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WOENSDAG 16 MAART JAARVERGADERING 
De uitnodiging en agenda voor de jaarvergade-
ring hebt u al ontvangen samen met de vorige 
nieuwsbrief eind januari. Zoals gebruikelijk is er 
voor aanvang van de jaarvergadering om 13.30 
uur een H. Mis in onze parochiekerk ter inten-
tie van alle overleden KBO leden, u wordt daar-
voor van harte uitgenodigd! 
Om 14.45 uur begint de jaarvergadering (zaal 
open 14.15 uur) in dorpshuis De Phoenix. Als u 
nog behoefte heeft aan een extra agendapunt, 
dan dit melden voor 1 maart bij de secretaris. 
Als alle 12 agendapunten behandeld zijn, komt 
na de pauze “De Kachel Aon” uit Helvoirt voor 
ons optreden. Zij stoeien in Brabantse dialect 
met de zin en onzin van het leven. Dat gaat in 

de 
vorm 
van ko-
mische 
liedjes, 
dialo-
gen en 
sket-
ches. 
Alles 
met 
het 
doel 
om een 

lach op uw gezicht te toveren. “De Kachel Aon” 
bestaat uit: Angelique Cornelissen, Corné van 
Hout en Toon van der Zanden. 
 
KOSTELOOS ADVIES DOOR FINANCIEEL /  
JURIDISCH ADVISEUR VAN ONS-WELZIJN 
Heeft u als burger vragen over bijvoorbeeld be-
lastingen, uitkeringen, toeslagen? Voldoet uw 
aankoop of afgenomen dienstverlening niet 
aan uw verwachtingen? Of heeft u een pro-
bleem met wonen, samenwonen of scheiden. 
Neem dan contact op met de sociaal raadslie-
den van ONS-welzijn. Hiervoor is voor Schaijk 
aanwezig in de Phoenix: André van Mierlo.  
De data vindt u onder dit artikel. 

Hij kan u onafhankelijk advies geven over vra-
gen die te maken hebben met wetten, regels 
en financiën. Sociaal raadslieden weten precies 
waar u recht op heeft en bij welke organisatie 
u wat moet regelen. Zij kunnen voor u contact 
opnemen met organisaties, bemiddelen of een 
brief of bezwaarschrift schrijven. Ook helpen 
ze met het invullen van formulieren welke voor 
u problemen opleveren. 
De hulp is gratis voor iedereen en u mag zelf 
weten wat u met het advies doet. U bent niets 
verplicht. Wat u vertelt is vertrouwelijk! 
Op de woensdagochtend is er een inloop-
spreekuur van 10:00 tot 11:30 uur in Schaijk 
of Zeeland. In Schaijk is het inloopspreekuur in 
de Phoenix. Daarnaast zijn de sociaal raadslie-
den van ONS-welzijn dagelijks bereikbaar voor 
vragen en het maken van afspraken op:  
telefoonnummer 088 - 374 25 25. 
Groet: Mr. André van Mierlo.  
 

 
KBO-BRABANT ATTENDEERT ONS  
OP HET VOLGENDE:  
Als een van de partners is opgenomen in een 
verpleeghuis, dan kan men kiezen voor een al-
leenstaanden- of een gehuwden-AOW.  
De hogere alleenstaanden-AOW lijkt aantrek-
kelijk maar kan grote nadelige financiële gevol-
gen hebben. 
De juridisch / financieel adviseur van ONS-wel-
zijn kan ook precies uitzoeken wat in de betref-
fende situatie de juiste keuze is!! 

Data spreekuren 2022 

Schaijk:  Zeeland: 

9 en 23 februari 
2 en 23 maart 
20 april 
4 en 18 mei 
15 en 29 juni 
13 en 27 juli 
7 en 21 september 
19 oktober 
2 en 16 november 
14 december 

6 april  
1 juni 
10 augustus  
24 augustus 
5 oktober 
30 november 
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VOORZITTER HENK VAN RAS NEEMT NA 15 
JAAR AFSCHEID ALS VOORZITTER. 
Omdat onze voorzitter Henk van Ras op de 
komende jaarvergadering zijn functie neer-
legt, is het zeker de moeite waard om een  
artikel over hem te plaatsen in onze KBO- 
Nieuwsbrief.  
Zeer noemenswaardig is het, dat hij zich 
maar liefst 15 jaar als voorzitter van 
onze KBO heeft ingezet om de ver-
eniging bloeiend te houden en al 
die jaren ruim 750 leden kansen 
gaf voor gezellig samen zijn. Tij-
dens het gesprek n.a.v. dit arti-
kel was duidelijk dat Henk ver-
meld wilde zien dat zijn verdien-
sten alleen mogelijk zijn ge-
maakt met behulp van de be-
stuursleden met veel inzet en 
een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel. 
Voorzitter. 
Tijdens zijn afbouwperiode van zijn 
werkzaam leven als ondernemer 
schoenatelier benaderde, destijds be-
stuurslid, Jeanne Brands hem om voorzitter 
van KBO Schaijk te worden.  
Na wat vergaderingen te hebben bijgewoond, 
de statuten te hebben gelezen en de goedkeu-
ring van het bestuur te hebben gekregen be-
sloot Henk zich als voorzitter verkiesbaar te 
stellen. 
Henk: “Het is erg belangrijk dat je je als voorzit-
ter niet overal mee bemoeit maar de bestuurs-
leden eigen verantwoordelijkheid geeft, ver-
trouwen hebt in hen en dat je met gevoel en 
tact mensen benadert.”   
Henk vindt een goede sfeer binnen het bestuur 
belangrijk. “Saamhorigheid is van betekenis 
voor inzet en werklust en werkt stimulerend”, 
is zijn overtuiging.  
Bij de vraag wat hij als kwaliteit ziet bij een be-
stuurslid noemt hij: inzet, groeiend inzicht, het 
samen willen presteren. Ook vindt hij een be-
paalde mate van zich willen manifesteren 
goed. 
“En… belangrijk is dat je je realiseert dat je het 
in het leven nooit iedereen naar de zin kunt 
maken en dat geldt zowel voor de voorzitter en 
elk bestuurslid”, zegt Henk 
Toen en nu. 
Het ledenaantal is in de jaren dat Henk voor-
zitter is geweest ongeveer gelijk gebleven en 
was steeds een bloeiende vereniging. Wel zijn 
jammer genoeg een aantal onderafdelingen 

verdwenen, waaronder het KBO-koor en de 
KBO-toneelgroep. Gelukkig zijn er ook een 
aantal nieuwe onderafdelingen voor in de 
plaats gekomen zoals onder andere:  
de AlleenGaandenClub, Scootmobielclub, 
Kunst en Cultuur. 
In de jaren dat Henk voorzitter is geweest, is 

er veel bestuurswisseling geweest. Zelfs 
zoveel dat er nu geen enkel 

bestuurslid meer zitting heeft uit de 
begintijd van Henk als voorzitter. 

Opvallend is dat het nooit moeite 
heeft gekost om nieuwe 
bestuursleden te vinden. Dit 
mag zeker tot een verdienste 
van Henk worden gerekend. 
Wat betreft ledenwerving: 
Henk: “Nieuwe leden werven 
heeft volgens mij het meeste ef-
fect door mond tot mond re-

clame.“ 
Ook vindt Henk, wat betreft 

nieuwe leden, dat het zinvol is om 
regelmatig nieuwe activiteiten op het 

programma te plaatsen. 
BOL, Zorgcoöperatie, Kapelanieplein. 
Omdat het Henk erg aan zijn hart ging dat ou-
deren in hun woonplaats niet oud konden 
worden door het verdwijnen van de zorg daar, 
nam hij zitting in het bestuur van Belangenbe-
hartiging Ouderen Landerd, BOL.  
Vervolgens werd hij, met hetzelfde doel, 
voorzitter van de oprichtingscommissie van 
Zorgcoöperatie Schaijk. 
Daarbij was hij 13 andere dorpen uit de 
omgeving behulpzaam bij het oprichten van 
hun zorgcoöperatie door informatie en advies 
aan de commissies van oprichting en aan hun 
toekomstige leden 
Om ouderen de mogelijkheid te geven om vei-
lig en geborgen te kunnen wonen, werkte Henk 
samen met een team aan de realisatie van 
appartementen op het Kapelanieplein. Dit o.a. 
door het verstrekken van informatie en 
mogelijkheden voor toekomstige bewoners en 
het toezien op veiligheidsmaatregelen. 
Verdere verdiensten. 
Henk: “Met veel plezier en voldoening was ik 
11 jaar voorzitter van het Kee Moesbal”. 
Daarnaast was Henk samen met Nico Brands 
oprichter van politieke partij DS 97. 
Als actieve carnavalsvierder was hij prins, 
grootvorst en verschillende jaren lid van de 
Raad van Elf van de Schaijkse carnavalsvereni-
ging De Moeslanden. 



Ook was en is Henks betrokkenheid bij DAW 
groot. Hij was jaren trainer en had verschil-
lende functies bij deze voetbalclub. 
Dank!  
Met respect voor zijn keuze en met grote dank 
voor 15 jaar voorzitterschap bij onze KBO, 
wensen wij Henk, samen met zijn vrouw Gerrie 
nog heel veel goede jaren toe! 
Henk gaf aan tijdens dit gesprek dat hij nu 
weer wat meer tijd gaat nemen voor zijn 
hobby biljarten. Natuurlijk… biljarten bij de 
KBO!  
Henk, we hopen je nog vaak te mogen 
begroeten bij onze activiteiten!  
En voor wat je betekend hebt voor de KBO le-
den en de gemeenschap van Schaijk: 
Hartelijk dank!! 
 
6-DAAGSE REIS DRENTHE & GRONINGEN  
30 MEI - 4 JUNI 2022  
Dennis van Brabant Expres 
Reizen heeft weer een mooie 
reis samengesteld, dit keer in het 
noorden van Nederland met een uitstapje naar 
Duitsland.  
Dag 1 gaan we na de koffie nabij Deventer de 
IJssel oversteken v.v. naar Deventer met het 
voetveer 
om de stad 
te gaan 
bezichtigen. 
Daarna naar 
Brinkhotel 
Zuidlaren  
een stijlvol 
hotel***. 
Hier verblijven we 5 nachten. Het hotel onder-
steunt met kofferhulp. We dineren dagelijks in 
het sfeervolle restaurant. De avonden zijn ter 
vrije besteding. Tijdens ons verblijf organiseert 
het hotel een spelletjesavond en een muziek-
avond. 
Dag 2 gaan we na het ontbijt een bezoek bren-
gen aan Museum Henk Helmantel in Wester-
emden. Na dit bezoek vertrekken we naar de 
stad Groningen met o.a. de Martinitoren voor 
de rest van de dag. 

Dag 3 rijden we naar Bourtange, vlakbij de  
Duitse grens. Een uniek historisch verdedi-
gingswerk. Maak kennis onder leiding van  
ervaren gidsen met de vesting die nooit werd 
ingenomen. Daarna naar Papenburg vlak over 
de Duitse grens wat vooral bekend is door de 
grote werf waar cruise schepen gebouwd wor-
den op De Meyer Werf. We krijgen hier een 
unieke rondleiding over de werf en maken een 
rondgang met fly-overs en zien een Neder-
landstalige film.  
Dag 4 gaan we op pad voor een bijzondere 
rondrit door Drenthe. Onder leiding van een 
ervaren gids zien we de mooiste locaties van 
de provincie Drenthe. Na de lunch rijden we 

naar het Hunebedcentrum, een museum over 
hunebedbouwers en het verhaal van de 
Drentse prehistorie.  
Dag 5 bezoeken we het bekende Zeehonden-
centrum Pieterburen, waar zieke en verzwakte 
zeehonden opgevangen en behandeld worden.  
Na de lunch vervolgen we met een rondrit in 
Noord-Groningen. Via de Eemshaven rijden 
we terug naar ons hotel.  
Dag 6 checken we uit en bezoeken we in Veen-
huizen het Gevangenismuseum dat gevestigd 
is in één van de oorspronkelijke gebouwen van 
de kolonie! Hier leert u alles over de geschie-
denis van Veenhuizen. 
Na deze interessante ochtend gaan we naar 
Assen waar u nog even vrij bent voor de lunch 
en kort bezoekje. Na de lunch vertrekken we 
huiswaarts. Uiteraard sluiten we zoals ieder 
jaar deze mooie reis af met een lekker 3-gan-
gendiner. 
Kosten 6-Daagse reis Drenthe en Groningen: 
Type kamer   Reissom   
2-persoonskamer € 579,00 Per persoon 
1-persoonstoeslag  € 125,00 Per persoon 
Graag voor 21 maart opgeven via bijgaande in-
vulstrook in de brievenbus van de KBO in 
dorpshuis De Phoenix.  

Bourtange 



WELKOM AAN ONS NIEUWE LID: 
Dhr. Frans Verstegen 
 
ALLEENGAANDENCLUB  
Jaarvergadering AlleenGaandenClub  
en programma voor maart. 
Driemaal is scheepsrecht: zo kon op 5  
februari jl. de AGC eindelijk haar jaarverga-
dering houden. Maar liefst 30 van de 41 le-
den waren aanwezig. De vergadering 
duurde niet zo lang. Na 2 jaar van nage-
noeg geen activiteiten valt er helaas niet 
zoveel te melden. 
Na de gebruikelijke agendapunten van no-
tulen, financieel overzicht en een inventari-
satie van nieuwe uitstapjes, konden we aan 
het belangrijkste deel beginnen: de leden 
gingen bridgen, rikken, rummikuppen,  
jokeren, keezen of gewoon gezellig buur-
ten.  
Programma van AGC voor maart: 
• 19 maart Onderonsje in de Wijers 
• 21 maart Filmavond in de Pas te Heesch 
• 23 maart Lentelunch Buitenhorst Schaijk 
Onze leden zijn weer van harte welkom op 
alle activiteiten.          Nettie 
 
ZWEEDSE PUZZEL MAART 
De oplossing van de februari- 
puzzel was ‘nieuwjaarsduik’.  
De winnaar is  
Mieke van  
Zandvoort  
Van harte  
gefeliciteerd. 
 
Vanaf nu komt  
er meer variatie  
in de puzzels,  
zoals een  

Zweedse puzzel, doorloper, sudoku, kruis-
woordpuzzel. Dit keer staat een Zweedse puz-
zel voor u klaar.  
En wil je kans maken op prijsje?  
Vul dan de puzzel in en geef de oplossing door 
voor 18 maart: op derks798@gmail.com  
of tel. 461989 of een briefje/kaartje/strookje  
in de brievenbus van P. v. Winkelstraat 84.  
 
Breng de omcirkelde letters uit de puzzel over 
naar de hokjes met het corresponderende 
nummer en u vind de oplossing. 

PRIKBORD 
Di      8 mrt: Oud papier Oost 
Wo 16 mrt:  Jaarvergadering 
Ma  28 mrt. ONS en Nieuwsbrief 
Di    29 mrt: Oud papier West 

6-daagse reis naar Drenthe en Groningen van 30 mei t/m 4 juni 2022 
 
NAAM 1: ADRES:   
NAAM 2: 
Wil éénpersoons kamer:       TEL.NR:  
GEBOORTEDATUM: 
WIL:       REISVERZEKERING                           
 ANNULERINGSVERZEKERING          SPECIAAL DIEET: ……………………….. 

Deze strook graag voor 21 maart in de KBO-brievenbus in de Phoenix deponeren. 

mailto:derks798@gmail.com

