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TERUGBLIK OP DE JAARVERGADERING  
VAN WOENSDAG 16 MAART 
De bijeenkomst begon om 13.30 uur in de pa-
rochiekerk met een H. Eucharistie ter intentie 
voor de overleden leden van onze KBO. De ge-
zangen werden verzorgd door het Herenkoor. 
Pastoor Harald Spiertz sprak in zijn slotwoord 
lof uit over de aftredende bestuursleden Henk 
van Ras en Hans Veenstra. 
Om 14.45 uur precies opende Henk van Ras 
voor de 15de en laatste maal de jaarvergade-

ring, die 
zoals ge-
bruikelijk 
vlot ver-
liep met 
enige hila-
riteit over 
de kascon-

trole wat veroorzaakt werd door Ben Spierings. 
Jubilarissen die de KBO 25 jaar trouw zijn ge-
bleven, werden in de bloemetjes gezet en kre-
gen een oorkonde aangereikt: allen proficiat! 
Herkiesbare leden Marianne van Boekel en 

Toon Derks zijn herkozen, Gerrie Smits werd 
met hand opsteken en een daverend applaus 
gekozen tot nieuwe voorzitter.  
Na de pauze trad “De Kachel aon” voor ons op. 

 
 
Zij wisten de in grote getale opgekomen leden 
goed te vermaken met hun praatjes en liedjes.  
Tot bijna 18.00 uur bleef de zaal volop van het 
trio genie-
ten onder 
het genot 
van een 
drankje en 
een hapje. 
Ze hadden 
ons be-
loofd een 
lach op elk gezicht te kunnen toveren en dat is 
Angelique Cornelissen, Corné van Hout en 
Toon van der Zanden zeer zeker gelukt. 
 
AFSCHEID VAN HENK VAN RAS  
EN HANS VEENSTRA. 
Tijdens een druk bezochte jaarvergadering van 
16 maart nam Henk Van Ras afscheid als voor-
zitter en Hans Veenstra als bestuurslid van 
onze vereniging. Beiden hebben zich respectie-
velijk 15 en 14 jaar ingezet voor KBO Schaijk.   
Na afhan-
deling van 
de agenda 
van de 
jaarverga-
dering 
nam Henk 
van Ras 
met een 
toespraak 
afscheid 
van Hans met een welverdiend dankwoord en 
bijpassend cadeau.  
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Nadat Gerrie Smits door de leden als nieuwe 
voorzitter 
werd ge-
kozen, 
volgde 
door haar 
een dank-
woord bij 
het af-
scheid van 

Henk. Tevens werden Henk en Gerrie van Ras 
door het bestuur benoemd als ereleden van 
KBO Schaijk, voor de verdiensten van 15 jaar 
voorzitterschap. Gerrie heeft ongetwijfeld ook 
veel hierin betekend. Niet eerder werden ere-
leden benoemd door KBO Schaijk 

Zeker verrassend voor 
Henk en Hans was ten 

slotte de komst van Noud 
van Vught van KBO Bra-
bant die, als waardering 
voor alles wat ze hebben 
gedaan voor de ouderen in 
Schaijk, hen beloonde met 
een gouden speld voor 
Henk en een zilveren speld 
voor Hans. 

Ook hij memoreerde aan de vele verdiensten 
van Hans en Henk, alsmede wat KBO Brabant 
te bieden heeft. 
Wij kunnen terugkijken op een betekenisvolle 
en gezellige middag! 
 
EVEN VOORSTELLEN 
Al kennen jullie als leden mij, Gerrie Smits, 
waarschijnlijk al als bestuurslid of door mijn 
werkzaamheden als ouderenadviseur, toch 
vind ik het fijn om mij nu aan jullie voor te stel-
len als nieuwe voorzitter van KBO Schaijk. 
De aanwezige leden op de jaarvergadering zijn 
reeds op de hoogte van mijn benoeming. 
Waarschijnlijk zal het voor ieder even wennen 
zijn, na 15 jaar dezelfde voorzitter! 
Maar ik ga mijn best doen om een goede op-
volger van Henk van Ras te zijn en onze  

vereniging bloeiend te houden.  
Wel wil ik graag hierbij 
opmerken dat mij dit 
alleen gaat lukken 
sámen met onze 
andere gemoti-
veerde, enthousi-
aste bestuursle-
den. Allen met 
een groot verant-
woordelijkheids-
gevoel! 
Mijn dank aan alle 
leden voor het ver-
trouwen! Ik hoop jullie 
snel weer te zien op een van onze activiteiten! 
Groeten Gerrie Smits 
 
LIEDERENTAFEL MET “TOONTJE LAGER “. 
Op 20 april staat er weer een gezellige middag 
op het programma! Deze middag, met aanvang 
14.00 uur in de Phoenix, wordt verzorgd door 

gezelligheidskoor “Toontje Lager”. 
Door het uitreiken van liederenbundels kan 
“elk keeltje weer gesmeerd worden”! 
Natuurlijk hopen de leden van dit koor op een 
grote opkomst, zodat zij goed ondersteund 
worden door jullie zang en gezellige aanwezig-
heid. En natuurlijk is het kopje koffie weer voor 
rekening van de KBO. 
Tot ziens op 20 april in de Phoenix! 
 
KUNST & CULTUUR:  2 APRIL 13.30 UUR 
VEGHEL: LED- LICHT EN DONKER 
De Compagnie presenteert monumentale glas-
kunst van Master-Glass op de Noordkade in 
Veghel. Als sterren lichten ze op in de donkere 
silo’s. Verlichte ‘ramen’ die kleur en leven 

brengen in de duisternis in dit internationale 
jaar van het glas.  



Nog niet eerder werden 
werken van vlakglas op 
deze manier gepresen-
teerd. Het zijn zeer ver-
schillende werken, van 
glas in lood tot gefused en appliqué, van 
woeste kleuren tot subtiele verlopen gemaakt 
door 12 glaskunstenaars. Een oproep aan de 
groep Kunst & Cultuur, AlleenGaandenClub en 
aan iedereen die graag mee wil naar Veghel:  
zaterdag 2 april om 13.30 uur verzamelen we 
bij De Wijers om naar het CHV-complex op de 
Noordkade te rijden.  
Laat even weten als je mee wil en of je zelf ver-
voer hebt. Mail naar derks798@gmail.com of 
een telefoontje naar: 
Toon 0486-461989 of 06-20490734.  
Entree is gratis. 
 
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. We kunnen en mogen er weer op 
uit, genieten van onbekende of minder be-
kende streken van Nederland en een uitstapje 
naar Duitsland: Zie vorige Nieuwsbrief. We ver-
bleven deze 6 dagen in Brinkhotel in Zuidlaren.  
U kunt zich nog opgeven voor deze prachtige 
reis via de aanmeldstrook of via een telefoon-
tje aan Nettie:   0486-462626 of 06-29977735 
 
PRONKZITTING DE MOESLANDEN 2022Carna-
val is een bekend en gezellig gebeuren in 
Schaijk. Door alle Coronaperikelen zijn evene-
menten van de carnaval verplaatst naar het 
weekend 14 en 15 mei. De Pronkzitting voor 
KBO, ouderen, hulpbehoevenden en anderen is 
op de speciale middagvoorstelling gepland van 
zaterdagmiddag 7 mei. De Pronkzitting is een 
erg gewaardeerd evenement voor jong en oud, 
waar artiesten van eigen bodem de  

Moeszakken en Moeszakkinnen 
een heerlijke middag bezorgen.  
Wil je hier bij zijn? 
Let op, kaartverkoop! Voor al-
leen deze middagvoorstelling is 
op donderdag 14 april van 
13.30-14.30 uur in De Phoenix.  
De entreeprijs is, alleen voor KBO-leden, € 9,-. 
Met Carnavaleske Groet, Jeroen 
 
KOSTELOOS ADVIES DOOR FINANCIEEL /  
JURIDISCH ADVISEUR VAN ONS-WELZIJN 
Op de woensdagochtend is er een inloop-
spreekuur van 10:00 tot 11:30 uur in de Phoe-
nix te Schaijk of Zeeland. Daarnaast zijn de so-
ciaal raadslieden van ONS-welzijn dagelijks be-
reikbaar voor vragen en het maken van afspra-
ken op: Tel: 088 - 374 25 25. 
Groet: Mr. André van Mierlo.  

 
NIEUWS VAN DE ALLEENGAANDENCLUB 
Op de 2de dag van de lente werden maar liefst 
27 leden door Wim en Rianne Mathijssen ver-
welkomd op de Buitenhorst aan de Franse 
Baan. In vorm van een buffet werden we ver-
wend met een heerlijke lunch: het ontbrak ons 
aan niets. Daarna liet Rianne ons vol trots het 
bedrijf zien: prachtige, sfeervolle ruimtes waar 
voor iedereen wel een geschikte locatie te vin-
den is. Onze leden waren onder de indruk van 
dit alles en niet in het minst door de prachtige 
omgeving van Buitenhorst. 
                                   Dankjewel Rianne en Wim!  

Komende data spreekuren 2022 

Schaijk:  Zeeland: 

20 april 
4 en 18 mei 
15 en 29 juni 

6 april  
1 juni 
 

Brinkhotel Zuidlaren  
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WELKOM AAN ONS NIEUWE LID: 
Jan van der Linden 
 
DOORLOPER APRIL 
De oplossing van 
de maartpuzzel 
was ‘narcissen’.  
De winnaar is  
Ine van der Aa 
Van harte  
gefeliciteerd. 
 
Dit keer staat er een 
doorloper voor u klaar. 
En wil je kans maken op prijsje?  
Vul dan de puzzel in en geef de oplos-
sing door voor 18 april aan: 
derks798@gmail.com of tel. 461989 of 
een briefje / strookje in de brievenbus 
van Past. v. Winkelstraat 84.  
 
Breng de letters van de genummerde 
vakjes uit de puzzel over naar de hok-
jes met het corresponderende nummer 
en u vind de oplossing. 
 
Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe 
plas; rookgerei - 2 Australische struis-
vogel; brandstof; stand - 3 Engelse 
graanjenever; mannelijk varken; 
blauw-paars; pl. in Gelderland - 4 die-
rentuin in Amsterdam; zonder haar; 
pus –5 nogal groot; duivenhok; cowboyfilm -  

6 trekdier; naar mens; witjes; bevlieging - 
7 vrouwtjesschaap; schatten; opplakbriefje - 
8 namelijk; als onder; tuinvogel; oxidatie - 
9 lage mannenstem; haspel; afgebroken stuk; 
pausennaam - 10 gravure; pijnlijk ongemak; 
schaakstuk - 11 huidplooi; bloeimaand; Scandi-
naviër; 100 vierkante meter - 12 erfelijke fac-
tor; familielid; warme luchtstreek. 
 
Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Ara-
bische vorst; afsluiting - 3 ontstekingskoord; 
uitblinker; provinciehoofdstad - 4 water in 
Friesland; eethuis; opbergplaats - 5 pl. in Gel-
derland; onbuigzaam; Zuid-Amerikaans lastdier 
- 6 bergtop; honingbij; voorteken - 7 Russisch 
gebergte; Oosters tapijt; ijzeren mondstuk - 
8 loofboom; sneeuwval; smekend verzoek - 
9 dakbedekking; deel v.h. bestek; oevergewas - 
10 niets uitgezonderd; wilddief - 11 druppel; 
drietal; licht bootje - 12 bekeuring; welpenleid-
ster; a priori - 13 eetbare stengelplant; uit-
bouw aan een huis - 14 wending; zuiver ge-
wicht; naaldboom.  

PRIKBORD 
Di  29 mrt: Oud papier West 
Zat   2 apr: 13.30 uur De Wijers 
  Glaskunst Veghel Noordkade 
Di   12 apr: Oud papier Oost 
Do 14 apr: Kaartverkoop Pronkzitting 
  13.30 – 14.30 uur 
Wo 20 apr: 14.00 uur Liederentafel  
  met Toontje Lager 
Ma 25 apr: ONS en Nieuwsbrief 
Di   26 apr: Oud papier West 
Do 7 mei: pronkzitting  

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 10 april in de KBO-brievenbus in de Phoenix deponeren. 
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