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BILIART NIEUWS  
Vrijdag 29 april hadden we onze feestelijke jaar-
vergadering, dit hebben we met een hapje en 
een drankje gevierd. We hadden al een periode 
niet vergaderd, dit i.v.m. het coronavirus. 
Jos opende de vergadering en noemde ieder van 
harte welkom. 
Iedereen die met de Regio biljart kreeg een 
nieuw biljarthesje met strikje. Hiervan hebben 
we ook meteen een nieuw groepsfoto van ge-
maakt. 
Leo vertelde dat we op alle biljarttafels nieuwe 
lakens hebben besteld. Adriaan gaf een kort ver-
slag door van de Regiovergadering. 
Jan, onze nieuwe penningmeester, gaf zijn finan-
cieel verslag door. 
Jos, onze voorzitter, had een leuk dankwoordje 
naar Lamber Peters voor al zijn gedane werk-
zaamheden als penningmeester. Dit is gestopt en 
hij heeft het stokje overgedragen aan Jan van 
Toor. 
De onderlinge competitie is afgesloten . De wis-
selbekers gingen voor libre naar Tonny van Sum-
meren, en voor  bandstoten naar Piet van der 
Wijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De dank ging vooral uit naar Jan Spanjers die dit 
geheel heeft verzorgd. 
Na nog een uurtje gezellig samenzijn heeft Jos ie-
der bedankt voor hun aanwezigheid en we ho-
pen elkaar in goede gezondheid terug te zien in 
het nieuwe biljartseizoen. 
Groeten van het K.B.O Biljartbestuur. 
 
DRINGENDE OPROEP  
Het KBO bestuur doet een dringende 
oproep aan onze leden om u als vrij-
williger te melden voor ondersteu-
nende diensten in dorpshuis De Phoe-
nix. Met de nieuwe opzet  van De 
Phoenix 2.0 wordt van verenigingen, die gebruik 
maken van het dorpshuis, gevraagd / verwacht 
om hand- en spandiensten te verrichten om zo 
de kosten in de hand te houden. Het gaat in 
hoofdzaak om het klaarzetten van tafels en stoe-
len vooraf aan de activiteiten van onze KBO, ver-
zorging van de catering en later na afloop weer 
alles netjes op te ruimen. 
Voor informatie of aanmelden kunt u contact op-
nemen met Dian van Hoof van dorpshuis De 
Phoenix, in het dorpshuis tijdens openingstijden 
of per e-mail: dianvanhoof@hotmail.com   
Vriendelijke groet, Martin Spijkers, Secretaris 
secretaris@bvoschaijk.nl tel. 06-51203616  
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WELKOM NIEUWE INWONERS SCHAIJK! 
Tijdens het festival “Beleef 
Schaijk” op 18 en 19 juni a.s. 

worden nieuwe inwoners 
van Schaijk op een bij-

zondere manier wel-
kom geheten door 
een werkgroep welke 
zich speciaal hiervoor 
heeft ingezet.  
Bent u in 2020 in 

Schaijk komen wonen dan 
mag u zich rekenen, zeker door de beperkingen 
van Corona, tot nieuwe inwoner van ons dorp. 
Voelt u zich echter nog nieuw als u eerder dan 
deze datum bent verhuisd dan geldt natuurlijk 
ook voor u het warme welkom. 
Direct na de opening van deze Schaijkse happe-
ning wordt u, nieuwe inwoner, ontvangen met 
een gezellig onthaal in de stretchtent voor de 
Phoenix met een drankje en wat lekkers. 
Hierbij hebt u de mogelijkheid om kennis te ma-
ken met andere nieuwkomers en door een ge-
sprek met Schaijkse ambassadeurs wat meer te 
weten te komen over ons mooie dorp Schaijk. 
Met vragen kunt u natuurlijk ook terecht. 
Aanvang zaterdag 18 juni van 15.00 uur tot on-
geveer 15.45 uur. 
“Natuurlijk Schaijk”, waar de werk-
groep onderdeel van vormt,  
schenkt alle nieuwe inwoners van 
Schaijk een gratis entreekaart  voor 
het hele gezin om twee dagen te ge-
nieten van dit Schaijkse festival!  
Daarbij tevens twee consumptie-
bonnen. Ook aan de kinderen wordt 
gedacht! 
De tickets en consumptiebonnen 
worden uitgereikt tijdens de bijeen-
komst op zaterdag. 
Om 16.00 uur start in dezelfde tent de 
Schaijkse quiz waar u, als u wilt, daarna bij aan 
kunt sluiten. U kunt zich aanmelden als nieuwe 
inwoner bij debbie@kohesie.com.  Of zonder 
aanmelden gezellig binnen lopen in de ronde 
tent voor de Phoenix! 
Bent u zelf geen nieuwe inwoner, maar zijn er in 
uw buurt komen wonen dan is het ook fijn dat 
wij hiervan op de hoogte worden gesteld en hier-
door een persoonlijke uitnodiging kunnen stu-
ren. Wij zien er naar uit om onze nieuwe inwo-
ners te ontmoeten!!   
Tot ziens op 18 juni. 
KBO Schaijk is voornemens in het voorjaar van 
2023 een “ nieuwkomersmiddag “ te organise-
ren speciaal voor de ouderen uit ons dorp. 
Hiervan hoort u t.z.t. meer. 
 

KBO BRABANT BIEDT AAN : 
ONS GESPREK EN KLAVERTJE VIER. 
Het delen van ervaringen is belangrijk voor ieder-
een, en zeker voor ouderen.  
Ons Gesprek: 
Bij KBO Brabant zijn 40 vrijwilligers opgeleid die 
op bezoek gaan bij belangstellenden om een 
gesprek te hebben over levensvragen. 
Een gesprek kan helend werken en tot andere in-
zichten leiden. Er wordt zonder oordeel naar het 
verhaal van iemand geluisterd. 
Klavertje vier: 
Onder begeleiding van getrainde vrijwilligers 
gaan ouderen in kleine groepjes in gesprek over 
onderwerpen als: 
-Wat betekent vriendschap voor mij? 
-Hoe ga ik om met gezondheidsproblemen? 
-Waar beleef  ik plezier aan? 
-Hoe wil ik mijn tijd besteden?  
-Wat wil ik graag doen? 
Hebben jullie belangstelling voor deze gesprek-
ken dan kun je rechtstreeks contact opnemen  
met KBO Brabant: scorsten@kbo-brabant.nl  
of met KBO Schaijk: secretaris@bvoschaijk.nl 
 
WAARSCHUWINGSBERICHT VAN DE BANKEN 
We blijven waarschuwen voor zogenaamde me-
dewerkers van banken die u telefonisch of zelfs 
aan huis benaderen. Help mee om oplichters te 
ontmaskeren. Wij banken vragen nooit: 
-Om uw pas op te sturen 
-Beveiligingscodes door te geven 
-Om geld over te maken 
-Om uw computer over te nemen 
Bij twijfel HANG OP en bel 088-7226600  
of ga naar  
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NIEUWS VAN HET BINGO TEAM 
Nog 5 gewone Bingomiddagen 
te gaan voordat we de grote 
Bingomiddag met grote loterij 
als afsluiter van dit seizoen 
gaan spelen. De gewone 
bingo’s zijn nog op 23 mei - 30 
mei - 13 juni - 27 juni en 11 juli 
op de normale tijden. 
Met de Grote Bingo + Loterij op maandag 25 juli 
steunen we ook Stichting Pater Vos: 
Waar: De Phoenix te Schaijk 
Tijd: Begint om     13.00 uur  

Eindigt om ± 17.00 uur.  
Info: Kaarten kosten € 4,00 

Loten kosten    € 0,50 
De zaal gaat open om 
12.00 uur  
Consumpties zijn voor eigen rekening. 

En na de zomervakantie beginnen we weer met 
de bingo op 29 augustus, zet het in de agenda! 
Meer informatie bij Olga Albers 06-4147970 
 
DAGTOCHT NAAR ALKMAAR EN DE MEISJES 
VAN VERKADE:         VRIJDAG 26 AUGUSTUS 

Dit jaar gaat 
onze dagreis 
op een vrijdag 
plaats vinden, 
omdat dan 
van 10.00 tot 
12.00 uur de 

Alkmaarse kaasmarkt plaatsvindt op het Waag-
plein. Vertrek is daarom al vroeg om 7.30 uur. 

We rijden 
daarna naar 
Oterleek voor 
de lunch met 
soep en kro-
ket voordat 
we naar de 
Zaanstreek 
gaan. De dag 

wordt afgesloten met een heerlijk 3-gangen di-
ner. Om 21.00 uur zijn we terug in Schaijk.  
Er zijn in 2 bussen maximaal 100 plaatsen te ver-
geven en VOL is VOL.    Eigen bijdrage: € 45,- pp 

SAMEN UIT ETEN BIJ SMAAK:      26 AUGUSTUS 
Ga je niet mee met de dagreis en je wilt toch een 
uitje? Kom dan ‘SAMEN ETEN’ bij SMAAK, want 
daar heeft de KBO voor jullie een 4-gangendiner  
met daarbij 2 consumpties 
geregeld.  
Eigen bijdrage: € 15,- pp 
 
AANMELDEN DAGTOCHT EN ‘SAMEN UIT ETEN’ 
Aanmelden voor de dagtocht of samen eten kan 
met de onderstaande opgavestrook op donder-
dag 9 juni in de Phoenix van 13.30 -15.00 uur: 
graag met gepast geld betalen. Per aanmeld-
strook niet meer dan 2 personen aanmelden en 
de geboortedatum/s ook graag invullen  
 
DAGTOCHT OPENLUCHTMUSEUM ARNHEM 
Na 2 coronajaren gaat de 
weer rijden. KBO Schaijk 
gaat op 3 augustus naar het Openluchtmuseum 
in Arnhem. Omdat de plaatsen in de bus gedeeld 
moeten worden met andere instanties is de bus 
al VOL geboekt. Iedereen die ingeloot is, heeft 
ondertussen hiervan bericht ontvangen. 
 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 
Mw. Francien Vissers - Vos 
Mw. Riek van Dijk. 
 
UITSTAPJE ALLEENGAANDEN KBO 
Op zaterdag 7 mei ontving Dominique van Thee-
tuin de Maashorst maar liefst 28 leden van de 
club. We werden verwend met lekkere zelfge-

maakte produc-
ten en er werd 
volop gebuurt en 
genoten door de 
dames. Jammer 
van de regenbui 
halverwege maar 
dat mocht de pret 
niet drukken. 
Want zoals Annie 
Voet dan altijd 
zegt:  
dit nemen ze ons 
niet meer af.  

 

 
AANBIEDING!! 
 

Kantklossen is van alle tijden en kan een heel leuke 
hobby worden. Mocht u interesse hebben dan is dit 
DE gelegenheid om het eens uit te gaan proberen.  
Er ligt een meer dan complete set op u te wachten. 
Alles zit er bij: garen, klosjes, kussen, spelden, 
lesmateriaal, boeken, standaard etc. 
 

Gratis af te halen!  
Bel Nettie: 0486-462626 

 



KRUISWOORDPUZZEL JUNI 
De oplossing van de mei puzzel was ‘Regen in 
mei dan is april voorbij’. Deze woordzoeker is 
heel goed ontvangen met heel veel ingezonden 
goede oplossingen. En de 
winnaar van de laatste 
twee puzzels is gewor-
den: Ineke van Hees 
Proficiat. 
 
Deze maand een 
kruiswoordpuz-
zel. Breng let-
ters uit de puz-
zel over naar 
de hokjes met 
het corresponde-
rende nummer en 
wil je in aanmerking komen voor een leuk 
prijsje, stuur dan de oplossing in voor 20 juni 
naar: derks798@gmail.com  
of tel. 461989 of een briefje/strookje in de 
brievenbus van Pastoor van Winkelstraat 84.  
Succes 
 
Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 
12 vergrootglas 13 fijn weefsel 14 wenk 
16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 
21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw 
26 sigaar 27 naaldboom 28 mijns inziens  

30 onzes inziens 31 landbouwwerktuig 33 en 
dergelijke 34 autostalling 37 deel v.e. breuk 
40 pret 41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 48 fa-
milielid 49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde 
53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. in Gelderland 
57 de lezer heil 58 nauwe straat 59 eerste kwar-
tier 60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 
65 woonschip 66 pl. in Limburg 68 draaikolk 
70 verdoving 71 Afrikaan. 
 
Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 
5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude lengte-
maat 10 scheepsvloer 11 door water omgeven 
land 15 intiem 17 plant 18 soort appel 
20 schande 23 paardenkracht 29 fier 32 selecte 
groep 35 op de wijze van 36 Engels bier 38 haar-
krul 39 roem 42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wa-
pen 46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 
52 slaginstrument 55 zangnoot 61 Europeaan 
62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 67 per-
sonal computer 69 vogelproduct. 

PRIKBORD 
 

30 mei/3 jun: 5-daagse reis Zuid Laren 
Di 31 mei: Oud papier West 
Do  9 jun: 13.30 tot 15.00 uur Phoenix: 
  Aanmelden dagtocht Alkmaar 
  Aanmelden Samen uit Eten 
Di 14 jun: Oud papier Oost 
Ma 27 jun: ONS en nieuwsbrief juli/aug. 
Di 28 jun: Oud papier West 
Ma 25 jul: Bingo Stichting Pater Vos 
Wo 3 aug: Openluchtmuseum Arnhem 
Ma 22 aug: ONS en nieuwsbrief sept. 
Vrij 26 aug: Dagtocht Alkmaar Zaanstreek 
Vrij 26 aug: Samen uit Eten bij SMAAK 
Ma 29 aug: Start Bingo seizoen 

AANMELDING  ⃝    DAGTOCHT ALKMAAR  VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022  
AANMELDING  ⃝    SAMEN UIT ETEN BIJ SMAAK  VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022 
    DIEETWENSEN: 
 

NAAM 1:        GEBOORTEDATUM: 
 
NAAM 2:        GEBOORTEDATUM: 
 

ADRES:        TEL NR: 
 
 

     Graag met gepast PAPIEREN geld betalen op 9 JUNI in de Phoenix!   
Eigen bijdrage: DAGTOCHT ALKMAAR € 45,00 pp.    SAMEN UIT ETEN  € 15,00 pp. 
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