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WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 
Petra Manders 
Frans van den Akker  
Astrid van den Broek 
Mart en Truus van der Heijden 
Raffy Gill  
Peter van der Linden 
Frank van Rooij  
Willy van de Velden  
Debby van Zandvoort  
Jan Zieldorff 
Kees Laurenssen  
Lourens en Dora van Strijdhoven  
 
MET DE KBO NAAR ZUIDLAREN ….. 
... en na terugkomst eigenlijk alleen maar en-
thousiaste verhalen. We hebben (bijna) alles 
mee: zonnig weer, leuk gezelschap, goed hotel 
midden in het prachtige Zuidlaren en iedere 
dag geweldige uitstapjes. Tijd om te lezen of je 
te vervelen is er niet geweest. En denk maar 
niet dat het een saaie reis is vanwege het hoge 
gehalte aan rollators want niets is minder 

waar! 
Op de heenweg 
wordt een bezoek 
gebracht aan de 
mooie stad Deven-
ter: met het pontje 
over de IJsel 
en prachtig 
uitzicht 
vanaf het 
water over 

de stad. Daarna gaat het richting Hotel 
Brinkzicht in Zuidlaren en ons eerste 
diner in het sfeervolle restaurant.  
Dag twee staat het museum Helman-
tel op het programma. Het bevindt 
zich in het schuurgedeelte van de 
Weem. Dit is een volledig gereno-
veerde pastorie, waarvan het hoge 
voorhuis uit de Middeleeuwen da-
teert, uit de 13e eeuw evenals de  
naast gelegen Andreaskerk.  

 
De vrouw van Helmantel trakteert ons op kof-
fie en een uitleg over het wel en wee van het 
museum. Daarna mag iedereen genieten van 
de mooie schilderstukken, of wat ook erg op-
viel was de uitstraling van de schitterende om-
geving: of de tijd er heeft stilgestaan. Hier en 
nergens anders moet 
de groepsfoto dan 
ook worden geno-
men.  
’s Middags staat de 
stad Groningen op 
het programma en 
iedereen is vrij om er 
te lunchen of de stad 
te verkennen. 
Dag drie: na het ont-
bijt rijden we naar 
Bourtange, vlak bij de Duitse grens in Wester-
wolde. We maken een verkorte wandeling 
door dit bijzondere vestingstadje onder leiding 
van een ervaren gids. Daarna worden we ge-
trakteerd op een flinke bui, dus tijd voor koffie 
met iets lekkers. Als we een uurtje later buiten-
komen schijnt de zon weer volop en is er nog 
tijd om de omgeving te verkennen. 
In de namiddag rijden we naar Papenburg 
(Duitsland) naar de Meyer werf. Deze excursie 
is voor iedereen wel de grootste verrassing: 
niet te vergelijken met Heesen Shipyards maar 
vele malen groter. (zie foto’s op de website) 
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We krijgen een 
unieke rondleiding 
en verbazen ons over 
de enorme cruise-
schepen die hier ge-
bouwd worden. Er is 
een rondgang met 
“fly-overs”, en een 
boeiende tentoon-
stelling met een Ne-
derlandstalige film. 
Erg indrukwekkend!! 

Dag vier: naar het Zeehondencentrum Pieter-
buren waar tegenwoor-
dig zieke en zwakke die-
ren worden opgevangen. 
Weer krijgen we een in-
teressante filmvoorstel-
ling met uitleg en vol-
doende tijd om rond te 
kijken. Leuk! 
In de namiddag rijden we naar het Natuurpark 
Lauwersmeer en stappen we op de boot, na 
een lekkere lunch in de haven, om een rond-
vaart van 2,5 uur te maken. Vanwege plaatsge-
brek mogen rollators niet mee op de boot 
maar dat is verder geen probleem.  
Ondergetekende heeft veel van de wereld ge-
zien maar was nog (bijna) nooit in Groningen. 

Gelukkig wordt dat nu rechtgetrokken en krij-
gen we een uitgebreide kennismaking met 
deze mooie provincie. Wat erg opvalt is het 

prachtige, 
uitgestrekte 
vlakke land 
met heel 
veel ruimte 
met heel 
mooie wol-
kenluchten. 
Iedereen ge-
niet volop in 
de rondrit-
ten en het 
voelt een 

beetje als 5 dagreizen op een rij! 
Dag vijf: de tijd vliegt en het is alweer tijd om 
de koffers te pakken, maar zoals altijd, gaan we 
niet rechtstreeks, maar is er tijd voor een be-
zoek aan het Gevangenis Museum Veenhuizen.  
En natuurlijk is er weer uitleg van een ervaren  

gids waardoor je toch weer veel meer mee-
krijgt dan dat je er individueel doorheen loopt. 
Daarna is er in de stad Assen nog tijd voor een 
lunch of een wandeling door de stad. Dan is 
het toch echt tijd voor de terugreis met als af-
sluiting het diner in het Wapen van Valburg. 
Rond 20.00 uur arriveren we op ons eigen Eu-
ropaplein. Al met al een meer dan geslaagde 
reis en we gaan nu al zoeken naar een bestem-
ming voor volgend jaar. Gaat u dan ook mee?? 
Nettie 
 
HULP GEVRAAGD VOOR DE PAPIEROPHALERS! 
Zoals jullie wellicht weten wordt om de twee 
weken het oud papier opgehaald door een 
team vrijwilligers van onze KBO. Het bestuur is 
heel blij met het werk wat zij verrichten. Door 
o.a. de opbrengst van het papier kunnen na-
melijk heel wat gezellige activiteiten worden 
georganiseerd voor jullie, de leden van onze 
vereniging. Door lichamelijke klachten moeten 
op het moment echter een aantal vrijwilligers 
van dit werk afhaken, waardoor er dringend 
behoefte is ontstaan aan nieuwe vrijwilligers. 
Als je besluit om dit op je te nemen, zul je on-
getwijfeld een gezellig team ontmoeten, welke 
samen voor het papier zorgen op de dinsdag-
ochtend, maar tevens rond half elf samen een 
kopje koffie drinken en aan het einde van de rit 
samen zijn voor een drankje bij de Phoenix.  
Ben je zelf niet in de gelegenheid, misschien 
ken je iemand uit je omgeving? 
Er zijn twee teams werkzaam, ieder elke 
maand één ochtend van ongeveer 8.30 tot 
12.00 uur. 
Bij vakanties, 
ziekte of an-
dere afwe-
zigheid 
wordt voor 
elkaar inge-
vallen. 
Het bestuur 
van de KBO waardeert dit werk zeer. Dit laten 
zij graag blijken door jaarlijks een etentje aan 
te bieden mét partner en met een uitnodiging 
voor de vrijwilligersavond. Wij hopen met deze 
oproep nieuwe vrijwilligers te werven, wat 
dringend noodzakelijk is! Hierdoor kunnen ge-
zellige activiteiten doorgang blijven vinden! 
Voor informatie en/of aanmelden kan men 
contact opnemen met: 
Harrie Reijs:    tel: 0486-462122 
Henk Pashouwers:   tel: 06-54695778 
Groet, Bestuur KBO Schaijk 



KBO SJOELBAK COMPETITIE  
MAANDAG 4 JULI IN DE PHOENIX. 
Schrijf deze datum alvast in uw agenda:  
maandag 4 juli vindt er een grote sjoelbak 
competitie plaats in de Grote zaal van de Phoe-
nix. Aanvang: 14.00 uur. 
Er worden teams samengesteld, waarna we 
volgens de officiële spelregels gaan spelen. 
Voor de 3 deelnemers met het hoogste aantal 
punten is er een mooie prijs. 
Deelname en 1 kopje koffie zijn gratis. 

Kom ook 
meedoen bij 
dit leuke 
spel want ie-
dereen kan 
het, zelfs ons 
koningspaar! 

Sjoelen in het kort 
Sjoelen is een gezelschapsspel dat wordt ge-
speeld met een houten sjoelbak en houten 
schijven. Deze sjoelbak (zo’n 2 meter lang)  
wordt meestal op tafel neergelegd. De sjoelbak 
heeft aan weerszijden een opstaande rand en 
aan het einde zitten vier poorten, elk met een 
andere waarde. Het is de bedoeling om alle 
schijven door de poorten te schuiven.  
Jong tot oud kan dit spelletje spelen en het 
mooie is dat er geen minimum of maximum  
aantal spelers van toepassing is. Sjoelen is 
(nog) geen olympische sport, maar er worden 
wél regelmatig heuse wereldkampioenschap-
pen georganiseerd! 

Spelregels sjoelen 
De spelregels van sjoe-
len zitten niet ingewik-
keld in elkaar. Het 

doel is om alle schijven (30 in totaal) door de 
poorten van de sjoelbak te werpen en hierbij 
zoveel mogelijk punten te scoren. Met name 
het laatstgenoemde is een belangrijk element 
van sjoelen. Het draait er niet om om zoveel 
mogelijk schijven in één poort te knallen.  
Dit levert je uiteindelijk niet zoveel punten op. 
Je bent pas een echte sjoelkoning als je in alle 
poorten ongeveer evenveel schijven hebt. 
KOM 4 JULI OM 14.00 UUR NAAR DE PHOENIX 
 
DAGTOCHT ALKMAAR: 26 AUGUSTUS 
Vertrek vanaf het Europaplein is om 7.30 uur. 
Graag iedereen om 7.15 uur aanwezig zijn. 
Om 21.00 uur zijn we terug in Schaijk.  
 
SAMEN UIT ETEN BIJ SMAAK: 26 AUGUSTUS 
Zaal open om 17.00 uur: smakelijk eten! 

BINGO 25 JULI STICHTING PATER VOS  
Grote bingomiddag + grote loterij op maandag 
25 juli.  
Waar: De Phoenix te Schaijk 
Tijd: Begint om    13.00 uur  

Eindigt om  ± 17.00 uur  
Info: Kaart kost    € 4,00 

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

Meer informatie bij Olga Albers 06-4147970 
 
 

UIT DE KRANT VAN 21 JUNI  
Een van die fietsers was J.W. Hij 
stak donderdag op het viaduct 
bij Herperduin schuin de weg 

over, om niet veel later wakker te worden in 
een ziekenwagen. “Bloeding in de hersens, 
twee gebroken rib-
ben en een bekken-
fractuur”, somt de 
zoon de verwondin-
gen van zijn vader 
op. “Hij is gewoon 
gelanceerd. Het is 
dat hij een helm 
droeg, anders was hij er niet meer geweest.” 
 
DRINGEND NOODZAKELIJK:  
NIEUWE COLLECTANTEN VERJAARDAGACTIE! 
Zoals de meesten van jullie weten, óf zelf al 
zijn verrast, krijgen onze 80-jarigen en 80 + jari-
gen jaarlijks een attentie op hun verjaardag. 
Deze worden door de bestuursleden aan huis 
bezorgd. 
Gebleken is dat deze felicitatie met lekkernij 
erg door onze leden wordt gewaardeerd. 
Heb je deze attentie zelf nog niet ontvangen, 
dan zul je ongetwijfeld in je omgeving hebben 
gemerkt dat we onze leden hiermee een blij 
moment bezorgen. 
Deze Verjaardagactie hebben wij tot op heden 
kunnen bekostigen van de hierbij behorende 
collecte. 
Afgelopen jaar is echter gebleken dat een aan-
tal van onze trouwe collectanten niet meer in 
staat zijn om hier mee door te gaan. 
Daarom een dringend verzoek om nieuwe col-
lectanten! 
Lukt het je zelf niet dan misschien je buren, 
dochter, zoon enz.? 
Ons streven is de adressen te beperken tot een 
paar straten, zodat de tijd hieraan besteed ze-
ker nooit meer dan een uurtje zal zijn!  



Het bestuur zou het ontzettend jammer vinden 
als we deze verjaardagactie in de toekomst 
geen vervolg kunnen geven!! 
Daarom, meld je alsjeblieft aan als collectant 
voor de collecteweek, te houden van 3 tot 8 
oktober!! Aanmelden kan bij:   
Martin Spijkers: secretaris@bvoschaijk.nl  
of  bij Gerrie Smits: 0486-462007 
Groeten: Het Bestuur. 
 
DAGTOCHT OPENLUCHTMUSEUM ARNHEM 

22 Juni kreeg de KBO 
te horen dat we 12 

plaatsen meer toegewezen kregen voor de 
MuseumPlusBus naar het Openluchtmuseum 
in Arnhem op 3 AUGUSTUS. De enige kosten 
voor deze mooie dag is de gezamen-
lijke lunch à €12,50 per persoon. Deze 
dagtocht is bedoeld voor mensen die 
normaal niet zo snel naar een mu-
seum kunnen of mindervalide zijn. De 
rollator mag mee, scootmobielen 
NIET! Wil je nog graag mee, meld je 
dan zo spoedig mogelijk aan bij Nettie:  
0486-462626 of 06-29977735. 
3 Augustus iedereen aanwezig zijn op 
het Europaplein om 9.45 uur, de bus 
vertrekt om 10.00 uur. Om 16.15 uur 
zijn we terug in Schaijk. 
 
ZWEEDSE PUZZEL JULI/AUGUSTUS 
De oplossing van de vorige puzzel van 

juni was ‘Lenteboe-
ket’. En de winnaar 
van deze puzzel is ge-

worden: Wim Kersten 
Proficiat. 

Deze maand een 
Zweedse puzzel. 
Breng de letters 
van de genum-
merde vakjes uit 
de puzzel over 
naar de hokjes 
met het corres-
ponderende 
nummer voor 
de oplossing. 
Wil je in aan-
merking komen 

voor een leuk prijsje, stuur dan de op-
lossing in voor 1 augustus naar: 
derks798@gmail.com of tel. 461989 
of een briefje/ strookje in de brieven-
bus van Pastoor van Winkelstraat 84.      Succes 

PRIKBORD 
 

Di 28 jun: Oud papier West 
Ma  4 jul: Sjoelmiddag 14.00 uur 
Di  12 jul: Oud papier Oost 
Ma 25 jul: Bingo Pater Vos 13.00 uur 
Di  26 jul: Oud papier West 
Wo 3 aug: Openluchtmuseum Arnhem 
  9.45 uur aanwezig zijn  
Di  9 aug: Oud papier Oost 
Ma 22 aug: ONS en nieuwsbrief sept. 
Vrij 26 aug: Dagtocht Alkmaar 7.15 uur 
  aanwezig zijn 
Vrij 26 aug: Samen Eten SMAAK 17.00 uur 
Ma 29 aug: Start Bingo seizoen 
Di  30 aug: Oud papier West 
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