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Voorwoord

Aan het prille begin van een heel nieuw jaar past het om jullie allen en jullie naasten 
van harte een:

      Gelukkig en vooral gezond 2018
toe te wensen.

Een korte terugblik op het afgelopen jaar leert mij, samen met het bestuur, dat we qua 
ledental aan te krimpen zijn en dat, afgezet in de toename van het aantal ouderen in 
Volkel, we samen moeten zorgen voor promotie van de KBO.
Om iets te kunnen leren van collega verenigingen binnen de KBO Brabant heb ik een 
bijeenkomst bijgewoond waar uitsluitend gesproken is over voorbeelden om te komen 
tot aanwas van leden.
Meerdere tips van enthousiaste bestuurders en betrokken leden kunnen ook voor 
onze club als handvat dienen om gezamenlijk tot plannen te komen om 55 plussers 
over te halen lid te worden van onze vereniging. Het mag duidelijk zijn dat dit niet 
alleen een taak is van het bestuur. 

Als ik uitga van de reacties over de reguliere activiteiten binnen onze club met inbegrip 
van de laatste feestelijke kerstviering, dan kan daar de oorzaak van de terugloop niet 
gevonden worden.
Ik hoop dus, dat het niet zal blijven bij goede voornemens maar dat een beroep op 
jullie medewerking, instemming zal krijgen.

Nog voordat het jaar werd afgesloten heeft het bestuur alweer vergaderd over de 
toekomst en plannen voor meerdere bijzondere activiteiten zijn voorbij gekomen. 
Naast de reguliere bijeenkomsten die terug te vinden zijn in de agenda, wordt ook al 
gewag gemaakt van themabijeenkomsten, carnavalsmiddag, jaarvergadering en later 
in het jaar een item over de geschiedenis van Volkel. Details volgen in latere uitgaven 
van de nieuwsbrief maar in deze editie kondigt het bestuur al, in samenwerking met 
invalidenvereniging “De Regenboog”, het programma aan voor de carnavalsmiddag op 
vrijdag 9 februari, aan.
Over het onderwerp” Seniorenhuisvesting in Volkel”, wil ik u graag bijpraten in het 
volgende nummer, als er wat meer antwoorden zijn over uitgezette vragen richting 
meerdere instanties.
Verder wij ik u nog op de mededeling, speciaal gericht aan de aanmelders voor de 
gezamenlijke busreis naar de seniorenbeurs en de aankondiging dat op het einde van 
de maand januari de jaarlijkse contributie geïnd gaat worden.

Uw voorzitter (en nog steeds vervangend penningmeester): Marius Wijdeven.



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten  aanvang 13.00
alle overige activiteiten 13.30

Januari
dinsdag 2 Jan kienen/koersbal
donderdag 4 jan sjoelen
dinsdag 9 jan koersbal/kaarten
donderdag 11 jan  
dinsdag 16 jan kienen/koersbal
donderdag 18 jan sjoelen
dinsdag 23 jan koersbal/kaarten 
dinsdag 23 jan Inschrijving carnavalsmiddag  13.00 - 14.00
donderdag 25 jan  
dinsdag 30 jan kienen/koersbal
  
Februari
donderdag 1 feb sjoelen
dinsdag 6 feb kienen/koersbal
donderdag 8 feb 
vrijdag 9 feb carnavals feestmiddag Muziekhuis  13.30
dinsdag 13 feb carnaval
donderdag 15 feb sjoelen
dinsdag 20 feb kienen/koersbal
donderdag 22 feb  
maandag 26 feb Jaarvergadering  14.00
dinsdag 27 feb koersbal/kaarten  

Noteer alvast:  13 Maart themamiddag: workshop risico,s in en om huis.
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P resenteren u
op vrijdag 9 februari a.s.

   

  carnaval in het Muziekhuis
AANVANG: 13.30 UUR                             EINDE: 17.00 UUR

met medewerking van: 
Muzikantenduo “Punt en Nel” en................. ? ?

Inschrijving voor deelname: 
op dinsdag 23 januari in “De Schakel” 

van 13.00uur – 14.00 uur.

Toegangsprijs: € 5,00 per persoon inclusief 2 consumpties.

Invalidenvereniging 
“De Regenboog”

Zie bijgevoegd inschrijfformulier

In verband met veiligheidseisen 

mogen we slechts 

150 personen toelaten!



Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag  09.00 – 19.00 uur

Zaterdag 09.00 - 18.00  uur
Zondag 10.00 - 14.00 uur

Januari en februari
Maandag t/m zaterdag  09.00 – 18.00 uur

Zondag 10.00 - 14.00 uur

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

De deelnemers die zich schriftelijk hebben opgegeven aan de gezamenlijk busreis naar 
de seniorenexpo op zaterdag 20 januari 2018 worden verzocht om die dag om 11.15 uur 
aanwezig te zijn op het Schakelplein en bij instappen in de bus het verschuldigde bedrag 
van € 7,00 per persoon te voldoen.
Voor degene die nog interesse hebben 
om aan de reis deel te nemen, is er 
gelegenheid  tot 10 januari as. 
zich telefonisch te melden bij 
Rinus Rankenberg van de 
KBO Odiliapeel met telefoonnummer 
0413- 2273511.

De kosten voor vervoer inclusief 
toegangsbewijs tot de expo, 
bedragen €7,00 per persoon.
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ALZHEIMERCAFÉ Oss-Uden-Veghel e.o. 
OVERZICHT DATA EN THEMA’S 

Derde dinsdag van de maand, vrij entree
Een ontmoetings- en informatiepunt waar mensen met dementie, hun familieleden, 
vrienden, kennissen, hulpverleners en andere belangstellenden met elkaar praten over 
de dingen die ze meemaken en over mogelijkheden voor hulp, kortom 
VOOR IEDEREEN UIT DE GEMEENTEN BOEKEL, UDEN, LANDERD, MEIERIJSTAD EN 
BERNHEZE DIE IETS HEEFT MET DEMENTIE.

Pieter BrueghelHuis, 
Middegaal 25, 5461 XB  Veghel
Café open 19.00 uur
Aanvang programma 19.30 uur     
Einde programma 21.30 uur
Gratis toegang

Het is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Oss-Uden-Veghel, GGZ Oost Brabant, 
Indigo, de casemanagers dementie van de thuiszorgorganisaties en ONS welzijn.

PROGRAMMA JANUARI TOT EN MET MAART 2018

16 januari Dementie en intimiteit
Bij dementie verandert de beleving van intimiteit en seksualiteit. De behoefte aan in-
timiteit kan helemaal verdwijnen, wat een partner vaak als gemis ervaart. De seksuele 
behoefte kan ook toenemen en soms zelfs ongewenste vormen aannemen. Ingrid van 
Kempen, psychologe en seksuologe gaat in op de invloed van de veranderingen op de 
relatie. En hoe kun je daarmee omgaan?

20 februari Onbegrepen gedrag
Veranderingen in het gedrag van mensen met dementie zijn vaak niet te begrijpen en 
zorgen voor veel verdriet en machteloosheid. Hoe ga je om met boosheid of achter-
docht? Of met iemand die niets wil, wat kun je dan het beste doen? Een psycholoog 
geeft uitleg en adviezen over het omgaan met onbegrepen gedrag en een mantelzor-
ger vertelt over zijn ervaringen.

20 maart Toneelstuk: Zoeken
Drie acteurs van Toneelvereniging Mariahout en twee gastspelers uit Beek en Donk en 
Aarle-Rixtel spelen enkele korte scènes. Daarin zetten zij op bijzonder treffende wijze 
alledaagse situaties neer, waarin mensen met -beginnende- dementie terecht kunnen 
komen. Hoe reageert de omgeving op hen? Aansluitend volgt een gesprek met de 
bezoekers van deze avond. 



RegioBank
uitgeroepen tot beste
bank van Nederland

Bron: Geldgids #7, november 2017, Consumentenbond

Den Dekker Assurantiën
Kloosterstraat 17
5408 BA VOLKEL
T (0413) 27 45 65
E info@dendekkerassurantien.nl
I www.dendekkerassurantien.nl
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wenst iedereen
een gezond, gelukkig

      en liefdevol
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Uden:   Velmolenweg 145, telefoon: 0413-262 926 
Veghel:   NCB-laan 1, telefoon: 0413-377 477 
Sint-Oedenrode: Laan ten Bogaerde 15, telefoon: 0413-474 944  

   www.svn-notarissen.nl 

Uw notaris in Uden, Veghel en Sint-Oedenrode 

Schepers & Van Nunen is het notariskantoor met vestigingen in Uden, Veghel en 
Sint-Oedenrode. U bent bij ons aan het juiste adres voor al uw juridische vragen. We 
staan graag voor u klaar met de juiste informatie en advies voor ieder moment in uw 
leven. Ons notariskantoor spreekt een duidelijke taal, is diep geworteld in de regio 
Uden-Meierijstad en is maatschappelijk betrokken. 

Ouderen voelen zich steeds meer onbegrepen en maken zich ernstig zorgen 
over hun financiële toekomst! 

Steeds meer ouderen geven aan zich zorgen te maken over hun financiële toekomst. 

Wat gebeurt er met mijn pensioen? Hoe zal de kwaliteit van de zorg er voor mij 
uitzien? Welke eigen bijdrage wordt er van mij verwacht en kan ik die nog wel 
opbrengen? Zijn de testamenten die ik in het verleden heb laten opstellen nog wel te 
gebruiken? Past de wettelijke regeling (nog) wel bij mijn situatie? Hoe houd ik, 
wanneer ik niet meer zo goed in staat ben om zelfstandig heldere en afgewogen 
beslissingen te nemen, de regie over mijn wensen?  
Kortom concrete vragen waarop duidelijke antwoorden zijn te geven. 

Buiten de reguliere kantoortijden kunt u terecht in: 

Uden: Iedere donderdagavond (alleen op afspraak) tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 

Veghel: iedere dinsdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Er is dan een gratis 
inloopspreekuur voor een consult van maximaal 20 minuten om vrijblijvend bij te 
praten. 

Geef u gratis op voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van notariële 
ontwikkelingen! 


