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Voorwoord

Juist op de dag dat ik dit voorwoord schrijf, wordt er in het Brabants Dagblad, 
aandacht gevraagd voor: “veilig wonen voor ouderen” en even verder een ander 
actueel onderwerp,, “ Is mijn geld nog veilig”.
Heel actuele thema’s, waarover, niet geheel toevallig, ook in de voorafgaande 
bestuursvergadering is gesproken, waarbij ingegaan is op uitnodigingen van instanties, 
die graag hun kennis en ervaringen willen delen met de leden van onze vereniging.

Zo vinden jullie in deze uitgave een aankondiging van een themamiddag op dinsdag 
13 maart in de huiskamer van de “Schakel”, waar medewerkers van de Udense afdeling 
van het Rode Kruis, belangstellenden willen voorlichten over “Risico-’s in en om huis”.

U kunt nu al in uw agenda ook de datum 10 april a.s. noteren als je bijgepraat wilt 
worden over veilig bankieren, hoe je jezelf kan wapenen tegen internet criminaliteit, 
en ongewenste zaken op dit gebied. Een uitnodiging hierover kunt u verwachten in de 
volgende nieuwsbrief van maart.

Graag wijs ik u ook op de komende algemene jaarvergadering voor alle leden, waar 
het bestuur verantwoording wil afleggen over het afgelopen jaar en met u samen 
vooruit wil kijken naar de toekomst, dit jaar en verder.
Een uitnodiging met de agenda is ook opgenomen in dit nummer.

Samen met de secretaris, bezoeken wij de maandelijkse vergadering van de “LSV” 
(lokale seniorenvereniging) waar andere belangen van ouderen worden besproken 
en ook hierover is een artikel in deze editie opgenomen.

Rest nog een kort vervolgverhaal te geven over de voortgang en ontwikkeling van de 
seniorenhuisvesting, zodat u ook op dit vlak weer bijgepraat bent.

Nog even dit... Vastenavond 2018 staat voor de deur en ik wens de bezoekers van de 
carnavalsmiddag op vrijdag 9 februari veel plezier en gezelligheid en met het optreden 
van onze twee vertrouwde leden, die als rasechte tonpraoters: Rooie Peer en Herman 
Hermans, ook de Eigenheimerszittingen al glans gaven, gaat dat zeker lukken.

Veel leesplezier en met de carnavalsdagen veel leut... vur unne goeie !
Uw voorzitter: Marius Wijdeven.



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten  aanvang 13.00
alle overige activiteiten 13.30

Februari
dinsdag 6 feb kienen/koersbal
donderdag 8 feb 
vrijdag 9 feb carnavals  feestmiddag Muziekhuis aanvang 13.30
dinsdag 13 feb carnaval
donderdag 15 feb sjoelen
dinsdag 20 feb kienen/koersbal
donderdag 22 feb  
maandag 26 feb Jaarvergadering zaal open 13.30  aanvang 14.00 
dinsdag 27 feb koersbal/kaarten   
 
Maart
donderdag 1 maart sjoelen
dinsdag 6 maart kienen/koersbal
donderdag 8 maart
dinsdag 13 maart Themamiddag: Workshop risico,s in en om het huis 14.00 
donderdag 15 maart sjoelen
dinsdag 20 maart kienen/koersbal
donderdag 22maart  
dinsdag 27 maart koersbal/kaarten
donderdag 29 maart sjoelen
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Maandag 26 februari 2018

Locatie: Ontmoetingsplein “De Schakel”.

13.30 uur: Ontvangst met koffie/thee met...........?
14.00: Aanvang vergadering

AGENDA JAARVERGADERING  K.B.O. afd. VOLKEL 26 februari 2018

1)  Opening met mededelingen.
2)  Herdenking overleden leden 2016-2017, door geestelijk adviseur, Henk van Thiel.
3)  Huldiging Jubilarissen.
4)  Bestuursverkiezing:  Aftredend, volgens rooster, en herkiesbaar: Els Peeters v. Dijk.
       (Volgens art.4 van het reglement van KBO Brabant, kunnen leden zichzelf of kandidaten aandienen 

tot een uur voor aanvang van de vergadering.) (Kandidaatstelling voor lid van het bestuur geschiedt 
schriftelijk met tenminste vijf handtekeningen van KBO leden. Iedere kandidaatstelling dient vergezelt te 
gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, met vermelding van relevante 
gegevens.)

PAUZE

5)   Notulen jaarvergadering van 6 maart 2017.( uitgebreid opgenomen in het blad van 
maart 2017, en tekstueel nog ter inzage ter vergadering) 

6)  Jaaroverzicht 2017.
7)  Financieel overzicht 2017 en begroting 2018.
8)   Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid. ( Dhr. Martien van Dooren, aftredend 

en Martien Verhoeven, herkiesbaar)
9)  Rondvraag.
10)  Sluiting.

Bestuur KBO afdeling Volkel.

Uitnodiging 
algemene jaarvergadering



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

Bij sommigen is ie weer binnengevallen, de blauwe brief met de oproep om aangifte te 
doen voor onze inkomsten bij de belastingdienst.

Wie hulp kan gebruiken bij het 
invullen van zijn belastingformu-
lier kan weer een beroep doem 
op ons lid, Martien van Kessel 
uit de Leeuwstraat 66.

Voor inlichting en het maken 
van een afspraak,
 telefoon: 06-23653321
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Workshop 
Risico’s in en om Huis

Weet u wat u moet doen? 
Hoeveel plaatjes op deze bingokaart kunt u 
afstrepen? Of heeft u misschien al bingo? 
Dan bent u van harte welkom op de workshop 
risico’s in en om het huis van het Rode Kruis! 

Wat gaan we doen? 
Het Rode Kruis heeft een interactieve workshop 
ontwikkeld gericht op het herkennen van on-
gemakken, risico’s en ongelukken rondom huis. 
Want wat doe je als de vlam in de pan slaat? Of als 
er een onbekende voor de deur staat? 

Onze enthousiaste trainers zorgen voor een leerzame workshop door gebruik te 
maken van herkenbare voorbeelden en diverse media. Ons doel is dat u naar huis gaat 
met praktische tips die u meteen kunt toepassen op de eigen woonsituatie. 
Super toch? 

En nog leuker: de workshop is gratis en de koffie en thee in de pauze ook. U bent er 
toch ook bij ? 

Wanneer : dinsdag 13 maart 2018
Tijdstip  : aanvang 14.00 uur eindtijd 16.00 uur
Waar  : Ontmoetingsplein “De Schakel”, de huiskamer.

Let op!  Het aantal belangstellenden is beperkt tot maximaal 25 personen. 



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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Boven dit bericht prijkt nog het logo van onze vereniging de KBO, maar dit zal 
voorlopig de laatste mededeling zijn die in de nieuwsbrief verschijnt.
Bij het uitkomen van deze brief, heeft u ongetwijfeld ook al een melding gezien in 
ons dorpsblad: “Volkel op de Mat”. Samen met “Woonlink”, in de persoon van Judith 
van Duijnhoven, heeft de KBO het voortouw genomen om te komen tot een rapport 
waarin de noodzaak wordt aangegeven dat er binnen onze kern zeer grote behoefte is 
aan huisvesting, specifiek voor ouderen. Met veel interesse heeft u in september vorig 
jaar , laten blijken dat er werk aan de winkel is om ook iets daadwerkelijk voor elkaar 
te krijgen op dit gebied. Het is ook daarom dat het bestuur van de KBO graag heeft 
meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport en de opvolgende gesprekken gevoerd 
heeft met ambtenaren, gemeentebestuur, woonstichting Area en ondersteunende 
vereniging,” Udenaar de Toekomst”. Het hele aandachtspunt is niet alleen voorbehouden 
aan leden van de KBO, maar gaat de hele dorpsgemeenschap aan. Vandaar de oproep 
in het Volkelse blad om, in samenwerking met de dorpsraad te komen tot een werk-
groep, die zich verder gaat inzetten om tot definitieve plannen te komen.

Met “Udenaar de Toekomst” zijn tevens afspraken gemaakt over samenwerking en, 
behalve fysieke ondersteuning ook de mogelijkheid tot financiële hulp, nodig voor een 
gedegen voorbereiding. Het voorstel is om, in eerste aanzet, te kiezen voor een of twee, 
meest potentiële locaties, deze uit te werken tot aan het niveau van aanvang van bouw.

In zo’n op te zetten werkgroep is ook plaats voor u, niet alleen omdat ook u graag in 
aanmerking wil komen voor een andere woning, maar ook een bijdrage wilt leveren aan 
realisatie van uw wens. En denk nu niet, dat zullen an-
deren wel doen, of daar ben ik toch niet geschikt voor,... 
alle hulp is welkom en dat hoeft voorlopig nog geen 
grondwerker of timmerman te zijn, hoewel die meestal 
wel mee kunnen overleggen.

Wilt u meewerken om de leefbaarheid in Volkel te 
waarborgen, schroom dan niet op onze uitnodiging 
in te gaan en geef u op bij ondergetekende.

Dit kan via email: m.wijdeven@simpc.nl 
of telefonisch op 06-12999595

Marius Wijdeven
Bestuur KBO afdeling Volkel.

Seniorenhuisvesting volkel
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Sluitingsdatum inschrijving 15 Maart 2018                           
Wie heeft haar niet gekend? Haar kinderboeken, haar lied-
jes haar teksten van talloze Tv-series? Annie MG Schmidt 
was een van de markantste vrouwen uit de tweede helft 
van de 20e eeuw. Haar Jip en Janneke boeken werden 
wereldberoemd. Over het leven van deze beroemde 
Nederlandse schrijfster is een musical gemaakt, met in 
de hoofdrol Simone Kleinsma als Annie. Het verhaal van een eenzaam meisje dat een 
beroemd schrijfster werd. Een verhaal met een lach en een traan en heel veel muziek.

Seniorenbelang Uden biedt U de gelegenheid 
om op zaterdag 7 juli deze musical te bekijken 
in het bekende DeLaMar Theater in Amsterdam. 
We bieden U: 1e rang kaartjes.  
Om verzekerd te zijn van deze mooie plaatsen 
hebben we nu al een optie moeten nemen. 
Om 12.30 vertrekken we per touringcar naar 
Amsterdam, vanaf de parkeerplaats naast 

het busstation tegenover het politiebureau. De bus staat klaar vanaf 12.15 uur. De 
voorstelling begint om 15.00 uur. Na afloop (om ca. 17.45 uur) stappen we weer in de 
bus, om te gaan genieten van een heerlijk 3-gangen diner in ‘t Wapen van Haarzuylen. 
Rond 21.30 uur zijn we weer terug in Uden. Bent U in het bezit van een rollator of rol-
stoel, neem dan contact op met Joke Verhofstadt 0413-256617 of Wim Uijtdewilligen 
0413-260254.

Kosten € 89,00 pp. voor leden. Niet leden € 95,00 pp.                
Incl. busvervoer, toegangskaartje 1e rang, afscheidsdiner.  
U kunt zich opgeven d.m.v. een inschrijfformulier, dat in de hal 
van Eigen Herd ligt. U kunt dit deponeren in de postbus van 
Seniorenbelang Uden, buiten aan de ingang. 
U kunt ook inschrijven via www.kbo-uden.nl                                                           

Als de dagtocht onverhoopt geen doorgang mocht vinden, wordt u telefonisch of via 
Actueel op de hoogte gesteld. Rond eind April wordt het bedrag van Uw rekening 
afgeschreven. Dit is ook het bewijs dat U verzekerd bent van deelname.

De evenementencommissie
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Aanmelden tot uiterlijk 21 januari

De evenementencommissie biedt u op 
donderdag 22 maart a.s. een gevarieerde 
dagtocht aan. We brengen een bezoek 
aan de bekende breifabriek Marcienne, 
net over de grens bij Roermond. U wordt 
ontvangen met koffie/thee en een belegd 
broodje. Vervolgens krijgt U hier een rond-
leiding met een modeshow van de meest recente collectie. Eventueel kunt u ter plaatse 
iets aanschaffen of bestellen uit de uitgebreide collectie van dit bekende modeconcern.      
                    

Verder bezoeken we het Philipsmu-
seum in Eindhoven. We beleven de 
historie van een bedrijf, dat uitgroeide 
tot een wereldconcern. Ongetwij-
feld zullen vele apparaten, die hier 
tentoongesteld worden, nostal-
gische gevoelens bij u oproepen.                                                                                                     
Om te lunchen lijkt het ons het 
handigst, als u uw eigen lunchpakketje 
meeneemt. Koffie/ thee zijn tegen 
vergoeding in de bus verkrijgbaar. 

Het diner vindt plaats in Soerendonk bij het bekende restaurant Antoine.

Vertrektijd in Uden: om 8.45 uur bij de parkeerplaats t.o. het politiebureau. 
Graag 8.30 uur aanwezig. Thuiskomst in Uden: ca. 20.00 uur
De kosten bedragen € 41,-- pp. voor leden. Niet leden betalen € 45,-- pp.                           
Inclusief: Vervoer per bus, 3-gangen diner, bezoek Marchienne en toegang Philipsmuseum

Inschrijven via een inschrijfformulier, dat in de hal van Eigen Herd ligt. U kunt 
dit deponeren in de postbus van Seniorenbelang Uden, buiten aan de ingang.                                       
U kunt ook inschrijven via www.kbo-uden.nl

De evenementencommissie

Er zijn nog 20 plaatsen beschikbaar
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De LSV is een samenwerkingsverband tussen de Seniorenbonden in Uden, namelijk; 
Seniorenbelang Uden,  KBO – Volkel,  KBO – Odiliapeel en PCOB afd. Uden. 

Deze samenwerking is opgezet om gezamenlijk de zaken van en voor senioren in de 
gemeente Uden te behartigen. Welke gezindte en/of achtergrond maakt niet uit, de 
problematiek is hetzelfde. We willen zoveel mogelijk senioren een stem geven en er-
voor zorgen dat de instanties die er voor de senioren zijn ook met ons in overleg gaan. 
LSV is een organisatie, die meer dan de helft van de senioren in de Gemeente Uden 
vertegenwoordigt !
Door de ontwikkelingen in de landelijke politiek, waarbij vele zaken worden 
overgeheveld naar de gemeente, is er door de gemeente Uden in 2016 besloten, om 
met oriënterende gesprekken  te komen tot een Adviesraad van het Sociaal Domein.
Hierin hebben de volgende partijen zitting: de WMO-raad, Drempels Weg Uden (DWU), 
Platform Minima Uden (PMU) en de Lokale Senioren Verenigingen – Uden (LSV-Uden). 
In 2017 hebben deze partijen zich o.a. ingezet voor een symposium over armoedebeleid 
en eenzaamheid. 

Momenteel zijn we, samen met de Gemeente Uden, drukdoende om de adviesraad
Sociaal Domein vorm te geven en te formaliseren voor eind 2018.
De doelstelling van de “adviesraad Sociaal Domein” is om vanuit het collectief 
perspectief de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren in het te voeren 
beleid, waarbij de inwoners zoveel mogelijk worden betrokken en de participatie en 
zelfredzaamheid bevorderd wordt. De adviesraad heeft een signalerende, evaluerende 
en creërende functie.

Willen onze leden invloed hebben op 
uitvoering van het beleid dan is het 
nodig dat signalen over: 
Armoede, Eenzaamheid en Dementie 
ook doorgeven worden aan de adviesraad. 

Hier ligt dus ook een taak voor 
eenieder van u! 
Als u vindt dat zaken die betrekking 
hebben op deze items, waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is, beter geregeld kunnen worden, schroom dan niet om dit voor te
leggen aan het bestuur van uw vereniging.
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Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De wet Hillen regelt dat eigenaren van een woonhuis die hun hypotheek (bijna) hebben 
afgelost, en dus ook geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer 
hoeven te betalen. Het afschaffen van de wet Hillen en het aldus invoeren van een 
belasting voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost treft anno 2018 
bijna een miljoen mensen, zo’n 23 procent van de eigen woningbezitters. 
Onder hen vooral ouderen die al jaren geconfronteerd worden met een stapeling 
van bezuinigingsmaatregelen.

Alle seniorenverenigingen hebben geprotesteerd tegen het afschaffen van de Wet Hillen: 
KBO-Brabant, PVGE, KNVG, KBO-PCOB en ANBO. Desondanks is het afschaffen van deze 
wet zowel door de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd.

Het enige dat rest om de aflosboete mogelijk alsnog tegen te houden is een referendum. 
De eerste hobbel in die richting is met succes genomen: maar liefst 25.000 in plaats van 
de benodigde 10.000 geldige ondersteuningsverklaringen in de inleidende fase.

Thans is de definitieve fase aangebroken, waarin 300.000 geldige ondersteunings-
verklaringen vóór 8 maart a.s. dienen te zijn ingediend. Ook mensen die in de inleidende 
fase al getekend hebben, moeten voor de definitieve fase opnieuw een verklaring 
indienen. Dit moet in verband met fraudegevoeligheid wederom schriftelijk gebeuren 
en kan niet digitaal.

Bij het blad “Ons” is een lege ondersteuningsverklaring gevoegd, die door twee perso-
nen kan worden ingevuld en tot 1 maart a.s.  ingeleverd in de brievenbus van de KBO 
Volkel, of bij een van de bestuursleden, waarna ze verzameld worden doorgestuurd naar 
het adres wat bij het bestuur bekend is.

Het is ook mogelijk om zelf een formulier te downloaden via de website: 
www.stopaflosboete.nl

Bedankt voor uw medewerking namens alle leden van de bovengenoemde 
ouderenorganisaties.



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! 

Hertog Hendrikstraat 7, telefoon 0413-474 944


