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Voorwoord

Het is even druk geweest met voorbereidingen voor enkele activiteiten, die de afgelopen 
weken hebben plaatsgevonden.
Als we daarna terug kunnen zien op geslaagde bijeenkomsten met een behoorlijke 
belangstelling en navenant tevreden leden, dan geeft dit voldoening, een goed gevoel 
bij het bestuur en de diverse medewerkers.

Verslagen van die middagen vindt u terug in deze nieuwsbrief en we hopen natuurlijk 
dat met het lezen hiervan de niet aanwezigen geprikkeld worden om een volgende 
keer toch ook maar eens present te zijn. 
Met excuses aan de leden die om uiteenlopende redenen niet in de gelegenheid 
waren om erbij te zijn.
Een oproep ook aan iedereen die ideeën heeft over een vervolg van de gezellige 
carnavalsbijeenkomst, het komende jaar, dit niet voor jezelf te houden maar door 
te geven aan de organisatie binnen het bestuur.
Dit mag van alles zijn, als het maar bijdraagt aan leut en plezier, dus doe je best, 
je hebt een heel jaar om na te denken en misschien te oefenen.

Het ziet er naar uit dat we binnenkort een werkgroepje hebben dat zich bezig gaat 
houden met het hot item: “SENIORENHUISVESTING” in Volkel. We zullen proberen 
u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Volgens de statistieken zal de lente dit jaar beginnen op dinsdag 20 maart en met 
hopelijk een goed gevoel gaan we de dag erna natuurlijk allemaal naar de stembus 
om te laten blijken dat we begaan zijn met het wel en wee in onze gemeente.
Het “sociaal domein”, waar we in de laatste nieuwsbrief over schreven, organiseert 
op woensdag 14 maart om 19.30 uur in Eigen Herd in Uden een Debat Gemeente-
raadsverkiezing Uden, waarvoor ook u van harte bent uitgenodigd.

Aandacht verder voor de diverse activiteiten in de komende tijd,die zowel in de 
agenda als elders in dit blad zijn terug te vinden.

Uw voorzitter: Marius Wijdeven.



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten  aanvang 13.00
alle overige activiteiten 13.30

Maart
donderdag 1maart 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

April
dinsdag 3 april kienen/koersbal
donderdag 5 april 
dinsdag 10 april Rabobank Veilig Bankieren aanvang 14.00
donderdag 12 april sjoelen
dinsdag 17 april kienen/koersbal
donderdag 19 april
dinsdag 24 april kaarten/koersbal
donderdag 26 april sjoelen

Zet alvast in de agenda
9 mei  fietstocht bedevaart Handel
14 juni  Renee Bastiaanse   BHIC
8 augustus     Bus dagtocht 
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Vrijdag 9 Februari hadden we voor de eerste keer een 
carnavalsmiddag voor de leden van de K.B.O en de 
Regenboog in het muziekhuis. Wel 110 personen 
waren aanwezig, zelfs de meeste uitgedost in carnavals 
kleding. De middag werd ingevuld met het smartlappen 
duo PUNT En EL uit Gemonde met leuke muziek. 
Er werd opgetreden door Els met een voordracht over 
FACE LIFT. De dansgarde van de Piepers waren ook van 
de partij, eerst de kleintjes daarna de grote, wat altijd 
leuk is om te zien en niet weg te denken met 
carnaval. Er volgt weer muziek voor een polonaise, 
waar veel personen aan mee doen. Een optreden 
van Tonny Manders als ROOIE PEER, de welbekende 
tonproater van weleer, het ging over Mina die van die 
geweldige uitspraken had en grappen over de dorps-
politiek, het was prachtig. Tussendoor werd er volop 
gedanst. Ook werden er hapjes gepresenteerd. Als 
laatste kwam de 81 jarige Herman Hermans, ook een 
oud gediende met een schitterend optreden over het 
ontstaan van hemzelf, er werd wat afgelachen. 
De stemming zat er goed in.  Inmiddels loopt het tegen 
vijven en gaat iedereen tevreden huiswaarts. Al met al 
een geslaagde middag en voor herhaling vatbaar.

Verslag: Nettie van der Burgt
 

CARNAVAL 2018



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
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Hulp aangifte 
inkomstenbelasting

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 belastingformulier 
kan weer een beroep doen 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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Themamiddag 
Verzorgt door Rabobank Uden-Vegel, 10 april

In de vorige nieuwsbrief werd de themamiddag 
op dinsdagmiddag 10 april al aangekondigd.

Deze middag wordt verzorgt door medewerkers 
van de Rabobank Uden-Veghel, die u graag iets 
willen vertellen over actuele onderwerpen zoals.
    

 VEILIG MET FINANCIEN
 en
 tips: VEILIG PINNEN

MAAR OOK:    
ZIT UW VERMOGEN IN STENEN ?
EEN TWEEDE HYPOTHEEK?
HUIDIGE HYPOTHEEK VERHOGEN?

INTERESSANT GENOEG OM ERBIJ TE ZIJN.

Wanneer : dinsdag 10 april 2018
Tijdstip : aanvang 14.00 uur
Waar : “De Schakel” in Volkel



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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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 APRIL TOT EN MET JUNI 2018

17 april  Ik heb hulp nodig, waar moet ik zijn?
Wmo, WLZ, ZVW, PGB…. De regelingen en de organisaties waarmee mensen met 
dementie te maken krijgen, zijn niet op de vingers van drie handen te tellen. 
Een deskundige legt uit waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning, 
met name van huisarts, dementieverpleegkundige en casemanager dementie. 
Voor de bezoekers is er royaal de gelegenheid om vragen te stellen.

15 mei   Mensen met dementie aan het woord
Hoe is het om de diagnose “dementie” te horen, wat ging er aan vooraf, hoe moet je 
verder? Je toekomst ziet er definitief anders uit, ook voor je omgeving. Onzekerheid, 
boosheid, verdriet en “het is niet waar”. Mensen met dementie vertellen vanavond 
openhartig hoe dat proces bij hen verlopen is en hoe het hen lukte na verloop van tijd 
de levensdraad weer op te pakken.

19 juni  Als het thuis niet meer gaat 
Ondanks alle steun komt er vaak een moment waarop iemand met dementie niet 
meer thuis kan blijven wonen. Wat is dan een goede plek om te gaan wonen? 
Zijn er logeerplekken? Kun je samen verhuizen of is het beter om apart te gaan wonen?  
Welke verschillen zijn er tussen diverse woonvormen? 
En wat zijn de mogelijkheden als er een crisissituatie ontstaat?
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Notulen: door Ant. van de Ven 

1. Opening en mededelingen. 
Voorzitter Mari Wijdeven opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
Een speciaal woord van welkom voor onze geestelijk adviseur dhr. Henk van Thiel. 
Vanuit de leden kwam naar voren dat een droge koek wel erg karig was bij binnen-
komst. Maar de voorzitter stelde de leden gerust met de mededeling dat er 2 pauzes 
kwamen, en er in de tweede pauze koffie met worstenbrood geserveerd wordt en 
daarmee was iedereen tevreden gesteld. De agenda wordt gewijzigd met een aanvul-
ling na de eerste pauze, waarin op uitnodiging, de heren Theo van den Boogaart en 
Nol van Cuijk uitleg zullen geven over de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) 
en de rol van de LSV (lokale seniorenvereniging) hierin.

2. Herdenking overleden leden 2017 / 2018 door Dhr. Henk van Thiel. 
Alle 22 ,afgelopen jaar, 
overleden leden werden 
met naam en leeftijd ge-
noemd waarbij bij iedere 
naam een kaarsje werd 
ontstoken. Deze bleven 
de gehele vergadering 
branden. Daarna werd 
een ogenblik van stilte in 
acht genomen, gevolgd 
door een gezamenlijk 
gebed. De voorzitter 
bedankte Dhr. van Thiel 
voor zijn inbreng in deze 
korte plechtigheid.

3. Huldiging jubilarissen. 
Soms wordt er door de leden wel eens gezegd, ik ben al veel langer lid, maar de voorzitter 
gaf uitleg dat dit misschien wel zo is maar we hebben geen andere gegevens. Men zal pro-
beren dit uit te zoeken. Er zijn dit jaar 4 jubilarissen, Mw Wezenberg welke door bestuurs-
leden thuis werd verrast met een bloemetje en een attentie. Ook het echtpaar Jo en Gerrit 
Hendriks viel deze eer te beurt in de pastorie. Wel op de vergadering was aanwezig Cristina 
Hendriks die ook met een bloemetje en een attentie werd vereerd. Namens het Bestuur 
en de leden van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. (zie foto’s pagina 11)
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4. Bestuursverkiezing, 
Aftredend en herkiesbaar volgens rooster Els Peeters van Dijk. 
Els werd na een schriftelijke stemming herkozen met 62 stemmen voor en 2 onthou-
dingen. De voorzitter feliciteerde Els met de uitslag. Er werd door de voorzitter een 
oproep gedaan voor een nieuwe penningmeester, Hij vindt terecht dat de combinatie 
van voorzitter en penningmeesterschap wel erg veel van het goede is. Hij hoopt dan 
ook dat de leden mee helpen zoeken naar een penningmeester. Tevens deed hij een 
oproep aan de leden om nieuwe leden te werven. 
In een paar jaar is het ledental teruggelopen van ruim 500 naar ongeveer 450.

5. Pauze 1 
Uitleg WMO door de heren Theo van den Boogaart en Nol van Cuyk.
Vanaf 1 januari 2019 is er op de website van de gemeente uitleg over de werking 
van de WMO. [ Platform WMO ] 

6. Notulen jaarvergadering van 6 maart 2017. 
Een opmerking werd gemaakt door Mw van Duinhoven over punt 3 tweede alinea 
“lijfelijk” aanwezig,zij vindt “persoonlijk aanwezig” beter op zijn plaats, er wordt 
aandacht aan besteed. Verder zijn er geen op of aanmerkingen en worden zij onder 
dank aan de samensteller goedgekeurd.

7. Jaaroverzicht 2017. 
Deze werden door Nettie van de Burgt voorgelezen. 
Er waren geen op of aanmerkingen. 
Applaus voor de samensteller. 

8. Financieel overzicht 2017 en begroting 2018. 
De jaarcijfers werden via de beamer op het scherm gepresenteerd. Er is in 2017 een 
licht verlies geweest. Mari heeft uitleg gegeven aan de leden over de oorzaak. 
Een reden van minder inkomsten is het teruglopen van het aantal leden. Een andere 
oorzaak is grotere uitgaven bij de kerstviering en uitgaven om onze vrijwilligers te 
verwennen met een uitstapje. Voor de toekomst is het onzeker, nu “Volkel in de 
wolken” niet meer doorgaat of we nog inkomsten verkrijgen van het pannenkoeken 
bakken. Vanuit de zaal kwam de vraag [Johan Verwegen]. Of het niet mogelijk is bij de 
volgende vergadering het financieel overzicht en begroting op papier ter beschikking 
te stellen. Dit als reden dat men achter in de zaal de cijfers niet kan lezen doordat de 
afstand te groot is. [scherm].       vervolg op pagina 10



KBO Volkel-

10

Het bestuur zegt toe dat we de volgende jaarvergadering, zoals vanouds, de financiële 
presentatie op papier, ter inzage leggen op de diverse tafels, wel met de restrictie dat 
deze exemplaren na de vergadering weer worden ingenomen.

9 Pauze 2 
Een lekker worstenbroodje met koffie of thee
  
9. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid. 
De kascommissie bestaat uit de heren Martien van Dooren en Martien Verhoeven.
Namens de commissie geeft Martien van Dooren uitleg van hun bevindingen bij 
de controle van de boeken. De commissie is vol lof over de verrichtingen van de 
penningmeester, en de commissie heeft een verklaring voor akkoord getekend. 
Hierna volgt een applaus voor Mari Wijdeven. Martien van Dooren treedt na 2 jaar 
terug als commissielid en wordt bedankt door devoorzitter voor zijn inzet. 
Ant van de Ven treedt aan als nieuw lid van de kascommissie. 
Er wordt een consumptie verstrekt aan alle leden. 

10 Rondvraag. 
Mw. Riek van der Weyst vraagt aandacht voor het ANWB automaatje. Hiermee kan men 
goedkoop reizen van A naar B voor wie vervoer nodig heeft. Het is de moeite waard om 
dit nader te onderzoeken. Mw. Sjan van de Burgt geeft uitleg van een andere manier van 
vervoer voor degene die daaraan behoefte hebben. Ook dit wordt nader bekeken. Verder 
zijn er geen vragen meer en gaat de voorzitter over tot sluiting van de vergadering.

11. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid op de vergadering en inzet van 
hetafgelopen jaar. En sluit daarna de vergadering. 

Vervolg: Algemene ledenvergadering, 
26 februari 2018 
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Cristina Hendriks 
Echtpaar Jo en Gerrit Hendriks 
Mw Wezenberg

JUBILARISSEN

VAN HARTE GEFELICITEERD NAMENS KBO-VOLKEL



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


