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Voorwoord

Ze bloeien volop, de narcissen aan de invalswegen van Volkel, een fraai gezicht en 
zeker dit jaar doen ze hun, meer bekende naam als “paosleliekes”, juist rond de 
paasdagen, eer aan. We hebben lang moeten wachten op wat warmer en vriendelijker 
weer, wat meteen uitnodigt om naar buiten te gaan, de tuin in, of misschien, zoals in 
vroeger jaren, beginnen aan de grote schoonmaak.

Er is ondertussen een nieuwe gemeenteraad gekozen en op het moment van dit 
schrijven, zijn we in afwachting van een coalitie met hopelijk bestuurders die beseffen 
dat er nog veel werk te doen is in ons eigen dorp Volkel.
Zoals in de vorige editie al aangekondigd, kunnen we melden dat we met een clubje 
van zes personen gaan werken aan realisatie van huisvesting voor senioren. Ook in dit 
verband wachten we met belangstelling af met wie we, binnenkort als gemeente-
bestuur, in conclaaf moeten om ondersteuning te krijgen voor onze ambitieuze plannen.

Lente betekent ook, dat de fietsers weer zin krijgen om tochten te gaan maken in ons 
fraaie Brabantse land. Meer gegevens hierover lees je verder in dit blad.

Ook zo’n jaarlijks terugkerend gebeuren is de bedevaart naar O.L. Vrouw van Handel 
op 9 mei as., waarvoor u ook allen bent uitgenodigd om deel te nemen.

In dit nummer maken we u alvast bekend dat op 14 juni René Bastiaanse (u weet wel, 
die van de wandeling van Omroep Brabant) ons mee terug wil nemen in de vroegere 
jaren in Volkel. Daarbij wordt wel iets van u gevraagd wat ook via een persbericht in 
dit blad valt te lezen.

Een dagje op reis met onze leden wordt ook zeker aanbevolen, zeker als je het 
programma leest, belooft dit iets bijzonders te worden.

Kortom.... het bestuur probeert het u zoveel mogelijk naar de zin te maken en 
voelt zich het beste gewaardeerd als er volop deelgenomen wordt aan de diverse 
activiteiten.

Veel leesplezier
Uw voorzitter: Marius Wijdeven.



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten  aanvang 13.00
alle overige activiteiten 13.30

April
dinsdag 3 april kienen/koersbal
donderdag 5 april  
dinsdag 10 april themaRabobank Veilig Bankieren  aanvang  14.00
donderdag 12 april sjoelen
dinsdag 17 april kienen/koersbal
woensdag 18 april fietsen  13.00
donderdag 19 april
dinsdag 24 april kaarten/koersbal
donderdag 26 april sjoelen

Mei
dinsdag 1 mei kienen/koersbal
woensdag 2 mei fietsen  13.00
donderdag 3 mei  
dinsdag 8 mei koersbal/kaarten
woensdag 9 mei     fietstocht bedevaat handel 12.30
donderdag  10 mei     Hemelvaartsdag
dinsdag 15 mei kienen/koersbal
woensdag 16 mei fietsen  13.00
dinsdag 22 mei koersbal/kaarten
donderdag 24 mei sjoelen
dinsdag 29 mei kienen/sjoelen
woensdag 30 mei fietsen  13.00

Zet alvast in je agenda:   
14 juni Renee  Bastiaanse BHIC  8 aug busdagtocht 
14 juni  Renee Bastiaanse   BHIC
8 augustus     Bus dagtocht 
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Dagtocht woensdag  8 augustus   
Wij hebben weer een mooie reis uitgezocht.
Dit jaar gaan we naar Terwolde en Garderen

8.30  Vertrek vanuit  Volkel met onze chauffeur Marcel.
Nadat we vertrokken zijn rijden we richting Terwolde . Als we zijn aangekomen in 
Terwolde worden we ontvangen bij Brasserie Kriebelz met koffie en gebak.
Na de koffie gaan we een prachtige rondrit maken onder leiding van een gids. 
Tijdens de rondrit ziet U de schitterende omgeving van Terwolde  inclusief de ijsselinie.

Om ongeveer 12.15 keren we terug bij Brasserie Kriebelz waar we aan tafel gaan voor 
een goed verzorgd Diner in de vorm van de dekselse pannetjes. Als het diner gegeten 
is vertrekken we richting Garderen. In Garderen aangekomen gaan we de schitterende 
zandsculpturen bezoeken. Dit jaar is het thema Hollandse Meesters. Iedereen kan op 
eigen gelegenheid rondwandelen en genieten van de prachtige beelden die men heeft 
gemaakt, er is van alles te zien.

17.00  Gaan we weer op weg naar Brabant en onderbreken we de terugreis voor een 
goed verzorgde koffie tafel. Daarna keren we huiswaarts.

20.15  De verwachte aankomst tijd in Volkel.
In de volgende nieuwsbrief komt er een inschrijf formulier en de inschrijfdatum voor 
deze mooie reis.

Dagtocht woensdag 8 augustus 
Terwolde en Garderen



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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Bedevaart naar O.L. Vrouw van Handel

Zoals jullie weten is er jaarlijks een bedevaart naar Handel.
De laatste jaren vindt dit plaats samen met meerdere 
kbo- afdelingen. Het geeft een geweldig gevoel om samen te 
zingen en te bidden in een nagenoeg volle kerk.
Langs deze weg wil ik graag iedereen erop attent maken 
dat deze bedevaart plaats vindt op 9 mei a.s
We vertrekken vanaf het schakelplein met de fiets om 
12.30 uur of uiterlijk om 12.45 uur in een of 2 groepen 
afhankelijk van het aantal deelnemers  Om 14.00 uur 
begint de H. Mis.
Na de H. Mis staat de koffie met gebak klaar op het 
bekende adres schuin tegenover de kerk.
Allen veel plezier en devotie bij deze bedevaart.

Groeten Toon van de Ven
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Fietsen KBO Volkel

Het seizoen om te gaan fietsen 
staat weer voor de deur, 
op 18 april gaan we weer 
van start.

Maar eerst even een terugblik 
op het afgelopen fietsseizoen. 
In totaal zijn we 17 keer weg-
geweest, we verkennen daarbij 
een groot gedeelte in de omtrek. 
De afstand die we fietsen per keer is ongeveer 35 a 40 km.
Dit houdt in dat we fietsen naar Ravenstein , Keent, Grave ,Cuijk tot aan Den Bosch, 
St Michielsgestel, Schijndel , Mariahout en Gemert.
Enkele mooie ritten zijn geweest naar Cuijk (vrijwilligersdag), de bedevaarten naar 
den Bosch en Handel, en niet te vergeten de fietsdagtocht op 20 september 2017.

Maar nu gaan we fietsen in 2018. Ook dit jaar zetten we om beurten weer een tocht 
uit. Toch moet me iets van het hart, de laatste jaren loopt het aantal fietsers die aan 
de tochten meedoen gestaag terug . Waarom dit zo is weet ik niet, maar ik doe een 
dringend verzoek aan de leden om een keer of enkele keren mee te fietsen. 
Het zou zo maar kunnen dat men zegt, ja dit wil ik ook.
Halverwege de tocht drinken we gezamenlijk ergens een kopje koffie en wordt er 
gezellig gebuurt.

Zoals aan gegeven starten we op 18 april en dan iedere 2 weken.
Wij hopen dat we veel deelnemers mogen begroeten op deze activiteit.
Wat de veiligheid betreft de daarvoor bestemde hesjes geven ook echt een gevoel van 
veiligheid.

De data van fietsen worden vermeld in de nieuwsbrief. 

Veel fietsplezier gewenst en groeten van Toon van de Ven.



Wij blijven!
Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.

Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient. Daarom blijft 
RegioBank ook in VOLKEL. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals 
u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd 

dichtbij.

Welkom!

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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Neem oude foto’s/films mee!
Van nostalgie naar nu… in Volkel!

Houd je van mooie verhalen, wil je even terug in de tijd en herinneringen ophalen 
over hoe het vroeger was? Dan hebben we goed nieuws! Het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) strijkt donderdag 14 juni 2018 neer in Volkel. De KBO 
Volkel organiseert samen met het BHIC een gezellige en nostalgische middag voor alle 
belangstellenden uit Volkel (en uit heel Uden).

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 juni 2018 van 14.00 – 16.30 uur in 
Ontmoetingsplein ‘De Schakel’, Reestraat 49, 5408 XA  Volkel. 
De zaal is vanaf 13.30 uur open voor het publiek.

Programma 
• Welkomstwoord en inleiding door René Bastiaanse  
•  ‘In ganzenpas door vier decennia’, Marilou Nillesen, historisch reporter van het BHIC, 

neemt je op een vermakelijke manier mee terug naar de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80
•  Gelegenheid om je meegebrachte foto’s op een groot scherm te laten zien, samen 

herinneringen op te halen en informatie uit te wisselen
•  Gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz door René Bastiaanse met voor iedereen herken-

bare filmpjes, muziek en foto’s van weleer
• Afsluiting.

Je bent van harte welkom! Vergeet niet oude foto’s en films van en over het oude 
Volkel (en van heel Uden) mee te nemen, tot ziens! 

René Bastiaanse, uw gastheer in Volkel!  
50-jarig bestaan Harmonie St.Cecilia, Volkel, 1959 (fotopersbureau Het Zuiden) 



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


