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Voorwoord

Ik weet natuurlijk niet hoe het met u gesteld is, maar als de maand mei zich aandient, 
ontstaat er bij mij een gevoel van vrolijkheid, meer kleur in het leven. Kan het zijn dat 
het te maken heeft met de sterk veranderende natuur, de bloeiende bloemen en de 
steeds groener wordende wereld om ons heen of misschien een vooruitzicht op een 
geplande vakantie?

Deze maand kent toch al vele extra momenten denk maar aan het begin, de mei-
vakantie, herdenken en vrijheid vieren, samen op de fiets ter bedevaart naar Handel. 
De dag later Hemelvaart, gevolgd door Moederdag op 13 mei, de Pinksterdagen met 
de Trap-In en niet te vergeten de ontvangst van het vakantiegeld voor de ouderen.

Tussendoor blijven er echter verplichtingen en daar komt ook het bestuur niet 
onderuit, denk maar aan overleg met elkaar en diverse instanties om komende 
evenementen te regelen.
Het carnavalsfeest van 2019 is zelfs al aan de orde geweest.

In dit nummer vinden jullie een inschrijfformulier voor de dagreis op 8 augustus, die 
volgens het programma, wat in de vorige uitgave te lezen was, al fantastisch gaat 
worden.
Op dinsdag 29 mei kunnen jullie je, met het ingevulde formulier en de meegebrachte 
euro’s melden in de Schakel van 13.00  tot 15.00 uur. Hierbij geldt uiteraard, wie het 
eerst komt, het eerst maalt, er is maar plaats voor 60 personen, dus wees er snel bij.

In deze nieuwsbrief ook een kort woord over de voortgang met betrekking tot senio-
renhuisvesting, waarbij duidelijk wordt dat geduld gevraagd wordt.

Interessant zijn ook de bijdrages vanuit “Eigen Herd” Uden met mogelijkheden voor 
vakantie maar ook opdoen van kennis of bijscholing in, voor sommigen, nog duistere 
technische apparaten.

Graag wijs ik nog op de themamiddag op donderdag 14 juni, waar we samen met 
Renee Bastiaans en helpers terug gaan in de tijd. Zoek alvast maar naar oude foto’s en 
herinneringen.

Veel leesplezier
Uw voorzitter: Marius Wijdeven.



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten  aanvang 13.00
alle overige activiteiten 13.30

Mei
dinsdag 1 mei kienen/koersbal
woensdag 2 mei fietsen  13.00
dinsdag 8 mei koersbal/kaarten
woensdag 9 mei     fietstocht bedevaart 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

Juni
dinsdag 5 juni kienen/koersbal
donderdag 7 juni sjoelen
dinsdag 12 juni koersbal/kaarten
woensdag 13 juni fietsen  13.00
donderdag 14 juni Rene Bastiaanse nostalgie  zaal open  13.30
dinsdag 19 juni kienen/koersbal
donderdag 21 juni sjoelen
dinsdag 26 juni koersbal/kaarten
woensdag 27 juni fietsen  13.00

Zet alvast in je agenda:   
8 augustus     Dagtocht Terwolde
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Met een werkgroepje van zes personen hebben we, uitgerekend op de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen 21 maart, overlegt hoe we stappen kunnen zetten om 
te komen tot de zeer gewenste huisvesting voor senioren en medioren in Volkel.

Na de werkgroep op de hoogte te hebben gebracht van de zaken die al voorheen 
speelden inclusief kennisname  van het rapport zijn we overeengekomen om ons in 
eerste instantie te concentreren op het maken van plannen die op korte termijn 
kunnen leiden tot daadwerkelijke bouw.
Hierbij doelen we vooral op de mogelijkheid tot verplaatsing van het dierenparkje 
eventueel gekoppeld aan mogelijkheden in de directe nabijheid.

Op uitnodiging heeft ook Theo van de Elzen van T&W bouw ons bijgepraat over 
plannen die door zijn bedrijf al zijn voorgesteld aan de gemeente Uden.
Een onderdeel hiervan kunnen jullie terugvinden op de achterzijde van het blad 
“ Volkel op de Mat’ van de april editie.

Ondertussen is ook bekend dat er plannen liggen voor realisatie van een 9 tal starters-
woningen aan de Marterstraat en dat al twee keer overleg is geweest over plannen als 
uitbreiding van Volkel West maar dan richting de bebouwde kom van Volkel. 
Resultaten hiervan zijn bedoeld voor de langere termijn.

Met de groep spraken we af om de ontwikkelingen rondom samenstelling van een 
nieuwe coalitie af te wachten en daarna direct te proberen om contacten te leggen 
met de nieuwe bestuurders.
Eveneens zullen de contacten met Area weer opgepakt dienen te worden, zodat ook 
daar de druk op de ketel blijft.

De wens om te komen tot afspraken met deze en gene is een, maar ook daadwerkelijk 
iets vast te leggen is iets moeilijker en zeker in deze periode speelt de meivakantie een 
grote rol, wat inhoud dat zaken niet zo snel lopen als verwacht.

Geduld dus en wees verzekert dat we niet zullen rusten voordat ouderen in Volkel de 
mogelijkheid hebben om in op een prettige manier ons dorp te kunnen blijven wonen.

Namens de werkgroep: Marius Wijdeven

Seniorenhuisvesting Volkel



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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LET OP !!!

Examens in de grote zaal van “De Schakel”

Ontmoetingsplein “De Schakel” herbergt tussen 14 
mei en 29 mei een aantal leerlingen die in de grote 
zaal examens moeten doen.

Willen jullie een beetje rekening houden met deze 
zwoegende personen, door het geluid wat te 
temperen.

Op dinsdag 29 mei worden ook de 
inschrijfformulieren voor de dagreis verwerkt.

Met dank namens de leerlingen en begeleiders.
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Computercursus Eigen Herd 
Najaar 2018

In oktober 2018 starten weer de computercursussen in Eigen Herd. 

Een korte opsomming van de cursussen die worden aangeboden:

• Leren omgaan met de computer
• Beginners Windows 10
• Gevorderden Windows 10 
• Creatief met Word
• Werken met de iPad
• Starten met de Samsung Tablet
• Ontdek de Android Smartphone
• Werken met elektronische overheid
• Foto bewerken in Windows 10
• Fotoboek maken
• Kennismaken met de iPhone
• Vervolgcursus iPhone

INSCHRIJVEN 
In de hal van Eigen Herd, Rooijsestraat 32 te Uden vindt u na 25 april 2018 het 
complete cursusaanbod met het inschrijfformulier. 

Op de website www.eigenherd.nl kunt u dan ook het uitgebreide cursusaanbod lezen 
en kunt u zich ook digitaal aanmelden.

U vindt ons aanbod ook op SeniorWeb bij het Leercentrum van Eigen Herd; https://
www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/uden

Inschrijven voor bovenstaande cursussen kan t/m 14 september 2018.
Heeft U na het lezen van het aanbod nog vragen dan kunt u contact opnemen met;
Arno Claassen- de Wit; tel: 0413-265855.
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5-daagse bus excursiereis naar het 
Teutoburgerwald, Duitsland van 

maandag 10 t/m vrijdag 14 september 2018

Seniorenbelang Uden biedt u, i.s.m. Brabant Expres reizen, 
de mogelijkheid deel te nemen aan deze prachtige najaars 
reis, waarbij wij zullen verblijven in het mooie ****Waldhotel 
Bärenstein, gelegen in het Teutoburgerwald. We verblijven hier 
op basis van halfpension. U kunt gratis gebruik maken van het 
zwembad en welnesscentrum, met fitnes, sauna en stoombad.
Het Teutoburgerwald is een prachtig, bosrijk gebied dat bij velen nog niet zo bekend is.  
Een streek, die op slechts enkele uren van Nederland ligt. 

Het programma voor deze reis is als volgt:
Dag 1 – maandag 10 september.
’s Morgens vertrekken we, vanaf de parkeerplaats bij het busstation, om 8.00 per luxe 
touringcar naar onze bestemming. In de bus is koffie/thee tegen betaling verkrijgbaar. 
We stoppen bij een gezellig en bijzonder restaurant in Duitsland, waar we een speciale 
lunch krijgen: een streekschotel met diverse lokale vlees- en kaassoorten. Daarna 
rijden we naar ons hotel. ’s Middags kunt U gratis gebruikmaken van het welnesscentrum 
of een mooie wandeling maken in de omgeving. ’s Avonds diner in het hotel.

Dag 2 – dinsdag 11 september – Externsteine, Hermannsdenkmal en Bad Salzuflen
Na het ontbijt gaan we (keuze te voet of per bus) 
naar de Externsteine, een bijzondere rotsmassa, die 
u desgewenst kunt beklimmen. Daarna rijden we 
naar het 56 m. hoge Hermannsdenkmal, een stand-
beeld dat herinnert aan de strijd tussen de Germanen 
en de Romeinen in het jaar 9 n. Chr. Vervolgens 
gaan we naar Bad Salzuflen, een schilderachtig, 
groen plaatsje met een kuuroord. U kunt op eigen gelegenheid van dit stadje genieten. 

Dag 3 – woensdag 12 september – LWL Freilichtmuseum in Detmold
Vandaag gaan we naar het grootste openlucht-
museum van Duitsland. Er staan hier 120 oude 
gebouwen, waaronder drie herbergen, die u kunt 
bezoeken voor een hapje en/of drankje. U kunt 
mensen bezig zien in hun werkplaatsen. Verder zijn 
er prachtige tuinen. Kortom, een heel bijzondere 
plaats om te bezoeken. ’s Avonds wordt er na het 
diner in het hotel een muzikale avond verzorgd.
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Dag 4 – donderdag 13 september – Hameln en boottocht over de Wezer.
We zullen het nooit meer hoeven te vragen: “Kunt U ons de weg naar Hamelen ver-
tellen, meneer?” Want vandaag bezoeken we dit bijzondere stadje, waarin zich het 
verhaal van de ‘Rattenvanger’ afspeelt. Onder leiding van een gids, maken we een 
rondleiding door dit historische plaatsje. Vooraf aan dit bezoek staat er nog een schit-
terende rondvaart op de rivier de Wezer op het programma.

Dag 5 – vrijdag 14 september Bielefeld. 
Na het uitgebreide ontbijtbuffet verlaten we ons hotel. We rijden naar de plaats 
Bielefeld, een prachtige plaats met gezellige terrassen en een uitgebreid winkelcentrum. 
Hier kunt u op eigen gelegenheid rondkijken en/of winkelen. Daarna rijden we terug 
naar Nederland, waar we onze reis afsluiten met een 3-gangendiner. Vroeg in de 
avond zullen we weer in Uden terug zijn.
                     Leden              Niet leden
Reissom: vanaf 41 personen: (Bij bezetting van 2-pers.kamer)  € 379,00 p.p.  € 399,00 pp.
Toeslag 1-pers. kamer: € 69,00 pp. (Let wel: 1-pers. kamers zijn maar beperkt leverbaar)

Bovenstaande prijzen zijn inclusief:
• Vervoer per luxe touringcar voorzien van dvd speler, toilet, bar en airconditioning.
• Service van een ervaren chauffeur/reisleider.
• Het programma zoals beschreven.
• 4 nachten in **** Waldhotel Bärenstein 
 in Horn-Bad Meinberg.  
 o.b.v. 2 –pers. kamers.  
• Speciale lunch op de heenreis.
• 4 x uitgebreid ontbijtbuffet.
• 4 x diner in het het hotel.
• Bezoek aan genoemde plaatsen, incl. entreebewijzen.
• Muzikale avond in het hotel.
• Afscheidsdiner.
• Reserveringskosten, Toeristenbelasting, Calamiteitenfonds, BTW en Duitse Steuer.
Exclusief: verzekeringen, overige verzorging, lunches, persoonlijke uitgaven en niet 
genoemde entreegelden.

U kunt zich voor deze reis inschrijven alléén via een inschrijfformulier dat in de hal van 
Eigen Herd ligt. U kunt de volledig ingevulde formulieren deponeren in de brievenbus 
van Seniorenbelang Uden, buiten aan de ingang.

Informatie en brochure: Joke Verhofstadt van den Boom 0413-256617 



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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Dagtocht	ROTTERDAM	
Woensdag	9	augustus	2017	

INSCHRIJFFORMULIER					 	 BEWIJS	VAN	DEELNAME	

	
Naam:………………………………….					 	 Aantal	personen:………..	

€	60,00	per	persoon	
	
Voornaam:	deelnemer	1……………………..							 Lidnummer:	33300……..	
Voornaam:	deelnemer	2…………………….						 Lidnummer:	33300……..	
	
Inschrijven	en	contant	afrekenen	in	de	Schakel	
Dinsdag	20	juni		 									Na	ondertekening	en	voorzien	van	
13.00	–	15.00	uur	 het	stempel	is	dit	uw	BEWIJS	van	DEELNAME	
	

Dit	bewijs	beslist	meenemen!		
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Dagtocht	ROTTERDAM	
Woensdag	9	augustus	2017	

INSCHRIJFFORMULIER					 	 BEWIJS	VAN	DEELNAME	

	
Naam:………………………………….					 	 Aantal	personen:………..	

€	60,00	per	persoon	
	
Voornaam:	deelnemer	1……………………..							 Lidnummer:	33300……..	
Voornaam:	deelnemer	2…………………….						 Lidnummer:	33300……..	
	
Inschrijven	en	contant	afrekenen	in	de	Schakel	
Dinsdag	20	juni		 									Na	ondertekening	en	voorzien	van	
13.00	–	15.00	uur	 het	stempel	is	dit	uw	BEWIJS	van	DEELNAME	
	

Dit	bewijs	beslist	meenemen!		

Dagreis "REIS NAAR TERWOLDE" 
woensdag 8 augustus 2018

Dinsdag 29 mei 
13.00 - 15.00 uur.
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Nostalgische middag 
met foto’s, films én quiz! 

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) organiseert op donderdag 14 juni 
2018 van 14.00 – 16.30 uur samen met de KBO Volkel een gezellige, nostalgische 
middag onder de titel ‘Van nostalgie naar nu … in Volkel’. Uw gastheer is de boeiende 
causeur René Bastiaanse. Historisch reporter Marilou Nillesen neemt u op een ver-
makelijke manier terug naar de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80. Er is gelegenheid om mee-
gebrachte foto’s van Volkel (en heel Uden) op een groot scherm te laten zien, samen 
herinneringen op te halen en informatie uit te wisselen. Ook een ‘petje-op-petje-af’ 
quiz met leuke filmpjes, muziek en foto’s maakt deel uit van het programma. De zaal is 
vanaf 13.30 uur open en de toegang is gratis. Zorg dat u erbij bent!  

[Foto’s met fotobijschriften ter illustratie] 

• René Bastiaanse, uw gastheer in Volkel!
• 50-jarig bestaan Harmonie St.Cecilia, Volkel, 1959 (fotopersbureau Het Zuiden) 
•  Werknemers aan het werk tijdens de opening van het Atelier Jansen de Wit in 

Uden in september 1948. Weet iemand wie dit zijn? (Fotopersbureau Het Zuiden) 
(fotonr. ude2417)
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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! 

Hertog Hendrikstraat 7, telefoon 0413-474 944


