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Voorwoord

Met herinneringen aan een geslaagde kerstviering afgelopen jaar, waarover in dit blad 
nog een klein verslag volgt, zijn we in een nieuw jaar beland waarbij ik allereerst, 
iedereen een gelukkig, voorspoedig maar vooral gezond 2019 wil toewensen.
Laten we hopen dat onze wensen voor dit jaar zullen uitkomen, dat we eindelijk eens 
een positief bericht kunnen geven over de vorderingen in alle pogingen om te komen 
tot de zo zeer gewenste seniorenhuisvesting in Volkel.
Voor onze vereniging betekend 2019 een jaar waarin we willen herdenken dat een 
enthousiaste groep oudere personen, 60 jaar geleden, besloot om zich als afdeling aan 
te sluiten bij de ouderenbond KBO Brabant.
Willen we dit jubileum op gepaste wijze gaan vieren, dan is het onvermijdelijk dat we 
een beroep doen op alle leden om deel te nemen aan een op te richten jubileumwerk-
groep. De bedoeling is om dit tijdens de komende jaarvergadering op de agenda te 
plaatsen.
Voor wie al mee wil denken, het thema zal worden: “terug naar het jaar 1959”.
Misschien zijn er onder u die met de overgang naar een nieuw jaar voornemens hebben 
genomen op allerlei gebied.  Wat mij betreft mag dit eigenlijk het hele jaar door en het 
zou onze club welgevallig zijn als daarbij ook nog eens gedacht wordt aan het werven 
van nieuwe leden.
Mijn ervaring hierbij is dat een persoonlijke benadering nog steeds de beste is, en laat u 
niet meteen uit het veld slaan als menigeen aangeeft geen behoefte te hebben omdat 
men zich nog te jong voelt, ook al zijn de zeventig gepasseerd.
Zo mogen we ons al verheugen dat we meteen in het begin al een aantal nieuwe leden 
kunnen verwelkomen.

Van een heel ander orde is de komende themamiddag op dinsdag 12 februari as. 
waarover u in deze uitgave uitgebreid kunt lezen, een thema dat vaak gemeden wordt 
maar waarmee we allemaal eens mee te maken krijgen.

Laten we hopen dat het nieuwe jaar gedenkwaardig wordt zowel privé als voor onze 
vereniging, vol met heuglijke gebeurtenissen op cultureel en sportief vlak, landelijk 
maar zeker ook plaatselijk. Dat de Luchtmachtdagen van de vliegbasis in juni van dit 
jaar zullen slagen wat weer goed is voor meerdere Volkelse verenigingen.

Uw voorzitter: Marius Wijdeven.



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur

Januari
dinsdag 1 jan Nieuwjaarsdag
donderdag 3 jan  sjoelen
dinsdag 8 jan koersbal/kaarten
donderdag  10 jan
dinsdag 15 jan kienen/koersbal
donderdag 17 jan  sjoelen
dinsdag 22 jan koersbal/kaarten
donderdag 23 jan
dinsdag 29 jan kienen/koersbal
donderdag 31 jan  sjoelen

Februari
dinsdag  5 feb kienen/koersbal
donderdag 7 feb
dinsdag  12 feb  themamiddag Levenseinde: aanvang 14.00 uur
donderdag   14 feb  sjoelen
dinsdag 19 feb kienen/koersbal
donderdag 21 feb
maandag 25 feb  Jaarvergadering: aanvang 14.00 uur
dinsdag 26 feb kaarten/koersbal
donderdag 28 feb  sjoelen

vrijdag  1 maart carnavals middag in het muziekhuis
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KERSTVIERING 2018

Na een goed bezochte viering in onze parochiekerk, waar pastoor van de Laar en onze 
geestelijke adviseur van Tiel ons voorgingen werden de deelnemers verwelkomt in 
ontmoetingsplein “De Schakel” met een kop koffie.

Aan 135 deelnemers, ( jammer dit hadden er 150 kunnen zijn ) werd door catering-
bedrijf van de Broek een overheerlijk 3 gangen diner geserveerd met verrassende 
producten, vlot geserveerd en afgaande op vele reacties bijzonder smakelijk.
Na dit genot voor de inwendige mens wist het gemengd koor St.Caecilia Volkel-
Odiliapeel, wat in de ochtend ook al de viering had opgeluisterd, de gasten te 
vermaken met een passend kerstrepertoire. Vele complimenten werden daarna 
gehoord, vaak met de opmerking: boven verwachting.

Na een korte pauze was het de beurt aan zangeres, Simone Slegers, om de aanwezigen 
te vermaken met haar zang. Sommigen kenden haar nog van een optreden in het 
muziekhuis maar na deze middag wisten alle aanwezigen, wat voor een buitengewone 
stem zij beschikt. Waarlijk een talent, een genot om naar te luisteren met goed 
gekozen en herkenbare liederen.

Dit optreden had wat langer mogen duren, maar, uitgestald op en voor het podium 
wachtte nog een hele partij kerststukken om verloot te worden. 
Dit keer had het bestuur besloten om af te zien van loten verkoop maar iedere 
aanwezige gratis een lot aan te bieden, zodat ieder evenveel kans had om een prijs 
te bemachtigen.

Het is ieder jaar weer een waar genoegen te zien hoe deze stukken met zorg, veel 
aandacht en kunstzinnigheid gemaakt zijn en hiervoor past en hartelijke dank.
Als na afloop vele personen bereid zijn om de zaal weer in haar oorspronkelijke staat 
te brengen doet dat het bestuur deugd.
 
Zonder twijfel een bijzonder geslaagde middag.



Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag               10.00 - 14.00 uur

April, mei en juni

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

Maandag t/m vrijdag    09.00 – 19.00 uur
Zaterdag             09.00 - 18.00 uur
Zondag              10.00 - 14.00 uur
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LET OP!!
Mededeling voor de deelnemers aan de busreis naar de seniorenexpo 
op 16 januari .

De bus vertrekt om 11.00 uur vanuit Odiliapeel en reist daarna door
 naar het Schakelplein in Volkel dus ca. 11.15 uur.

Bij het instappen kunt u de kosten zijnde 7,00 euro betalen aan de 
chauffeur en ontvangt u een toegangsbewijs voor de expo.

Veel plezier gewenst.
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‘In gesprek over het 
levenseinde’

Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is het wel verstandig om 
dat af en toe te doen, al was het maar omdat mensen die praten over hun levenseinde 
minder bang zijn om te sterven en ook rustiger doodgaan. Daarom biedt KBO-Volkel op 
Dinsdag 12 februari 2019 een lezing over dit onderwerp aan.

Maatschappelijke discussie
De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, staat bijna helemaal in het 
teken van euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de 
doodsoorzaak is? Over het onderwerp levenseinde is zoveel meer te weten dan dat alleen 
dat wat er regelmatig in de publiciteit komt.

Positieve reacties
Een interview met stervensdeskundige Rob Bruntink in de Ons, het ledenmagazine van 
KBO-Brabant, leverde vorig jaar veel positieve reacties op. En ook kreeg KBO-Brabant de 
vraag ‘Waar kunnen we meer informatie krijgen? Degelijke en objectieve informatie, die 
niet zozeer vóór of tegen iets is, maar informatie die alles op een rijtje zet?  Om aan die 
vraag tegemoet te komen heeft de werkgroep Identiteit & Zingeving een lezing laten ont-
wikkelen door Rob Bruntink over dit thema. 

Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen in vogelvlucht aan bod:
• Het gewone sterven
•  Medische zorg die het moment van sterven kan 

beïnvloeden (zoals niet behandelen/stoppen)
• Palliatieve sedatie
• Euthanasie en hulp bij zelfdoding
•  Waarom is het belangrijk om te praten over 

uw eigen doodgaan?
•  Vastleggen wat u wel en niet wilt (status 

levenstestament)
• Uitvaart en afscheid nemen

Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed 
geïnformeerd te zijn, geeft rust. De vrijwilligers zijn allen ervaren in het spreken voor 
groepen en hebben affiniteit of ervaring met het thema. De vrijwilligers worden begeleid 
door oud-huisarts en huisartsen-opleider Jan Hoevenaars uit Elsendorp.

Deze themamiddag vindt plaats op dinsdag 12 februari 2019, aanvang 14.00 uur en 
inloop vanaf 13.30 uur.
Locatie: Ontmoetingsplein,”De Schakel”in Volkel 5



Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt.

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en 
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een 

bekend gezicht. 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



7

Verkoop adressen:

•  Bij alle leden van: 
   mannenkoor De Karawanken 
•  Via de website: 
   www.karawanken.nl
• Via het secretariaat: 
   secretariaat@karawanken.nl

In Uden
•  Bij Rokado Tabakspeciaalzaak,  

Mondriaanplein 26.
• Bij Wijnhuis Uden, 
   Sint Janstraat 44.

In Volkel  
•  Bij Drogisterij Hurkmans, 
   Schakelplein 18  

Op de dag van het concert
13 januari 2019 bij de 
dag-kassa in de 
Kruisherenkapel.

Leden van de KBO Uden, Volkel 
en Odiliapeel betalen aan de 
dag-kassa op vertoonvan hun 
lidmaatschapspas KBO  € 12,-  

Voor verdere informatie: 
www.karawanken.nl

Het geheel staat onder leiding van
dirigent Marcus de Haard

Medewerking wordt verleend door
Henriëtte  van Lith, sopraan

Hans Erik Dijkstra, piano

Kruisherenkapel te Uden
Lieve Vrouwenplein 44

zondag 13 januari 2019 

om 15.00 uur

De prijs van het toegangskaartje bedraagt €15,- 

(inclusief een welkomstdrankje

en een pauze consumptie) 
De prijs van het toegangskaartje bedraagt 
De prijs van het toegangskaartje bedraagt 
De prijs van het toegangskaartje bedraagt 

Op de dag van het concert

De prijs van het toegangskaartje bedraagt 

Voor verdere informatie: 
www.karawanken.nl

concert

KBO Volkel-

Nieuwjaarsconcert 
Karawanken



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


