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Voorwoord

In deze nieuwsbrief komen, zowel feestelijkheden als serieuze  zaken aan bod. 
Meestal is februari de maand waarin het feest der feesten, carnaval genaamd, 
zijn hoogtepunt bereikt, alhoewel we dit jaar iets verder gaan uitwijken. 
Misschien voor onze leden, die over het algemeen al wat ouder zijn, zal het meevieren 
iets minder zijn, behalve dan de speciale middag in het muziekhuis op vrijdag 1 maart. 
Gezien het succes van afgelopen jaar hebben de KBO en de Regenboog de organisatie 
weer rond en verderop in dit blad lees je daar meer over. Vergeet je ook niet tijdig aan te 
melden met het bijgevoegde inschrijfformulier, het aantal toegangskaarten is beperkt.
Meer serieus van aard is de themamiddag op dinsdag 12 februari, waar zaken aan de 
orde komen waar we allemaal mee te maken krijgen.
De automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie vindt plaats rond de datum 
van 20 februari.
Het bestuur nodigt u allen ook graag uit om op maandagmiddag 25 februari de 
algemene jaarvergadering bij te wonen, waar terug gekeken wordt naar het afgelopen 
jaar en waar we zeker ook met jullie tot plannen willen komen ter voorbereiding voor 
het jubileum, later dit jaar.
De agenda voor die vergadering vindt u elders in deze nieuwsbrief.
Het begint erop te lijken dat er wat positiefs te melden is over de plannen om te komen 
tot de zo gewenste seniorenhuisvesting in Volkel. Een bezoekje aan de provincie, 
gevolgd door een tegenbezoek van de gedeputeerde Merienboer heeft kennelijk ook 
geholpen om de gemeente tot voortvarendheid te brengen. 
Hopelijk is er in het volgend nummer wat uitgebreider nieuws te melden. 
Na vele jaren van behulpzaamheid bij het invullen van de aangiften voor de belasting 
heeft Martien van Kessel ons laten weten , wegens gezondheidsreden te moeten 
stoppen. Jammer natuurlijk maar met alle begrip en zeker onze dank wensen we hem 
toch alle goeds voor de toekomst.
In overleg met onze collega’s uit Uden en Odiliapeel hopen we u in het volgende 
nummer aan te geven wie u later kan ondersteunen.
Rest mij nog om de aanstaande 100 jarige alvast te feliciteren met deze geweldige 
verjaardag en een hele plezierige dag toe te wensen.

Veel leesplezier, uw voorzitter: 
Marius Wijdeven.



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur

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

Maart
vrijdag   1 maart Carnavals middag in het muziekhuis 13.00 uur
Dinsdag 4 maart Carnaval
donderdag 7 maart 
dinsdag 12 maart koersbal/kaarten
donderdag 14 maart sjoelen
dinsdag 19 maart kienen/sjoelen
donderdag 21 maart
dinsdag 26 maart koersbal/kaarten
donderdag 28 maart sjoelen
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en

P resenteren u
op vrijdag 1 maart a.s.   

  carnaval in het Muziekhuis
AANVANG: 13.30 UUR                             EINDE: 17.00 UUR

               (zaal open vanaf 12.30uur)

meerdere  zeer verrassende optredens en................. 
muzikale ondersteuning, door veelzijdig muzikant Ad Goossens.

Hoog Bezoek van: prinses Jennelieke, adjudante Lobke 
en Jan de vierde en gevolg !

Inschrijving voor deelname: 
op dinsdag 19 februari in “De Schakel” 

van 13.00uur – 14.00 uur.

Toegangsprijs: € 8,00 per persoon inclusief 2 consumpties.

Invalidenvereniging 
“De Regenboog”

Zie bijgevoegd inschrijfformulier

In verband met veiligheidseisen 

mogen we slechts 

150 personen toelaten!



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

4

2 - 3 - 4 - 5 maart 



KBO Volkel-

5

Maandag 25 februari 2019

Locatie: Ontmoetingsplein “De Schakel”.

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

AGENDA JAARVERGADERING  K.B.O. afd. VOLKEL 25 februari 2019

1)  Opening met mededelingen.
2) Herdenking overleden leden 2018-2019, door geestelijk adviseur, Henk van Thiel.
3)  Huldiging Jubilarissen.
4)  Bestuursverkiezing:  Aftredend, volgens rooster, en herkiesbaar: Netty v.d. Burgt
       ( 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)   NNotulen jaarvergadering van 26 februari 2018 ( uitgebreid opgenomen in het blad 
van maart 2018, en tekstueel nog ter inzage ter vergadering) 

6)  Jaaroverzicht 2018.
7)  Financieel overzicht 2018 en begroting 2019.
8)   Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid. (Dhr. Martien Verhoeven, aftredend 

en Antoon v.d. Ven, herkiesbaar)
9)  Rondvraag.
10)  Sluiting.

Bestuur KBO afdeling Volkel.

Uitnodiging 
algemene jaarvergadering



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
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 EEN FANTASTISCHE VOORJAARSREIS! 
 

8-dagen Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein van 25 mei – 1 juni 2019 
 

Aanmelden mogelijk tot 15 maart.  
Minimaal. 30 personen, maximaal 52 personen 
 
         In samenwerking met Brabant Expres 
 

Zijn we erin geslaagd een schitterende voorjaarsreis te 
organiseren naar bovengenoemde landen. Een reis met vele 
prachtige excursies in een betoverend landschap. Een reis die 
u voor geen goud zou willen missen. 
We overnachten in Duitsland en bezoeken op de grens van 
Duitsland en Oostenrijk het bloemeneiland Mainau., gelegen 
in de Bodensee. We logeren in de West Oostenrijkse regio 
Voralberg, waar we kamers hebben gereserveerd in Hotel*** 
(superior) Alpenfeuer Montafon (nabij St. Gallenkirch), Dit hotel 
biedt ons heel mooie kamers met douche, toilet en lift, ontbijt, 

een 4-gangendiner, gratis Wifi en gratis sauna’s 
en zonneterras. 
Tijdens het verblijf in Oostenrijk maken we een 
aantal bijzondere excursies: zo gaan we naar de 
Vaduz, hoofdstad van de dwergstaat 
Liechtenstein en maken we in Zwitserland een 
rondvaart op de op meer dan 2000 m hoog 
gelegen Wallensee.  
Heel bijzonder is ons bezoek aan de stad Chur, 
waar we een unieke treinreis (heen en weer) 
maken met de Arosa Expres, dwars door het 
berglandschap van de Alpen. 
Ongetwijfeld kent u de stad Lech in Oostenrijk. Hier gaat de koninklijke familie ieder jaar op 
wintersport. Ook aan deze bijzondere plaats brengen we een bezoek. 

Met een prachtige tour over de beroemde Silvretta 
Hochalpenstrasse sluiten we ons bezoek aan 
Oostenrijk af. Maar als we op de zevende dag aan 
onze terugreis beginnen, hebben we nog een 
verrassing voor u in petto: een bezoek met een 
rondleiding in het beroemde Schloss Neuschwanstein, 
bekend als model in vele Disneyfilms. Dit kasteel, in 
het midden van de 19e eeuw gebouwd door koning 
Ludwig II van Beieren, is bij veel toeristen zeer geliefd. 
Met een overnachting in Zuid-Duitsland beëindigen we 
deze schitterende reis. 
 

 
De reissom bedraagt voor deze reis € 689,-- per persoon 
Toeslag voor 1-persoonskamers: € 89,-- (beperkt beschikbaar) 
Aan deze reis kunnen alleen (gast)leden van Seniorenbelang Uden deelnemen 
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Bovenstaande prijzen zijn inclusief: 
 
● Vervoer per luxe touringcar voorzien van bar (*), TV/DVD, toilet en airconditioning. 
● Begeleiding en service van onze ervaren chauffeur/ reisleider. 
● 2 nachten verblijf in middenklasse hotels op heen- en terugreis. 
● 5 nachten verblijf in hotel Alpenfeuer in Voralberg, Oostenrijk. 
● 7x uitstekend 4-gangen diner.   
● 7x ontbijtbuffet. 
● Afscheidsdiner. 
● 1x koffie met gebak in hotel. 
● Bezoek Schnappsbrennerei/ Biohof. 
● Bloemeneiland Mainau. 
● 3-landentocht o.l.v. uw chauffeur/ reisleider. 
● Rondrit per toeristentreintje Vaduz.  
● Boottocht Wallensee, van Wallenstadt naar Weesen,  
   inclusief stop in Quinten. 
● Vrij bezoek Lech. 
● Vrij bezoek Chur en Arosa.  
● Retourticket Árosa Express o.b.v. 2e klasse.  
● Rondrit Silvretta Hochalpenstrasse o.l.v. chauffeur/ reisleider.  
● Entree en rondleiding Schloss Neuschwanstein. 
  
Exclusief: verzekeringen, overige verzorging, persoonlijke uitgaven en niet genoemde entreegelden.  
 
 Wilt U meer weten over deze schitterende reis? Kom dan naar de presentatie en de uitgebreide 
toelichting op de:  
 
Informatieochtend in Eigen Herd :  vrijdag 18 januari 2018,  aanvang  10.00 uur. 
 
U kunt zich voor deze reis inschrijven via een inschrijfformulier.  
Deze liggen in de hal van Eigen Herd. U kunt de volledig ingevulde formulieren deponeren in de 
postbus van Seniorenbelang 
Uden, buiten aan de ingang. 
 
 
 
 
 
 
De evenementencommissie 
Wim Uijtdewilligen 
Tel. 0413 -260254 

Prijzen vorige pagina onderaan zijn inclusief
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Voorbereiding jubileumjaarKBO Volkel-

1 9 5 9 – 2 0 1 9

Denk allemaal vast mee over de viering van ons jubileum en meld je aan voor 
jubileumcommissie tijdens de jaarvergadering.

Het thema zal zijn het jaar 1959. 
En om te helpen: een oude foto met wellicht bekenden.



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


