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Voorwoord

Dat de nieuwsbrief deze keer extra pagina’s bevat, heeft alles te maken met gebeur-
tenissen de afgelopen maand en aankondigingen voor de komende tijd, die we u niet 
willen onthouden.

We hadden u al beloofd om uit te zien naar personen die behulpzaam willen zijn bij 
het invullen van uw belastingaangifte. In dit blad vindt u een uitgebreide verwijzing. 
Leuker kunnen ook wij het niet maken, wel makkelijker.

Een 100 jarig lid binnen onze vereniging verdient ook extra vernoemd te worden met 
een korte terugblik op zijn receptie.

Met een tentoonstelling en een aan te bevelen muzikale happening, kent ook het 
herdenken van 100 jaar vluchtoord een waardige sluiting. Een bezoek aan beide items 
wordt van harte aanbevolen. Geprofiteerd hebben we al van enkele wel hele fraaie 
lentedagen en dit nodigt dan direct uit tot het maken van wandelingen, bv.  zoals die ook 
vernoemd worden in deze editie.

Dank zij Antoon van de Ven, die zo goed was om de notulen van de jaarvergadering te 
verzorgen, kunnen ook de niet aanwezige leden kennis nemen van wat er besproken is.
Tijdens die vergadering heb ik enige tekst en uitleg gegeven over de inspanningen die 
er al zijn geweest om te komen tot de zo zeer gewenste seniorenhuisvesting.
Hierbij roep ik u nu al op om zeker de jaarvergadering van de dorpsraad bij te gaan 
wonen op dinsdag 9 april a.s. Wethouder van Lankvelt heeft al toegezegd om alle 
Volkelse inwoners op die avond te informeren over alle plannen op het gebied van 
huisvesting in Volkel.

Carnaval ligt nog vers in ons geheugen en dank zij de zeer geslaagde en geweldige 
optredens van de diverse medewerkers werd het wederom een speciale middag voor 
onze leden en die van “De Regenboog”. Zie ook hier naar het verslag.

In maart mogen we ook weer naar de stembus en het spreekt eigenlijk vanzelf dat we 
allemaal  gebruik maken van dit democratisch goed. Ik las onlangs dat het Limburgse 
waterschap een pakkende actie als oproep introduceerde.
Op alle urinoirs wordt  daar de slogan neergehangen:

“Als je niet gaat stemmen, kom dan ook niet zeiken “ 

Veel leesplezier, uw voorzitter: 
Marius Wijdeven.



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur

Maart
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

April
dinsdag 2 april kienen/koersbal
donderdag 4 april Bloemschikken  13.30 uur
dinsdag 9 april koersbal/kaarten
woensdag 10 april fietsen  13.00 uur 
donderdag 11 april sjoelen
dinsdag 16 april kienen/koersbal
donderdag 18 april witte donderdag
dinsdag 23 april koersbal/kaarten
donderdag 25 april sjoelen
dinsdag 30 april kienen/koersbal
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Donderdag middag  
4 april 13.30 uur 

Bloemschik 
middag  

Wat we maken krijg 
je nog te horen, en 
verder laten we nog 
weten wat de kosten 

zijn en wat je mee 
moet nemen.

U kunt zich daar voor 
opgeven met een 
briefje met naam. 

Doe dit briefje in de 
buiten brievenbus bij 

De Schakel. 
Schrijf op de 
enveloppe: 

K.B.O bloemschikken.
Opgeven van 

26 maart tot en 
met 1 april
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HULDE AAN DE EEUWELING!

Op maandagavond 11 februari togen we met drie bestuursleden richting ‘t Oventje om 
daar ons lid, Martien van Boxtel te gaan feliciteren met zijn 100ste verjaardag.
Via vele media berichten hebben we allen kunnen lezen wat Martien zoal in de ver-
vlogen jaren heeft meegemaakt en hoe hij zich nog steeds prima voelt in zijn woning, 
omringd door zijn talrijke dieren.

Dat het bereiken van zo’n leeftijd iets bijzonders is vonden met ons ook vele andere 
bezoekers die Martien de hand wilde schudden. Dit vermoeden werd al bevestigd 
toen we met ons vervoer de parkeerplaats opreden bij het receptieadres. Of we het zo 
uitgekiend hadden wisten we als eerste delegatie zijn receptie te mogen openen.
In “Volkel op de Mat” werd al aangegeven dat het zeer teleurstellend is dat zulk een 
happening uit moet wijken naar een buurgemeente, terwijl “Ontmoetingsplein De 
Schakel” nu juist de uitgelezen locatie is waar dit had moeten plaatsvinden. Jammer 
een gemiste kans.

Neemt niet weg dat we de indruk kregen dat Martien volop genoot van de belang-
stelling en ondersteund door zijn hele familie een bijzondere verjaardag heeft mogen 
vieren. Het unieke feit zou nog zeldzamer zijn als we zowel vader als zonen tot leden 
van onze vereniging mochten rekenen. 

Met deze weinige woorden willen we Martien nog van harte feliciteren en hem nog 
vele jaren toewensen in goede gezondheid.

Jos van Extel Fotografie ©



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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 Carnaval 
in het muziekhuis!

Het zal in Volkel na vrijdag 1 maart wel het onderwerp van 
gesprek zijn, de geweldig  geslaagde carnavalsmiddag van 
de KBO en Regenboog in het muziekhuis. Die er niet bij 
geweest is en het aanhoort, kan zich alleen maar achter de 
oren krabben en zich afvragen, waarom ben ik daar niet 
bij geweest. Een schrale troost misschien, maar volgend 
jaar is er een herkansing en gezien het succes van dit jaar 
zal je rap moeten zijn om je aan te melden. Genieten van 
het optreden van “Rooie Peer’, die eigenlijk geen tijd had 
in verband met zijn verhuizing, maar ons toch, op zijn 
kenmerkende manier, mee terug bracht naar vastelaovond 
van vruger. Het hoogwaardige bezoek van jeugdprinses 
Jennelieke , adjudant Lobke en medewerking van de dansgarde van de SOS, prins Jan de 
vierde en vorst Ivo, ook geholpen door de jeugdgarde van De Piepers vormde een gran-
dioos intermezzo, waarbij jaloers werd gekeken naar de lenigheid van beide gardes. Een 
verrassend optreden van “ De laotbloeierkes”, waar het enthousiasme van afstraalde na 
een gedegen maar zeker leutige voorbereiding. Een feest van herkenning door vertolking 
van liederen uit vervlogen tijden. Het groepje leden, spontaan gevormd na een gezellig 
overleg bij de vorige carnavalsmiddag, wist de aanwezigen kostelijk te vermaken. 

Ondersteund door Mia van den 
Brand met tips en regie, gekleurd 
door Rianne van Boxtel, muzikaal 
ondersteund door Frans van Dijk en 
zoon Wouter kwam deze productie 
tot stand. We mogen hopen dat 
deze aspirant artiesten, Els Peeters, 
Anneke Huvenaars, Joke Jans, Harrie 
en Annie de Groot en Anneke van 
de Rijt genoeg inspiratie hebben 
om ons het komend jaar ook weer 

te vermaken. Eigenlijk behoeft de Volkelse, Nelleke van de Maatsehei geen introductie, 
haar bijna professionele optreden in de ton is alom bekend. Haar hilarische ontboezemin-
gen over een vakantie in den vreemde, zomaar naar camping de Pier in Uden, brachten 
de zaal in vervoering. Zelfs de veelzijdige muzikant Ad Goossens, die ons de hele middag 
had vermaakt met zijn spel, wist in te spelen op de buut van Nelleke. Als je later uit de 
krant verneemt dat de prijzen tijdens het Udense carnaval de pan uit rijzen, dan mogen 
we trots zijn op ons eigen feest. Dank zij de inzet van velen, ter voorbereiding van dit 
evenement, waaronder zeker de mensen van het muziekhuis, wordt de leden van beide 
verenigingen een fantastische en zeker betaalbare carnavalsmiddag geboden.  



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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Algemene ledenvergadering 
25 februari 2019

Notulen: door Antoon van de Ven.

1.  Opening  en mededelingen.
Voorzitter Mari Wijdeven opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
Een speciaal woord van welkom voor onze geestelijk adviseur Dhr. Henk van Thiel.
Verder een hartelijk welkom voor de jubilarissen.
Er zijn een drietal afmeldingen voor deze vergadering te weten: Annie en Antoon van 
Boxtel  /  Cristien van den Berg en Tonny en  Annemarie Manders.

2.  Herdenking overleden leden  2018/2019.
Alle overleden leden werden genoemd met naam en leeftijd, waarbij bij het noemen 
van de naam ook een kaarsje werd ontstoken. Deze kaarsjes bleven de gehele vergade-
ring branden. In totaal  zijn er dit jaar16 leden ons ontvallen.
Hierna werd een ogenblik van stilte in acht genomen, gevolgd door een gebed voor de 
overleden leden .
De voorzitter dankte Dhr. van Thiel voor zijn inbreng bij deze korte plechtigheid.

3.  Huldiging Jubilarissen.
Voor dit jaar zijn er 2 jubilarissen te weten 
Theo en Riek Verwegen, zij zijn 25 jaar lid 
van de KBO-Volkel. Zij werden op passende 
wijze door de voorzitter met een bloemetje, 
een attentie  en een mooie toespraak 
gefeliciteerd met hun jubileum.
Tijdens de pauze werd iedereen in de gelegen 
gesteld om de jubilarissen te feliciteren.

4.  Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar volgens rooster Netty van de Burgt.
Zij stelde zich in principe voor een jaar weer herkiesbaar.
Na een schriftelijke stemming werd zij met algemene stemmen herkozen.
73 stemmen voor en 0 tegen.
De voorzitter feliciteert haar met deze uitslag.

4 a. Extra mededeling.
Extra mededelingen door de voorzitter wat betreft woningbouw voor senioren in Volkel. 
Het bestuur,ondersteund door een werkgroep, spant zich in om middels overleg met 
diverse instanties, huisvesting voor senioren te bevorderen in Volkel.      vervolg pag. 8 
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Meerdere in aanmerking komende locaties werden in beeld gebracht met toevoeging 
van moeilijkheden waarover men in discussie is met de overheden.
Intensieve contacten worden onderhouden met de dorpsraad, gemeente en provincie  
om dit voor elkaar te krijgen.
Te zijner tijd krijgt men hierover meer informatie.

5.  Pauze, 
In de pauze wordt er een consumptie geserveerd op kosten van de KBO-Volkel

6.  Notulen Jaarvergadering 26 februari 2018.
Er wordt een opmerking gemaakt door Mw van de Burgt haar voornaam is niet Sjan 
maar Jeanne.
Verder worden deze notulen onder dank aan de samensteller Ant. van de Ven 
goedgekeurd.

7.  Jaaroverzicht.
Deze worden voorgelezen door Els Peeters- van Dijk. Het betrof alle activiteiten van 
het afgelopen jaar. Geen op of aanmerkingen behalve dat er in de zomer iedere 14 
dagen een fietstocht plaatsvindt. Het jaaroverzicht werd verder onder dank door de 
voorzitter goedgekeurd. 

8.  Financieel overzicht
De voorzitter geeft uitleg over de begroting 2019. / 2020.
Martien van Dooren stelt een vraag over de inventaris , De vraag, er staan 3 biljarts op 
de inventaris , maar 1 biljart is verkocht aan BVV.  { prijs ?????  }. Dit is waarschijnlijk 
gedaan om kosten te besparen voor onderhoud. {  lakens e.d.  }
De voorzitter gaat navraag doen bij Guus Verdult.
Anneke v.d. Rijt vraagt of er in de bestuurskosten ook een etentje is verwerkt, dit 
wordt bevestigd door de voorzitter. 
De clubkas campagne heeft goed opgebracht, hierover geeft Mari uitleg.
Eventuele nieuwe leden hoeven voor de kosten van de contributie niet weg te blijven.
Mari geeft uitleg over de besteding van de contributie. Het merendeel van de 22 euro 
gaat naar KBO- Brabant. { 11,93 euro  }  Rest nog te besteden voor de afdeling 10,07 
euro. KBO- Brabant gebruikt dit geld om op alle mogelijke manieren, maatschappelijke 
problemen voor ouderen met overheden aan te kaarten, zoals bijvoorbeeld, het pensi-
oenstelsel. Via het maandblad “Ons” kunnen de leden hier kennis van nemen.
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9.  Verslag kascommissie.
De commissie, bestaande uit de leden Martien Verhoeven en Antoon v.d. Ven heeft de 
kas gecontroleerd en in orde bevonden.
De commissie heeft een verklaring van akkoord getekend en vraagt een applaus  voor 
de penningmeester. Tevens vraagt Antoon van de Ven aan de leden om uit te zien naar 
een penningmeester om Mari te ontlasten bij zijn dubbele taak.
M. Verhoeven treedt na 2 jaar af als commissielid, Henk van Erp. treedt aan als nieuw lid.

Rondvraag.
Jan de Groot vraagt waarom de KBO niet meedoet met parkeren bij de open dagen 
van de vliegbasis. Mari geeft als antwoord dat gezien de financiële situatie van de 
afdeling het beter is om andere verenigen te steunen. Hierbij als voorbeeld het dieren-
park in Volkel dat het geld heel goed kan gebruiken.
Een ander punt is dat gezien de leeftijd van veel ouderen het best zwaar zal zijn om 
daar de gehele lange dag voor in de weer te zijn. Indien men wil kan men zich opgeven 
bij een andere vereniging voor het parkeren. 
De voorzitter geeft aan dat de KBO- Volkel dit jaar haar 60 jarig bestaan viert en vraagt 
wie van de leden zich wil opgeven voor het vormen van een feestcommissie.
De volgende personen hebben zich daarvoor opgegeven: Anneke van der Rijt. /  Els 
Peeters.  /. Antoon van de Ven,  /  Henk van Erp.  en  Antoinet van den Broek     
Verder niets meer aan de orde zijnde gaat de voorzitter over tot sluiting van de verga-
dering.

11.  Sluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inzet van het afgelopen jaar en 
sluit daarop de vergadering.



 

 
 De kosten voor alle afstanden zijn € 5,
 jaar is dit € 2,50 per persoon

 
Meer informatie is te vinden op www.maashorst-events.nl en daar kun je je ook 
alvast heel eenvoudig inschrijven.  
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Ook dit jaar is het voor KBO leden mogelijk om hun belasting papieren, na 1 maart 
2019, in te laten vullen.

Men dient wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:
-  Mag als alleenstaande niet meer verdient hebben dan € 35.000,- en voor gehuwden/

samenwonenden is dit € 50.000,-;
- Men dient de AOW leeftijd bereikt te hebben;
- Men mag geen inkomsten hebben uit een aanmerkelijk belang.

Om het invullen vlot te laten verlopen, wordt verzocht om de volgende financiële 
gegevens te ordenen:
- Voorlopige aanslag 2018 (als u die heeft)
-  Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzeke-

raars over 2018; 
-  Als u alimentatie ontvangt/betaalt (de bankafschriften van de ontvangen/betaalde 

alimentatie);
-  De WOZ beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2017 en de jaaropgave 

van de hypotheek verstrekker over 2018 (geldt alleen voor eigen woning bezitters); 
-  Als u in 2018 de eigen woning hebt gekocht of verkocht, of bij oversluiten hypotheek 

(datum afsluiten (hypotheek) schuld; de notarisafrekening);
- Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag;
- De jaaropgave van de bank (lopende rekeningen en spaar tegoeden);
-  Rekeningen van specifieke zorgkosten (reiskosten, medicijnen, hulpmiddelen, dieet 

incl. verklaring, enz.)
- Bewijsstukken van gedane giften;
-  Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode, indien u die zelf aangevraagd 

heeft. Ik kan deze code ook voor u aanvragen, neem daarvoor contact met mij op. Ik 
heb dan wel uw burgerservice nummer en geboortedatum nodig

De maximale vergoeding die voor het invullen gevraagd wordt is € 12,- per huisadres, 
(excl. eventuele reiskosten)..
Indien u van deze dienst gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met:
Theo Vullers, Tarwestraat 21 Odiliapeel, tel: 0413-272944.
of, tot 17 april: Piet van der Wilden, Muziekplein 57 Uden Tel: 0413-264324 



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


