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Voorwoord

Op de eerste plaats, mijn verontschuldiging, dat we u een week langer hebben laten 
wachten op het clubblad “ONS” en de nieuwsbrief van april.
Zo kort na het uitkomen van de vorige editie was er geen spoedeisend nieuws te 
melden, negatief noch positief en andere media berichten hebben u wel op de hoogte 
gebracht van de verkiezingsuitslagen.
Wat dat betreft, wachten we geduldig af waartoe die veranderingen zullen leiden. La-
ten we hopen dat de provincie de dringende noodzaak tot realisatie van seniorenhuis-
vesting en oplossingen voor samenhangende zorgvraagstukken blijft onderschrijven. 
Met een viertal leden bezochten we onlangs een bijeenkomst in Oirschot, waar 
meerdere zorgelijke onderwerpen werden besproken en we moeten concluderen dat, 
behalve de KBO Brabant, ook vele anderen alles in het werk stellen om de politiek op 
te roepen tot actie.
Wat bouwen betreft in Volkel, hopen we dat de verantwoordelijke wethouder van de 
gemeente Uden ons meer weet te vertellen over de vorderingen en hopelijk positief 
kan berichten, tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Volkel op dinsdag 9 april in 
de Schakel.

Zo in het voorjaar begint het ook voor de reislustigen te kriebelen en of dit nou actief 
met de fiets is of misschien meer passief met busvervoer, men wil er op uit !
In deze nieuwsbrief vinden jullie dan ook het uitgebreide fietsprogramma van de KBO 
Volkel inclusief de jaarlijks terugkerende bedevaarten.
Wezen we u in de vorige brief op Udense reisorganisaties, in dit nummer willen we 
voldoen aan een verzoek van ons buren, de KBO Odiliapeel, om jullie attent te maken 
op deelname aan een tweetal voorjaarsreizen.
Overigens verneemt u in een van de komende nieuwsbrieven meer over de jaarlijkse 
Volkelse reis.

Een oproep tot aanmelding als lid van de Cliëntenraad, elders in dit blad, wordt ook 
van harte aanbevolen door het bestuur.

Rest mij alleen nog iedereen een goed paasfeest te wensen en de jubileumcommissie 
alvast veel inspiratie voor leuke ideeën voor het jubileumfeest op het einde van dit jaar.

Uw voorzitter: Marius Wijdeven



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur

April
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
woensdag 24 april fietsen 13.00 uur  
donderdag 25 april sjoelen
dinsdag 30 april kienen/koersbal

Mei
donderdag 2 mei
dinsdag 7 mei kienen
woensdag 8 mei fietsen 13.00 uur 
donderdag 9 mei sjoelen 
dinsdag 14  mei koersbal/kaarten
woensdag 15 mei  Bedevaart Handel vertrek met fiets 12.45 uur
donderdag 16 mei
dinsdag 21 mei kienen/
woensdag 22 mei fietsen 13.00 uur
donderdag 23 mei sjoelen
dinsdag 28 mei koersbal/kaarten
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
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Voorlopige lijst van 
fietsen/bedevaarten 

Datum dagfietstocht wordt in overleg met de fietsers vastgesteld. 
Aanvang fietsen de data, op woensdagen

10 april,  fietsen
24 april,     
  8 mei,
15 mei,  Bedevaart Handel, vertrek  uiterlijk 12.45 uur vanaf schakelplein
 Volkel luistert de dienst op met het gemengd koor o.l.v dirigent Harry Hermkens.
22 mei,
  5 Juni,
19 Juni,
  3 Juli,
17 juli,
31 juli,
14 aug,   Bedevaart Den Bosch vertrek vanaf schakelplein 8.30 uur 
28 aug,
11 sept,
25 sept,
  9 oktober afsluiting fietsen 2019 met koffie en iets lekkers

Groet Toon van de Ven



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

De Cliëntenraad van Thuiszorg Pantein zoekt op korte termijn nieuwe 
leden. ‘We zijn op zoek naar kandidaten om ons team te versterken. In het 
bijzonder mensen die midden in het leven staan en vanuit eigen ervaring 
meedenken over zorg aan huis’, aldus Judith Hoogendijk, lid Cliëntenraad.

Heb je interesse, stuur dan je motivatie naar clientenraad.thuiszorg@pantein.nl.

Heb je interesse, stuur dan je motivatie naar clientenraad.thuiszorg@pantein.nl
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Voorjaarsreizen KBO-Odiliapeel

Op 7 mei willen we een reis maken naar de 
omgeving van Leerbroek-Leerdam.
We vertrekken om 08.30 uur vanaf het 
kerkplein waarna we via een mooie route 
naar Leerbroek rijden.
10.00 uur  Verwachte aankomst in Leerbroek voor koffie met wat lekkers .
10.45 uur   Rondrit door de Alblasserwaard. Tijdens deze tocht over de leukste weggetjes 

verteld de chauffeur u de mooiste verhalen over deze prachtige streek.
12.15 uur   Weer terug in Leerbroek voor een goed verzorgde koffietafel.
 Hierna gaan we naar Leerdam waar we glasblazerij bezoeken.
15.15 uur  Rondvaart over het schilderachtige riviertje de Linge.
17.15 uur   Vertrek vanuit Leerdam naar Lienden voor een goed verzorgd afscheidsdiner.
  Hierna vertrekken we weer richting Odiliapeel waar we om ongeveer 
 20.30 uur zullen aankomen.
 De kosten voor deze reis zijn € 60,- voor leden van KBO-Odiliapeel (en Volkel).

De andere reis is op vrijdag 7 juni en ziet 
er als volgt uit.
08.30 uur vertrek vanaf het kerkplein
09.30 uur  koffie met wat lekkers in Terheide 

met aansluitend een rondrit door 
 de haven van Rotterdam en de   
 tweede Maasvlakte.
12.00 uur   Koffietafel in buffetvorm in restaurant 

Les Routiers op de Maasvlakte.
13.30 uur  Een bijzonder interessant bezoek 
  aan de distilleerderij van Nolet in 

Schiedam waar ze oude en jonge 
jenever stoken als mede wodka en diverse andere mix dranken.

16.00 uur  Terugreis naar Nistelrode waar we bij Maxend een 3 gangen menu nuttigen en 
even kunnen bijpraten

Om ongeveer 2030 uur zijn we weer terug in de Peel.

Ook voor deze reis zijn de kosten voor leden van KBO-Odiliapeel (en Volkel)  € 60.-.
Voor de reis in mei kunnen zich nog 15 gasten opgeven en voor juni nog 12 personen.
Leden van de Volkelse KBO kunnen zich voor deelname melden bij Johanna Vervoort 
uit Odiliapeel, Telefoon: 0413-273297. Dit wel graag, respectievelijk voor de reis van mei, 
voor eind april en voor de juni reis, eind mei.



Den Dekker Assurantiën
Kloosterstraat 17
5408 BA VOLKEL
T (0413) 27 45 65
E info@dendekkerassurantien.nl
I www.dendekkerassurantien.nl

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice. 
Vraag naar de actievoorwaarden.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Marcel de Wit Bloemen of De Brabantse Hoeve.*

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.
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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


