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Voorwoord

Is het nou Paasvakantie of heet het Meivakantie, die voor het overgrote deel in April 
valt..? het wordt er niet eenvoudiger op, maar dat zal de jeugd, die van de vakantie 
geniet, een worst wezen, hoe je het noemt.
Voor onze ouderen kan het al helemaal niets uitmaken, wordt dan geredeneerd, want 
die hebben altijd al vakantie. Wat al snel vergeten wordt is dat het voor menig lid van 
onze club soms net lijkt of de tijd sneller gaat en men zich afvraagt: hoe hebben we 
voorheen ooit nog de tijd gehad om erbij gaan te werken.
Kortom.. zo gauw als het voorjaar zich aandient krijgen mensen de kriebels om nuttige 
dingen te gaan doen, nog niet zozeer, zoals vroeger, te beginnen aan een grote schoon-
maak, maar wel  lichamelijk wat actiever te worden.
Of zoals Ad de Laat, de zanger uit het zuiden, zong: ”Ik heb de skoefel en de skup mar 
wir out ‘t schureke gehaold, want ik heb de zon gezien.”
Een nieuw evenement voor de jeugd, “De Zeepkistenrace” dient zich aan en ook dit 
nieuws stemt mij tevreden, Volkel leeft op en laten we hopen dat het een feestelijke 
traditie gaat worden.
Heel pril heeft het bestuur al kennis kunnen nemen van de voornemens van de 
jubileumcommissie in het najaar en ook dit beloofd apart te worden.
De positieve boodschap van wethouder van Lankvelt bij de jaarvergadering van de 
dorpsraad, is opgeslagen en laten we vooral zorgen dat dit geluid doordringt bij het 
gehele gemeentebestuur, ook op andere vlakken.
In het laatste nummer van “Volkel op de Mat” werd aandacht gevraagd voor een 
serieus onderwerp, nl. het verontrustende verhaal over “Dementie”, een ziekte die 
geen genezing kent.
Een uitnodiging om hierover met elkaar van gedachte te wisselen vindt u in deze 
nieuwsbrief en het bestuur ondersteunt van harte deze oproep.
Als beloofd ook in dit nummer een voorbeschouwing voor de komende groepsreis van 
de KBO Volkel.

En omdat de Meimaand ook wel de Mariamaand wordt genoemd, wordt iedereen in 
de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de bedevaart naar Handel op woensdag 
15 mei en de zaterdag ervoor, zaterdag 11 mei is er een eucharistieviering in de open 
lucht bij de Volkelse Mariakapel .

Vele zonnige dagen gewenst, maar het mag ook zeker eens regenen, want de natuur 
smeekt erom.

Uw voorzitter: Marius Wijdeven



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur

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

Juni
dinsdag 4juni kienen
woensdag 5 juni fietsen 13.00 uur
donderdag 6 juni sjoelen
dinsdag 11 juni koersbal/kaarten
dinsdag 18 juni kienen
dinsdag 18 juni inschrijving Dagreis Limburg 13.00- 14.00 uur
woensdag 19 juni fietsen 13.00 uur
donderdag 20 juni sjoelen
dinsdag 25 juni koersbal/kaarten
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Dagtocht door het 
mooie Limburg

Op woesndag 7 augustus gaan we een dagtocht maken door het mooie 
Limburg. Vertek 8.30 uur vanaf het schakelplein.

Dan gaan we via een toeristische route 
naar Vlodrop. Daar staat een huifkar met 
paardenspan klaar voor een mooie tocht 
door de prachtige natuur van Nationaal 
Park De Meinweg. De tocht wordt begeleid 
door ervaren VVV-gidsen. Je krijgt ook wat 
vrijetijd om lekker te wandelen in de lande-
lijke omgeving van de Huifkarhoeve en de 
watermolen. Wanneer men het bruggetje over de Rode Beek, de wateraanvoer van de 
watermolen, oversteekt staat men op Duits grondgebied. Maar men kan natuurlijk ook 
een gezellig een terrasje pakken bj de Huifkarhoeve.

Dan gaan we verder naar Maasbracht.
Maasbracht is de grootste binnenhaven van 
Nederland en dan ook het centrum van de 
binnenvaart. Aan de haven van Maasbracht 
bevindt zich het Maas Binnenvaartmuseum 
en daar gaan we dan ook een bezoekje bren-
gen. In het museum bevinden zich talloze 
zaken die herinneren aan de rijke geschiedenis 
van de schippersbeurs en het heden en het verleden van de binnenvaart. In 1944 werd 
de binnenvaart getroffen door een grote ramp. 240 schepen werden in de haven van 
Maasbracht met dynamiet door de vijand tot zinken gebracht. Daarnaast bevat het 
museum diverse schaalmodellen van schepen die in een ver verleden de binnenwa-
teren bevoeren. In het museum kunt u in woord en beeld zien hoe de ontwikkelingen 
hun weerslag hadden op de bedrijfstak.
Indien gewenst kan men na het bezoek aan het museum ook nog een kijkje nemen in 
de haven of centrum van Maasbracht.

Vervolgens vertrekken we via een toeristische route naar Soerendonk.
Waar we heerlijk gaan genieten van een 3-gangen diner.

Dan zit de mooie dagtocht door Limburg er weer op we verwachten rond 20.30 uur 
weer op het schakelplein te zijn.



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

MARIAMAAND
Uitnodiging voor openluchtviering Mariakapel Volkel.
Op zaterdag 11 mei is er, bij mooi weer, een openluchtvie-
ring, bij de Mariakapel  in Volkel. Met medewerking van het 
gemengd koor o.l.v. Harry Hermkens.
De viering begint om 18.30 uur
Mocht het vanwege het weer niet door kunnen gaan dan 
wordt de viering gehouden in de H. Antonius Abt kerk.

Woensdag 15 mei Bedevaart naar Handel,

Per fiets vertrekken we om 12.45 uur 
vanaf het Schakelplein.

Ook hierbij wordt de dienst opgeluisterd door het 
gemengd koor Volkel-Odiliapeel.
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UITNODIGING  
 
Voorlichtingsavond  
‘Gezond oud worden in Volkel’  
 
Er zijn steeds meer mensen met dementie, ook in Uden.  
Zij zijn partner, vriend(in), sportmaat, lid van de vereniging of klant.  
Iedereen kan iets doen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie en hun 
naasten volwaardige leden van onze samenleving zijn en blijven.  
Van buurman tot ondernemer, van gemeente tot bank, van politie tot vereniging. 
 
In de gemeente Uden werken we gezamenlijk aan een dementievriendelijke 
gemeenschap. Uw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken! Doet u ook mee?  
 
Kom dan naar de voorlichtingsavond ‘Gezond oud worden in Volkel’ op donderdag    
6 juni in gemeenschapshuis De Schakel, Reestraat 49, te Volkel.   
De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 21.30 uur. 
 
Tijdens deze avond krijgt u informatie over onder andere: geheugenproblemen, 
dementie, de gevolgen van dementie, hoe u hier zelf en als omgeving mee om kunt 
gaan. Het is een informatieve avond, waarin ruimte is om samen in gesprek te gaan 
en verhalen te delen.  
 
Voor wie? 
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij het thema 
dementie en een steentje bij wil dragen aan het meer dementievriendelijk maken van 
Uden, Volkel en Odiliapeel.  

 
De toegang is gratis. De koffie en thee staan klaar vanaf 19:00 uur. 

 

Wij verwelkomen u graag op donderdagavond 6 juni! 
 
 

 
 

Uitnodiging



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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KBO Volkel- EVEN UW ATTENTIE

Binnen het bestuur is de kwestie aan de orde geweest over restitutie van betaalde 
contributie in geval van opzegging of overlijden.

De gevraagde bijdrage per jaar van 22 euro bestaat uit 2 delen: De bijdrage aan KBO 
Brabant van 11.93 euro en het restant voor de afdeling.
Aan KBO Brabant wordt jaarlijks het bedrag per lid afgedragen, naar het aantal leden 
zoals dit is per 1 januari van het betreffende jaar.
Deze afdracht wordt niet aangepast bij wijzigingen in de loop van het jaar. 

In 2015 is eerder een besluit genomen om, in geval van overlijden of opzegging voor 
1 juli, na een schriftelijk verzoek een bedrag wordt teruggestort van 5,00 euro.

Recent is er een enkele keer afgeweken van deze regel en heeft er volledige restitutie 
plaatsgevonden. Besloten is om dit zo te laten en voortaan de aangenomen regel te 
hanteren.

Wel een herhaald verzoek, om het bestuur schriftelijk of per email op de hoogte te 
stellen indien er sprake is van wijziging van de gegevens van een lid.

Bij voorbaat dank, namens het bestuur.



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


