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Voorwoord

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er iedere maand bij het bezorgde magazine “ONS” 
van de KBO Brabant ook een nieuwsbrief is bijgevoegd. 
Waar vaak niet aan gedacht wordt, zijn de personen die zorgen voor de inhoud, de 
opmaak, het drukken en tot slot de mensen die zorgen dat de brievenbus kleppert.
Behalve de vaste agenda, die iedere maand actueel behoort te zijn, proberen we u ook 
op de hoogte te brengen van gebeurtenissen, thema’s en andere interessante zaken 
voor ouderen.
Misschien niet helemaal duidelijk, maar de nieuwsbrief leent zich ook uitstekend om 
af en toe eens  verslag te doen van de diverse activiteiten binnen onze vereniging met 
daarbij, zo nodig, een oproep tot aanmelding als actief lid.
Een algemene kreet tot werving blijkt niet aan te slaan maar ondersteund met een 
beschrijving over een sportief, gezellig en vooral ontmoetende bezigheid kan helpen 
om twijfelaars over te halen.

Omdat er in de maand juli geen nieuwsbrief verschijnt bevat deze editie extra gege-
vens over komende activiteiten , soms met een extra pagina, soms uitsluitend vermeld 
in de agenda.
Aandacht speciaal voor onze jaarlijkse busreis naar het Limburgse land waarvoor een 
los inschrijfformulier is bijgevoegd.

Ik wil u extra wijzen op de vakantiesluiting van ontmoetingsplein “De Schakel”, van 
12 juli tot 17 augustus met uitzondering van de dinsdagmiddagen: 16 en 30 juli en 
13 augustus waar kieners, sjoelers en biljarters toch hun sport kunnen beoefenen.

De oproep voor het thema “Gezond Oud Worden in Volkel” op donderdag 6 juni wordt 
nog eens herhaald.
De jubileumcommissie licht al een tipje van de sluier op rondom de viering van het 60 
jarig bestaan en ook dit beloofd spectaculair te worden. 
Er gaan geruchten over een op handen zijnd “Jeu de Boules” toernooi na de vakantie-
periode, waar u ongetwijfeld later meer van zal vernemen.

Kortom weer genoeg om even door te nemen en mocht u vakantieplannen hebben en 
er de komende weken op uit te trekken naar verre oorden of dichterbij dan rest mij, 
ook namens het bestuur, u een heel prettige periode te wensen met fraai weer en veel 
plezier.

Uw voorzitter: Marius Wijdeven



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur

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

Vakantie periode schakel  12 juli  tot 17 aug

Juli
dinsdag  2 juli       kienen
woensdag 3 juli fietsen 13.00 uur
donderdag 4 juli sjoelen
dinsdag 9 juli koersbal/kaarten
dinsdag 16 juli kienen/koersbal /biljarten
woensdag  17 juli fietsen 13.00 uur
dinsdag 30 juli kienen /koersbal/ biljarten
woensdag 31 juli fietsen 13.00 uur
woensdag  7  aug.  Dagreis vertrek tijd schakelplein 8.30 uur
augustus 13 aug. Kienen /koersbal/ biljarten
woensdag 14 aug.  Bedevaart den Bosch vertrek 8.30 uur
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K.B.O Volkel bestaat 
dit jaar 60 jaar.

Dagreis 7 augustus

Wij willen dit gaan vieren met de hele gemeenschap. 
Wij gaan terug in de tijd naar het jaar 1959. 
In die tijd werd er in Volkel elk jaar een fancy fair 
gehouden. Wij willen deze Fancy fair in de stijl van 
1959 herhalen en wel op Zondag  20 Oktober. 
Deze fancy fair zal plaatsvinden in de Schakel. 
Wij willen er een spektakel van gaan maken met 
zoals vroeger een Rad van avontuur, kraampjes 
met raad en doe spelletjes. En natuurlijk zal de 
opbrengst naar een goed doel gaan. Dus hou deze 
datum vrij en kom genieten en meedoen.

Voor onze leden komt er nog  een feestmiddag en 
wel op dinsdagmiddag  12 november.

Feestcommissie  K.B.O.

Deze mooie reis zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen gaat naar de 
Meinweg  in Vlodrop en naar Maasbracht het binnen vaart scheepsmuseum.

De inschrijving is 18 juni van 13.00  tot 14.00 de 
kosten voor deze volledig verzorgde dag zijn € 63.



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

Toon Hermans



GEZOND OUD 
WORDEN IN VOLKEL

Een avond in het teken van het beter leren
begrijpen van en het omgaan met dementie

Donderdag 6 juni 2019
van 19:30 tot 21:30 uur

Gemeenschapshuis De Schakel
Reestraat 49 te Volkel
Gratis koffie en thee

IEDEREEN IS WELKOM!

Gratis
toegang,

aanmelden
niet nodig!

Wethouder
Prinssen
te gast

Er zijn steeds meer mensen met dementie, ook in de gemeente 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.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over 
geheugenproblemen en dementie,

de gevolgen ervan en hoe u er zelf en als 
omgeving mee om kunt gaan.

Samen maken we gemeente Uden dementievriendelijker
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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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Biljartclub “Nooit Gedacht” van de 
KBO Volkel zoekt nieuwe spelers!!!!!!

Hulde aan de kampioenen.

Biljartclub “Nooit Gedacht”is een actieve seniorclub die ieder dinsdag en donderdag 
middag spelen op 4 biljarts in De Schakel.  Op deze middagen worden  interne 
wedstrijden gespeeld en externe wedstrijden  in regio Uden Veghel en Boekel bij 
andere biljartclubs.Hebt u talent of wilt u biljarten leren, kom dan eens vrijblijvend 
kijken in De Schakel op dinsdag- en donderdagmiddag en proef de sfeer van dit 
prachtige spel en spreek met een van onze leden die u verder zal helpen om lid te 
worden. Je zou ons een bijzondere dienst bewijzen als je lid wordt van deze gezellige 
club. Er zijn voldoende mogelijkheden om te oefenen  en het biljarten eigen te maken 
zodat je een volwaardig lid wordt van de club.
Ik zou zeggen, meld je aan, 
het is een prachtige 
ontspanning. Informatie 
kun je natuurlijk ook 
vragen bij onderstaande 
bestuursleden.

Namens het bestuur
Martien van Dooren
Frans vd Burgt
Herman Hermans

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van biljartclub “Nooitgedagt” 
van de KBO Volkel werden ook de prijzen uitgereikt van de onderlinge 
biljartcompetitie van het seizoen.

1e prijs en kampioen: HANS BEEKMANS

2e prijs:   FRANS VAN DER BURGT

3e prijs:   JAN BOUMANS

P.S.: Alle biljarts zijn nu voorzien van nieuwe lampen, wat niet betekend dat er dan 
automatisch meer caramboles worden gemaakt.




