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Voorwoord

September… de scholen zijn weer begonnen.. spannend voor menig beginneling. veel 
te verhalen over de voorbije vakantie, door de meer gevorderden en voor ons oude-
ren is  “De Schakel” weer de plaats om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan de 
diverse activiteiten. De strijd om de hoogste eer bij jeu de boule is in volle gang en met 
twee teams zijn de biljarters weer enthousiast begonnen aan de regionale competitie.

Het thema eenzaamheid is de laatste tijd onderwerp van gesprek en eigenlijk past het 
niet meer om de uitgelezen ontmoetingsplek gedurende een zestal weken, wegens 
vakantie te sluiten. Juist dan, als de kinderen, buren of kennissen  met vakantie zijn, is 
het belangrijk om een alternatieve plaats te hebben waar je gewoon onder de mensen 
bent en een praatje kunt maken. Als bestuur hebben we dit onderwerp nog maar eens 
voorgelegd bij de gemeente, naast andere zaken die nodig eens besproken moesten 
worden. We zien de reacties met belangstelling tegemoet en hopen dat men door-
drongen raakt van de noodzaak om maatwerk te leveren voor Volkel in het algemeen 
en de KBO in het bijzonder.

In deze nieuwsbrief  wordt met veel genoegen en tevredenheid terug gekeken naar een ge-
slaagde dagreis in het Limburgse land. Het bestuur heeft ook weer de draad opgepakt en 
ondersteund van harte de oproep van de jubileumcommissie tot aanmelding voor hulp bij 
de organisatie van de komende feestelijkheden rondom het 60 jarig jubileum. Behalve een 
nostalgisch “Fancy-Fair” op zondag 20 oktober mag u alvast dinsdag 12 november in uw 
agenda zetten als we met elkaar een feestje gaan bouwen. In het volgende nummer krijgt 
u daarover meer informatie.

Mogen we als KBO Volkel ook op u rekenen als u gaat stemmen op een vereniging in 
het kader van de grote Rabo clubkascampagne. Ook daarover meer in deze editie. Het 
zou zonde zijn om uw stem verloren te laten gaan, dus als u niet weet hoe ermee om te 
gaan, geef de stemkaart dan maar door aan een van de bestuursleden. Tot nu toe was 
het gebruikelijk dat het bestuur suggesties deed voor het houden van themamiddagen 
met actuele of leerzame onderwerpen. Met de diverse activiteiten voor dit najaar in het 
vooruitzicht, hebben we besloten om dit vooruit te schuiven naar het komende jaar met 
dit verschil dat we jullie nu willen vragen om met voorstellen te komen.

Dus denk met ons mee...

Veel leesplezier....

Uw voorzitter: Marius Wijdeven



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur

September
dinsdag 10 sept koersbal/kaarten
woensdag 11 sept fietsen 13.00 uur
donderdag 12 sept sjoelen
dinsdag 17 sept kienen/koersbal
dinsdag 24 sept koersbal/kaarten
woensdag 25  sept fietsen 13.00 uur 
donderdag 26 sept sjoelen     
  
Oktober
dinsdag 1 okt kienen/koersbal
dinsdag 8 okt koersbal/kaarten
woensdag 9 okt  laatste keer fietsen 13.00 uur
donderdag 10 okt  sjoelen
dinsdag 15 okt kienen/koersbal
zondag  20 okt Fancy Fair 14.00  tot 20.00 uur
dinsdag 22 okt koersbal/kaarten
donderdag 24 okt sjoelen
dinsdag 29 okt  kienen/koersbal
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Zondag 20 oktober
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Verslag van de dagtocht 
door het mooie Limburg

Met zonnig weer stonden rond 08:15 uur de eerste mensen al op het Schakelplein te 
wachten op de bus.
Om 08:30 uur vertrokken we met 56 deelnemers naar Vlodrop.
Tegen tienen kwamen we aan bij “De Gitstap” in Vlodrop waar we werden ontvangen 
met koffie en thee met een lekker stuk Limburgse vlaai.
Na de koffie kregen we een rondrit met de huifkar door het mooie Nationaal Park “de 
Meinweg”.
Met 2 huifkarren waren we een uur onderweg door het bosrijke gebied onder deskun-
dige leiding van ervaren gidsen.
Rond 13:00 uur stond de goede koffietafel met kroket gereed om de inwendige mens 
te sterken.
Om 14:15 uur vertrokken we met de bus naar Maasbracht. 
Gedeeltelijk door Duitsland via een mooie route waren we rond drieën in Maasbracht. 
In het Binnenvaartmuseum kregen we weer deskundige rondleiding door de gidsen.
Na afloop was er nog gelegenheid om op eigen kosten een consumptie te nuttigen in 
het naast gelegen café.
Om kwart over vijf vertrokken we naar Soerendonk, het uitstekende diner bij Antoine.
Na het diner ging het weer terug naar Volkel waar we om half negen weer aankwamen 
na een zeer geslaagde dagtocht.



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

Beste Leden

Zondag 20  Oktober komt dichterbij, wij zijn druk 
bezig met de voorbereidingen van de Fancy Fair. 
Maar vele handen maken licht werk en daarom 
willen wij een beroep doen op onze vrijwilligers. 
Wie wil ons komen helpen om de Fancy Fair tot 
een groot succes te maken.

Graag opgave voor 30 september, dit door middel 
van een briefje met je naam en telefoonnummer in 
de brievenbus te doen bij de Schakel.

De Feestcommissie.
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Jarig jubileum 
             KBO-Volkel
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

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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Rabo ClubSupport
Samen vieren we de winst!
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs 
en verenigingen uit de regio. En wij doen dit 
jaar mee! 

Zo maken we kans op een mooi bedrag 
wat onze vereniging en buurt beter en 
sterker maakt.  

Jouw stem is geld waard. 
Zorg daarom dat je lid bent van 
Rabobank zodat je kunt stemmen 
vanaf 27 september. 

Kijk voor aanvullende informatie 
en de voorwaarden op 
Rabobank.nl/clubsupport
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