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Voorwoord

“De laatste lotjes... wees er snel bij voor die prachtige prijzen”.. en even later .. ratelde 
het rad van avontuur weer als vanouds. Opnieuw gelukkige winnaars.. en met veel 
enthousiasme renden de jeugdige lotjes verkopers weer de zaal in.
Ik hoef het niet verder uit te leggen,  elders in deze editie van de nieuwsbrief lees je 
meer over dit zeer geslaagde Fancy-Fair van zondag 20 oktober. Complimenten voor de 
wijze waarop de jubileumcommissie alles heeft voorbereid en dank aan alle vrijwillige 
medewerkers, zowel bij de opbouw als de spelleiders  achter de kramen. Het resultaat 
van dit festijn, ook ten goede aan de actie “Volkel Hart Veilig”, krijgen we op het einde 
van de goederenveiling op zaterdag 2 november te horen. Ook die happening wordt 
natuurlijk van harte aanbevolen. 
Op dinsdag 12 november hopen we, met een vervolg feestje, het 60 jarig jubileum van 
onze vereniging af te kunnen sluiten. De jubileumcommissie heeft de organisatie van 
deze dag ook op zich genomen en een beknopte weergave van het programma is terug 
te vinden in dit blad.
In de vorige aflevering was een artikel opgenomen voor een kerstreisje naar Ober-
hausen onder auspiciën van onze zustervereniging “Seniorenbelang Uden”. Omdat bij 
de druk toch iets is misgegaan ontbraken daar de bijbehorende foto’s. Daarom deze 
aanbieding nogmaals opgenomen.
Alle mensen, die op ons gestemd hebben, in het kader van de Rabobank clubsupport 
actie, dank daarvoor. Het heeft het mooie bedrag van € 415,06 opgeleverd voor onze 
vereniging.
U wacht al lang op enige berichten over de voortgang ter realisatie van woningbouw 
voor ouderen in Volkel. Het zal u misschien ook niet ontgaan zijn dat het Brabants 
Dagblad daar enige regels aan gewijd heeft met daarin mijn gemoedstoestand over de 
samenwerking met de gemeente Uden.
Het enige wat ik er hier over kwijt wil, is dat er in samenwerking met de jeugd van 
Volkel, gebroed wordt op acties om de overheden wakker te schudden en ons onge-
noegen via de media tot uitdrukking te brengen. 
Verder wijs ik nog op enkele uitnodigingen in deze nieuwsbrief, met de mogelijkheid 
om u aan te melden voor de traditionele busreis naar de ouderenbeurs in Veldhoven. 
Tevens wil de KBO Brabant de mogelijkheid bieden om geïnformeerd te worden over 
Pensioenen. 
In het volgende nummer wordt de kerstviering aangekondigd, 
inclusief het inschrijfformulier.

Veel leesplezier.

Marius Wijdeven (voorzitter en nog steeds penningmeester)



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur
BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAGMIDDAG  JEU DE BOULES

November
dinsdag 5 nov Kienen/koersbal 13.30 uur
woensdag  6 nov jeu de boules 13.30 uur     
donderdag 7 nov sjoelen 13.30 uur  
dinsdag 12 nov Feest  60 jarig jubileum K.B.O aanvang  11 uur 
woensdag 13 nov jeu de boules 13.30 uur
dinsdag 19 nov kienen/koersbal 13.30 uur
woensdag 20 nov jeu de boules 13.30 uur
donderdag 21 nov sjoelen 13.30 uur
dinsdag 26 nov koersbal/kaarten 13.30 uur
woensdag 27 nov jeu de boules 13.30 uur

December 
dinsdag 3 dec kienen/koersbal 13.30 uur
woensdag 4 dec jeu de boules 13.30 uur
donderdag 5 dec sjoelen 13.30 uur
donderdag 5 dec inschrijving kerstviering  13.30 tot 14.30 uur
dinsdag 10 dec koersbal/kaarten 13.30 uur
woensdag 11 dec  jeu de boules 13.30 uur
maandag  16 dec kerstviering
dinsdag 17 dec kienen/koersbal 13.30 uur
woensdag 18 dec jeu de boules 13.30 uur
donderdag 19 dec sjoelen 13.3 0uur
dinsdag 24 dec koersbal/kaarten 13.30 uur
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Jarig jubileum 
             KBO-Volkel

60 jarig jubileum 
KBO afdeling Volkel
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Programma feestmiddag 
dinsdag 12 november
 in Ontmoetingsplein DeSchakel.

11.00 uur Eucharistieviering uit dankbaarheid 
 in de parochiekerk Antonius Abt
 voorganger: pastoor John d. Laar en geassisteerd   
 door diaken Henk van Tiel.

12.00 uur Ontvangst met koffie of thee in De Schakel

12.45 uur Brabantse Koffietafel 
 inclusief enkele warme gerechten.

14.30 uur Optreden van: DeVeldOP

15.15 uur Pauze

15.45 uur Vervolg optreden van: DeVeldOp

16.30 uur Gratis loterij

17.00 uur Afsluiting feestmiddag.
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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

Seniorenexpo
Van dinsdag 14 tot en met zondag 19 januari 2020 wordt de 18e editie van de Senioren 
Expo in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven georganiseerd. De Senioren 
Expo is de beurs voor 50-plussers in Brabant en u vindt er alles op het gebied van;
-       wonen en leven
-       reizen en vrije tijd
-       gezondheid en beweging
-       hobby en creativiteit
-       mode en beauty.
Naast de aanwezigheid van een groot aantal diverse stands, vinden er ook verschillende ac-
tiviteiten plaats, zo vindt er meerdere keren per dag een modeshow plaats met de nieuw-
ste trends, ook worden er diverse workshops gegeven. Onder het genot van een hapje en 
een drankje kunt u ook genieten van optredens van diverse bands, artiesten, orkesten en 
koren. U kunt met uw afdeling zeer voordelig naar de Senioren Expo in Veldhoven 

De bus voor de seniorenexpo is dit jaar gereserveerd door de KBO Odiliapeel, voor zaterdag 
18 januari. Vertrek om 11.00 uur vanaf het Schakelplein. Kosten  € 7.00 per persoon. 
Opgeven kan bij Peter Claassen via Mail : secretariaat.kbo@ziggo.nl of tel. 273839. 
Graag voor het einde van dit jaar.
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Pensioen 
informatiebijeenkomsten 

Pensioen informatiebijeenkomsten van KBO-Brabant voor leden en niet-leden
In de maand november organiseert KBO-Brabant vier regionale informatiebijeenkomsten 
over pensioenen.
Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praten we u dan graag bij over de 
vele ontwikkelingen op dit gebied.
 
Noordoost-Brabant:  dinsdag 19 november, 10.00 – 12.00 uur 
   (inloop vanaf 09.30 uur), Cultureel Centrum Servaes, 
   Raadhuisplein 24, Heeswijk-Dinther

Zuidoost-Brabant:  dinsdag 19 november, 14.00 – 16.00 uur 
   (inloop vanaf 13.30 uur), d’n Bond in Veldhoven

Midden-Brabant:   donderdag 22 november, 10.00 – 12.00 uur 
   (inloop vanaf 09.30 uur), ’t Plein in Udenhout

West-Brabant:   donderdag 22 november, 14.00 – 16.00 uur 
   (inloop vanaf 13.30 uur), de Vossenberg in Oudenbosch
 
Gratis toegang voor leden en andere belangstellenden.
Voor de precieze locatie en (verplicht) aanmelden, ga naar www.kbo-brabant.nl 
Wacht niet te lang, want vol is vol. U krijgt een bevestiging in uw mailbox, dat dient 
tevens als toegangsbewijs. Daarom graag per persoon apart aanmelden.

Graag tot ziens!
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Fancy-fair

Er is mij gevraagd, wil jij een verslag maken van de fancy-fair van 20 okt 2019. Na enige 
aarzeling heb ik ja gezegd. Allereerst ga ik even terug naar de jaarvergadering van maart, 
waarin naar voren kwam dat de kbo volkel op 12 november haar 60 jarig bestaan wilde 
vieren. Daarvoor werd een feestcommissie opgericht. De feestcommissie bestaande uit 
Antonet v. D. Broek,  Els Peeters,  Anneke  v.d. Rijdt,  Henk van Erp en Toon v.d. Ven.
Maar toen kwam de vraag wat gaan we doen in het kader van dit jubileum. Per toeval in 
een gesprek met Mia v.d. Brandt opperde zij, ga een fancy-fair organiseren want dat past 
goed bij die tijd van 60 jaar terug. Het werd met veel enthousiasme ontvangen binnen 
de commissie. Meteen werd aan Mia gevraagd of ze toe wilde treden tot de commissie 
daarop ze ja heeft gezegd. Met zijn zessen zijn we aan de slag gegaan. Er is veel informa-
tie verzameld van hoe dit georganiseerd moest worden. Voor de opbouw en aankleding 
van het fancy-fair en opruiming werden vrijwilligers gevraagd.

Maar dan de dag zelf, de stands ballen gooien, ringwerpen, het raden van het gewicht 
van het kbo bestuur, de naam van de pop, enveloppen trekken,het raden hoeveel 
knikkers er in de pot zaten en niet te vergeten de grabbelton. Al deze stands werden 
druk bezocht door zowel jong als oud. 
Ook de stand van de kbo voor ledenwerving werd druk bezocht, resultaat 10 nieuwe 
leden. Daarnaast had hartveilig een mooie stand om de veiling  te promoten voor 
2 november a.s.
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Een mooie stand was er ook van Stichting Brufut Vooruit. Maar het klapstuk is dan toch 
het rad van avontuur met zijn vele mooie prijzen, wat heeft het publiek ( kinderen en 
volwassenen ) daarvan genoten. Mooi om te zien hoe blij kinderen zijn met hun prijzen.
Dit feest 60 jaar terug in de tijd, het fancy-fair, sluit perfect aan bij het 60 jarig jubileum 
van de kbo. De opbrengst toen voor missionarissen nu voor het goede doel hartveilig. 
Dit wordt op 2 nov a.s op de veiling bekend gemaakt. 
Rest nog iedereen te bedanken, o.a de mensen aan het rad van avontuur, de vele vrijwil-
ligers ,de lotenverkopers, de sponsoren voor de mooie prijzen en eenieder die op welke 
manier dan ook zijn steentje heeft bijgedragen tot het slagen van deze dag.

Namens de feestcommissie allen heel hartelijk bedankt,

Toon van de Ven

Nog enkele uitslagen:
Het gewicht van het alternatieve varken: 356,2 kg.
Het aantal knikkers in de pot: 554
De pop heette “Kaatje”
De Knuffelbeer heette “Beer”

Foto: Frans v.d. Burgt



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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WILT U ALVAST IN DE KERSTSFEER 
KOMEN? 

Ga dan mee met seniorenbelang Uden op de  

    KERSTDAGTOCHT naar OBERHAUSEN 
woensdag 11 december 2019, vertrek 
8.00 uur		

inschrijven tot 30 november 

U kunt nog steeds inschrijven voor deze mooie 
dagtocht, waarbij we de dag beginnen met koffie 
of thee en een heerlijk stuk Limburgse vlaai. 
Daarna rijden we naar de stad Oberhausen in 
Duitsland. Hier is een heel mooie kerstmarkt. Of liever gezegd: het zijn er drie vlak bij elkaar: 
Bergweihnachtsmarkt, Santa’s Village en Wichtelmarkt. Temidden van dit alles ligt een heel 
groot, eveneens in kerstsfeer gehuld winkelcentrum: CentroO, met liefst 200 winkels. U kunt 

dus naar hartenlust zowel binnen als buiten rondkijken , leuke 
dingen voor de kerst aanschaffen en ook nog eens genieten van 
specialiteiten als de beroemde Duitse Bratwurst of de Glühwein. 
En uiteraard is er nog veel meer lekkers te krijgen. 

Na afloop van ons bezoek aan de kerstmarkt wacht ons nog een 
heerlijk Winters 3-gangen diner. Rond 21 uur zullen we weer in 
Uden terug zijn. 

WILT U MEE? ER IS NOG PLAATS IN DE BUS! 

De kosten voor deze dag, incl. vervoer, koffie/thee met vlaai en het diner bedragen € 50,00 

U kunt zich op twee manieren inschrijven: 
- Via de website: www.kbo-uden.nl 
- Via een aanmeldingsformulier. Dat ligt klaar voor u bij de ingang van Eigen Herd. 

Daar kunt u het ook weer ingevuld de brievenbus van Seniorenbelang Uden doen. 

Inschrijven is alleen mogelijk voor (gast)leden van Seniorenbelang Uden.  Uiteraard zijn 
leden van de KBO Volkel en Odiliapeel ook van harte welkom 

Het bedrag van € 50,-- p.p. wordt begin december van uw bankrekening afgeschreven. 

VERTREK: vanaf de parkeerplaats t.o. het voormalige politiebureau Leeuweriksweg. 
          Graag 0m 7.50 uur aanwezig. 
 
U moet een geldig legitimatiebewijs bij u hebben!  
U krijgt verder geen bevestiging meer. Alleen als de dagtocht onverhoopt NIET door zou 
kunnen gaan krijgt u van ons een mailbericht of een telefoontje. 

De evenementencommissie van Seniorenbelang Uden   

Wim Uijtdewilligen, tel. 06-44402599   

WILT U ALVAST IN DE KERSTSFEER 
KOMEN?
Ga dan mee met seniorenbelang Uden op de 

KERSTDAGTOCHT naar OBERHAUSEN
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Hebt u zin in een lekker etentje??

Kom dan op 21 november naar 
      restaurant ETENSTIJD.

Inschrijven t/m vrijdag 15 november

Seniorenbelang Uden nodigt U uit om in te schrijven 
voor een 2 uur durend etentje bij dit nieuwe restaurant in Uden. Slechts twee maanden 
geleden opende Etenstijd haar deuren op de plaats waar vroeger La Place zat (bij V&D). 

HEEL VEEL KEUZE
In dit restaurant kunt u in buffetvorm van alles eten, zo-
veel u maar wilt en lust: soepen, tapas, sushi’s, salades, 
koude en warme gerechten, wokgerechten en heerlijke 
desserts. Het restaurant is heel smaakvol en warm 
ingericht. Het bevindt zich op de eerste verdieping van 
het voormalige pand van V&D, rechts naast de ingang 
van de parkeergarage aan de Marktstraat, tegenover 

Glaudemans. U kunt met de trap naar boven, maar gelukkig is er ook een grote lift.

KOSTEN
De kosten voor dit etentje bedragen € 30,00. MAAR…….. dit is inclusief alle drankjes als 
koffie, thee, pilsjes, glaasjes huiswijn en vele soorten frisdranken. Net zoveel als U in 2 
uur op wilt of kan. Er komen dus geen extra kosten meer bij! (Uitzondering zijn speciale 
biertjes, whisky, cognac, e.d., die zijn voor eigen rekening)

Op 21 november kunnen we om 18.00 aan tafel. Uiteraard kunt u al iets eerder komen.
Inschrijven is louter mogelijk voor (gast)leden van Seniorenbelang Uden  en leden van de 
KBO uit Volkel en Odiliapeel en  kan vanaf heden via de website: www.kbo-uden.nl.   Let 
op: U kunt niet later inschrijven dan 15 november. Het bedrag van € 30,00 p.p.. wordt eind 
november automatisch van uw bankrekening afgeschreven. U krijgt verder geen bevesti-
ging meer. Alleen als het etentje onverhoopt NIET door zou kunnen gaan krijgt u van ons 
een mailbericht of een telefoontje.

KOM GEZELLIG ETEN en MAAK KENNIS MET 
DIT NIEUWE RESTAURANT.  EET SMAKELIJK! 
    
De evenementencommissie,
namens: Seniorenbelang Uden
Wim Uijtdewilligen, tel. 06-44402599
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Fotogroep Focus KBO Boekel 
zoekt nieuwe leden

Fotogroep Focus bestaat uit een groep enthousiaste amateur 
fotografen en is een onderdeel van KBO Boekel.

Elke drie weken komt de groep bij elkaar om de gemaakte foto’s 
op een ongedwongen en gezellige manier te bespreken. 
De bedoeling hiervan is om elkaar te inspireren en te motiveren 
tot het maken van mooiere, betere en andere foto’s.

Een maal per jaar wordt in het 
tweede weekend van maart een 
expositie gehouden waarop de 
leden hun fotowerk tentoonstellen. 
Twee maal per jaar gaan we 
gezamenlijk op locatie fotograferen. 
Ook kunnen er gastsprekers uit-
genodigd worden voor een bepaald 
onderwerp uit de fotografie.

Wij hebben begrepen dat KBO Volkel geen 
fotogroep heeft. Is fotograferen uw hobby en 
wilt u dat graag delen met andere liefhebbers, 
kom dan eens kijken tijdens een van onze 
clubavonden of neem contact met ons op. 
De fotogroep bestaat momenteel uit 18 leden. 
Er is nog plaats voor 4 leden. 

Wilt u meer weten over Fotogroep Focus KBO 
Boekel kijk dan op onze website: 
www.fotogroep-focus-kbo-boekel.simplesite.com.

U kunt ook een e-mail sturen aan:
fotogroep.focus@gmail.com

Of bel naar onze secretaris:
Lia Hurkens 06 8661 3981.
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