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Voorwoord

Na de feestelijkheden ter gelegenheid van ons 60 jarig jubileum, dient de maand december 
zich alweer aan. Het lijkt er zo op dat, nu we in de mood zijn, maar doorgaan met vieren.
Te beginnen met de komst van de Sint, vooral voor de kleintjes een spannend gebeuren,-
gevolgd door de Kerstdagen en kort daarop gaan we de drempel over naar het nieuwe jaar. 

De Kerstviering van de KBO vindt dit jaar plaats op maandag 16 december en het pro-
gramma staat elders vermeld in dit blad. Een los inschrijfformulier voor de kerstviering 
is eveneens toegevoegd en hiermee kunnen 150 personen zich melden op donderdag 
5 december in de Schakel tussen 13.30 en 14.30 uur. Even attentie!!dus niet op een dins-
dag. Ook nu dienen we de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen waarbij het aantal 
deelnemers niet boven de 150 mag zijn. Rekening houdend met het totale kostenplaatje 
voor de kerstviering hebben we ook moeten besluiten tot een verhoging van de eigen 
bijdrage tot 18,00 euro per persoon. Hierin is dan wel inbegrepen een gratis loterij waar-
bij prachtige kerststukjes zijn te winnen , gemaakt door een enthousiaste werkgroep. 
Jullie mogen ook best weten dat, naast de eigen bijdrage, nog een bedrag van plus-minus 
10,00 euro p.p. uit de reserve wordt genomen om het financieel plaatje rond te krijgen.

Ik blijf het maar herhalen, dat het ledental terug loopt en we allemaal ons best moeten 
doen om in onze eigen omgeving te kijken of er potentiele kandidaten zijn, ook al heb-
ben zich een tiental leden aangemeld tijdens het Fancy-Fair, die ik natuurlijk van harte 
welkom heet. Daar staat tegenover dat er ook leden gaan verhuizen naar de buren en 
dit betekend dat bijvoorbeeld Sissy Swinkels onze vereniging gaat verlaten. 
Zij heeft jarenlang de kar getrokken van de bezoekersgroep en daar zijn we haar zeer 
dankbaar voor. Gelukkig heeft zich een opvolgster aangemeld, in de persoon van 
Anneke Huvenaars en het bestuur wenst haar veel succes.

Iets anders:
De laaste maanden krijgen we steeds meer verzoeken van diverse verenigingen, naast die 
van onze collega’s uit Uden en Odiliapeel en vanuit KBO Brabant, om melding te maken 
in onze nieuwsbrief over uiteenlopende zaken. Omdat iedere aanvullende pagina in ons 
blad, kosten met zich meebrengt, zijn we genoodzaakt om een beperking aan te brengen 
en gaan we een rubriek op èèn pagina instellen waarop aanbiedingen worden verzameld, 
waarbij we doorverwijzen naar websites waar nadere inlichtingen zijn in te zien.

Rest mij namens het voltallige bestuur, jullie allen een hele mooie feestmaand toe te 
wensen een voorspoedige jaarwisseling en voor het komend jaar, veel geluk en vooral 
gezondheid.

Marius Wijdeven



KBO Volkel- Activiteiten agenda

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

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
dinsdag 31 dec Schakel gesloten

Januari  2020
donderdag  2 jan sjoelen
dinsdag 7 jan kienen/koersbal
dinsdag 14 jan koersbal/kaarten
donderdag 16 jan sjoelen
dinsdag 21 jan kienen/koersbal
dinsdag 28 jan koersbal/kaarten
donderdag 30 jan sjoelen
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KBO Volkel- 60 jaar KBO Volkel

De KBO bestaat 60 jaar dat mag gevierd worden.

Begonnen zijn we met een heilige mis uit dankbaarheid  voor alle leden en overleden 
leden.  De goed bezochte mis werd voorgegaan door pastoor John van de Laar en diaken 
Henk van Thiel. Na de mis naar de Schakel waar 150 leden deelnamen aan deze dag. 

Mooie gedekte tafels, waar een kopje koffie of thee werd geserveerd.
Om 12.45uur een  uitgebreide Brabantse koffietafel inclusief enkele warme gerechten, 
er was ruim voldoende  voor iedereen waar ook echt van genoten werd. 
Om 14.30 uur optreden van DèVèLtOP het was een leuk optreden en de mensen werden 
er bij betrokken. Daarna pauze met een consumptie aangeboden door de KBO. 
Na de pauze vervolgd het optreden van DèVèLtOP, het werd steeds leuker zelfs de 
polonaise werd gedaan de sfeer zat er goed in.
Tot slot een gratis loterij van spullen die overgebleven waren van het fancy fair. 

Hartelijk dank feestcommissie voor het vele werk wat jullie hebben gedaan om het tot 
een geweldig feest te maken. Op tot de 75 jaar KBO.

Netty v.d. Burgt.



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
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Wij ontvingen het bericht van: 
KBO Brabant

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs 

Vanaf 1 december mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. 
De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een 
verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR.

Tot wanneer kunt u blijven rijden?
U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit neemt. 
Dit kan uiterlijk één jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.

Geldt de regeling ook voor u?
De regeling geldt voor u in de volgende situatie:
1. U bent 75 of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt.
2. En: u dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt. 
 Of, als u uw Gezondheidsverklaring al heeft ingediend, heeft u dat voor de  
 verloopdatum van uw rijbewijs gedaan.
3.  En: uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig. U kunt dit zien op uw rijbewijs. 
 De begindatum staat op de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a. De einddatum  
 staat op de achterkant van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’

Wanneer geldt de regeling niet?
1. U heeft uw Gezondheidsverklaring ingediend nadat uw rijbewijs verliep.
2.  Of: u heeft van de politie of het CBR bericht gekregen dat u op dit moment 

niet mag rijden. Bijvoorbeeld omdat ze uw rijbewijs ingevorderd, ingehouden, 
geschorst of ongeldig verklaard hebben.

•  Of: u heeft een rijbewijs dat 1 of 3 jaar geldig is. De begindatum staat op de 
voorkant van uw rijbewijs: bij 4a. De einddatum staat op de achterkant van uw 
rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’.
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Programma kerstviering 
kbo volkel 16 december 2019

11.00 uur:  Eucharistieviering in de parochiekerk St. Antonius Abt
 voorgegaan door pastoor John van de Laar en 
 assistentie van diaken Henk van Thiel. 
 m.m.v.: Gemengd Koor Volkel-Odiliapeel o.l.v. Harry Hermkens

12.00 uur: Ontvangst in de Schakel met koffie en/of thee.

12.30 uur Er wordt een 3 gangen diner geserveerd
 met bijzondere gerechten.

14.30 uur: 1e Optreden van het 
 Afrika Enga Koor.

15.15 uur: Pauze.

15.30 uur: 2e Optreden  Afrika Enga Koor.

16.15 uur: Loterij met kans op bijzondere kerststukjes.

17.00 uur: Afsluiting.

Inschrijven op donderdag 
5 december in De Schakel tussen 

13.30 uur en 14.30 uur 

Dan nodigen wij u van harte uit 
voor onze jaarlijkse kerstviering. 

op maandag 16 december
 in de ‘’ SCHAKEL.’’

Programma
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Beste K.B.O 
jeu de boules liefhebbers
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De keuze, om een ontspanning clubje te zoeken, is geen gemakkelijke keuze.
Maar zoekt U, een gezellig buitensport clubje, dan bent U bij ons aan het juiste adres.
Wij hebben bij de “Schakel” alle spullen, die nodig zijn, om er een gezellige middag van 
te maken, zonder dat er kosten aan verbonden zijn.
En U bepaalt wanneer het U het beste uitkomt.

De dagen, dat wij met U jeu de boules willen spelen, staan vermeld in de activiteiten 
agenda, in deze nieuwsbrief.
Hopelijk wilt U zich bij ons clubje aansluiten?

Stuur dan een mailtje of een briefje naar:
Gerrit Riepe
Elandstraat 33
5408XC Volkel
Telefoon: 0413-272880
Mail:gerritcisca@tele2.nl

Of

Herman Hermans
Kroatenstraat 3B
5408RH Volkel
Telefoon: 0413-275277
Mail: bumke@home.nl



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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 Aandacht voor.... 
en aanbiedingen van....!
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Van KBO Odiliapeel:
U kunt zich tot eind van het jaar nog opgeven voor bezoek aan de seniorenexpo op 
zaterdag 18 januari 2020, Peter Claassen : secretariaat.kbo@ziggo.nl of telef: 273839

     
Van Seniorenbelang Uden:
THEATERVOORSTELLING met DINER
een middagshow met GERARD COX en een ETENTJE IN CUSCO
zondag 5 januari om 14.30 uur 
aanmelden tm 15 december
inschrijven via www.kbo-uden.nl 
Kosten: € 40,95 per persoon

      
Van NBC Pro Maria:
18 t/m 21 april 2020 meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België.
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra 
zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester. 
Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, 
zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen. 
De bedevaart van 18 t/m 21 april 2020 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond, en Eersel. 
De dagbedevaart op zondag 19 april 2020 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, 
Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. 
voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eer-
sel, 0497-682296, nbcpromaria@gmail.com, website http://nbcpromaria.weebly.com/ 
of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

       
Van Seniorenbelang Uden:
BEZOEK aan de FANTASTISCHE MUSICAL 40 – 45 (in Antwerpen)
Zaterdag 28 maart 2020
Inschrijven via website t/m 15 december
www.kbo-uden.nl

Bij intresse kan u zich melden bij Marius Wijdeven, 
dan kan deze verdere informatie per e-mail doorzenden.



De vierde editie van Volkel in Harmonie staat voor de deur. 
Sporthal De Wervel zal wederom omgetoverd 

worden tot een heus pop-paleis.

Harmonie en Slagwerkgroep St. Caecilia uit Volkel 
treden voor u op met lokale bekende en onbekende artiesten. 

Met prachtige nummers die bekend in de oren klinken. 
Aangevuld met een combo zal dit fantastisch klinken. 

De zaal gaat open om 19.30 uur. Aanvangstijd 20.00 uur.

Kaarten á €15,- zijn verkrijgbaar bij de volgende verkooppunten:
Warenhuis Coppens, Cafetaria ‘t Plein en het Muziekhuis Volkel.

Volg ons ook op Facebook: Volkel in Harmonie

13  en 14 december 2019



aanbiedingen

KBO Volkel-

wenst iedereen alvast
fijne feestdagen een 

gezond, gelukkig
           en liefdevol




