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Voorwoord

Wat gaat het toch allemaal vlug, ik heb de indruk dat ik zojuist nog het voorwoord voor 
januari 2019 heb geschreven, maar het is toch echt 2020.
Dus allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar met veel gelukkige dagen 
en vooral gezondheid, ook namens de andere bestuursleden.
Laten we hopen dat het voorliggende jaar ons meer positieve berichten zal brengen over de 
zo dringend gewenste woningen voor ouderen en tegelijk voor starters, want ook die houden 
we graag in ons dorp.
Gezamenlijk, en daar hoort ook u bij, gaan we de druk op de diverse instanties opvoeren en 
zo nodig zullen we niet schromen om via de media aandacht te gaan vragen voor het steeds 
nijpender wordend probleem.
Noodzaak is om alle initiatieven op dit vlak, die ons ter ore komen, samen te brengen bij een 
coördinatiepunt, en dit hoeft zeker niet bij de KBO te liggen. Wordt vervolgd dus !
Gebruikelijk zo rond de jaarwisseling is een terugblik middels een jaaroverzicht en ik wil dit 
heel summier even doen. Een kort verslagje over de afgelopen kerstviering vind je elders in 
dit blad.
Hoogtepunten in 2019 waren ongetwijfeld de viering van het 60 jarig bestaan met het 
houden van een nostalgische Fancy-Fair en een geslaagde feestmiddag.  Genoten is er van 
een carnavalsmiddag, waarbij nu al wordt uitgekeken naar de komende uitvoering. 
De voorbereidingen zijn in volle gang, waarover u in het volgende nummer wordt 
geïnformeerd. Blij zijn we met het initiatief om jeu de boules nieuw leven in te blazen, 
ook hiervoor aandacht in dit blad.
Op dinsdag 14 januari gaat het bestuur met de voortrekkers van de diverse activiteiten in 
conclaaf, waarbij, zowel kritische opmerkingen als tevredenheid besproken kunnen worden.
Op dinsdag 28 januari hebben we in de huiskamer van de “Schakel”, rijschool van Sleuwen uit 
Odiliapeel, uitgenodigd om onze kennis van het verkeer te updaten en op de hoogte te raken 
van de wijzigingen daarin. Zie hiervoor de uitnodiging en het programma verderop.

Als penningmeester kondig ik alvast aan dat de jaarlijkse contributie op het einde van de 
maand januari geïnd gaat worden. Dit jaar blijft het bedrag nog hetzelfde maar KBO Brabant 
heeft voor het komende jaar al een verhoging aangekondigd.

Veel leesplezier: 

Uw voorzitter, Marius Wijdeven



KBO Volkel- Activiteiten agenda

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

 
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 Thema middag: Theorie auto rijles: 14.00  -15.30
dinsdag 28 jan koersbal/kaarten
donderdag 30 jan sjoelen

Februari
dinsdag 4 feb kienen/koersbal
dinsdag 11 feb Inschrijving  carnavalsmiddag 13.30 -14.30
dinsdag 11 feb koersbal/kaarten
donderdag 13 feb sjoelen
dinsdag  18 feb kienen/koersbal
vrijdag 21 feb  carnavalsmiddag in het Muziekhuis 13.00 -17.00
dinsdag 25 feb  Carnaval
donderdag 27 feb sjoelen
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KBO Volkel- Kerstviering 2019

Bij terugkeer vanuit de parochiekerk, op fraaie wijze versierd en geplaatste kerststal, 
waar velen deelnamen aan de eucharistieviering, voorgegaan door pastoor van de Laar 
en diaken van Tiel, schoven we in de Schakel aan reeds gedekte tafels.
Onder het genot van een kop koffie moeste even een misverstand over een verkeerd 
gehoorde opmerking recht gezet worden maar daarna kon het feest dus echt beginnen.
Het feestmaal werd opgediend, deze keer verzorgd door catering Verstraten en  iedereen 
genoot van een zeer gevarieerd menu met heerlijke gerechten waarbij een aangeboden 
drankje zich goed liet smaken.
Als intermezzo werd Sissy Swinkels, die helaas ons Volkel gaat verlaten, met het 
aanbieden van een bloemstukje, bedankt voor al haar inzet bij het regelen van de
bezorging van attenties bij de 80, 85 e.v. volgende verjaardagen en de kerststukjes voor 
de inwoners van verzorgingshuizen in de regio. 
Intussen druppelde de leden van het uitgenodigde “Afrika-Engakoor”uit Nistelrode 
binnen waaronder ook geëmigreerde voormalige Volkelse inwoners.

Het gevarieerde en toepasselijke repertoire werd door de aanwezigen erg gewaardeerd. 
Na uitleg over oprichting en doel van het koor werd een collecte aangekondigd in de 
pauze van het optreden waarna bij het vervolg, de verrassende opbrengst, tot volle 
tevredenheid van de groep, bekend werd gemaakt.
Traditioneel volgde de verloting van de vele prachtige kerststukjes, gemaakt door zeer 
creatieve leden van de KBO, voor velen geluk en misschien een volgende keer voor een 
ander.
Vele handen maken licht werk en dit bewees eens te meer de bereidwilligheid om 
behulpzaam te zijn bij het weer in originele staat te brengen van de feestzaal na afloop.
Een zeer geslaagde middag die een 20tal deelnemers hebben laten schieten.

Een nieuwe kans bij de komende viering het volgende jaar.



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 K.B.O. jeu de boules liefhebbers,

Om gezellig het jeu de boules spel te spelen heeft 
het weer behoorlijk tegen gewerkt. Het was te koud 
of de baan te nat. Daarom hebben we besloten om 
bij regen, wind of temperatuur onder de 10 graden 
Celsius lekker thuis te blijven.

Wij zijn ook bezig om een lijst samen te stellen 
met daarop alle mail adressen van jullie, zodat wij 
iedereen via de mail kunnen berichten.
We hopen dat dit besluit voor jullie aanvaardbaar is.

Groetjes,
Gerrit Riepe en Herman Hermans

KBO Volkel- Jeu de boules 



KBO Volkel- THEORIEMIDDAG VERKEER!!!!!

Velen van ons hebben een rijbewijs en misschien heeft dit de laatste tijd wat strubbels 
gebracht om het op tijd verlengd te krijgen.
Daar gaan we het niet over hebben maar wel wordt ons de kans geboden om met 
deskundigen de laatste ontwikkelingen op verkeersgebied even door te nemen.

Weet u nog de betekenis van de verkeersborden, ook die er de laatste jaren zijn 
bijgekomen?
Hoe staat het sowieso met de theorie, nog los van de praktijk?

Rijschool van Sleuwen uit Odiliapeel wil ons wel even bijpraten....!!

Dinsdagmiddag 28 januari 2020
Locatie: De huiskamer van MFA De Schakel.
Aanvang 14.00 uur
Einde ca: 15.30 uur

In de pauze wordt u een kop koffie of thee aangeboden.
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Klanten geven 
ons een:

Algemeen

9,3

Den Dekker Assurantiën
Kloosterstraat 17
5408 BA VOLKEL
T (0413) 27 45 65
E info@dendekkerassurantien.nl
I www.dendekkerassurantien.nl

Bron: Consumentenbond juni 2019

Open ook een
betaalrekening bij de
bank met de hoogste

waardering.
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 Aandacht voor.... 
en aanbiedingen van....!

Herhaalde oproep van KBO Odiliapeel:
Er is nog plaats in de bus voor bezoek aan de seniorenexpo op zaterdag 18 januari 2020
Voor 7,00 euro reis + intree, te voldoen bij de bus. Voor inlichting: Peter Claassen: 
secretariaat.kbo@ziggo.nl of telef: 273839

     
Gezellig uit eten bij Grieks Restaurant De Sirenes
DONDERDAG 6 FEBRUARI om 18.00 uur restaurant open vanaf 17.30 uur
Inschrijven t/m 29 januari 2020
adres: Kerkstraat 53 – 55 (bij de rotonde)
De kosten voor dit diner bedragen € 20,-- Drankjes 
komen voor eigen rekening.
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.

      
FANTASTISCHE 9-daagse busreis naar KROATIE
van zaterdag 13 t/m zondag 21 juni 2020
aanmelden t/m 15 februari 2020 minimaal 36 
deelnemers
begeleiding: Wim Uijtdewilligen en Frans Peters 
DE PRIJS VOOR DEZE WERKELIJK SCHITTERENDE 
REIS is € 949,00 pp.
De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt 
€ 139,00 p.p. 
Deze reis is alleen bestemd voor leden van 
Seniorenbelang Uden en leden van KBO Volkel en 
Odiliapeel. Lees de voorwaarden op het inschrijfformulier
Kom naar de Informatieochtend met uitgebreide toelichting in Eigen Herd op vrijdag 
17 januari 2020, aanvang 10.00 uur.
U kunt zich voor deze reis inschrijven via een inschrijfformulier. Deze liggen in de hal van 
Eigen Herd, maar zijn ook verkrijgbaar op deze informatieochtend U kunt de volledig 
ingevulde formulieren deponeren in de brievenbus van Seniorenbelang Uden, buiten 
aan de ingang.




