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Voorwoord

Als ik dit voorwoord schrijf zit de carnaval er voor Volkel gedeeltelijk op, want we 
hebben de optocht nog te goed. Volgens de berichtgeving zullen we de, ongetwijfeld 
vele kleurrijke creaties, kunnen bewonderen tijdens de extra feestelijkheden rondom het 
55 jarig bestaan van de Piepers in juni van dit jaar. En laten we hopen dat het weer ons 
dan geen parten gaat spelen. Zo ver vooruit kijken is niet mogelijk wel terugkijkend naar 
het, uitgaande van de vele enthousiaste reacties, zeer geslaagde carnavalsfeest in het 
muziekhuis op vrijdagmiddag voor de carnaval.
Een verslag van die middag, georganiseerd in samenwerking met de mensen van 
“De Regenboog”, vinden jullie elders in deze nieuwsbrief.

Hoe anders kan het gevoel zijn als je in dezelfde week nog uit een artikel in het Brabants 
Dagblad moet vernemen dat een groep Volkelnaren met ambitieuze plannen komt, 
opgesteld en uitgewerkt in overleg met vele betrokkenen.
Spijtig genoeg heeft men het, kennelijk, willens en wetens, niet nodig gevonden om 
ook de ouderen van Volkel te betrekken. 
Sterker nog, de uitlating om de plannen tot oprichting van wooneenheden voor 
ouderen door verplaatsing van het dierenparkje, maar in de koelkast te zetten, 
heeft voor de nodige ergernis gezorgd.
Saillant detail, op woensdag 12 februari bracht de staatssecretaris van defensie een 
bezoek aan Volkel op uitnodiging van de gemeente Uden. Als lid van de stuurgroep die 
zich bezig houdt met de opstelling van een permanent geluidsmeetnet, waren ook leden 
van de dorpsraad Volkel en het platform Odiliapeel bij het overleg betrokken. Ik heb op 
die ochtend nog een pleidooi gehouden richting de commandant van de vliegbasis 
Volkel om vooral open te communiceren over plannen of voornemens. Je schept daar-
mee vertrouwen en creëert draagvlak. De naast mij zittende voorzitter van de dorpsraad 
had deze boodschap kennelijk niet begrepen.

Omdat een dergelijke minachting richting de ouderen van ons dorp schreeuwt om een 
reactie is in een extra bestuursvergadering besloten om dit tijdens de komende jaarver-
gadering op woensdag 4 maart te bespreken met de leden.
Als deze problematiek ook u aanspreekt dan verwacht ik u graag bij die bijeenkomst.

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

 
Maart
dinsdag 3 maart kienen/koersbal
woensdag 4 maart Jaarvergadering aanvang 13.00 uur
dinsdag 10 maart koersbal/kaarten
donderdag 12 maart sjoelen
donderdag 19 maart bloemschikken 13.30 uur
dinsdag 17 maart kienen/koersbal
dinsdag 24 maart koersbal/kaarten
donderdag 26 maart sjoelen
dinsdag 31 maart kienen/koersbal

April
dinsdag  7 april kienen/koersbal
donderdag 9 april sjoelen
dinsdag 14 april kaarten/koersbal
dinsdag 21 april kienen/koersbal
donderdag 23 april sjoelen
dinsdag 28 april kaarten/koersbal
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Bloemschik 
middag  

We gaan weer een mooi 
bloemstuk maken op

 donderdag 19 maart a.s.

Beginnen om 13.30 uur 
in Ontmoetingsplein 

“ De Schakel”

Opgave: Door een briefje, 
met daarop naam en 

telefoonnr. te deponeren 
in de brievenbus bij de 

Schakel voor 13 maart a.s.

Niet vergeten om een 
mesje en tangetje mee 

te brengen.
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Een bijna geheel gevuld muziekhuis met extra uitgedoste carnavalsvierders hebben op 
vrijdagmiddag 21 februari volop kunnen genieten van een geslaagd feest.
Onder de bijzonder wel klinkende muziek van het duo Herman en Jos werd vooraf 
genoten van een  gratis kop koffie of thee. Al heel snel wisten de verwoede dansers 
onder de aanwezigen de vloer te vinden om er lustig op los te gaan.
Prins William de tweede en vorst Ivo hadden zich, na het bezoek aan de basisscholen, 
rap naar de feestzaal gespoed 
om vooral de act van Bertje van 
Skyline Volkel (Robert Raaijma-
kers) eens van voren te kunnen 
aanschouwen. Met veel humor, 
woordspelingen en grappen wist 
Bertje de zaal geweldig te verma-
ken. Een  waar compliment van ras 
tonpraoter Tonnie Manders viel 
hem na afloop ten deel. 
Ondertussen hadden zich ook de 
andere hooggeplaatste gasten 
aangediend onder leiding van 
jeugdprins Jelle en adjudant Vince 
en hun gevolg van twee groepen 
dansmariekes.
Na een voorstelrondje van de 
hoogheden waren het de jonge 
danseressen die met een lenig 
optreden  jaloerse gedachten 
wisten op te wekken bij de wat 
ouderen aanwezigen.
Prins William had nog een ver-
assing voor Martien en Marietje 
Verhoeven, door hen te onder-
scheiden voor de vele jaren dat 
zij een deel van hun onderkomen 
ter beschikking stellen voor opslag 
van materialen van de bond van 
ouderen.

Vervolg op blz.5

Verslag van de carnavalsmiddag 
voor kbo en regenboog 21 februari



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

KBO Volkel- Contacten voor activiteiten 

Kienen  Sjan van Asseldonk Hermelijnstraat 11 tel. 0413 273137

Fietsen Frans van Boxtel Hogerandweg 14a tel. 0413 273696

Jeu de Boules Herman Hermans  Kroatenstraat 3 tel. 0413 275277
 Gerrit Riepe           Elandstraat 33 tel. 0413 272880

Biljarten  Martien van Dooren   Nieuwstraat 24 tel. 0413 302561

Sjoelen Sjaantje van Kessel  Maatseheistraat 4a tel. 0413 274324

Koersbal Tonny Wijdeven Liessentstraat 24 tel. 0413 272946
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De “laotbloeiers” kenden we nog van 
een vorige editie  en ook dit jaar hadden 
de dames en enige heer zich al maanden 
vooraf ingespannen om een ludieke 
voorstelling te kunnen geven. Een stel 
nonnen die na het genot van een jointje 
het serieuze gingen omzetten in frivoliteiten, 
zeer tegen de zin van meneer  pastoor. 
Na dit spektakel werd het podium in 
gereedheid gebracht voor een afsluitend 
optreden. Tijdens de reguliere zittingen 

van de Piepers genoot Els Peeters zo van 
het optreden van de groep ex-prinsen: 
“De Zetters”, dat zij na afloop direct 
begon met de onderhandelingen om 
deze groep ook te strikken voor de
middag van KBO en Regenboog. 
Al helemaal in de sfeer van het komende 
Eurovisie songfestival namen de “zangers 
en zangeressen” een voorsprong op wat 
ons te wachten staat, niet in Rotterdam 
maar Volkel was de uitverkoren plaats 
wat duidelijk werd gemaakt middels 
vertoonde plaatselijke beeldopnames. 
Een ware afsluiter van een geweldige 
middag waar volop werd genoten en de 
reacties vol lof en dank. 
Een middag waar een dank je wel zeker 
op zijn plaats is, niet alleen voor de op-
tredende artiesten, maar zeker ook voor 
alle medewerkers van het muziekhuis, de 
carnavalsvereniging, de schminksters, de 
heren Frans en Wouter van Dijk voor de 
technische zaken en alle andere helpers 
die gezorgd hebben voor een heerlijke 
ontspanning.

Vervolg verslag van de 
carnavalsmiddag 21 februari



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....!

Van de KBO Odiliapeel:
Training Nordic Walking.
Op zaterdagmiddag 2 Mei willen we een training laten geven bij “de 
Pier “ in  Uden om op een goede manier om te gaan met het Nordic 
Walking. Deze gezonde manier van wandelen wordt steeds populair-
der maar de techniek die je hiervoor nodig hebt is erg belangrijk om dit goed te doen. 
De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 6 per persoon. Opgeven hiervoor kan 
bij Mariet Heeren(0612763539 of 275589) of bij Johanna Vervoort.(273297) 

Van Seniorenbelang Uden
U KUNT NOG INSCHRIJVEN VOOR DE 9-DAAGSE BUSREIS NAAR KROATIE.
Inschrijftermijn verlengd t/m maandag 16 maart 
Voor inlichtingen: Wim Uijtdewilligen, tel. 06-44402599

DAGTOCHT “PROEVEN VAN BRABANT”   een CULINAIR FEEST op donderdag 23 april
Inschrijven t/m vrijdag 3 april begeleiding: Wim Uijtdewilligen en Frans Peters
Gaat u mee een heerlijk dagje proeven en smullen in Brabant. Kortom, om een heel 
gezellige dag met elkaar te hebben? Dat kan op deze bijzondere excursie.
‘s Morgens
We vertrekken om 8.00 uur op onze bekende opstapplaats aan de Leeuweriksweg bij 
het busstation. Daarna rijden we naar Rijsbergen, waar we op bezoek gaan bij asper-
ge- en wijnboerderij ‘De Santspuy’ We beginnen daar met koffie/thee en appelcake 
uit de streek. Hierna krijgen we een heel interessante en leuke rondleiding door dit 
familiebedrijf. We zien hoe asperges worden geteeld, gestoken en gesorteerd. Tevens 
brengen we een bezoek aan de wijngaard. Uiteraard volgt daarna een proeverij van 
een port en een advocaatje.
Lunch
Rond het middaguur gaan we bij ‘De Santspuy’ zalig lunchen met aspergesoep, stok-
brood, kruidenboter, twee belegde broodjes en een glaasje wijn uit eigen wijngaard!
‘s Middags. Daarna gaan we de bus in er rijden naar de Schrobbelèr Distilleerderij in 
Tilburg. In de 70-er jaren is dit Brabantse kruidenlikeurtje ontstaan. Er inmiddels is het 
overal bekend.  We gaan hier proeven, ruiken, ontdekken en genieten. Via een fantas-
tische presentatie maakt u kennis met de wereld achter Schrobbelèr. In het proeflokaal 
nemen we nog een laatste glaasje onder genot van LIVE-muziek.
Diner
We besluiten de dag met een goed 3 gangendiner. In feestelijke stemming gaan daarna 
richting Uden, waar we rond 20.30 zullen aankomen. Waarschijnlijk zal iedereen die 
nacht daarna heerlijk slapen en zoet dromen!! De kosten voor de hele dagtocht zijn 
€ 75,00 pp. Hierbij is alles inbegrepen behalve de drankjes bij het diner.
website: www.seniorenbelang-uden.nl.  Wim Uijtdewilligen, tel. 06-44402599




