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Voorwoord

Het is al lang geleden op de lagere school dat de meester aan een van zijn leerlingen de 
opdracht gaf, veeg het bord maar eens schoon. Diezelfde opdracht gaf minister president 
Rutte ons voor enkele weken terug, maar daarmee bedoelde hij dan, onze agenda’s.  
Geen fysieke vergaderingen meer, geen repetities, geen ontspanning in de Schakel, 
zoveel mogelijk thuis blijven. Scholen worden gesloten, verzorgings- en verpleeghuizen 
niet meer bezoeken. Onze leden behoren in een keer tot de risicogroep. Ik hoef het u 
niet allemaal meer uit te leggen dat we in een ongekende situatie terecht zijn gekomen. 
Als ik dit stukje schrijf is het 1 april, de dag nadat Mark en Hugo ons lieten weten dat de 
eerder afgekondigde beperkende maatregelen nog voorlopig tot 28 april zouden gelden. 
Ook het bestuur heeft even getwijfeld of we wel een nieuwsbrief moesten verspreiden, 
komt het blad “ONS” wel uit in april, zijn de bezorgers bereid om de brievenbussen af te 
gaan? Alles overwegende en na de bevestiging vanuit Den Bosch dat het maandblad wel 
zou verschijnen, wetend ook dat iedere dag de krant wordt bezorgd, het verblijf buiten 
geen risico oplevert en er wel degelijk op gelet wordt dat alle preventieve maatrege-
len in acht worden genomen, ligt het blad nu toch bij u. De inhoud is vanzelfsprekend 
enigszins afwijkend want door de agenda is een streep gehaald, in elk geval tot 28 april.  
De pas ingestelde vaste rubriek, waarin we activiteiten van derden aankondigden, blijft 
dus ook achterwege. In de editie van mei hopen we op positieve mededelingen, maar 
houden rekening met verlenging en weten nu al dat een definitief einde nog zeker niet 
in zicht zal zijn. In deze nieuwsbrief zijn wel de notulen terug te vinden van de afgelopen 
algemene ledenvergadering van woensdag 4 maart en opgesteld door Antoon van de 
Ven. Foto’s van de 25 jarige jubilarissen vindt u afzonderlijk elders in dit blad met 
nogmaals onze felicitaties. Behalve de huldiging tijdens de jaarvergadering hebben 
Els en Netty ook een bezoek gebracht aan andere zilveren leden. Echter, vanwege de 
maatregelen, was men genoodzaakt om nog een drietal bezoekjes uit te stellen. We 
hopen dat we in de volgende brief u ook de daarbij behorende foto’s kunnen laten zien.
Een oplettende bezoeker van de jaarvergadering zal,bij de notulen, het uitgebreide ver-
slag missen over wat er is verteld over de stand van zaken rondom seniorenhuisvesting 
in Volkel en de onrust die een krantenbericht heeft opgeleverd.
Ook hiervan ga ik proberen u, op een andere pagina, bij te praten.

Deze keer een voorwoord dat niet op een pagina is te plaatsen maar ik voel de behoefte 
om u toch iets meer te laten weten. We worden nu, bijna dagelijks geconfronteerd met 
droeve berichten over personen die ons ontvallen zijn vanwege de crisis en helaas te 
vaak, dat we daar geen passend afscheid van konden nemen. Dit moet vooral voor de 
directe nabestaanden een enorm gemis zijn. Ik mag toch hopen dat er later dit jaar nog 
gelegenheid gaat komen om gezamenlijk te kunnen herdenken. 
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Gelukkig heb ik ook iets positiefs mogen ontvangen over onze secretaris, die in tegen-
stelling tot eerdere verontrustende  berichten, niet de gevreesde ziekte heeft. Laten we 
hopen dat dit ook voor u allen zo mogen zijn in de komende weken, misschien maanden.

Voor nu kan ik u allen alleen maar op het hart drukken, houd u aan alle voorgeschreven 
maatregelen die verspreiding kunnen voorkomen. Die 1,5 meter mag natuurlijk ook 
langer zijn maar zeker niet korter. Het is voor iedereen een moeilijke tijd, voor velen 
heel verschillend, maar samen gaan we het redden. Mocht er behoefte zijn aan hulp 
die door onze inzet gegeven kan worden, laat het dan weten. Voor elkaar en met elkaar. 
Een wijsheid die we nog kennen uit de Poesiealbum uit lang vervlogen tijden: 
Daar alleen is het leven goed, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet!
In Nederland hebben we 17 miljoen kenners van voetballen, maar voor deze crisis 
moeten we ons laten leiden door de deskundigen, zoals ook onze regering dat doet.
Rest mij een groot compliment te geven aan alle mensen die zich nu inzetten voor de 
gezondheid van ons allen op welke manier dan ook. Daarbij betrekken we ook iedereen 
die zaken voor ons draaiende houden, zoals supermarktpersoneel, krantenbezorgers enz..

Ik eindig toch met een uitspraak die ik onlangs van iemand ontving en historisch is te 
noemen. 
Het zal dit jaar een uniek feit zijn dat: PASEN en PINKSTEREN op een dag zullen vallen.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven

Vervolg voorwoord

Tot 28 april gelden de beperkingen i.v.m. het Corona virus en 
zijn er dus geen activiteiten. Mochten er daarna andere regels 
komen dan hopen we dat u dit uit andere bronnen verneemt.

De volgende agenda komt op maandag 4 mei.
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Het laatste onderdeel van de afgelopen algemene ledenvergadering stond helemaal 
in het teken van de ontwikkelingen rondom bouwplannen in Volkel.
Aanleiding om dit onderwerp expliciet te behandelen in die vergadering was een 
publicatie in het Brabants Dagblad van dinsdag 18 februari waarbij een op te richten 
initiatiefgroep “VOLK”, in samenwerking met de dorpsraad, plannen presenteerde 
voor Volkel.  Dat hierbij voorbij gegaan was aan overleg met meerdere betrokkenen 
werd minder gewaardeerd. Ondanks deze misser zou dit initiatief goedkeuring kunnen 
wegdragen ware het niet dat in het artikel een gewraakte opmerking was opgenomen 
waarbij sprake was van aanbevolen vertraging in realisatie van seniorenhuisvesting op 
de plaats van het dierenparkje aan de Kloosterstraat. Voortkomend uit een rapport, 
opgesteld na een gehouden enquête onder de Volkelse inwoners in september 2017 
zijn we al ruim twee jaren in overleg met ontwikkelaars, bestuur en ambtenaren om 
dit plan van de grond te krijgen. In die gesprekken waren ook de dorpsraad, het bestuur 
van de duivenclub en het parochiebestuur meegenomen wegens belangen in dit 
gebied. Omdat de ondergrond in eigendom is van de gemeente Uden werd verwacht 
dat daardoor enig tempo gemaakt kon worden in de procedure om tot de zo nodige 
huisvesting voor ouderen te komen.
Natuurlijk zijn ook andere plannen, zoals Niemeskant en het plan Kloosterstraat van 
T&W bouw al bekend binnen de gemeente en volgens de toezegging van de wethouder 
wordt ook hier nog aan gewerkt.
Niet zozeer de inhoud van de plannen van “VOLK”, stond der discussie, hoewel ook 
daar nog wel over valt te redetwisten maar vooral de manier waarop het naar buiten 
werd gebracht.
In de laatste nieuwsbrief van maart is daar dan ook een opmerking over gemaakt 
en dit is kennelijk ook gelezen door leden van de dorpsraad en “VOLK”, wat ertoe
 heeft geleid dat contact werd gezocht met de KBO, o.a. door een bezoek aan 
ondergetekende. Over en weer zijn er op de morgen voor de jaarvergadering  
standpunten uitgewisseld en diezelfde avond of nacht kreeg het bestuur nog een 
verslag toegezonden van Rini Verwegen als vertegenwoordiger van “VOLK”.
Behalve excuses richting de ouderen werd daarbij ook de wens uitgesproken tot 
samenwerking om woningbouw voor zowel jongeren als ouderen te realiseren.
Voorgesteld werd om samen tot overleg te komen op maandag 16 maart, wat door 
de coronavoorschriften weer werd gecanceld en omgezet naar telefonisch overleg. 
Ook schriftelijk zijn er nog antwoorden gegeven op eerder door mij gestelde vragen. 
Wat betreft de KBO zijn, met de gevoerde gesprekken en de verdere communicatie 
de verhoudingen weer hersteld en proberen we gezamenlijk in goed vertrouwen 
verder te opereren. Hierbij hoort ook de uitgesproken wens vanuit de jaarvergadering 
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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

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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om de druk richting gemeente en woningbouwstichting op te voeren zodat er tempo 
gemaakt gaat worden.
Het ook in de jaarvergadering aangekondigd overleg tussen het bestuur van de KBO 
Brabant en ondergetekende over dezelfde kwestie, maar dan niet alleen specifiek voor 
de Volkelse problematiek, heeft ondertussen ook plaatsgevonden op 10 maart.
Voortkomend uit dit gesprek zal er een interview verschijnen in de  komende uitgave 
van “ONS’ in de maand Mei. Ook vanuit Den Bosch zijn toezeggingen gedaan tot 
volledige ondersteuning.
De huidige toestand rondom Corona, doet ook onze zaak zeker geen goed en zal 
ongetwijfeld leiden tot vertraging maar we gaan proberen u op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen.

Marius Wijdeven
 

Vervolg Seniorenhuisvesting Volkel
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 Fietsen 2020

Uiteraard is dit programma onder voorbehoud 
van actuele regelgeving i.v.m. Corona. 

Waarschijnlijk zal ook de bedevaart naar Handel niet doorgaan.

Hierbij de voorlopige data voor het fietsen over het jaar 2020.
Door de situatie met het corona-virus kan het zijn dat op bepaalde datums het fietsen 
niet doorgaat of in aangepaste vorm.
Deze onzekerheid kan nog een tijdje duren, maar niemand weet hoelang.

Datum dagreis aangepast

Als begindatum 15 april

15 April, fietsen
29    April, fietsen 
6 Mei,  bedevaart naar handel
13    Mei, fietsen 
27    Mei, fietsen 
10 Juni, fietsen   
24 Juni,  fietsen
8 Juli,  fietsen
22 Juli,   fietsen 
5 Aug,    fietsen
12 Aug.    bedevaart naar De Bosch
19  Aug,    dagreis KBO-Volkel
2 Sept,   fietsen 
16   Sept,   fietsen
30 Sept,   fietsen 
14 Okt,     fietsen  
28 Okt,     fietsen

Uit een van de rode data graag voorkeur kenbaar maken voor de dagfietstocht, en 
denk na over waarheen de dagtocht en met welk doel.

14 of 28 oktober naar omstandigheden laatste keer fietsen

Groet Antoon van de Ven.
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Notulen:  door Antoon van de Ven

1.  Opening en mededelingen. 
Voorzitter Mari Wijdeven opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal 
woord van welkom voor onze geestelijk adviseur Dhr Henk van Tiel. Ook voor de 
jubilarissen een woord van welkom. Er zijn enkele afmeldingen binnen gekomen: 
Jan en Sjaan van de Berg  /  Mientje v. d. Venne-Manders   /   Cristien v.d. Berg  /   
 Sjan v.d.Burgt. /Gerrit en Ciska Riepe.

2.  Herdenking overleden leden. 2019 /. 2020 
Door Henk van Tiel werden alle in het afgelopen jaar overleden leden genoemd met naam 
en leeftijd met daarbij voor iedere naam een brandend kaarsje. Zo werden 18 namen ge-
noemd.Na deze benoeming werd door Henk een ogenblik van stilte gevraagd gevolgd door 
een weesgegroet. De voorzitter dankte Henk voor de mooie korte plechtigheid.

3.  Huldiging Jubilarissen.
Voor dit jaar zijn er liefst 12 leden die 25 jaar lid zijn.
6 leden die niet aanwezig konden zijn op deze vergadering, zij werden thuis verrast 
met felicitaties en een bos bloemen. Dit waren bij naam,  Riek van den Broek  /  
Greetje Arts  /  Sjaan van der Heyden-Bouwmans / Bertha Poulussen-Habraken  /  
Annie Somers-Verstegen en Nolda Spierings van de Elzen. De jubilarissen die wel 
aanwezig konden zijn werden door de voorzitter op passende wijze met  bloemen en 
een attentie en een mooie toespraak gefeliciteerd met hun jubileum. Om bij naam te 
noemen: Harry en Annie de Groot   /   Wim en Anneke van der Rijt.  /   Jozef Smits en 
Martina Derks van de Ven. Tijdens de pauze werd iedereen in de gelegenheid gesteld om 
de jubilarissen te feliciteren.

4   Bestuursverkiezing,
Aftredend en herkiesbaar volgens rooster Tiny Delisse en Martien Daandels. 
Volgens de statuten moet er over personen schriftelijk worden gestemd. 
Zij werden met 68 stemmen voor en een blanco herkozen. De voorzitter feliciteerde Tiny 
en Martien met hun verkiezing en een applaus van de zaal.

5.  Notulen jaarvergadering  van 25 februari 2019.
De notulen lagen ter inzage op tafel.
De voorzitter vroeg of er op of aanmerkingen n.a.v deze notulen.
Deze waren er niet , waarna ze onder dank aan de samensteller werden goedgekeurd.
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6.   Jaaroverzicht,
Het verslag met alle activiteiten van het afgelopen jaar werd door Netty v.d. Burgt 
voorgelezen. 
Doordat er verder geen vragen waren t.a.v het overzicht, werden deze onder dank 
door de voorzitter goedgekeurd.

7.   Financieel overzicht,
De penningmeester gaf uitleg van de financiële situatie.
Speciale aandacht kreeg daarbij het fancy-fair en het 60 jarig jubileum van de kbo. 
Mooi was daarbij het bedrag dat geschonken kon worden voor de aanschaf van AED,s 
via de opbrengst van het fancy-fair.           
De feest commissie kreeg nog een extra bedankje voor hun inzet.
Op een vraag t.a.v de kosten van de kerstviering gaf hij uitleg waarom dit was. In het 
verleden kon men een aanvraag indienen bij het spaarplan van kbo-brabant voor een 
bijdrage in de kosten. Dit spaarplan bestaat niet meer. Om de kosten enigszins binnen 
de perken te houden heeft men daarom de eigen bijdrage voor de kerstviering ver-
hoogt. Verder gaf de penningmeester uitleg over de balans en de begroting voor het 
komende jaar. Daarover werden geen vragen gesteld. Er werd aan de leden gevraagd 
de financiële resultaten welke ter inzage op tafel lagen niet mee te nemen. Zij worden 
door het bestuur verzameld.

8.  Verslag kascommissie,
De commissie bestaande uit Antoon van de Ven en Henk van Erp hebben de kas 
gecontroleerd en in orde bevonden.De commissie heeft een verklaring van akkoord 
getekend en een applaus gevraagd voor de penningmeester. 
Aftredent van de commissie na 2 jaar is Antoon van de Ven. In zijn plaats als nieuw 
commissielid is aangesteld Adriaan van der Aa.

9.  Rondvraag,
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
Aan de leden werd voorgelegd of men de schakel op 5 mei  open moest zijn of geslo-
ten. Bij handopsteken werd besloten dat ze op 5 mei open zijn.

10.  Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dank voor de 
aanwezigheid van de leden.
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