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Voorwoord

“IN DE BAN VAN CORONA”

Het zou zomaar de titel kunnen zijn van een boek, film, serie of nog beter van een 
soap..., want beste lezers, laten we eerlijk zijn het begint er aardig op te lijken dat dit 
virus ons leven aan het bepalen is. Blijft natuurlijk de vraag is het een thriller, een drama 
of fictie, wie speelt de hoofdrol en wat voor impact heeft het op ons gemoed ?
Vast staat dat, sinds maart van dit jaar, de wereld er plots heel anders uitziet, niet wat de 
directe omgeving betreft maar wel het dagelijkse ritueel zoals we dit voorheen gewend 
waren. Helaas moet ik nu, na de voorbije maanden, constateren dat er geen enkele 
zekerheid meer bestaat, ondanks alle pogingen van politici, ambtenaren van het RIVM 
of het OMT om ons te voorzien van de “juiste” voorlichting. Wel of geen gebruik van 
mondkapjes, regelgeving landelijk of lokaal, vandaag is de kleur geel en een uur later 
kan dit weer oranje zijn. Zo kan ik nog wel doorgaan en de hele nieuwsbrief vullen met 
twijfels en onvoorspelbaarheid. Mij bekruipt wel de angst als ik vandaag moet lezen dat 
er mensen met plannen rondlopen die een splitsing willen voorstellen tussen ouderen 
van boven de 60 en de rest van de bevolking. Dit is wel het allerlaatste scenario en hier 
teken ik bij voorbaat al protest aan tegen dit onzalige idee.

Laten we ons voorlopig maar beperken tot de algemene maatregel van afstand, 
hygiëne en testen bij klachten en bij contact met anderen het volgen van het protocol.
In vorige uitgaven van de nieuwsbrief hebben we al voorzichtig de hervatting aange-
kondigd van de diverse activiteiten. Meermalen werd daarbij door jullie de maand 
september als peildatum gekozen om te zien of het weer verantwoord zal zijn.
Met alle respect voor eenieders persoonlijke overweging wil ik wel meegeven dat bij 
iedere hervatte activiteit nagedacht is over vooral veiligheid voor de deelnemers en 
middels regelgeving, risico’s tot een minimum worden teruggebracht.
Eigen verantwoordelijkheid blijft geboden.
Rest me jullie te wijzen op de verdere inhoud van dit blad en hopelijk is de volgorde dit 
keer wel juist met excuses van onze drukker.
Behalve een toepasselijk Corona gedicht heeft Antoon van de Ven voorgesteld om te 
starten met publicatie van korte verhaaltjes die in het verleden ooit zijn opgesteld door 
Cor van Boxtel en zeer de moeite waard zijn om ze nog eens te lezen.
De maandelijks puzzel ontbreekt ook nu niet en speciale aandacht vragen we voor een 
dringende oproep van de Kien organisatie.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven



KBO Volkel- Activiteiten agenda

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

Dit alles onder voorbehoud in verband met het corona virus 

Sept.
Dinsdag  1 sept kienen/koersbal
Donderdag 3 sept sjoelen   onder voorbehoud
Dinsdag 8 sept koersbal/kaarten kaarten onder voorbehoud
Dinsdag 15 sept kienen/koersbal
Donderdag 17 sept sjoelen onder voorbehoud
Dinsdag 22 sept koersbal/kaarten kaarten onder voorbehoud
Dinsdag 29 sept kienen/koersbal 

Okt.
Donderdag 1 okt sjoelen onder voorbehoud
Dinsdag 6 okt kienen/koersbal
Dinsdag 13 okt koersbal/kaarten kaarten onder voorbehoud
Donderdag 15 okt sjoelen onder voorbehoud
Dinsdag 20 okt kienen/koersbal
Dinsdag 27 okt koersbal/kaarten kaarten onder voorbehoud
Donderdag 29 okt sjoelen onder voorbehoud  

Deze  activiteiten  volgens het protocol  en corona regels.
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Cor van Boxtel

Oplossing puzzel 
van vorige maand

R E C L A M E K N A L P O T
O O L I E O R K A O
L E L R E K E V A K A N
L I R O U G E L E
E S P E V E N A L S A L E
R E S A R A L S E L

N A P E L S L E E M T E
R E E L E A

Z E L D E N T R I E S T
V A D T O E O R R K
R I F P A R A P L U I E R
E R L E P E L D E
E E M B A N L A M E E K
M E N I G D O O S E
D U I T S E R M E E S T A L



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  Jeanne 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

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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OPROEP!!!!!!

Nu er besloten is om het kienen weer door te laten gaan, onder strikte voorwaarden 
en in een andere ruimte waar rekening gehouden kan worden met het protocol is er 
dringend behoefte aan:

EXTRA HULP !!!.
Voor zover bekend zal het zeker geen inspannend werk zijn dus voor iedereen te doen.
De organisatie stelt het zeer op prijs als de geintresseerde zich aanmeld bij:

Jeanne van Asseldonk  Telefoon: 273137

Tijdens de laaste bestuursvergadering is er ook nagedacht over verdere activiteiten in de 
komende maanden waaronder ook de eventuele kerstviering. Kan deze wel doorgaan en 
hoe dan en waar... ?
Dit geldt ook voor het telkens terugkerende item: Bloemschikken.

Maar misschien zijn er bij onze leden wel ideeën over activiteiten die wel mogelijk zijn in 
de Coronatijd of misschien, na overleg met wat aanpassingen.

TIPS EN OPMERKINGEN ZIJN ALTIJD WELKOM BIJ HET BESTUUR.
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KBO Brabant

Maak het ze niet te makkelijk! 

Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig te 
informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee.

In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd 
Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te 
zorgen dat u zoveel mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.  

Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare 
feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen 
en dus ook elke oudere. 

De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap 
zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, 
is het van belang dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van 
wordt gedaan bij de politie. 

Wat kunt u in de maand september verwachten
− In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd;
− Elke week wordt een ander thema behandeld: 
 • Week 36 (1/9 t/m 7/9) : Meekijken bij pinnen
 • Week 37 (8/9 t/m 14/9) : Babbeltrucs
 • Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp).
 • Week 39 (22/9 t/m 28/9) : Phishing
−  Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt 

vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars 
zijn vergelijkbaar met tv-programma’s maar worden uitgezonden via internet. 
Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema Hulpvraagfraude 
(week 38);

−  Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gege-
ven, met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de 
links naar deze webinars geplaatst. 

−  Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht 
worden besteed aan de onderwerpen;

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp. 
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Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze 
vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail 
sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met ver-
melding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen 
naar 073-6444066. 
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KBO Volkel- Puzzel
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Breng	letters	uit	de	puzzel	over	naar	de	hokjes	met	het	corresponderende	nummer.	

Horizontaal:	1	natuurverschijnsel	5	overvloed	10	lof	bewijzen	11	fijn	weefsel	13	persoon	
14	houding	16	wier	18	plaaggeest	19	onder	 andere	20	pocher	23	numero	24	naam	26	
kledingstuk	 27	 al	 29	 berggeel	 31	 toegang	 32	 roem	 34	 droog	 36	 kerkelijke	 straf	 37	
boerenbezit	39	nauw	40	soort	schaatsen	41	mannetjesbij	42	deksel	43	schel	44	sneu	46	
soort	 48	 deel	 v.e.	 bijenkorf	 51	 echtgenoot	 53	 naaigerei	 55	 watering	 57	 peilstift	 59	
normaal	profiel	60	aanvallend	63	zangnoot	64	grond	om	boerderij	66	boom	67	schrijfgerei	
68	troefkaart	69	inwendig	orgaan	71	motto	72	smakelijk	73	watersport.	

Verticaal:	1	wending	2	domoor	3	de	onbekende	4	profeet	6	riv.	 in	Spanje	7	 luitenant	8	
ergo	9	groot	hert	10	ontroering	12	uitholling	door	stromend	water	14	niets	uitgezonderd	
15	wiel	16	grote	bijl	17	draad	20	dierenmond	21	vruchtennat	22	biljartstok	25	mossteppe	
28	bedreven	30	soort	appel	31	terdege	33	koordans	35	bergpas	36	vrucht	38	jaartelling	42	
weefsel	43	naamspeldje	45	chr.	feest	47	heimelijk	49	op	de	wijze	van	50	kledingstuk	52	
mat	 54	maand	 55	waterdoorlatend	 56	 ratelpopulier	 58	 harde	 klap	 61	 kerkgebruik	 62	
honingbij	65	sprookjesfiguur	68	ontkenning	70	rooms-katholiek	71	laatstleden.	




