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Voorwoord

“‘t is weer voorbij die mooie zomer.......” zong Gerard Cox en horen we de laatste 
dagen nogal eens op de radio.  Over dat “mooie” mogen we gerust van mening 
verschillen. Voor erge zonaanbidders is het ideaal geweest met meerdere hitte golven 
achter elkaar, tenminste bij ons in Volkel. Voor mij persoonlijk had het gerust wat 
minder mogen zijn en ik constateer dat de natuur het helemaal met mij eens is. Wie 
het in de Bilt ooit bedacht heeft om de seizoenen te koppelen aan andere ingangsdata, 
is mij ontgaan maar lijkt ver van alle logica. Als je dan toch naar een startdatum wilt 
vanaf de eerste van de maand, schuif dan maar alles een maand op. Dus de herfst 
begint dan op 1 oktober, en daar lijkt het nu meer op. Alle berichtgeving, de laatste 
weken, over Covid 19, stemmen ons  nog niet bepaald tot vrolijkheid en met smart 
zien we uit naar herstel van de periode voordat de wereld getroffen werd door dit 
monster. Ons geduld zal sterk op de proef worden gesteld. Genoeg geklaagd en laat ik 
maar wat positiefs meedelen. Zoals het bericht dat Ria de Wit zich heeft aangemeld 
om Jeanne te ondersteunen bij het kienen. Dank daarvoor en succes met de activiteit, 
die gelukkig op aangepast wijze door kan gaan.

Tijdens de vergadering van de biljartclub van de KBO op donderdag 10 september, die 
behoudens enkele afmeldingen toch goed bezocht werd, moesten we vernemen dat 
de regiocompetitie voorlopig opgeschort gaat worden tot tenminste januari 2021. 
Op bescheiden wijze werden de prijswinnaars van de onderlinge competitie gehuldigd, 
met als winnaar Cor Schnabel, gevolgd door Chris Manders als tweede en brons voor 
Wim de Laat. 

Een heel ander spel met ballen krijgt steeds meer belangstelling en in dit nummer heeft 
de organisator en “jeu de boulespeler” bij uitstek, Herman Hermans, weer gezorgd voor 
een inspirerend stuk. Met de nodige maatregelen krijgen de bloemschikkers ook weer 
de kans om hun creativiteit te tonen en ik verwijs graag naar de details in deze editie.

In de vorige nieuwsbrief is geprobeerd om de verhaaltjes van wijlen Cor van Boxtel nog 
eens te publiceren. Helaas moesten we daarbij eigenlijk ook een loep leveren, vandaar 
dat Guus Verdult gaat zorgen voor een leesbare herhaling met inbegrip van een uitleg 
vooraf. Tegelijk biedt Guus ook aan om de leden te ondersteunen in vaardigheid in het 
omgaan met moderne media. Een oproep en uitnodiging vindt u ook elders in dit blad.

Rest mij nog u te wijzen op de mogelijkheid tot ondersteuning, door vanaf 5 oktober uw 
Rabo stem uit te brengen op de KBO Volkel. ( zie de oproep verderop)

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 

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
Donderdag 22 okt bloemschikken 13.30 uur
Dinsdag 27 okt koersbal/kaarten kaarten onder voorbehoud
Donderdag 29 okt sjoelen onder voorbehoud 

Nov.
Dinsdag 3 nov kienen/koersbal
Dinsdag 10 nov koersbal 
Dinsdag 17 nov kienen/koersbal
Dinsdag 24 nov koersbal
  

Deze  activiteiten  volgens het protocol  en corona regels.

2



KBO Volkel-

3

Cor van Boxtel: “Volkel Verandert”

Dat was de titel van het boekje dat werd geschreven 
door Cor van Boxtel (Oud beheerder van de Schakel)
1 november a.s. is het al weer drie jaar geleden dat 
Cor overleed. Gelukkig heeft hij ons dankzij het boekje 
een schat aan verhalen en foto’s nagelaten. Toon van 
de Ven nam het initiatief om deze verhalen de komende 
maanden  in onze nieuwsbrief te plaatsen, zodat we 
gezellig terug kunnen gaan in de tijd. De opbrengst van 
het boekje, € 9.875,69 kwam geheel ten goede aan de 
Stichting “Family Help Plan” van Herman Steur die in 
Sri Lanka hulp verleende aan de allerarmste mensen en 

hen onderdak en voedsel verleende. Velen van ons zullen zich de geweldige presentatie 
herinneren die dankzij ieders inzet een groot succes is geworden.

Volkel verandert

Ik wou mee uillie efkes  praote,
over ons durp en zowa daor rond.
Over ginds olling âchteraf op Lankes,
over  toen de “pil” nog nie bestond.

Over mense dinge drama’s,
uit de goeie auwe tijd.
Toen we nog zo èèrum ware,
want dè rakte noit mer kwijt.

Zomar van die mijmeringen,
over hoe ‘t vruger waar.
Mee `t  pert nog op familie bezoek
en de huif nog op de kaar.

Over Grard en Frieda Wiese,
hoe dè die de kerk in kwame.
Sakkerju dè vergitte noit,
Grard 2 meter veur, mar altijd samen !

Over Driek Aarde z’n geloof zij Jezus Christus,
Want zo opende hij de vergadering fier.
We kope dizze keer gin pinneke,
mar nou  unne echte stier.

Ware Grardje en Tieneske Bouwmans,
toen nog bij de hermenie.
En de mooie meule van van Dieten,
toch nog afgestokt of nie ?

Toen karnaval nog vaaste aovund waar,
de vaaste veertig lange dagen.
En mister Venhuizen nog `n prentje gaf,
as ie wer is ha geslagen.

Willem de Spijker die nog klompe makte
krèk as Hannes Vonk.
En wellie devoot ‘n kruiske makte
as smiddags wér ‘t Angeles klonk.

Over dun orlog toen ge niks kon’t kope,
alles waar toen op de bon.
Toen Peer Tonnies nog sigarette rokte,
zo as alleen... Peer dè kon .

Stillekes  zijn we heel veul kwijt gerakt ,
waor is de tijd van toen geblivve ?
We zijn  alles toch zo gauw vergete,
durrum ok, heb ik `t mar wa  opgeschrivve.

                     Wordt vervolgd: hauw-doe Cor



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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KBO Volkel- Bloemschikken

Hallo dames (maar dat mogen ook heren zijn)

Op donderdag 22 oktober gaan we weer bloemschikken, 
onder deskundige begeleiding van: Maria Vogels.

Aanvang 13.30 uur
Er is wel een verschil met voorgaande cursussen
 en dit heeft te maken met het Covid 19 protocol.

Naast de gebruikelijke attributen, zoals mesje, tangetje etc. wordt nu ook een mondkapje 
vereist. Dit laatste is bedoeld om te gebruiken als er hulp nodig is van de leiding die 
daarbij op minder dan 1,5 meter afstand moet komen van de cursist.

Verder gelden ook hier de gebruikelijke en ondertussen bekende regels, zoals:
Handen Wassen, Ontsmetten, 1,5 meter afstand, thuis blijven als je je niet lekker 
voelt...enz.

Aanmelding graag voor 15 oktober door deponering van een briefje met vermelding 
van naam , lidmaatschapsnummer en telefoonnummer, in de speciale brievenbus van 
de KBO bij de Schakel in Volkel.

Tiny Delisse

Oplossing puzzel 
maand september

W I N N A A R B E R O E M D
E A U L A N O O T O
E S P A L M N E K S E C
L P M O T O R M E
D A T H O R L O G E S E N
E L M E S R I S L T

K L A S S E S E D E R T
E G O A R A

T A I L L E R E M I S E
S S E E D E V E T I
C A P G R E N D E L F A N
H A A L L E N G T
A R E E R E N A R T E E
A E T R E A U T O R
F A N T A S T E R G E R E N



KBO Volkel- “Omgaan met internet”

Velen van ons hebben een Smartphone een pc of een tablet. 
Dat is een teken van de vooruitgang, maar het is best moeilijk, 
lijkt het, om er ook goed gebruik van te maken.
Als u hier geen problemen mee heeft en u kunt heerlijk met de 
kinderen en kleinkinderen, waar ook ter wereld, via het internet 
bellen (ook met beeld) en mailen en u kunt ook zonder moeite 
het internet op en gebruik maken van de grote hoeveelheid 
informatie, dan is deze oproep niet voor u bedoelt…..

Wanneer u wel zo’n telefoon heeft of een pc of tablet en u heeft wel de behoefte 
om gezellig wat bij te leren en spelenderwijs wat meer met uw apparatuur te doen, 
vul dan onderstaande bon in en meld u aan voor de opfris middag. (Dit is geen les..) 
telefoon of tablet wel meenemen!

Er kunnen maar een beperkt aantal mensen tegelijk meedoen i.v.m. de corona, 
dus is aanmelden noodzakelijk.

Het is GRATIS. U betaalt alleen uw eigen consumptie.

Bij voldoende interesse is het mij een genoegen u deze middag te helpen.
Guus Verdult (oud voorzitter a.i.)  
Vooraleer er een datum en tijdstip wordt vastgesteld, wil de KBO wel graag  de 
belangstelling kennen. 

Daarom het verzoek om een briefje met naam, lidmaatschapsnummer en 
telefoon te deponeren in de brievenbus van de KBO bij “De Schakel”, 
met vermelding: Internethulp.
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Jeu de boules vrienden

Dankzij de medewerking van enkele medewerkers van de Schakel hebben toch grote 
groepen boules de hele zomer op de gebruikelijke middagen naar harte lust kunnen 
boulen, zij het met aangepaste regels.
Het verheugde ons dat er wekelijks nieuwe beoefenaars van deze mooie  sport zich 
aanmelden.
Er werd al gevraagd om een derde nieuwe baan erbij aan te leggen. Hiervoor hebben 
we al een gesprek gehad met de wethouder.
We waren verbaasd, blij en bijzonder trots dat de wethouder op de fiets naar Volkel 
kwam en zelf jeu de boules ballen bij zich had, en prompt een partijtje mee heeft 
gebould.
Ook hebben we gesproken over een overdekte baan, maar dat is voorlopig te hoog 
gegrepen, alhoewel een iemand uit de groep voorstelde om een rij banken uit de kerk 
te verwijderen, dan hebben we een perfecte accommodatie.
Er werd smakelijk om gelachen.
Dus beste mensen wij proberen vooruit te lopen op de toekomstige ontwikkelingen. 
Wij doen er alles aan om mensen zich thuis te laten voelen bij onze club.
Samen komen we wellicht tot creatieve dingen.
Dus spreekt dit jullie aan, kom gezellig een partijtje met ons meedoen. We zijn er 
voorlopig elke dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag (mits het niet 
regent)
 
Tot ziens,
Herman Hermans 
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Uitnodiging herdenkingsviering 
Sint Antonius Abt kerk

Op zaterdag 31 oktober 2020 zal er om 18.30 uur in de Sint Antonius Abt kerk een 
Eucharistieviering worden gehouden welke in het teken staat van Allerheiligen en 
Allerzielen en zullen wij onze dierbaren herdenken van de geloofsgemeenschap Volkel. 
Hun namen zullen met eerbied worden genoemd en voor elk uniek overleden persoon 
wordt een kaarsje ontstoken als teken van ons geloof in het licht en het leven, in de 
verrijzenis. Mocht u, om welke reden dan ook, buiten de parochie om afscheid hebben 
genomen in deze bizarre coronatijd en de naam toch graag hebben genoemd tijdens 
deze viering bent u uiteraard van harte welkom. De naam kunt u doorgeven via het 
parochiecentrum in Uden, telefoon: 04132 63154. Rouw is immers grenzeloos. 
De viering in de kerk zal verantwoord zijn. De kerk is ingericht op ander halve meter en 
er zijn desinfectiepompjes aanwezig. U bent van harte welkom.
De viering wordt muzikaal opgeluisterd door een solist en organist.
Laten we elkaar nabij zijn, immers verdriet kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen, 
geloof kijkt naar boven.

Met meelevende groet, 
Mede namens diaken Henk van Thiel en Pater Louis Kessels.
Pastoor John van de Laar. 
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Rabo ClubSupport
Samen vieren we de winst!
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs 
en verenigingen uit de regio. En wij doen dit 
jaar mee! 

Zo maken we kans op een mooi bedrag 
wat onze vereniging en buurt beter en 
sterker maakt.  

Jouw stem is geld waard. 
Zorg daarom dat je lid bent van 
Rabobank zodat je kunt stemmen 
vanaf 27 september. 

Kijk voor aanvullende informatie 
en de voorwaarden op 
Rabobank.nl/clubsupport

Rabo ClubSupport
Samen vieren we de winst!
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs 
en verenigingen uit de regio. En wij doen dit 
jaar mee! 

Zo maken we kans op een mooi bedrag 
wat onze vereniging en buurt beter en 
sterker maakt.  

Jouw stem is geld waard. 
Zorg daarom dat je lid bent van 
Rabobank zodat je kunt stemmen 
vanaf 27 september. 

Kijk voor aanvullende informatie 
en de voorwaarden op 
Rabobank.nl/clubsupport

vanaf 5 vanaf 5 oktober.oktober.

Moeilijkheden met stemmen Moeilijkheden met stemmen 
dan kunt u contact opnemen dan kunt u contact opnemen 
met het bestuur van de KBOmet het bestuur van de KBO

Rabo ClubSupport
Samen vieren we de winst!
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs 
en verenigingen uit de regio. En wij doen dit 
jaar mee! 

Zo maken we kans op een mooi bedrag 
wat onze vereniging en buurt beter en 
sterker maakt.  

Jouw stem is geld waard. 
Zorg daarom dat je lid bent van 
Rabobank zodat je kunt stemmen 
vanaf 27 september. 

Kijk voor aanvullende informatie 
en de voorwaarden op 
Rabobank.nl/clubsupport

Rabo ClubSupport
Samen vieren we de winst!
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs 
en verenigingen uit de regio. En wij doen dit 
jaar mee! 

Zo maken we kans op een mooi bedrag 
wat onze vereniging en buurt beter en 
sterker maakt.  

Jouw stem is geld waard. 
Zorg daarom dat je lid bent van 
Rabobank zodat je kunt stemmen 
vanaf 27 september. 

Kijk voor aanvullende informatie 
en de voorwaarden op 
Rabobank.nl/clubsupport



11

KBO Volkel- Puzzel
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Horizontaal:	 1	 kampioen	 6	 fameus	 12	 gehoorzaal	 13	boomvrucht	 14	 loofboom	 16	
bergweide	 18	 achterkant	 v.d.	 hals	 19	 droog	 (van	 wijn)	 21	 langspeelplaat	 22	
tweewielig	voertuig	24	mobiele	eenheid	25	aanwijzend	vnw.	26	uurwerk	27	vreemde	
munt	28	extra	 large	30	 loofboom	31	Romanum	 Imperium	33	 luitenant	34	 rang	37	
sinds	40	ik	41	grote	papegaai	42	middel	45	gelijkspel	48	stoomschip	49	en	dergelijke	
50	en	volgende	51	ter	inzage	53	jockeypet	54	schuifbout	56	aanhanger	57	hectare	58	
iedereen	59	gouden	tientje	60	vlaktemaat	62	glorie	63	grappenmaker	65	afslagplaats	
bij	golf	66	naar	mens	68	motorrijtuig	70	dagdromer	71	irriteren.	

Verticaal:	 1	 overvloed	 2	 drinkbakje	 3	 vandaag	 4	 op	 de	 wijze	 van	 5	 liefdegift	 7	
werklust	8	vrouwenkleding	9	onderofficier	10	gravure	11	 leerkracht	15	hechtlat	17	
seinalfabet	 18	 Europese	 taal	 20	muggenlarve	 23	 buislamp	 29	 toverkunst	 32	 rij	 35	
bijbelse	 vrouw	 36	 zangnoot	 38	 waterkering	 39	 ondersoort	 42	 Russische	 vorst	 43	
leerkracht	44	man	van	adel	45	motief	46	linie	47	verdieping	48	werktuig	52	inwonend	
55	 namelijk	 61	 getal	 62	 tijdperk	 64	 deel	 v.e.	 boek	 65	 insect	 67	 motorraces	 69	
overdreven.	




