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Zoals u wellicht al heeft vernomen is onze voorzitter Antoon van de Ven 

bezig met zijn laatste maanden als bestuurslid/voorzitter van onze 

vereniging. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2016 zal hij afscheid nemen. Hij 

heeft zich gedurende een groot aantal jaren ingezet voor de KBO-Volkel. 

Het bestuur behoeft dus dringend uitbreiding met een tweetal nieuwe 

leden, waarvan één de nieuwe voorzitter zou kunnen worden? 

 

Leden die zich geroepen voelen om zichzelf of iemand uit hun familie of 

kennissenkring aan te melden, worden verzocht dit zo snel mogelijk te 

doen, zodat er nog een paar maanden kan worden “meegedraaid” alvorens 

de wisseling daar is. 

 

Zonder voldoende bestuursleden kan de vereniging niet bestaan en zal op 

termijn een verzwakking optreden van het aantal activiteiten, met als 

gevolg een terugloop en wellicht opheffing van onze afdeling.opheffing van onze afdeling.opheffing van onze afdeling.opheffing van onze afdeling. 

 

                 DAT MOGEN WE SAMEN NIET LATEN GEBEUREN.DAT MOGEN WE SAMEN NIET LATEN GEBEUREN.DAT MOGEN WE SAMEN NIET LATEN GEBEUREN.DAT MOGEN WE SAMEN NIET LATEN GEBEUREN.    

 

Als u in de gelegenheid bent om een paar uur per week als vrijwilliger voor 

anderen actief te zijn,  

                                               MELDT U AAN.MELDT U AAN.MELDT U AAN.MELDT U AAN. 

 

Zij die de kar kunnen trekken helpen hen die dit niet meer kunnen…  

 

Als u één van de bestuursleden belt of u spreekt er één aan, zullen wij 

graag met u in gesprek komen om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Guus Verdult 

 

 

 

2 

 

 

 

 
   
              
    
 
 
 
 
 
                 
   
 
 
 
 
                            
      

    

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elke dinsdag en donderdagmiddag biljarten vanaf 13.00 uur 
 

             de overige, vaste activiteiten beginnen om 13.30 uur 
    

oktober 
 

donderdag   1 oktober kaarten 

dinsdag   6 oktober kienen 
donderdag   8 oktober bloemschikken 13.30 uur 

vrijdag    9 oktober themamiddag 

     dementie  14.00 uur 

dinsdag 13 oktober koersbal/kaarten 
donderdag 15 oktober kaarten 
zondag  18  oktober bus/boottocht 11.00 uur 

dinsdag 20 oktober kienen 
donderdag 22 oktober sjoelen 
dinsdag 27 oktober koersbal/kaarten 
donderdag 29 oktober kaarten 
 

November 
 

dinsdag   3 november kienen 
woensdag   4 november SENIORENDAG 13.30 uur 

     Eigen Herd 

donderdag   5 november sjoelen 
dinsdag 10 november koersbal/kaarten 
donderdag 12 november kaarten 
dinsdag 17 november kienen 
donderdag 19 november sjoelen 
dinsdag 24 november koersbal/kaarten 
donderdag 26 november kaarten            (busstation Uden) 
donderdag 26 november Kerstmarkt Haarzuilens 13.15 uur 

  ---------------------------------------------------- 
(9-10-11 november Rabo-Internetbankieren  9.00 uur en 13.30 uur) 
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OPGELET  

 
Bent U, of iemand in de familie of één of meer vrienden  lid van de 
Rabobank Uden Veghel? 
U heeft dan van de Rabobank een unieke code waarmee u uw stemmen 
kunt uitbrengen. 
  
Rabobank  Uden Veghel steunt het verenigingsleven onder andere met de 
“Rabobank Clubkas Campagne”.  

GEEF 2 VAN UW STEMMEN AAN KBO-VOLKEL en STEUN ONS 
Ook KBO-Volkel doet dit jaar mee met de Rabobank Clubkas Campagne. 

Tijdens deze campagne, die loopt van 3 tot 12 november 2015 mogen 
leden van de Rabobank Uden Veghel hun  5 stemmen uitbrengen op 
diverse verenigingen die zij een warm hart toedragen.  
U kunt twee van de vijf stemmen die u heeft uitbrengen op KBO-Volkel. 
De overige stemmen kunt u uitbrengen op andere instituten/verenigingen 
of misschien op andere KBO’s in de regio. Voor iedere op KBO-Volkel 
uitgebrachte stem ontvangt onze vereniging van de Rabobank € 3,80 voor 
onze kas.  Het geld dat we hiervan ontvangen is bestemd voor een 
geplande kookcursus.  
Het zou daarom fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden de 
stemmen geven aan KBO-Volkel. 
Wilt  u dit bericht ook verspreiden familie, vrienden en kennissen in de 
regio die een warm hart voor natuur hebben. Via dit doorsturen kunnen 
we honderden adressen bereiken. 

Bent u wel lid van de Rabobank maar u gebruikt uw stemmen niet, laat 
het mij even  weten, ik wil u (en ons) graag helpen 0653 170813 

Laat uw stemmen niet verloren gaan! 
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  Uw stem kan het verschil maken.              Stem van 3  t/m 12 november 

Laat uw stem 

horen en steun 

KBO-Volkel 
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Binnen het bestuur hebben we het de laatste tijd o.a. gehad over het 
verzilveren van de overwaarde van het eigen huis of zelfs de verkoop 
ervan aan een partij die het mogelijk maakt om dit huis dan weer terug te 
huren. 
Natuurlijk bestaan er al bedrijven die zich hiermee bezighouden, maar de 
opbrengst valt vaak tegen en de huurprijs te hoog om er nog jarenlang van 
te kunnen profiteren. 
VRAAG: Heeft u interesse om hierover in een themamiddag van gedachte   
               te wisselen? 
 
Ook hebben we het gehad over het opzetten van een kookcursus. Het kan 
zomaar gebeuren dat je alleen komt te staan en als je dan nog nooit 
gekookt hebt zit je met een probleem. 
VRAAG: Heeft u interesse om hierover verder te praten en wilt u zelf ook  
               leren koken? 
 
Wat te denken van een wijnproeverij als themamiddag? Wijn is populair 
maar het komt niet vaak voor dat je b.v. een wijn in verschillende 
jaargangen proeft, of verschillende wijnen uit dezelfde streek. Hoe de wijn 
is gemaakt (vinificatiemethode) of welke druiven er gebruikt zijn is van 
minder belang dan de smaak. Wijn is lekker of niet. 
VRAAG: Heeft u ook interesse in een wijnproeverij? 
 
We hebben inmiddels een prachtige jeu-de-boules baan liggen met 
banken en verlichting. Jammer genoeg wordt er maar weinig op gespeeld. 
Natuurlijk moet iemand het initiatief nemen om samen te boulen, maar 
die heeft zich nog niet gemeld. Gewoon met een paar mensen een clubje 
vormen om op vaste tijden met elkaar te jeu-de-boulen. 
VRAAG: heeft u interesse om met anderen samen te spelen en een clubje  
               te vormen? 
 

U kunt op de website kbo-volkel.nl het vragenformulier invullen of gewoon 

één van de bestuursleden bellen. (zie pagina 2) 

 Wilt u dit ook? 
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               COUNTRY & CHRISTMAS FAIR KASTEEL DE HAAR     

                            DONDERDAG 26 NOVEMBER 
                                                    ( Inschrijven tot 30 oktober) 

 

Laat U betoveren door de 

sprookjesachtige sfeer van de 

Country & Christmas Fair. Terwijl 

het buiten vriest, spelen zich hier 

de warmste verhalen af. Rond het 

kasteel zorgen lichtjes, prachtige 

decoraties en kerstbomen voor 

een feestelijke ambiance en gezellige shopbeleving. In de ruim 200 verwarmde 

stands is er uitgebreide keuze uit de mooiste kerstcadeaus, kleding en 

decoraties. De voedselkunstenaar bieden met plezier hun ambachtelijke 

delicatessen aan.  Buiten kunt u ieder half uur genieten van de licht- en 

watershow. In de nostal-gische spiegeltent 

Moulin Rouge uit het jaar 1907 zal Paradise 

Bigband de ruimte vullen met haar swingende 

Jazzmuziek. Hier kunt u een dansje wagen 

onder het genot van een drankje. Ook is 

Kasteel de Haar te bezoeken. De entree 

kaarten zijn te koop voor € 7,50 pp. aan de 

kassa bij de ingang van het kasteel. Dagelijks 

zingen er diverse Á Capella koren de prachtigste liederen voor het echte 

Kersgevoel. La Place, daar kunt u lekker bijkomen onder het genot van 

verschillende dagschotels. Kom dit alles meebeleven en schrijft U vandaag nog 

in! Vertrekdatum donderdag 26 november : 13.30 uur vanaf het busstation in 

Uden aanwezig 13.15 uur   21.30 uur aankomst in Uden.                                                                                                                                                         

Kosten: € 22,50 pp. niet leden € 25,00 p.p,    Incl.:  Entree, vervoer per bus van en 

naar de Christmas Fair. U kunt zich 

inschrijven via een inschrijfformulier, deze 

liggen in de hal van Eigen Herd en deze kunt 

u deponeren in de postbus van KBO, buiten 

bij de ingang, of via www.kbo-uden.nl 
Als u geen bericht ontvangt gaat deze 

dagtocht door, dus geen bericht is goed 

bericht.       De evenementencommissie. 

8 

 

 
 

Fietsen KBO Volkel. 

 
 Zoals al jaren het gebruik is binnen het kbo –gebeuren blijft het fietsen 
populair. Iedere 14 dagen op de woensdagmiddag staan ze weer klaar om 
gezamenlijk plus/minus 40 km te fietsen. 
Om beurten zet men een tocht uit met ongeveer op de helft een 
koffiepauze. Er wordt wat ‘afgebuurt’ met elkaar, over het wel en wee 
van “ hedde da gehurt van den dieé en den dieé, da is toch wa hè”.  
Maar het moet gezegd er wordt veel plezier beleefd met het fietsen  door 
de leden. Ik wil dan ook een oproep doen aan de leden om volgend jaar  
ook mee te fietsen en het plezier daarvan aan den lijve  
te ondervinden. En dan is er nog de slotdag van het gebeuren, want dan is 
er koffie met gebak wat door de kbo betaald wordt. 
Want zeg nou zelf deze leden promoten de kbo- afdeling op een positieve 
manier en daar mag wel iets tegenover staan. 
Veel  dank aan degene die de tochten uitzetten en tot ziens in het voorjaar 
2016. 
Groeten  van een mee-fietser.  
 

               ---------------------------------------- 
 

DEMENTIE  óók onze zorg!                     Omgaan met vergeetachtigheid 

 
Heeft u het al in uw agenda, of op de kalender gezet??? 
 
Vrijdag 9 oktober a.s. om 14.00 uur als themamiddag in de Schakel. 
Interessante voorlichtingsbijeenkomst die u zeker niet mag missen. We 
hebben, of krijgen er, bijna, allemaal mee te maken! 
 
Onder auspiciën van KBO – PCOB en ANBO, samen met de Stichting 
Alzheimer afdeling Oss – Uden – Veghel 
 
Gratis toegang met kopje koffie/thee.                     U komt toch ook? 
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Kruis de vragen aan en vul in wat ze willen weten. 

 

Knip de pagina uit of maak een kopie en stuur deze in een 

ongefrankeerde envelop naar het adres zoals hieronder is vermeldt. 

 

Het lijkt ons een leerzame bijeenkomst en baat het niet, het zal zeker 

niet schaden. U steekt er altijd wat van op. 

 

Uiteraard kunt u ook andere geldzaken aan de orde stellen, maar het 

accent ligt op het leren omgaan met de tablet of de pc en het internet 

bankieren. 

Als de antwoordformulieren op tijd binnen zijn treft u een los 

exemplaar aan in deze nieuwsbrief. Vult u deze dan in en stuur op.. 

 

Het bestuur 
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Uw notaris in Uden en Veghel 
 

Schepers & Van Nunen is het notariskantoor met vestigingen in Uden en Veghel. 
U bent bij ons aan het juiste adres voor al uw juridische vragen. We staan graag 
voor u klaar met de juiste informatie en advies voor ieder moment in uw leven. 
Ons notariskantoor spreekt een duidelijke taal, is diep geworteld in de regio 
Uden-Veghel en is maatschappelijk betrokken. 
 

Ouderen voelen zich steeds meer onbegrepen en maken zich ernstig zorgen  

over hun financiële toekomst! 
 

Steeds meer ouderen geven aan zich zorgen te maken 

 over hun financiële toekomst. 

 

Wat gebeurt er met mijn pensioen? Hoe zal de kwaliteit van de zorg er voor mij 
uitzien? Welke eigen bijdrage wordt er van mij verwacht en kan ik die nog wel 
opbrengen? Zijn de testamenten die ik in het verleden heb laten opstellen nog 
wel te gebruiken? Past de wettelijke regeling (nog) wel bij mijn situatie? 
Hoe houd ik, wanneer ik niet meer zo goed in staat ben om zelfstandig heldere 
en afgewogen beslissingen te nemen, toch de regie over mijn wensen? 
 

Kortom concrete vragen waarop duidelijke antwoorden zijn te geven. 
Buiten de reguliere kantoortijden kunt u (alleen op afspraak)  terecht in: 
 

Uden:  Iedere donderdagavond  tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
 

Veghel:  Iedere dinsdagavond  tussen 18.00 uur en 20.00 uur. 
 

Er is dan een gratis inloopspreekuur voor een consult van maximaal 20 minuten 
om vrijblijvend bij te praten. 
Geef u gratis op voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van notariële 
ontwikkelingen! 
 

Uden: Velmolenweg 145, telefoon: 0413-262 926 
Veghel: NCB-laan 1, telefoon: 0413-377 477 

www.notarissenudenveghel.nl 


