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Nog ruim een maand en ook 2015 is geschiedenis. 

Toch wil ik in vogelvlucht nog een terugblik werpen 

op dit afgelopen jaar. 

Met name de Algemene Leden Vergadering waarin 

onze nieuwe nieuwsbrief, in kleur, werd 

geïntroduceerd door ons bestuurslid Guus Verdult. 

Door het jaar heen heeft het bestuur daarvoor veel lovende woorden 

ontvangen.  

Twee nieuwe leden traden toe tot het bestuur, te weten Conny Janssen en 

Marius Wijdeven. De vergadering werd opgeluisterd met een mooi optreden 

van de troubadour Nico van de Wetering welke door de leden zeer werd 

gewaardeerd. 

Als ik denk aan de activiteiten welke door het bestuur werden georganiseerd,  

zijn er enkele die er uitspringen te weten, Kerstviering / pannenkoeken bakken 

/ bedevaarten naar Handel en Den Bosch dagreis-en themamiddagen.

Voor het eerst is er een reis geweest voor minder validen. Het werd een zeer 

geslaagde middag, { boottocht Jan van Gent in Cuijk, }er komt dan ook zeer 

zeker een vervolg voor deze groep van leden. 

Op 4 november werd de senioren dag gehouden in den Eigen Herd in Uden, 

maar de opkomst was erg laag met toch een goed programma en moet worden 

gevreesd dat er geen vervolg wordt gegeven aan dit evenement wat toch 

jammer is, ondanks de inspanningen van de commissie. 

Wat betreft themamiddagen is er eentje die ik hierbij graag vermeld en dat is  „ 

Dementie ook onze zorg "  in de Schakel, deze werd goed bezocht en geeft dus 

aan dat het voorziet in behoefte aan informatie. 

Graag wil ik langs deze weg alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet het 

gehele jaar door en in het bijzonder de bezorgers van de „ONS „  

Maar er is iets wat het bestuur veel zorgen geeft dat is na herhaalde oproepen 

er geen leden zijn die zich melden om voor enkele jaren mee te draaien in het 

bestuur.  

Zelf heb ik straks 8 jaar zitting gehad in het bestuur wat mij veel voldoening 

geschonken heeft. Iets voor een ander doen geeft een fijn gevoel. Mijn vraag is 

bij deze, laat het bestuur niet in de kou staan. 

Ik wil het woordje van de voorzitter afsluiten met alle leden fijne feestdagen 

toe te wensen, een goede jaarwisseling en een goed 2016. 

Jullie voorzitter Toon van de Ven. 

Woordje van de voorzitter 
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     Elke dinsdag en donderdagmiddag biljarten vanaf 13.00 uur 
 

             de overige, vaste activiteiten beginnen om 13.30 uur 
    

december 

 

dinsdag   8 december koersbal/kaarten 

   Inschrijven Kerstviering    13.00 / 15.00 uur 

donderdag 10 december sjoelen 

vrijdag  11  december Volkel in Harmonie   (zie de 

zaterdag  12  december Volkel in Harmonie     ticket) 

dinsdag  15 december kienen/koersbal 

12 tot 17 december SeniorenExpo Veldhoven 10.00 / 17.00 uur 

donderdag  17 december kaarten 

vrijdag  18 december Kaarten kopen voor: 

                 EIGENHEIMERSZITTING   15.00 uur 

maandag 21 december Kerstviering   11.00 uur 

dinsdag 22 december kienen/koersbal/kaarten 

 

Tussen Kerst en Nieuwjaar geen activiteiten! 

 

PRETTIGE  JAARWISSELING en ZALIG NIEUWJAAR 

 

januari  2016 

 

dinsdag    5 januari  Nieuwjaarsborrel  13.00/15.00 

donderdag   7  januari  sjoelen 

dinsdag 12 januari  koersbal/kaarten 

donderdag 14 januari  kaarten 

dinsdag 19 januari  kienen/koersbal 

donderdag 21 januari  sjoelen 



3 

 

 

 

KERSTVIERING 

        2015   
 

 

 

 
Programma 

 

11.00 uur We beginnen deze Kerstviering met een H. Mis in de kerk.    

              Onze geestelijke adviseur diaken;  Henk van Thiel 

  verzorgt deze dienst. 

 De H. Mis wordt opgeluisterd door het gemengd koor  

 o.l v. dhr. Hermkens. 

 

12.15   uur  Ontvangst in de  de Schakel met een kopje koffie. 

 

12.30   uur Opening door de voorzitter dhr. Antoon v.d. Ven. 

  Woordje van onze geestelijk adviseur  Henk van Thiel 

  die voorgaat in gebed. 

 

  Aansluitend Kerstdiner  (incl. consumptie) 

    

14.15  uur Het ultieme kerstgevoel met  MarieChristien 

        

15.00  uur  Pauze (met consumptie) en verkoop van loten met kans 

op prachtige kerststukken. 

 

15.15  uur  Vervolg optreden van  Marie Christien 

 

16.00 uur Verloting kerststukken 

 

17.00 uur Sluiting 

 

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse 

Kerstviering op: 

maandag   21 december  in  de  ''SCHAKEL'' 

4 

 

 

 HET ULTIEME                                

 KERSTGEVOEL 

Wat is eigenlijk “Het Ultieme Kerstgevoel”? 

Krijg je het bij het horen van de prachtige 

klanken van ‘t “Stille Nacht”, voel je het 

tijdens de samen-zang van “Wij komen 

tezamen” of is het een combinatie van alle 

pure ingrediënten rondom Kerst.  

MarieChristien verzorgt een voorstelling 

die het allemaal in zich heeft. en gaat met 

haar publiek op zoek naar “Het Ultieme 
Kerstgevoel”. 

Eigen werk én bekende liederen die iedereen kan meezingen. Geniet van 

de passie en de immense toewijding waarmee de show wordt gebracht; u 

gaat een hartverwarmende voorstelling tegemoet en dit echte Kerstgevoel 

ervaren! 

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

Het KerstdinerHet KerstdinerHet KerstdinerHet Kerstdiner  
 
KippensoKippensoKippensoKippensoep en romige tomatensoepep en romige tomatensoepep en romige tomatensoepep en romige tomatensoep    
Brood, kruidenboter en roomboterBrood, kruidenboter en roomboterBrood, kruidenboter en roomboterBrood, kruidenboter en roomboter    
    
Gevulde Gevulde Gevulde Gevulde parelhoenfilet met jachtsausparelhoenfilet met jachtsausparelhoenfilet met jachtsausparelhoenfilet met jachtsaus    
Peultjes met wortelenPeultjes met wortelenPeultjes met wortelenPeultjes met wortelen    
Appelmoes en gemengde slaAppelmoes en gemengde slaAppelmoes en gemengde slaAppelmoes en gemengde sla    
Aardappelgratin en gebakken aardappelsAardappelgratin en gebakken aardappelsAardappelgratin en gebakken aardappelsAardappelgratin en gebakken aardappels    
    

Grand dessert op bord met o.a.:Grand dessert op bord met o.a.:Grand dessert op bord met o.a.:Grand dessert op bord met o.a.:    
Champagne taartje, aardbeienousse,Champagne taartje, aardbeienousse,Champagne taartje, aardbeienousse,Champagne taartje, aardbeienousse,    
Bolletje roomijs, slagroom en fruitBolletje roomijs, slagroom en fruitBolletje roomijs, slagroom en fruitBolletje roomijs, slagroom en fruit    
    
Glas wijn   (of iets anders)Glas wijn   (of iets anders)Glas wijn   (of iets anders)Glas wijn   (of iets anders)            



5 

 

                                                
                                    
                            

 
        

Alle voorbereiding en inzet van de commissie Seniorendag van de 

Samenwerkende Ouderenbonden kon de senioren van Uden, Volkel en 

Odiliapeel er niet 

toe verleiden om 

het Eigen Herd in 

Uden tot de nok toe 

te vullen. Rond de 

160 aanwezigen 

genoten overigens 

wel van een heel 

mooi programma 

waarin de ontspanning hoogtij vierde. 

Zeker de tonpraoter Jasper van Gerwen en 

de hoofd-act Sandra Reemer hebben deze 

middag de zaal helemaal platgelegd. De 

koffie, de hapjes en de consumptie gingen 

er goed in en verhoogde de stemming. In 

een aangename sfeer droegen Shantycrew 

“de Ujese Maten” alsmede de leerlingen 

van Berdy Maertens bij aan deze middag, 

al kwamen die toch minder uit de verf. 

Jacques van Dijk organiseerde de 

uitvoerenden en sprak het programma op 

humoristische wijze aan elkaar, Bedankt 

Jacques. 

Als u er niet bij was heeft u toch wel iets 

gemist. Het is nog niet zeker of 

Seniorendag volgend jaar weer zal worden 

georganiseerd. Dat zal afhangen van de 

evaluatie die voor de Samenwerkende 

Ouderenbonden op het programma staat. 

 

Verslag van de Seniorendag 
                       Verslag en foto’s: Guus Verdult 
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De vierde wijze 

 

 

In de tijd dat Augustus keizer was van het Romeinse rijk en koning 

Herodes in Jeruzalem regeerde, leefde er in Perzië een man die Artaban 

heette. Artaban was een geleerde en wijze man. Hij wist veel van de 

geneeskracht van planten en kruiden en als het donker was bestudeerde 

hij de sterrenhemel. 

In oude profetische boeken had hij gelezen dat in het 

Joodse land een koning geboren zou worden, die licht 

en vrede zou brengen over de hele aarde. 

Als teken van zijn geboorte zou een grote nieuwe ster 

aan de hemel verschijnen. 

Artaban had dit verteld aan drie andere wijze mannen 

die de sterren bestudeerden. Zodra de ster was 

verschenen, wilden ze samen naar Jeruzalem reizen om de nieuwe koning 

te begroeten en hem geschenken te brengen. En omdat ze op 

verschillende plaatsen in Perzië woonden, hadden ze afgesproken dat ze 

alle vier op reis zouden gaan zodra ze de nieuwe ster aan de hemel zagen. 

Bij een tempel niet ver van Babylon zouden ze op elkaar wachten. Daarna 

konden ze samen door de woestijn naar het Joodse land reizen. Op een 

avond toen Artaban weer op het dakterras van zijn huis naar de sterren 

keek, ontdekte hij een grote heldere ster, die hij nog nooit eerder had 

gezien. 

"Dit moet het teken zijn!" dacht hij. "De koning is geboren. Ik zal er 

heengaan om hem te begroeten." 

De volgende dag verkocht hij zijn huis met al zijn bezittingen en voor het 

geld dat hij ontving kocht hij drie edelstenen: een blauwe saffier, een rode 

robijn en een witte parel. Daarna besteeg hij zijn paard en ging snel op 

weg naar de tempel waar zijn vrienden op hem zouden wachten. Ze 

hadden uitgerekend dat ieder daar, tien dagen na het verschijnen van de 

Bron   "Een engel zonder vleugels. 

Kerstverhalen" samengesteld door Els de Jong-

van Gurp. La Rivière & Voorhoeve, Kampen,  
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ster, zou kunnen zijn. Na de tiende dag zouden ze vertrekken, ook als een 

van hen nog niet was aangekomen. Het was immers mogelijk dat die 

verhinderd was de reis te maken door ziekte of door een andere oorzaak. 

 

Artaban moest elke dag een lange afstand afleggen om op tijd bij de 

tempel te komen. Eindelijk tegen de avond van de tiende dag zag hij de 

vervallen muren van de stad 

Babylon. Na een korte rust 

en een maaltijd reed hij 

weer verder. Nog drie uren 

rijden en dan zou hij zijn 

vrienden ontmoeten in de 

tempel. Artaban verheugde 

zich erop hen weer te zien 

en samen met hen verder te 

kunnen reizen. Hij reed nu door een donker bos van dadelpalmen waar 

het maanlicht maar nauwelijks kon doordringen. Zijn paard liep langzaam, 

voorzichtig zijn weg zoekend. Plotseling bleef het staan voor een donker 

voorwerp dat op de weg lag. Artaban liet zich van zijn paard glijden en zag 

een man op de grond liggen. In het zwakke maanlicht keek hij naar het 

bleke gezicht. Hij had het vermoeden dat het een Joodse man was. Er 

woonden nog steeds veel Joden in Babylon sinds het Joodse volk 

honderden jaren geleden daarheen in ballingschap was gevoerd. 

Artaban dacht dat de man dood was. Hij kon niets meer voor hem doen. 

Bovendien had hij geen tijd voor een oponthoud. Hij keerde zich om en 

wilde zijn paard aan de teugel langs het lichaam van de man leiden. Maar 

toen hoorde hij een diepe zucht en hij voelde dat de man de zoom van zijn 

mantel vastgreep. 

Artaban schrok. De man leefde nog en hij moest hem helpen. Maar dat 

betekende ook dat Artaban te laat bij de tempel zou komen. Zijn vrienden 

zouden vast denken dat hij niet op reis was gegaan en zij zouden zonder 

Artaban vertrekken. Een ogenblik stond Artaban in tweestrijd. Als hij de 
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man zo liet liggen, zou hij zeker sterven. In elk geval moest hij hem wat 

laten drinken. 

Uit een beek haalde hij water en bevochtigde daarmee de droge mond en 

het voorhoofd van de man. Van een geneesmiddel, dat hij altijd bij zich 

had, maakte hij een drankje en goot dat voorzichtig tussen de lippen van 

de zieke man. Zo was hij lange tijd met hem bezig en langzamerhand kreeg 

de man zijn krachten terug en kon hij weer iets zeggen. 

"Wie ben je?" vroeg hij. "Waarom ben je hier gekomen om mij van de 

dood te redden?" 

"Ik heet Artaban en ik ben op weg naar Jeruzalem om de nieuwe koning 

van de Joden te zoeken, die licht en vrede zal brengen. Nu moet ik weer 

snel verder reizen. Hier heb je nog wat brood en een kruidendrank. Je zult 

nu gauw weer sterk genoeg zijn om naar huis te gaan." 

De Jood hief zijn bevende hand op naar de hemel en zei: "Moge de God 

van Abraham, Izaak en Jakob je zegenen. Ik heb niets wat ik je als dank kan 

geven, maar ik kan je wel vertellen waar je de Messias kunt vinden. Onze 

profeten hebben gezegd dat hij in Bethlehem geboren zal worden." 

Het was al ver na middernacht toen Artaban weer verder reed en de zon 

kwam op toen hij bij de tempel aankwam. Zijn vrienden waren al 

vertrokken. Onder een steen vond Artaban een stuk perkament waarop 

stond geschreven: "We hebben gewacht tot na middernacht. Volg ons 

door de woestijn!" 

Teleurgesteld ging Artaban op de grond zitten en dacht: "Hoe kan ik de 

woestijn doortrekken op een uitgeput paard en zonder voedsel? Ik moet 

terug naar Babylon, mijn saffier en paard verkopen en een kameel en 

voedsel voor onderweg kopen. Zal ik mijn vrienden ooit inhalen?" 

 

Een paar weken later reed Artaban door de woestijn, hoog gezeten op een 

kameel, schommelend als een schip op zee. Hij kwam langs Damascus, zag 

de sneeuwtoppen van de Hermon, het blauwe water van het Meer van 

Galilea en reed door de vallei van de Jordaan. Hij kwam in Bethlehem aan, 

drie dagen nadat de drie Wijzen Jozef en Maria met het kind hadden 
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gevonden en hun geschenken van goud, wierook en mirre hadden 

gegeven. Artaban was doodmoe van de lange reis, maar ook blij dat hij nu 

eindelijk de nieuwe koning zou zien en hem zijn robijn en parel kon geven. 

Bij de open deur van een klein huisje bleef Artaban staan. Daar zat een 

vrouw met een kind op schoot en gaf het te drinken. Artaban vroeg de 

vrouw of ze drie vreemdelingen had gezien die een pasgeboren kind 

kwamen zoeken. 

"Ja, ik heb ze gezien," zei de vrouw, "dat waren rijke mannen die hier 

kwamen op hun kamelen. Ze brachten goud, wierook en mirre mee voor 

het kind van eenvoudige mensen, die uit Nazareth kwamen. Maar na een 

paar dagen zijn ze onverwachts weer weggegaan. En die man uit Nazareth 

is midden in de nacht met zijn vrouw en zoontje vertrokken. Er wordt 

gezegd dat ze gevlucht zijn 

naar Egypte omdat 

Romeinse soldaten 

onderweg zijn om het kind 

te zoeken. Ik begrijp het 

niet, het waren heel gewone 

mensen en ik kan me niet 

voorstellen dat ze iets 

misdaan hebben. 

Plotseling hoorden ze vrouwen schreeuwen: "De soldaten van Herodes! Ze 

willen onze kinderen doden!" 

De vrouw werd doodsbleek. Ze drukte het kind tegen zich aan en kroop in 

de donkerste hoek van de kamer. Artaban ging breeduit in de deuropening 

staan, zodat niemand naar binnen kon. De soldaten, die dichterbij 

kwamen, keken de indrukwekkende vreemdeling aarzelend aan. De 

aanvoerder van de troep wilde Artaban opzij duwen, maar deze bleef 

onbeweeglijk staan. Kalm zei hij: "Als je me met rust laat, geef ik je deze 

kostbare robijn."  

Begerig griste de aanvoerder de schitterende edelsteen uit zijn hand en 
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riep tegen de soldaten: "Doorlopen! Hier is geen kind!" De vrouw 

bedankte Artaban met tranen in de ogen. Ze zei: "U hebt mijn kind gered. 

Moge de Heer u vrede geven!" 

"Nu heb ik alleen nog maar de parel over voor de koning die ik zoek," 

dacht Artaban en weer ging hij op 

reis, nu naar Egypte waar hij het kind 

met zijn ouders hoopte te vinden. 

Maar waar moest hij daar zoeken? In 

Alexandrië ging hij naar een Joods 

rabbi en vroeg hem om raad. De 

rabbi las hem voor van een perkamenten rol waarop profetieën over Israël 

waren geschreven. Hij zei: "De koning, die je zoekt, kun je niet vinden in 

een paleis of bij rijke en machtige mensen. Zoek hem bij de armen, bij 

zieken en gevangenen." Artaban ging op weg. Hij zag veel arme mensen, 

hij bezocht zieken en kon velen genezen door zijn kennis van 

geneeskrachtige kruiden. Ook kwam hij in gevangenissen. Hij probeerde te 

troosten en te helpen waar hij kon. Het leek soms alsof hij zijn eigenlijke 

doel had vergeten, maar zo nu en dan, als hij helemaal alleen was, haalde 

hij uit een verborgen plekje in zijn gordel de parel te voorschijn en keek 

ernaar. 

Zo gingen drieëndertig jaren voorbij, maar de koning die hij zocht vond hij 

niet. Zijn donkere haren en baard waren grijs geworden. Artaban was oud 

en moe. Met een groep Joodse pelgrims trok hij naar Jeruzalem waar de 

Joden hun Paasfeest 

zouden vieren bij de 

tempel. Daar liep Artaban 

door de nauwe straten en 

stegen, nog steeds 

zoekend om zich heen 

kijkend. 

Er hing een dreigende 

sfeer. Donkere wolken 
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trokken samen boven de stad. En een grote menigte mensen liep 

opgewonden in de richting van de westelijke stadspoort. Aan een paar 

Perzische Joden, die ook die kant op gingen, vroeg Artaban wat er aan de 

hand was. "We gaan naar Golgotha," antwoordde ze, "daar buiten de 

stadsmuur zal een terechtstelling plaatsvinden van twee beruchte rovers. 

En tegelijk met hen zal Jezus van Nazareth gekruisigd worden. Deze man 

heeft wonderbare dingen gedaan voor zieke en ongelukkige mensen. Hij 

heeft veel volgelingen onder het arme volk. Pilatus, de stadhouder, heeft 

hem tot het kruis veroordeeld omdat hij beweerde de "Koning der Joden" 

te zijn. Haastig liepen de Perzen weer door. 

Artaban was doodsbleek geworden en stond te trillen op zijn benen. Was 

die Jezus van Nazareth de koning, die drieëndertig jaar geleden in 

Bethlehem was geboren en die hij al die jaren 

had gezocht? En werd hij nu gekruisigd? Hoe 

was dit mogelijk? "Misschien kan ik hem nog 

vrijkopen met mijn parel!" dacht Artaban. En 

zo snel als zijn oude benen hem konden dragen 

liep hij met de menigte mee naar de poort. 

Daar kwam plotseling uit een zijstraat een 

troep soldaten, die een meisje met zich mee 

sleepten. Haar jurk was gescheurd en ze 

schreeuwde het uit van angst. Artaban bleef 

staan, hij had medelijden met haar. Het meisje zag aan zijn kleren dat hij 

een Perzische geleerde was. "Help me!" riep ze. "Mijn vader kwam ook uit 

Perzië, maar nu hij dood is hebben ze me als slavin verkocht. Red me van 

wat erger is dan de dood!" 

Artaban beefde. Hij had nog maar één kostbaar geschenk voor de koning 

die hij zocht. Tijd om lang na te denken was er niet. Hij nam de parel uit 

zijn gordel en hield hem in zijn open hand. Verbaasd en begerig keken de 

soldaten naar de glanzende steen. Ze lieten het meisje los, grepen de 

parel en verdwenen. 

Op hetzelfde moment werd het aardedonker en een aardbeving deed de 
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grond trillen. De muren van de huizen schudden heen en weer. De 

mensen vluchtten zo snel mogelijk de poort uit, maar Artaban bleef staan. 

Hij had geen haast meer en hij was niet bang. Zijn laatste geschenk voor 

de koning had hij weggegeven. Hij had geen hoop meer hem nog te 

vinden. Zijn zoeken was afgelopen. 

 

Opnieuw deed een aardschok de grond trillen. Een steen uit een muur viel 

op het hoofd van Artaban en hij viel neer. Hevig geschrokken knielde het 

meisje dat door hem was 

bevrijd, naast hem neer. Het 

was alsof hij met iemand sprak 

die zij niet kon zien. Ze zag zijn 

lippen bewegen en ze hoorde 

hem fluisteren: "Maar Heer, 

wanneer zag ik u dan hongerig 

en heb ik u te eten gegeven? 

Of dorstig en heb ik u te 

drinken gegeven? Wanneer zag ik u dan als vreemdeling en heb ik u 

opgenomen? Of naakt en heb ik u gekleed? Wanneer zag ik u ziek of in de 

gevangenis en ben ik bij u gekomen? Drieëndertig jaar heb ik u gezocht, 

maar nooit heb ik u gevonden." Hij zweeg en van veraf maar toch duidelijk 

hoorde het meisje een stem die zei: "Wat je voor mijn broeders hebt 

gedaan, dat heb je voor mij gedaan!" 

 

Een glans van verwondering en vreugde kwam over het bleke gezicht van 

Artaban. Een laatste lange zucht van bevrijding kwam over zijn lippen. Zijn 

reis was geëindigd. Zijn geschenken waren aangenomen. De vierde Wijze 

had de Koning gevonden. 

 

(U kunt dit mooie verhaal ook horen als “luisterstuk” in de website: 

KBO-Volkel.nl)  
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De beurs voor 50 plussers mag u niet missen 

De SENIOREN EXPO in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven 
is de grootste  beurs voor 50 plussers in Brabant. De beurs wordt in 
2016 voor de 14de keer  georganiseerd. 

Informeren, adviseren en amuseren 

Zes dagen lang kunnen de 50 plussers zich tijdens de SENIOREN EXPO 
laten  informeren, adviseren en amuseren. In een sfeervolle omgeving 
worden ze geprikkeld  tot actieve deelname aan zang, dans en 
demonstraties. Een beurs waar men veel kan  ontdekken en beleven. 
De SENIOREN EXPO is echt een dagje uit! De SENIOREN EXPO is een 
complete huishoudbeurs met ruim 100 stands. Men vindt  er alles over 
sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging en hobby en  
creativiteit. De SENIOREN EXPO is alles onder één dak voor de 50 
plussers. Onder het  genot van een hapje en een drankje kunt u in een 
sfeervolle ambiance genieten van  het optreden van senioren 
orkesten/-koren en artiesten.  
Informatie plein 

Een speciaal plein is ingericht naast het beurs gedeelte. KBO-Brabant is 
hier aanwezig  met ontmoetingsplaatsen. De bezoekers kunnen hier 
terecht met vragen over  uiteenlopende zaken zoals cultuur, educatie, 
kadervorming, belangenbehartiging en  ouderen advisering. Ook is het 
bij uitstek de plaats om andere leden en  bestuursleden/kaderleden van 
KBO-Brabant te ontmoeten.  
Uitnodiging 

Wij nodigen u van harte uit om het grootste senioren evenement in 
Brabant te  bezoeken. Tot ziens op een van de beursdagen van dinsdag 
12 tot en met zondag 17  januari 2016.  
Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur  
Entreeprijs De entreeprijs bedraagt € 10,- per persoon. Leden van de 
ouderenbonden betalen slechts € 6,- op vertoon van hun leden-pas. De 
SENIOREN EXPO 2016 is dé beurs  voor 50 plussers in Brabant die u 
niet mag missen. 

Locatie: Koningshof – Locht 117 – 5504 RM – Veldhoven 
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Programma 

Carnavals programma 2015/2016 

Pieperparty 

Zaterdag 14 november in De Pieperploats 

Kaartverkoop Eigenheimerszittingen (leden) 

Vrijdag 18 december van 19.00 tot 21.00 uur 

Zaterdag 19 december van 10.00 tot 12.00 uur 

Boerenzeskamp 

Zondag 20 december in De Pieperploats 

Prinsenbal 

Zaterdag 2 januari om 20.30 uur in De  Pieperploats (De Schakel) 

Kaartverkoop Eigenheimerszittingen (niet-leden) 

Zaterdag 9 januari van 10.00 tot 12.00 uur uur in De Pieperploats (De 

Schakel) 

Prinsenreceptie 

Zaterdag 9 januari 10.30 uur in De Pieperploats (De Schakel) 

Eigenheimerszittingen 

Vrijdag 15 ,zaterdag 16, donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 januari 

om 19.41 uur in De Pieperploats (De Schakel) 

---------------------------------------------------------- 
KBO-Volkel heeft geen eigen zittingsavond en verwijst u graag 

naar de Carnavalsvereniging. (zie hierboven) VEEL LEUT–ALAAF 

 

Komt u ook naar de NIEUWJAARSBORREL op dinsdag 5 januari 

2016 in de Schakel ontvangt het bestuur graag uw goede 

wensen voor het nieuwe jaar;  van 13.00 tot 15.00 uur. 
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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 


