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Van de bestuurstafel. 

 

We gaan weer een drukke tijd tegemoet. 

November is de maand waarin de meeste 

voorbereidingen voor december worden 

getroffen. Wij zijn dan ook al weer druk bezig 

met de voorbereiding van de Kerstviering. 

Eén van de hoogtepunten van het 

jaar. Verderop in deze 

nieuwsbrief leest u daar meer 

over. Indien u wilt deelnemen aan 

deze gebeurtenis, dient u op tijd 

in te schrijven. We zijn door de 

omvang van de zaal beperkt in 

het aantal deelnemers. 

De Rabobank Clubkas Campagne 

is in volle gang en het bestuur zou 

het erg op prijs stellen als de 

Rabobank-leden onder ons hun 

stem zouden willen uit brengen 

op KBO-Volkel. We kunnen een 

beetje financiële ondersteuning 

goed gebruiken, zeker nu de 

overheid (gemeente) steeds 

minder bijdraagt. U kunt nog tot 

donderdag 12 november uw stem 

uitbrengen. Zeker doen!! 

Ook wil ik uw aandacht vragen 

voor een persbericht van het 

Historisch café waarover u meer 

kunt lezen in deze nieuwsbrief en 

ook is er op 22 november een 

winterevenement op Bedaf waar 

u van harte bij bent uitgenodigd 

om deel te nemen. Voor de prijs 

hoeft u het zeker niet te laten. 

Leest u maar verderop. 

Verder is bij de laatste 

bestuursvergadering besloten om 

vanaf december elke 

dinsdagmiddag de zij-zaal af te 

huren om te kunnen koersballen. 

Deze tak van sport is heel erg 

populair en we nodigen ook zeker 

onze mannelijke leden uit om 

eens te komen kijken. U zult er 

geen spijt van krijgen om samen 

met de dames een middag 

gezellig te koersballen. 

Dat we op onze oproep voor twee 

nieuwe bestuursleden nog geen 

reactie hebben mogen ontvangen 

baart ons tot grote zorg en we 

roepen nogmaals op om u aan te 

melden als u hiertoe (nog) in 

staat bent. Kijk ook eens in uw 

familie en kennissenkring. Zonder 

bestuur geen vereniging!! 

Guus Verdult / vice voorzitter 
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     Elke dinsdag en donderdagmiddag biljarten vanaf 13.00 uur 
 

             de overige, vaste activiteiten beginnen om 13.30 uur 
    

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 
 

zondag 22 november Winterfair Bedaf 11.00 uur 
 

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) 
 

December 
 

dinsdag   1 december kienen/koersbal 

donderdag   3 december kaarten 

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 

donderdag  17 december kaarten 

maandag 21 december Kerstviering  11.00 uur 

dinsdag 22 december koersbal/kaarten 
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Onze Langlaufvereniging Bedaf bestaat 30 jaar en zet de rendieren 

buiten, u kom toch ook?  

Winterfair Bedaf 22 november 2015  van 11-18 uur 

  
Deze Winter pakken we uit, we bestaan 30 jaar en organiseren een 

grootse Winterfair op zondag 22 november, 

graag verwelkomen we u en uw leden op dit dagje uit. 

Je kunt met echte rendieren en een begeleider in Samojeedkleding 

wandelen door de Bedafse Bergen.   

Er zijn vele kraampjes met lekker eten en drinken, maar ook Vasasport 

een reisorganisatie voor langlaufreizen- wintersportkleding en  

materialen en vele gezellige kraampjes zeer diverse artikelen en leuke 

handgemaakte (december) cadeau’s . 

Je kunt herfstukjes kopen of zelf maken tijdens een workshop. 

Voor kinderen is er onderleiding van onze mascotte Rocky Rendier een 

kleurwedstrijd, waarbij ze kans maken op een kinderfeestje. 

Het entreekaartje (volw € 2.- kind €1,-) dient als lootje met leuke prijzen 

die beschikbaar zijn gesteld door de standhouders. 

Doe je boodschappen in Uden kan je bij een actie van de Plusmarkt zelf 

een gratis kaartje bemachtigen. 
  

Maar de sport staat hoog in het vaandel de hele dag door zijn er 

workshop bij professionele trainers te volgen. 

Kom eens kennis maken met; Langlaufen of Biathlon maar ook met 

Cross Skate en Nordic Walking, beide de zomertraining voor het 

langlaufen. 

Iedereen kan het! Van schoenmaat 26 t/m 48 hebben we 

langlaufschoenen klaar staan. 

Om 11 en 14 uur starten er Nordic Walking /wandeltochten onder 

begeleiding van een ervaren trainer, zo is er voor ieder wat wils. 

  

De hele locatie word omgetoverd tot een winters tafereel, een uitje en 

een sportieve beleving op 1 locatie op 1 dag. 

Locatie evenement: 

Langlaufvereniging Bedaf 

Schansweg 3   (naast Gasterij de Pier) 
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Historisch café Uden iedere 

1e vrijdag van de maand. 

Tijdens de door de 

Gemeente Uden 

georganiseerde G1000 in 

oktober vorig jaar werd door 

de deelnemers, als een van de 10 belangrijkste punten, aangegeven dat de 

bibliotheek moet blijven voortbestaan. 

Luciën Bressers schoof die middag vol overgave aan bij het groepje dat dit 

onderwerp een basisgedachte moest geven. Als beheerder van de 

collecties van Stichting Het Uden-archief van Bressers liep hij al jaren rond 

met het idee om een soort erfgoedlokaal in Uden op te richten. 

Binnen enkele maanden is hieruit een samenwerkingsverband ontstaan 

tussen De Bibliotheek Uden, Stichting Het Uden-archief van Bressers en 

het BHIC te Den Bosch en Grave met als resultaat een maandelijks 

Historisch café Uden in de cursusruimte van De bibliotheek Uden. 

 

Historisch café Uden op iedere 1e vrijdag van de maand bij De 

Bibliotheek Uden. 

Tijdens deze maandelijkse inloopmiddag, elke eerste vrijdagmiddag van de 

maand, zullen Lucien Bressers en Marja Waals de bezoekers op allerlei 

gebied te woord staan. Het is vooral de bedoeling om de bezoekers te 

enthousiasmeren voor de Udense geschiedenis en genealogie. Er kunnen 

vragen gesteld worden over alle onderwerpen die hiermee in verband 

staan. Van te voren aanmelden is niet nodig, maar als je specifieke vragen 

hebt, is het fijn als deze van te voren worden doorgegeven via 

info@udenarchief.nl. Er kan dan ondersteunend materiaal uit de collectie 

van de Stichting Het Uden-archief van Bressers worden meegebracht. 

Tevens zal er tijdens het Historisch café Uden een “hotline” zijn met het 

BHIC in Den Bosch, deze chatfunctie is beschikbaar voor zeer specifieke 

vragen en extra achtergrondinformatie. Verder wil het BHIC regelmatig 

iets extra’s toevoegen aan deze middagen, zoals uitleg geven over de 

zoekfuncties van de site van het BHIC. 

 

Locatie: Bibliotheek Uden      Tijd: 14.00-16.00 uur inloop 
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                             Verslag van de boottocht 
           Door:   Guus Verdult 

         Foto’s: Frans vd Burgt 

 

Omdat er voor de eerste 

bus/boottocht te weinig inschrijvingen 

waren kon deze helaas niet doorgaan. 

Om de ingeschreven deelnemers niet 

teleur te stellen is de reiscommissie op 

zoek gegaan naar een alternatief. En 

die heeft ze gevonden. Door 

rechtstreeks contact op te nemen met de rederij en door het huren van 

een ‘losse’ bus met een rolstoellift konden we de reis in eigen regie 

aanbieden aan de deelnemers van reis 1. 

Deze waren allemaal 

enthousiast en schreven 

graag in op deze 

alternatieve reis. 

Om elf uur vertrokken we 

zondag 11 oktober met de 

bus naar Cuijk en om twaalf 

uur vertrokken we met de 

rondvaartboot voor een vier uur durende tocht over de Hollandse 

wateren. We werden ontvangen met een bakkie koffie en ook stonden er 

heerlijke broodjes met kruidenboter op tafel. Om twee uur konden we 

genieten van een uitgebreid warm/koud 

buffet. Dit werd begeleidt door een gitaar-

spelende troubadour. Hij kreeg de handen 

niet op elkaar natuurlijk. We moesten wel 

ons bord vasthouden. Heerlijk was ook het 

nagerecht met pudding en ijs. Om vier uur 

stapten we weer in de bus en iedereen was het er over eens dat deze reis 

waaraan ook onze mindervaliden konden deelnemen voor herhaling 

vatbaar is.  We hadden nu twee rolstoelen, maar dat hadden er wel vijf of 

zes meer mogen zijn. Schrijft u volgende keer ook in? 
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Vrijdagmiddag 9 oktober liep het niet echt 

storm in de Schakel om de middag over 

dementie bij te wonen. Om kwart voor twee 

zei Thea Ebbers tegen mij dat zij maar alleen 

was en naar huis wilde gaan. “Doe maar 

niet”, zei ik, “want ik kom naast je zitten en 

dan zijn we met z’n twee”. 

Om twee uur liep de zaal vol en was het een 

drukte van belang bij de koffie-corner. Ruim 

50 personen waren binnen 10 minuten binnengekomen en konden luisteren 

naar de Wethouder die de middag opende. 

Voor de pauze werd op duidelijke wijze 

uiteengezet hoe deze problemen kunnen 

ontstaan en hoe er mee om te gaan.  

Duidelijk was wel dat de sprekers met 

kennis van zaken en een grote 

betrokkenheid spraken over dementie en 

de gevolgen voor de betrokkenen en de 

omgeving. 

Na de pauze werd een film getoond waarin een en ander nog eens werd 

uitgelicht. Na de film was er nog gelegenheid om met elkaar van gedachten te 

wisselen en vragen te stellen. 

De organisatoren zien terug op een goed 

bezochte middag met geïnteresseerde 

bezoekers. 

Jammer dat er toch nog een paar stoelen 

onbezet zijn gebleven. 

Wellicht is deze interessante middag aan 

uw aandacht ontsnapt en bent u er 

volgende keer weer zelf bij. 
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Sinterklaas is nog niet aangekomen en 

toch zijn we al weer bezig met de 

voorbereiding van de Kerstviering 2015. 

De datum is inmiddels bekend: 

21 december kunt u alvast in uw agenda zetten, want het belooft weer een 

heel mooie Kerstviering te worden waarin we o.a. kunnen genieten van de 

speciale Kerstshow van MarieChristien en een heerlijk Kerstdiner. Na de mis 

wordt u in de Schakel ontvangen met een kopje koffie, tijdens het diner 

schenken we u graag een wijntje of ‘ietsanders’ in en in de pauze is er nog een 

consumptie. De eigen bijdrage is dit jaar € 15.— 

De inschrijving geschiedt dit jaar op dinsdag 8 december van 13.00 tot 15.00 

uur in de hal van de Schakel. Neem hiervoor het losse inschrijfformulier mee. 

Er zijn 150 plaatsen en VOL = VOL 

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

Met ingang van december kunt u elke 

dinsdagmiddag lekker gaan koersballen. 
 

Wellicht zijn er ook een aantal heren die het 

aandurven om samen met en tegen elkaar te 

koersballen. 
 

Een gezonde vrijetijdsbesteding. 

 

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

Het bestuur wenst de organisatie van en 

alle deelnemers aan DE VOLKELSE KWIS 

een hele fijne en spannende KWIS met 

hopelijk mooi weer en pittige vragen. 
 

Alle teams heel veel succes gewenst!! 
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    Bloemschikken 
         door Els Peeters 

     

Onze middag bloemschikken was weer 

een goed succes.  15 dames waren 

aanwezig om deze middag onder leiding 

van Maria creatief bezig te zijn. Alle 

benodigdheden werden verdeelt en we 

konden aan de slag. De appeltjes en 

kastanjes werden ijverig gepoetst tot ze 

blonken en  daarna op prikkers gestoken ( 

een beetje opletten was het om niet je 

vingers er bij te pakken). Grote stokken 

werden geschild en klein gemaakt, het 

voorwerk was klaar. 

De potten werden gevuld met oase en 

men kon aan de slag. Het was nog een 

heel werk om de stokken met draad aan 

elkaar te binden maar het begin was er. 

De appeltjes, kastanjes en het groen 

werden er bij gestoken. Het begon er al 

aardig uit te zien.  Nu de afwerking nog… 

een heel karwei waar iedereen de handen 

vol aan had.  Maar eerst tijd voor een  

lekker kopje koffie. Na de koffiepauze 

verder, er werden flesjes aan de stokken 

gebonden, de bloemen er in, hier en daar nog wat 

siergras erbij en er ontstond een waar 

bloemkunstwerk waar iedereen trots op was. 

                         NIEUW!!  5 jan.2016 NIEUWJAARSBORREL(tje) 

13.00 / 15.00 uur       (geen biljarten / kaarten) 
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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 


