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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 
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Tijdens de afgelopen ALV 

(Algemene Leden Vergadering) 

heb ik o.a. de verandering van 

onze nieuwsbrief toegelicht. Tot 

voor kort werd deze gemaakt op 

A4 formaat en in zwart/wit. In 

mijn toelichting heb ik melding 

gemaakt van het bestuursbesluit 

om deze in het vervolg uit te 

voeren in A5 formaat en in kleur. 

Onze gedachte was dat dit 

formaat makkelijker binnen 

handbereik zou blijven liggen en 

dat uitvoering in kleur een 

positieve uitstraling en een 

verhoogde leeswaardigheid zou 

bewerkstelligen. 

Vanuit de 

vergadering 

werd gevraagd 

wat de meer-

prijs zou zijn tussen kleur en 

zwart/wit en deze vraag hebben 

wij beantwoord met ca. € 1.000. 

dat vonden een aantal aanwe-

zigen te veel en zij stemden der-

halve tegen de voorgenomen 

wijziging van de nieuwsbrief. 

Het bestuur is blij u te kunnen 

melden dat deze meerprijs door 

invoering van sponsorpagina’s  is 

weggepoetst en dat daardoor 

deze nieuwsbrief  kostenneutraal  

aan u kan worden gepresenteerd 
 

In de verwachting dat hierdoor de bezwaren van de tegenstemmers zijn 

weggenomen is het bestuur verheugd u deze nieuwe nieuwsbrief te 

kunnen presenteren. Met dank aan onze sponsors, die met ons een 

sponsorovereenkomst  hebben  afgesloten  die  loopt  tot eind van dit jaar. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

VOORAANKONDIGING           Woensdag 5 augustus a.s. 

       

 

 
 
                           Meer in de volgende 

         nieuwsbrief 
 

We gaan weer een dagje op 

stap met de bus van OAD… 

 

Noteer de datum alvast. 

Het wordt een mooie dag 
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Elke dinsdag en donderdagmiddag biljarten vanaf 13.00 uur 
 

de overige, vaste activiteiten beginnen om 13.30 uur 
    

 

April 
 

donderdag    9 april  filmmiddag 

KBO in beeld 13.30 UUR 
 

dinsdag  14  april  koersbal/kaarten 
 

donderdag  16 april  sjoelen 
 

dinsdag  21 april  kienen 
 

woensdag  22 april  fietsen  13.30 uur 
 

donderdag  23 april  kaarten 

     bloemschikken 13.30 uur 
 

dinsdag  28 april  koersbal/kaarten 
 

donderdag  30  april  sjoelen 

 

Mei 
 

dinsdag    5 mei  kienen 

                 Bevrijdingsdagconcert 18.30 uur 
 

woensdag     6 mei fietsen bedevaart Handel  13.00 
 

donderdag    7  mei  sjoelen 
 

dinsdag  12 mei  koersbal/kaarten 
 

donderdag  14 mei  Hemelvaart  
 

dinsdag  19 mei  kienen 
 

woensdag  20 mei  fietsen  13.30 uur 
 

donderdag  21 mei  kaarten  
 

dinsdag  26 mei  koersbal/kaarten 
 

donderdag  28 mei  sjoelen 
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Voor al uw drukwerk 
 

Privé – zakelijk- vereniging 

 

Peter der Kinderen 

Oude Maasstraat 29 

5404 LE Uden 

Tel.0413 – 335 001 drukkerij@drukkerijderkinderen.nl 
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De jubilarissen waren dit jaar:  Dina en Adriaan van Oort. Omdat zij niet in 

de gelegenheid waren de ALV te bezoeken, werden zij thuis verrast door 

Els Peeters en Nettie van der Burgt. 

Hiervan heeft Frans van den Burgt een video gemaakt die via de beamer 

werd vertoond. 

  
Na afloop van de vergadering ging Jeanne van 

der Burgt – van den Akker in op het verzoek 

om toe te treden tot het bestuur, zodat we nu 

een voltallig bestuur hebben die met veel elan 

de toekomst in gaat.               Welkom Jeanne.. 
Tot de volgende bestuursverkiezing is zij aspirant. 

 

 

 

Door omstandigheden is er in april 
 

GEEN DANSAVOND 
 

In mei en juni kunnen we weer dansen 

met muziek van Ad Goossens 
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het wordt een biedermeier.   dit gaan we 

doen op: 
 

Donderdag middag  23 april   13.30 uur 
 

Meenemen -  snoeischaartje, mesje, 

tangetje, ca.  30 cm  plat bord 
 

De kosten zijn  €7.50 

                                  die middag meenemen. 

 U kunt zich  hiervoor opgeven  middels  een briefje  met uw naam  in een 

enveloppe.                                           Opgeven tot   19 april. 

U kunt dit briefje in de buiten brievenbus doen  bij  De Schakel.  Schrijf op 

de enveloppe    “K.B.O    bloemschikken”. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Op dinsdag 5 mei a.s. zal de harmonie een 

bevrijdingsdagconcert verzorgen bij gelegen-

heid van het feit dat in Nederland dit jaar 70 

jaar bevrijding wordt gevierd. 

Het concert zal in beginsel buiten worden gehouden naast de hoofdingang 

van gemeenschapshuis  ‘de Schakel’. De aanvang is 18.30 uur. Toegang is 

gratis en de leden van de KBO zijn van harte uitgenodigd om daarbij 

aanwezig te zijn. Bij slecht weer vindt het concert binnen in de Schakel 

plaats. 

Meer informatie volgt via de regionale pers en op de website: 

www.sintcaecilia-volkel.nl  
………………………………………………………………………………………………………………. 

                                  woensdag 6 mei 

We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Schakel en fietsen rustig naar 

Handel waar om 14.30 uur de H.Mis zal zijn. Na afloop nuttigen we voor 

eigen rekening een consumptie in café Het Hart t.o. de kerk.    Kom je ook?      
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1111.OpeningOpeningOpeningOpening  

Voorzitter Toon van de Ven heet 

iedereen van harte welkom, in het 

bijzonder Dhr. Henk van Tiel, 

geestelijk adviseur van KBO Volkel. 
    

2222.Herdenking Herdenking Herdenking Herdenking overleden  ledenoverleden  ledenoverleden  ledenoverleden  leden 2014-

2015 door onze Geestelijk adviseur....    

Volgens traditie nam Dhr van Tiel 

afscheid van de in deze periode 

overleden leden. Dit gebeurde d.m.v. 

het opsteken van een kaarsje voor elk 

van hen. Dit jaar waren het er elf. 

In de korte stilte en het gebed dat 

daarop volgde, waren ze extra in 

onze gedachten. De kaarsjes 

brandden gedurende de gehele 

vergadering....    
    

3333.Mededelingen door de voorzitter.Mededelingen door de voorzitter.Mededelingen door de voorzitter.Mededelingen door de voorzitter. 

De volgende personen hebben zich 

afgemeld:       Dhr. en Mevr. van Rijn, 

Harrie Jansen, Fien Aldenhuysen 
 

4.Huldiging jubilarissen.4.Huldiging jubilarissen.4.Huldiging jubilarissen.4.Huldiging jubilarissen. 

Dit jaar zijn er 2 jubilarissen: Adriaan 

en Dina van Oort. Zij waren helaas 

niet in de gelegenheid om in de 

Schakel aanwezig te zijn, en daarom 

zijn Els Peeters en Nettie van der 

Burgt samen met Frans van den 

Burgt op huisbezoek geweest, om ze 

thuis in het zonnetje te zetten. 

Natuurlijk met een mooie bos 

bloemen, voor ieder een 

onderscheiding en een kadobon voor 

boodschappen. Frans heeft dit alles 

op film vastgelegd en deze werd op 

scherm afgespeeld in de Schakel! 
    

5.5.5.5.AAAAfscheid van penningmeester Jan fscheid van penningmeester Jan fscheid van penningmeester Jan fscheid van penningmeester Jan 

SwinkelsSwinkelsSwinkelsSwinkels    

Voorzitter Toon van de Ven bedankt 

Jan en uiteraard ook Sissy voor de 

getoonde inzet van de afgelopen 

jaren. Voor Sissy was er een prachtige 

bos bloemen, en voor Jan was er een 

leuk cadeau. 
 

6.Bestuursverkiezing.6.Bestuursverkiezing.6.Bestuursverkiezing.6.Bestuursverkiezing.    

Els Peeters was aftredend en 

herkiesbaar, en werd gelukkig weer 

herkozen. Els bedankte voor het in 

haar gestelde vertrouwen en nam de 

uitdaging graag weer aan. 

Marius Wijdeven werd voorgedragen 

als nieuwe penningmeester, en 

Conny Jansen als nieuwe secretaris. 

Beiden werden door de ALV gekozen 

en aan het bestuur toe gevoegd. 

Marius bedankte, ook namens 

Conny, de leden voor het vertrouwen 

en zegden toe er samen iets moois 

van te gaan maken. Er kwam wel wat 

tegenstand vanuit de zaal over de 

manier van stemmen, Dit gebeurde 

door het opsteken van handen in 

plaats van stembriefjes. Er waren 

maar twee kandidaten en drie 

vacatures, dus was het volgens het 
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Maandag  9 maart vroeg uit de 

veren want er is veel te doen. De 

zaal moet worden ingericht en 

aangekleed, de beamer moet 

worden uitgetest voor de 

presentatie van de het financiële 

jaarverslag en het filmpje over 

het bezoek aan de jubilarissen 

etc. De toneelvereniging heeft op 

het podium al hard gewerkt aan 

het decor voor de uitvoering van 

de Maffe Maffia en het kost 

moeite om de tafels voor het 

bestuur zó op te stellen dat het 

doek nog zichtbaar zal zijn. Els en 

Nettie zijn druk bezig met de 

kopjes en de vlaai, want we 

beginnen natuurlijk met een 

bakkie koffie. 

Om 13.00 uur druppelen de 

belangstellenden binnen en om 

13.30 uur heet Toon van de Ven 

alle aanwezigen hartelijk welkom 

en opent hij de vergadering.  

Met het ontsteken van de 

kaarsen worden de overledenen 

van dit jaar, 11 in getal, herdacht 

door onze geestelijk adviseur 

Henk van Tiel.  

Hierna is er dit jaar sprake van 

een wat rumoerige vergadering 

en de mensen achterin de zaal 

klagen dat ze de presentatie op 

het scherm slecht kunnen lezen, 

terwijl voorin nog zeker 25 

stoelen niet bezet waren.  

Misschien een idee om volgend 

jaar toch voorin plaats te nemen? 

Er was een levendige discussie 

over agendapunt 11 (zie notulen 

op pagina 5) en het leek er een 

beetje op dat de meeste 

aanwezigen blij waren toen de 

vergadering was afgelopen en de 

bekende Brabantse troubadoer; 

Nico van de Wetering het 

podium betrad en de middag 

muzikaal afrondde. 

 
Jan Swinkels neemt afscheid van het bestuur. Bloemen voor Sissy en voor 

de ex penningmeester een aandenken en een hartelijk applaus! Bedankt. 
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Op vertoon van uw KBO-Volkel pas geniet u korting bij de volgende 

bedrijven.   
 Kijkt u maar mee! 

 
NAAM   ADRES          KORTING OPMERKINGEN 
 

Restaurants 

De Beleefenis  Brabantplein 26 10% 

Humphrey’s  Boekelsedijk 17 10% Op de hele rekening 

   maandag t.m. donderdag Max. korting € 350,-- 

De Vrije Teugel Bedafseweg 22 25% huur bowlingbanen 

      10% bowlingarrangementen 

Vooraf   Zondag v.a. 17.00 uur t/m donderdag 23.00 uur 

reserveren!  Max.1 baan per pas (7 personen per baan) 
 

Opticiëns 

Prinsen  Marktstraat 23 10% Geldt niet voor acties 
 

Hoortoestellen 

Van Schijndel  Botermarkt 3  Bij aanschaf van 1 pakje batte-

      rijen, 3 pakjes kado  

Wonen 

Ad Bouw  Bitswijk 10A  10% op relax/sta-op fauteuils 

Ramu   Loopkantstraat 14 15% op rolluiken en zonnesch. 

      10% op binnen zonwering 

Ziektekostenverzekering 

IAK/VGZ    Eindhoven  8% Op de basisverzekering 

   040-26611610  5% Op aanvullende verz. 

CZ en IZZ  Bel IAK 
 

Fietsen 

John Vermeulen Liessentstraat 2c 10% Op fietsen en access. 

       onderdelen exlusief 

       aanbiedingen en mont. 
 
Alléén al de korting bij IAK/VGZ en CZ is véél hoger dan uw lidmaatschap!

5 
 

bestuur niet nodig om schriftelijk te 

stemmen. Uiteindelijk was de zaal  

akkoord om in het vervolg, indien 

noodzakelijk, de stemming over 

mensen, schriftelijk te doen. 

 

 
 
 

 

 

 

7.7.7.7.Notulen ALV 2014 door secretarisNotulen ALV 2014 door secretarisNotulen ALV 2014 door secretarisNotulen ALV 2014 door secretaris    

Omdat Conny, vanwege een griep, 

haar stem kwijt was heeft Mari haar 

taak overgenomen. Hij leest notulen 

duidelijk voor en kreeg applaus. 
    

8.8.8.8.Jaaroverzicht 2014 door secretarisJaaroverzicht 2014 door secretarisJaaroverzicht 2014 door secretarisJaaroverzicht 2014 door secretaris    

Ook dit heeft Mari van Conny 

overgenomen. Mari geeft een 

overzicht van het afgelopen jaar en 

de leden bedanken hem weer met 

een applaus. 
    

9.9.9.9.Financieel overzicht 2014 door Financieel overzicht 2014 door Financieel overzicht 2014 door Financieel overzicht 2014 door 

penningmpenningmpenningmpenningmeestereestereestereester    

Mari geeft een duidelijk financieel 

overzicht over het jaar 2014.  
 

10.10.10.10.Verslag kascommisie door Hr Verslag kascommisie door Hr Verslag kascommisie door Hr Verslag kascommisie door Hr 

Daandels en Daandels en Daandels en Daandels en     Mevr vMevr vMevr vMevr van an an an dddderererer    Burgt.Burgt.Burgt.Burgt.    

Martien Daandels en Jeanne van der 

Burgt – van den Akker hebben de 

boeken gecontroleerd,  Martien doet 

hier verslag van en complimenteert 

Jan Swinkels. Het zag er zoals altijd 

weer keurig netjes uit, en verleent 

decharge! Jeanne van der Burgt – van 

den Akker was helaas verhinderd 

tijdens deze vergadering. 

Martien Daandels was aftredend en 

zijn plaats wordt volgend jaar 

ingenomen door Tonny Manders. 

 

11.11.11.11.Ledenwerving en nieuwsbrief door Ledenwerving en nieuwsbrief door Ledenwerving en nieuwsbrief door Ledenwerving en nieuwsbrief door 

vice voorzitter.vice voorzitter.vice voorzitter.vice voorzitter.    

 Guus legt uit wat de ledenwerving 

inhoud, en wat het belang voor KBO 

Volkel is om meer nieuwe leden te 

krijgen. Jan Verwegen opperde dat 

als er meer leden kwamen er  meer 

mensen niet kunnen deelnemen aan 

het kerstdiner, waarop Tonny 

Manders zei dat we voor 1 

evenement niet de ledenwerving 

kunnen gaan stoppen, omdat ook hij 

inziet hoe belangrijk nieuwe leden 

zijn. Hans Beekmans grapte dat we 

tegen die tijd gewoon de griep 

moeten bestellen, dan komt het 

allemaal wel goed. Voor de 

ledenwervingsaktie,  die loopt tot de 

Kerstviering zijn folders in A4 en A5 

ontworpen die kunnen worden 

gebruikt bij een huis aan huis  

verspreiding en bijv. tijdens Volkel in 

de Wolken in onze KBO-stand waar 

we ook pannenkoeken bakken. 

Ook werd de wijziging in de 

presentatie van de nieuwsbrief 

toegelicht en werd het bestuurs-

besluit  om in het vervolg in  kleur en 

in A5 formaat te werken aan de leden 

uitgelegd. 
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Theo van de Wijst ( de schoenmaker) 

had een vraag over de  meerprijs en 

Guus  liet weten dat dit ongeveer € 

1000,-- per jaar zou zijn, maar dat het 

verschil tussen kleur en zwart wit  zou 

worden verrekend door een paar 

sponsorpagina’s , zodat het daardoor 

niets meer zou kosten. Theo ging nog 

even door over het feit dat het voor 

hem niet in kleur hoefde, omdat hij 

de nieuwsbrief toch weggooit. Via 

hand opsteken lieten nog  een aantal 

aanwezigen weten het met hem eens 

te zijn. 
    

12.12.12.12.RondvraagRondvraagRondvraagRondvraag    

Sissy Swinkels stelt voor om volgend 

jaar te stemmen via briefjes ipv 

handopsteken, want zij vindt 

handopsteken geen protocol. Jan 

Verwegen viel haar bij want hij vindt 

dat stemmen anoniem moet kunnen.  

Besloten is om vanaf nu met briefjes 

te gaan stemmen! 

 Annie van Duijnhoven mist de KBO 

Vlag.  Deze is in de kerk voor bij een 

uitvaart van een KBO lid. 

Mevr. Liebreks vraagt wat de 

leeftijdsgrens is om lid te worden en 

die is vanaf 50 jaar. 

Dhr. Van Boxtel stelt dat we de 

kerstviering wel in de kerk kunnen 

gaan houden, want de vlag is er toch 

al en daar kan wel iedereen in! 

Mevr. Riepe vraagt hoeveel leden er 

nu in het bestuur zitten. Het 

antwoord is 6 maar het moeten er 7 

zijn (oneven) 
 

13.13.13.13.SluitingSluitingSluitingSluiting    

 Niets meer aan de orde zijnde, sluit 

de voorzitter de vergadering , en 

dankt alle aanwezigen voor de komst 

en  wenst iedereen nog een gezellige 

middag met een optreden van de 

bekende Brabantse troubadour Nico 

van de Wetering. 

 
 

 

 

 

 

Voorzitter Antoon 

van de Ven opent 

de ALV 
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Het bestuur heeft besloten om 

een ledenwerfactie te houden 

waarbij de medewerking van alle 

leden wordt gevraagd. 
 

Waarom deze actie? 
 

Om de continuïteit  van onze 

vereniging te waarborgen is het 

noodzakelijk om het aantal leden 

minimaal op peil te houden en  

indien mogelijk te verhogen. 
 

Wat wordt van u verwacht? 
 

 

Wij  hebben allemaal wel 

vrienden, familie of kennissen die 

nog geen lid zijn en dus ook niet 

kunnen profiteren van alle 

voordelen. 
 

 

 

Hoe gaan we het samen doen? 
 

 

Het bestuur heeft speciale 

folders laten maken die u kunt 

gebruiken om te laten zien en 

waarop u de naam, het adres en 

telefoonnummer kunt invullen 

als iemand interesse heeft om 

ook lid te worden. 
 

Vult u rechtsboven de 

inschrijving ook uw eigen KBO-

lidnummer in en breng hem bij 

Conny Jansen – Kroatenstraat 3 – 

Volkel of deponeer hem in de 

brievenbus bij de Schakel. 
 

Tijdens de Kerstviering van 2015 

trekken we de nummers van de 

actieve leden die nieuwe leden 
hebben aangebracht. 

 

Wat zijn de prijzen? 
 

 

Als u 1 of 2 leden aanbrengt maakt u kans op 1 jaar gratis lidmaatschap 

Als u 3, 4 of 5 leden aanbrengt maakt u kans op een diner-bon twv € 50,-- 

Als u meer dan 5 leden aanbrengt maakt u kans op een gratis dagtocht 
 

Alle bestuursleden beschikken over voldoende folders, dus vraag er om! 
 

Als u de interesse om lid te worden heeft ingevuld en gedeponeerd bij 

Conny of in de brievenbus bij de Schakel, neemt een bestuurslid contact 

op met de geïnteresseerde om een afspraak te maken om alle vragen te 

beantwoorden en de inschrijving,  via de computer, af te ronden. 
 

 
 


