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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 bestuursvergadering zijn een paar beslissingen 

genomen die u zeker niet mogen worden onthouden.. 

 

• De dansavonden zijn per direct afgelast. 

De opkomst van eigen KBO-leden was dermate laag dat het 

volgens het bestuur niet verantwoord is hiervoor maandelijks het 

tekort uit onze kas bij te leggen.  

Zaalhuur en Live muziek waren dermate hoog, dat er minimaal 80 

mensen moesten komen dansen. Gemiddeld waren er 45 en dan 

ook nog maar een 10 tal KBO-Volkel leden. 

Het bestuur heeft er alles aan gedaan en trekt nu de stekker er uit. 

 

• Restitutie contributie bij opzegging / overlijden 

Omdat wij hierover een vraag ontvingen van een notaris heeft het 

bestuur het volgende besloten: 

Contributie per persoon  € 22,00 

Afdracht KBO-Brabant  -  11,00 

    ----------- resteert € 11,00 

Bij opzegging/overlijden vóór 1 juli ontvangt u, na een schriftelijk 

verzoek,  € 5,50 restitutie.  

Hiertoe zal het Huishoudelijke reglement worden aangepast. 

 

• Helaas hebben we als bestuur ook afscheid moeten nemen van ons 

aspirant-lid Jeanne van der Burgt van den Akker die, om praktische 

reden, haar bestuurszetel ter beschikking heeft gesteld. 

Verder in deze nieuwsbrief treft u haar toelichting aan. 

Wij bedanken Jeanne voor haar inspanning en inzet en hopen haar 

als vrijwilliger nog vaak te ontmoeten.      Jeanne bedankt. 
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              Elke dinsdag en donderdagmiddag biljarten vanaf 13.00 uur 
 

               de overige, vaste activiteiten beginnen om 13.30 uur 

    

augustus 

 

dinsdag   4 augustus kienen 

 

woensdag   5 augustus Busreis   08.15 uur 

 

donderdag   6 augustus kaarten 

dinsdag 11 augustus koersbal/kaarten 

 

woensdag 12 augustus fietsen Bedevaart Den Bosch 

     vertrek 08.30 uur 

 

donderdag 13 augustus sjoelen 

dinsdag 18 augustus kienen 

donderdag 20 augustus kaarten 

dinsdag 25 augustus koersbal/kaarten 

woensdag 26 augustus fietsen  13.15 uur 

donderdag 27 augustus sjoelen 

 

september 

 

dinsdag   1 september kienen 

donderdag   3 september kaarten 

 

zondag   6 september bus/boot wereldhavendagen 

     vertrek busstation 10.00 uur 

 

dinsdag   8 september koersbal/kaarten 

woensdag   9 september fietsen  13.15 uur 

donderdag 10 september sjoelen 

     11 
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 We zouden om   13.00 uur per fiets vanaf  't Schakelplein vertrekken, maar de 

weergoden waren ons niet gunstig gezind. Er waren 48 vrijwilligers waarvan 14 

helden die toch de prachtig uitgezette route naar Dinther hebben gefietst. 

De rest (waaronder ik) ging per auto. Onze voorzitter kende de route op zijn 

duimpje zei hij, dus wij volgde hem. 

Volgens mij zijn we in Vorstenbosch, 

Loosbroek, Berlicum en Heeswijk geweest, 

om uiteindelijk toch ongeschonden in 

Dinther te arriveren. Na een kwartiertje 

kwam ook de fietsgroep binnen: het waren 

allemaal verzopen katjes! 

De voorzitter had voor iedereen zijn geruststellend woordje klaar en heette 

iedereeen van harte welkom.  

Na de nodige koffie, en de heerlijke Kildonkse 

molenkoek werden we in 2 groepen verdeeld en 

verzorgde de 2 gidsen de rondleiding. Zij vertelden 

ons over de historie van het molencomplex dat 

zeer uniek is omdat zowel de oliemolen als de 

graanmolen op waterkracht of windkracht 

aangedreven kunnen worden. 

Nagenoeg alle vrijwilligers vonden deze rondleiding zeer boeiend en leerzaam. 

Hierna keerden wij terug naar Volkel om nog gezellig bij Lilly onder het genot van 'n 

drankje en hapje deze gezellige middag af te sluiten. 

Onze voorzitter sloot deze middag, en bedankte iedereen voor hun inzet! 
  

Mede namens alle vrijwilligers: bedankt voor deze gezellige middag, 

 

     

 

 

 

 

 

Verslag vrijwilligersmiddag 

Naar de Kildonkse molen 
Door Herman Hermans 

Het is alweer een paar maanden geleden dat 

we onze workshop bloemschikken hebben 

gehad. Met een aantal leden hebben we weer 

met plezier gewerkt. Bedankt Maria, we leren 

elke keer wat meer!                                        Els 
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 A.s.  woensdag 12 augustus vertrekken we per fiets vanaf het Schakelplein voor 

onze jaarlijkse Bedevaart naar Den Bosch. Deze fietstocht voert ons langs mooie 

plaatsen in onze prachtige provincie. 

 

We vertrekken om half negen (08.30 uur) en houden twee keer halt om 

wat te drinken of een versnapering tot ons te nemen. 

 

Om 12.30 uur begint de Eucharistieviering die, verwachten wij, weer zal 

worden voorgegaan door Antoin Bodar. 

 

Na de H.Mis gaan we lekker lunchen (eigen rekening) bij een van de eet-

gelegenheden tegenover de Cathedraal. 

 

Tijdens de terugtocht stoppen we voor een consumptie met iets lekkers, 

aangeboden door het bestuur. Ca. 18.00 uur zijn we dan weer in Volkel. 

 

(Bent u niet in de gelegenheid om mee te fietsen en bent u aangewezen 

op vervoer, meldt u dat dan aan de voorzitter Tel. 272327. Hij regelt dan 

een vrijwilliger met een auto) 

Onze Lieve Vrouw van Den Bosch 

Fiets-Bedevaart naar 

Den Bosch 
Woensdag 12 augustus 
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KBO-Uden nodigt u uit in te schrijven voor: 

   

DAGTOCHT BUS/BOOT 

WERELDHAVENDAGEN ROTTERDAM 
met Partyschip FORTUNA  

              

 

       ZONDAG 6 SEPTEMBER.     

       Vertrek 10 uur  

 

      Aanmelden tot 15 augustus!!                                                                                                                   

 

We vertrekken in Uden vanaf het busstation om 10 uur met de bus naar 

Spijkenisse. Hier gaan we aan boord van het partyschip “FORTUNA”. 

 

U wordt ontvangen met een welkomstdrankje. We gaan genieten van een 

gezellige vaartocht, waarbij de scheilijn van Rotterdam aan ons voorbij 

trekt. Er wordt gedacht aan de inwendige mens met een koud/warm 

buffet. Er is een leuk muziekje aan boord + alle drankjes zijn gratis. 

Kortom, dit mag u niet missen. 

Vaartocht door de Rotterdamse haven en stad. Via de oude maas naar 

Vlaardingen, hier draaien we de nieuwe maas op langs Pernis, vervolgens 

rondvaart door de Eemhaven Schiedam, Waalhaven, Rijnhaven, Hotel 

New York, Erasmusbrug, Nieuwe Willemsbrug tot oude IJsselmonde, Van 

Brienenoordbrug, hier keren we om en varen via de nieuwe Maas terug 

naar Spijkenisse. 
 

€ 66,50 pp ( niet leden € 72,00 pp) Vervoer bus/boot.   All-In met live 

muziek en entertainment.  

Incl. alle drankjes ( exl. buitenl. gedist.) Soep vooraf, koud/warm buffet, 

dessert. 

Thuiskomst rond 18.00 uur Meldt u snel aan, want deze vaartocht is erg 

geliefd, waardoor wij maar een korte optie hebben kunnen krijgen op dit 

evenement. U kunt zich aanmelden via een inschrijfformulier, deze liggen 

in de hal van Eigen Herd, dan wel via www.kbo-uden.nl  

De evenementencommissie 

9 

 

 

 

Het is inmiddels een traditie geworden om 

pannenkoeken te bakken bij dit 

evenement. 

Na een gedegen voorbereiding door het 

bestuur is het dan zover, op zaterdag 

wordt de tent geplaatst en bij Anneke en 

Wim van de Rijt wordt alles in gereedheid 

gebracht voor zondag. 

Op zondagmorgen ja hoor, daar zijn ze weer al de vrijwilligers om heel de 

zondag voor de KBO-Volkel hun inzet te tonen. Het bakken werd dit jaar 

gecombineerd met folders en dergelijke om leden te werven voor onze 

afdeling, jammer dat het maar enkele 

nieuwe leden opleverde. Het verkopen van 

de pannenkoeken liep echter zeer goed. Dit 

was te merken aan het feit dat men 

pannenkoekmeel te kort kwam en men 

tussendoor dit op allerhande manieren wist 

op te vangen. Heel de dag kon men zien dat 

alle vrijwilligers plezier hadden in het 

bakken en verkopen van de pannenkoeken. En na gedane arbeid werd er 

samen een glaasje gedronken op de goede afloop. 

Het resultaat mocht er zijn, netto heeft het 

€ 557 opgebracht.  

Anneke en Wim van der Rijdt werden 

bedankt met een mooie bos bloemen voor 

het ter beschikking stellen van hun locatie. 

 

Namens het bestuur iedereen van harte 

bedankt voor zijn of haar inzet. 

 

Sponsors:          Marc vd Locht, 

Marie van Sleeuwen, 

Antoinette Timmers, Scouting 
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piepschuim of plastic bubbeltjes folie.   

In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor die op benzine het gazon 

maaide, We gebruikten een maaier die geduwd moest worden en functioneerde 

op menselijke kracht. Wij sporten door te werken, zodat we niet naar een fitness 

club hoefden te gaan om op ronddraaiende loopbanen te gaan rennen, die  

werken op elektriciteit. Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat “groene gedoe” 

toen niet. Wij dronken uit de kraan wanneer we dorst hadden, in plaats van uit 

een plastic fles, die na 30 slokken wordt weggegooid langs de kant van de weg. 

Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een nieuwe pen te 

kopen. Wij vervingen de mesjes van een scheermes, in plaats van het hele ding 

weg te gooien alleen omdat het mesje bot is. Maar ..... wij hadden dat “groene 

gedoe” niet in onze tijd. Mensen namen de trein 

of een bus en kinderen liepen of fietsten naar 

school in plaats van hun moeder of vader als 24-

uur’s taxi servicedienst te gebruiken. Wij hadden 

1 stopcontact per kamer en niet een heel 

arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om 

een dozijn apparaten van stroom te voorzien. En 

wij hadden geen geautomatiseerde gadgets 

nodig om een signaal op te vangen van een satelliet die 2000 mijl verderop in de 

ruimte hing, zodat we contact konden leggen met anderen en uit te vinden waar 

de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt, Maar is het niet in-en-in triest dat de 

huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij ‘oudere mensen’ waren, 

gewoon omdat wij “dat groene gedoe” niet hadden in onze tijd? 
 

Bron: onbekend  ------------------------------------------- 
 

Een Vlaams boerke wordt bezocht door de Belasting en Economische 

Inspectie. Hij wordt gecontroleerd omdat hij zijn werknemers niet correct 

zou betalen. "Ik zou graag de lijst zien van jouw werknemers en hun 

lonen", zegt de controleur. "Wel", zegt de boer, "er is mijn meesterknecht 

die werkt hier nu drie jaar. Ik betaal hem € 400 per week plus kost en 

inwoon. "Er is ook nog de kokkin. Zij werkt hier nu 18 maanden en verdient 

€ 300 per week plus kost en inwoon." "Tenslotte is er nog ene die wat 

simpel is. Die werkt ongeveer 18 uur per dag en doet 90 % van het 

werk op de boerderij. Hij verdient € 10 per week, betaalt zijn eigen kost en 

inwoon en ik koop hem iedere zaterdagavond een fles whiskey. Af en toe 

slaapt hij bij mijn vrouw." "Dat is de kerel waar ik mee wil praten, diene 

simpele" zegt de controleur. "Hij staat hier voor je", zegt de boer, "want 

dat ben ik". 
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Woensdag 7 oktober 

 

 

We gaan met een rolstoelvriendelijke bus naar Cuijk en gaan daar aan 

boord. In een 2,5 uur durende rondvaart over de Maas en de Kraaijen-

bergse plassen krijgen we een mooie kijk op dit stukje waterrijk 

Nederland.  

Met een kop soep en twee belegde broodjes beginnen we onze boot-

tocht en om drie uur krijgen we nog een lekker kopje koffie of thee met 

een stuk Limburgse vlaai. 

 

12.15 uur vertrekt de bus vanaf het Schakelplein 

13.00 uur aankomst aan de haven van Cuijk en inscheping 

  nu maken we een 2,5 durende boottocht 

15.30 uur terug in Cuijk en ontscheping 

16.00 uur vertrek naar Volkel 

16.45 uur aankomst op het Schakelplein 

 

Deze halve dagtocht is ROLSTOELVRIENDELIJK.  Ga dus ook mee! 

 

Leden betalen € 35,50 Niet-leden kunnen mee voor € 39,65 

 

In de volgende nieuwsbrief treft u een inschrijfformulier aan. Deze 

neemt u mee naar De Schakel op 15 september.      Organisatie: Els 
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Hoi Beste Mensen van KBO Volkel. 

 Hier een Berichtje van vrijwilligster aspirant 

/ algemeen lid 

Jeanne van der Burgt van den Akker  ~ 

Volkel. 

 

Heel enthousiast ben ik als zevende 

bestuurslid, oneven aantal, toe getreden bij het KBO bestuur Volkel, 

 

Soms lopen de dingen anders dan gedacht en daarom heb ik geaccepteerd 

om per 13 juli 2015  geen aspirant lid meer te blijven van het KBO  bestuur 

Volkel. 

Om iemand anders de kans te geven die creatief met de computer kan 

werken voor de Website en het KBO Blaadje e.d.. 

Ook om het bestuur/leden beter te kunnen vertegenwoordigen naar de 

gemeente Uden toe en  het organiseren op gemeente / regio - niveau. 

 

 Verder blijf ik wel vrijwilligerswerk met m'n wederhelft doen 

 als het gevraagd wordt " VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK ,, 

 

We gaan ook weer meer genieten waar mogelijk is van onze kinderen, 

kleinkinderen en vrije tijd! en Niks te moeten maar Mogen. 

Houdoe Bedankt en tot ziens...  Vriendelijke groetjes! Jeanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tijdens de vakantie van 

      27 juli t/m 20 augustus 

is De Schakel op dinsdagmiddag en donderdagmiddag 

 OPEN 

van 13.00 tot 17.00 uur 

 

Alles gaat gewoon door en ook de 

leden van de Regenboog zijn van harte welkom om lekker samen 

te relaxen. 

7 

 

 

DE GROENE DAG 

 

Bij de kassa van een supermarkt stelt de jonge caissière aan een oudere vrouw 

voor, dat zij voortaan haar eigen boodschappentas meebrengt, in plaats van een 

plastic tas te kopen. “Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu”, zo zegt 

ze. De oudere vrouw verontschuldigt zich en legt uit: “Wij hadden dat groene 

gedoe niet toen ik jong was!”. De 

caissière antwoordt: “Ja, en dat is nou 

juist ONS PROBLEEM vandaag-de-dag: 

JULLIE generatie oude mensen 

maakte zich niet druk om het milieu 

te sparen voor toekomstige 

generaties!”. Ze heeft gelijk, onze 

generatie had dat groene gedoe niet 

in onze dagen. Toen hadden we melk 

in flessen, frisdrank in flessen en bier 

in flessen, die we leeg en omgespoeld 

terug brachten naar de winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek 

en in de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij 

deden echt aan recycling.  Maar we deden niet aan dat “groene gedoe” in die 

tijd! Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk 

gebouw. Wij liepen naar de supermarkt en hesen ons zelf niet iedere keer in een 

300 PK machine, elke keer als we 2 blokken verder moesten zijn. Maar ze heeft 

gelijk: wij hadden dat “groene gedoe” niet in onze tijd! Babyluiers gingen in de 

kookwas, omdat wegwerp luiers niet bestonden. We droogden onze kleren aan 

de lijn en niet in een energieverslindende wasmachine die continu 2000 Watt 

verbruikt. Wind- en zonne-energie droogden onze kleren echt - vroeger, in onze 

dagen. Kinderen droegen de afdankertjes 

van oudere broers en zussen en kregen niet 

meteen gloednieuwe kleren. Maar de jonge 

dame heeft gelijk! Wij hadden dat “groene 

gedoe” niet in onze tijd. In die tijd hadden 

we - misschien - 1 tv of radio in huis en niet 

1 op elke kamer. De TV had een klein 

schermpje, ter grootte van een zakdoek en 

niet een scherm ter grootte van de 

Bijenkorf. In de keuken werden gerechten 

gemengd en geroerd met de hand, omdat we geen elektrische apparaten hadden 

die alles voor ons deden. Wanneer we een breekbaar object moesten versturen 

per post, dan verpakten we dat in een oude krant ter bescherming en niet in 


