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Voorwoord

Ook bij KBO Brabant hebben ze het licht gezien, vandaar dat deze nieuwsbrief met 
het blad “ONS” toch nog voor de kerst bij u in de brievenbus valt.
Hiermee wordt dan afgeweken van de ingeslagen weg om op de laatste maandag 
van de maand uit te komen. En laat ons eerlijk zijn, op het einde van het jaar en 
voor de normaliter gezellige kerstdagen wil je meestal een boodschap kwijt.
Ik kan me niet voorstellen dat er in het verleden ( de oorlogsjaren even buiten 
beschouwing gelaten) ooit een somberder kerstf eest en jaarwisseling is gevierd 
dan die van 2020.
Donkerder periode dan nu, en dan bedoel ik niet de korte dagen voor de kerst 
waarbij daglicht spaarzaam is, is nauwelijks voor te stellen met alle opgelegde 
maatregelen om het Coronavirus de baas te blijven. 
Laten we ons toch maar houden aan die regels en positi ef blijven denken nu de 
berichtgeving opti misti sch is over de komende vaccinati e, waarbij onze doelgroep 
voorrang gaat krijgen.
Ik weet dat ik in herhaling ga vallen en dat je iedereen hoort spreken over het zorgen 
voor elkaar, wat extra aandacht geven voor degene die zich eenzaam voelt of behoeft e 
heeft  aan een luisterend oor. Meer dan ooit geld in deze dagen : “SAMEN WORDEN 
WE CORONA DE BAAS EN KOMEN ER BETER UIT”.
Gehoord de diverse reacti es over de aanbieding van een kerstatt enti e-, mogen we 
opmaken dat dit gebaar gewaardeerd werd. Dank voor de vele personen die zich 
ingezet hebben bij de distributi e.

Dank ook aan alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de 
vereniging, ook al was het aantal acti viteiten wel heel karig.
Een welkom berichtje ontvingen we ook van de sti chti ng “Udenaar de Toekomst” 
die de plannen tot aanleggen van een derde jeu-de-boulebaan, fi nancieel gaat 
ondersteunen.

Veel valt er verder niet te melden in deze nieuwsbrief en dit geeft  wel meer ruimte 
om u allen toe te wensen:

Toch een plezierig kerstfeest, ook in kleine kring, 
en voor het nieuwe jaar, vooral veel geluk en gezondheid.

Uw voorzitt er, Marius Wijdeven

Voorwoord
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Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur
BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAGMIDDAG  JEU DE BOULES 
Dit alles onder voorbehoud in verband met het corona virus  

December
dinsdag 22 dec koersbal
dinsdag 29 dec kienen/koersbal
  
Deze acti viteiten volgens het protocol en corona regels.
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Oplossing 
puzzel 
december

N A P E L S K L E P E L
H A R D U I P R I K
E D E U I L A L M E N E
L E O N D E R D A A N I N
P R O O I L E A N O R E N
E N I E R E S I R E E
R A G K A T E P E C O L

L E E C O B R A E L I
C E L R E N A L A A R A
A U I E R E K L E M T
D E K E N A G A B E E S T
E L P E T R O L E U M T E
A A S T A K S I M P O N
U N I E P R B O O T

D R E V E L R E C E P T

E P E L

Acti viteiten agenda
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kerstgeschenk KBO Volkel 2020

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein 
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn
  
Wij willen je dit kaarsje geven
Om te laten weten
Dat we je niet vergeten
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Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag               10.00 - 14.00 uur

April en mei

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag                10.00 - 16.00 uur

KBO Volkel- Contacten voor activiteiten 

Kienen  Jeanne van Asseldonk Hermelijnstraat 11 tel. 0413 273137

Fietsen Frans van Boxtel Hogerandweg 14a tel. 0413 273696

Jeu de Boules Herman Hermans  Kroatenstraat 3 tel. 0413 275277

Biljarten  Martien van Dooren   Nieuwstraat 24 tel. 0413 302561

Sjoelen Sjaantje van Kessel  Maatseheistraat 4a tel. 0413 274324

Koersbal Tonny Wijdeven Liessentstraat 24 tel. 0413 272946
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KBO Volkel- Videobellen en Corona.

Door de vervelende coronamaatregelen kan de geplande bijeenkomst nog steeds 
geen doorgang vinden. Het leek ons een goed idee om juist nu alvast een beschrijving 
te geven hoe we met onze telefoon of tablet kunnen bellen met beeld.
Een smartphone kan niet alleen gebruikt worden om te bellen, maar ook om te 
videobellen. Een handige manier om dit te doen, is met WhatsApp. Vraag iemand in 
uw omgeving om WhatsApp op de telefoon te installeren.
Vervolgens kunt u via WhatsApp praten met iemand die u niet in levende lijve kunt 
zien, maar wel op de telefoon!

1.  Bij de contactpersonen die in uw WhatsApp staan (zoals uw kinderen, kleinkinde-
ren, vrienden of de thuiszorg) kunt u de persoon uitkiezen met wie u wilt beeldbel-
len.  Tik op die naam.

2.  Rechtsboven in de hoek van het beeldscherm ziet u nu een afb eelding van een vi-
deocamera. Drukt u hierop, dan maakt de telefoon verbinding met de telefoon van 
degene die u wilt bereiken. Als deze persoon opneemt, kunnen jullie elkaar zien.

3.  Wordt u gebeld via WhatsApp, dan ti kt u op de groene knop die in beeld verschijnt. 
Is het gesprek klaar en wilt u ophangen, dan ti kt u op de rode knop. Is de knop niet 
in beeld, ti k dan even kort op het scherm.

4.  Voor het gebruik van WhatsApp hebt u internetverbinding nodig. Wees niet          
pessimisti sch als het beeldbellen de eerste keer niet lukt. Iets nieuws leren kost ti jd! 
Hoe vaker u WhatsApp gebruikt, hoe sneller u het onder de knie krijgt.

In de hoop dat we begin 2021 toch nog gezellig met een aantal mensen in de Schakel 
bij elkaar kunnen komen om met de telefoon of de tablet het internet te verkennen 
en wat ti ps en trucks met elkaar door te nemen, wens ik u tot het zover is, een goede 
gezondheid, fi jne Kerstdagen en een pretti  ge jaarwisseling.

Guus Verdult
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KBO Volkel- Cor van Boxtel: 

Ons wirreld verandert dur de 
jorre, en God wit wa `ter nog 
gebeurd.
Alles mag en moet vort kunne, 
en Volkel wurdt ok mee 
gesleurd.

Pestoor De Bree liep nog in vol 
ornaat, Mi unne zwarte hoed 
en lange toog,
En wellie viete toen ons pet 
nog af, uit respect, of vur `t oog?

D`n ti llevisie bestond nog nie, 
mar nog wel d`n Blazius zegen. 
De rog die worde gepalmd,
en veul gebid vur drugt of regen.

17 Januorrie Boerredag
Toilet waar `t skijthuis of de plee, toen 
stress en web-site nie bestond.
Mar wel verschil van mening, in d`n 
Volkelse Boerebond !

Op d`n boeredag kwame 
paoters preke, Ze sloege de 
prikstoel bekant kapot. 
Over hoe ge braaf en zuut 
moest leve, vural ok over `t 
6de en 9de gebod .

Volkels skonste vee stond on 
de kerk, mi medollie`s en mi
 lint umhange.
Van top tot teen gewase, um 
de zegen te ontvange.

‘t vee worde dan gezegend, 
op Volkels boerredag .
Al ware `t wel de dikke bille, 
die de pastoor de zegen gaf.

Wor bleve toch die mager 
koei?
nee, die stake nie van wal.
Die de zegen `t hardste noddig 
han, bleve sti llekes op de stal!

17 Januorrie
Boerredag
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Mar dé mog de pret nie 
hindere,
zelfs nie vur pestoor de Bree. 
Hij zag `t veschil nie tusse vet 
en mager, hij ha ummers gin 
verstaand van vee.

No de Mis kwam boerrevolk 
dan same , jorre lang, 
traditie`s trouw.
Mi de pestoor as gistelluk 
adviseur, in `t toen nog 
boerrebonds gebouw.

Dan worde er goed geëten, 
en de pestoor die bidde veur. 
Hij krig, as uurste 
worstebrood,
dé sprikt, as de gistelluk 
adviseur.

Wordt vervolgt.. houdoe…Cor
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Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 
16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 
26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 
37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 
44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige 
gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 
Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen.

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 
8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 
17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 
30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. 
korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 
50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 
mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg.

Puzzel

www.puzzelpro.nl©
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Kerstwens KBO Brabant
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Moppen

Coronati jd quotes

Een grote, breedgeschouderde jongen 
komt een café binnen en roept: 
‘Is er iemand die wil vechten?’
Alle bezoekers kijken de zware jongen 
angsti g aan en houden wijselijk hun 
mond.
De jongen schreeuwt nog een keer:
‘Is er iemand die wil vechten?’
Een van de bezoekers verzameld al
zijn moed en antwoordt: ‘Nee hoor,
er is hier niemand die wil vechten.’
‘Mooi,’ zegt de jongen. ‘Dan kan ik hier 
tenminste rusti g een biertje drinken.’

Een toerist is gevangen door kannibalen 
en in de kookpot gestopt.‘Laat mij eruit,’ 
schreeuwt hij. ‘Ik heb een vrouw en zeven 
kinderen te voeden .’
Antwoordt het stamhoofd: ‘Ik ook.’

De loodgieter geeft  na een kleine 
herstelling de rekening aan de klant.
Deze zegt: “Amai, 70 euro! 
Onze dokter is juist buiten heeft  hier een
half uur geweest en kost slechts 15 euro”.
“Ik weet het”, zegt de loodgieter,
“ik was vroeger ook dokter”.

Toen ik zei dat ik voor 
mijn 50ste binnen 
wilde zijn was dit 
niet de bedoeling
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