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Voorwoord

Buiten Coronatijd zou in de editie voor de maand maart meteen een uitnodiging op-
genomen zijn voor de jaarvergadering van onze vereniging. Laten we hopen dat we dit 
in de komende maand alsnog kunnen organiseren waarbij we nu al moeten vaststellen 
dat dit een korte versie zal zijn. Het aantal activiteiten is het afgelopen jaar wel heel erg 
karig geweest en inherent daaraan valt ook over het financieel aspect weinig te mel-
den. Het wordt een kort jaarverslag. Mocht een vergadering met fysieke deelname niet 
mogelijk zijn dan gaan we ons beraden over een schriftelijke afwikkeling. De afgelopen 
maand is bij , nagenoeg alle leden, de contributie weer automatisch afgeschreven en 
zoals ieder jaar krijgt de penningmeester te maken met terugboeking wegens beëindi-
ging van het lidmaatschap. Natuurlijk staat dit eenieder vrij maar ik wil er wel op wijzen 
dat hiermee ook het premievoordeel voor de ziektekostenverzekering bij VGZ vervalt, 
wat meer oplevert dan de kosten van een lidmaatschap. Nu we het toch summier heb-
ben over cijfers mag ik u meteen wijzen op een lijvige bijdrage, die Guus Verdult heeft 
verzorgd. nl. de jaarlijkse belastingaangifte en de nodige hulp die daarbij mogelijk is.

Vorig jaar mochten we nog nagenieten van een geweldige carnavalsmiddag in het mu-
ziekhuis, wat ons ook dit jaar ontnomen is. Hulde toch aan de carnavalsvereniging die 
op een geheel eigentijdse wijze de moeite heeft genomen om het jubileumjaar toch 
nog iets feestelijks mee te geven in de vorm van een Livestream met terugblik op 55 
jaar carnaval in Volkel. Deze is nog steeds te volgen via de website van “De Piepers”.
Ik kan me hierbij wel voorstellen dat niet al onze leden, gezien de gemiddelde leeftijd, 
in staat zijn geweest om dit te kunnen volgen. Misschien is het mogelijk om, zodra dit 
weer kan, een compilatie te krijgen om deze alsnog een keer in de Schakel te vertonen.
In deze aflevering van de nieuwsbrief zullen we de woordpuzzel wel laten afdrukken 
met de omschrijving erbij anders wordt het wel een heel moeilijk zoekplaatje.

Waar ik zeker op wil wijzen is de mogelijkheid om op 17 maart a.s. je stem uit te brengen 
voor een nieuwe tweede kamer en deze keer is er voor onze doelgroep de mogelijkheid 
om dit al eerder te doen via de post. Maak gebruik van dit recht en een argument als” ik 
ga niet meer stemmen want ze doen toch niet wat ik wil”, gaat zeker niet op in een land 
waar je met meerdere partijen moet regeren. Een partij die alleen de absolute meerder-
heid heeft kan waarmaken wat ze beloven en dat is voor Nederland absoluut utopie.

Hopelijk krijgen we op 2 maart wat positiever bericht i.v.m. Corona en zicht op 
versoepeling, zodat we elkaar weer mogen treffen , ook in “De Schakel”.

Houd vol !!!!

Marius Wijdeven
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Belastingaangifte 2020           

Omdat wij in Volkel niet (meer) beschikken over een eigen belasting-invuller, kunnen wij 
gebruik maken van de mogelijkheden van Seniorenbelang Uden. Dit is de Udense tak van 
KBO Brabant. Op onze eigen website kbovolkel.nl vindt u onder de kop; “Dit doen we 
o.a.” een link naar de betreffende pagina. ( https://www.seniorenbelang-uden.nl/belas-
tinghulpen/ )  Hierbij deze pagina’s 

Onze belastinghulpen kunnen u helpen met de invulling van uw belastingaangiften. 
Deze personen kunnen u alléén helpen met het invullen van uw jaarlijkse belasting- 
aangiften en aanvragen/wijzigen van toeslagen.  Zij kunnen en mogen u niet adviseren 
in belasting-zaken. Daarvoor moet u bij een erkende belastingadviseur zijn.

Onze belastinghulpen zijn:
Frans Peters (coördinator) – Telefoon: 06-29736040 – Emailadres: franssu.v.p.a.b@gmail.com
Jan Hegeman – Telefoon: 0413-264866 – Emailadres: janhegeman1945@gmail.com
Lenie van Heusden – Telefoon: 0413-253716 – Emailadres: l.v.heusden@hotmail.com
Ben Hilders – Telefoon: 0413-268994 – Emailders: benhilders@gmail.com
Jan de Koning – Telefoon: 0413-245405 – 06-17962569 Emailadres: jdku88@gmail.com
Wim van Lanen – Telefoon: 0413-249432 – Emailadres: wvlanen@hotmail.com
Arnold van Lieshout – Telefoon: 0413-262700 – Emailadres: lieshout24149@gmail.com
Henk Reuvekamp – Telefoon: 0413-266073 – Emailadres: genhreuvekamp@home.nl
Albert van Rosmalen – Telefoon: 0413-260126 – Emailadres: vanrosmalen@home.nl
Edwin van der Burgt – Telefoon: 06-55833150 – Emailadres: edwin@huiskamerhypotheken.nl 
                                                                                                                                              
NIEUWE KLANTEN KUNNEN ZICH AANMELDEN BIJ FRANS PETERS (zie gegevens hierbo-
ven), ONDER VERMELDING VAN: NAAM en VOORLETTERS, ADRES, GEBOORTEDATUM, 
BSN-NUMMER, TELEFOONNUMMER en (zo mogelijk) EMAILADRES. Hij zal dan contact 
opnemen met de belastinghulpen en vragen of iemand nog een nieuwe klant kan 
aannemen. Als een van de belastinghulpen nog een nieuwe klant aanneemt, dan zal 
hij of zij daarna contact met u opnemen en een machtigingscode aanvragen om uw 
aangifte te kunnen invullen. Er is echter momenteel nog maar beperkte mogelijkheid 
om nieuwe klanten aan te nemen, dus vol is helaas vol. 

·  SENIORENBELANG UDEN kan helpen met uw belastingaangifte over 2020    
Velen van u ontvangen van de belastingdienst binnenkort weer een verzoek om aangifte 
te doen van het inkomen over 2020. Seniorenbelang Uden is graag bereid om, naast 
onze vaste klanten, die al gebruik maken van onze belastinginvullers, voor dit jaar nog 
een BEPERKT aantal nieuwe klanten daarbij te helpen, indien dit mogelijk is. Wilt u, als 
nieuwe klant, van de diensten van S.U. gebruik maken dan kunt u voor de aangifte van 
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2020 contact opnemen met: Frans Peters, telefoon: 06-29736040 of email: 
franssu.v.p.a.b@gmail.com Hij zal u dan, zo mogelijk, onderbrengen bij een van onze 
belastinginvullers, die daarna contact met u opneemt. 
·   Onze belastinginvullers werken op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat gemaakte 

kosten, zoals b.v. reis- kopieer en printkosten door de belastinginvuller in rekening 
kunnen worden gebracht. Dit wordt van tevoren aan de betreffende persoon mede-
gedeeld. Deze onkostenvergoeding is voor de aangifte 2020 voorlopig vastgesteld op        
€ 12,00 per huishouden.

Wie komen hiervoor in  aanmerking?
Deze service is bestemd voor alle inwoners van Uden met een AOW-uitkering en een 
belastbaar inkomen (in 2020) van maximaal € 35.000,00 voor een alleenstaande en             
€ 50.000,00 voor samenwonenden. Deze bedragen zijn echter nog onder voorbehoud. 
Voldoet u hier niet aan dan kunt u eventueel toch van hun diensten gebruik maken als zij 
daartoe bereid zijn, maar dat gebeurt dan op “persoonlijke titel” van de betreffende be-
lastinginvuller en buiten de verantwoordelijkheid van de KBO en Seniorenbelang Uden. 
In zijn algemeenheid geldt wel dat het om redelijk eenvoudige aangiften moet gaan. 

Voorbereiding:                                                                                                                                                           
Om te voorkomen dat de hulp bij aangiften een tijdrovende zaak wordt, is het de bedoe-
ling dat u voorafgaand aan de afspraak met uw belastinginvuller, uw financiële gegevens 
die u bij de aangifte nodig heeft, in huis hebt en zoveel mogelijk geordend. Denk er 
daarbij ook aan, dat documenten die digitaal, b.v. via “Uw bank” of “Mijn Overheid” 
komen, ook beschikbaar moeten zijn. Daarbij gaat het in het bijzonder om de volgende 
informatie: 
•   Om uw aangifte in te kunnen vullen is een Machtigingscode vereist (dus niet uw eigen 

DigiD-Code). Een machtigingscode kunt u zelf telefonisch aanvragen via 088-1236555 
of digitaal via: machtigen.digid.nl U heeft daarvoor uw Burgerservicenummer (BSN) en 
geboortedatum nodig. U kunt ook afspreken met uw belastinginvuller dat hij dat voor 
u doet. Nadat u de machtigingscode heeft ontvangen moet deze geactiveerd worden. 
Dit kunt u eventueel ook weer door uw belastinginvuller laten doen. Belastingplichti-
gen die voorgaande jaren ook al een machtigingscode hadden aangevraagd en ontvan-
gen, zullen de nieuwe machtigingscode voor 2020 meestal automatisch thuisgestuurd 
krijgen. Ook deze moet dan nog wel geactiveerd worden.

•   Het jaarinkomen 2020: De jaaropgave(n) van de Sociale Verzekeringsbank, Uitkerings-
instanties, Lijfrenteverzekeraars en eventuele Pensioenfondsen.

•   De WOZ-beschikking van de Gemeente met peildatum: 01-01-2019. (Opgave heeft u 
in 2020 ontvangen met de aanslag Gemeentelijke belastingen)        Vervolg op pag. 5



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

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 Kloosterstraat 51 tel. 0413 272946
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Belastingaangifte 2020:
vervolg           

•   Het Financieel Jaaroverzicht 2020 van uw bank(en) met de gegevens van uw bank- en 
spaarrekeningen, uw beleggingen en uw hypotheek.                   

•   Rekeningen van “Buitengewone uitgaven” v.m. ziekte(n) die niet onder uw eigen 
     risico van € 385,00 vallen en niet door uw ziektekostenverzekering worden vergoed. 

(niet aftrekbaar zijn b.v: eigen bijdrage voor hoortoestel, CAK/WLZ en brilkosten)    
•  Bewijsstukken van gedane (ANBI) giften.      
•   Opgave van uw aandeel 2020 in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren, 

indien u in een koopappartement van een appartementencomplex woont.
•   De eventuele beschikking van zorg- en huurtoeslag, als u deze wilt laten aanpassen. 

In principe wordt deze beschikking automatisch aangepast door de belastingdienst na 
ontvangst en akkoord van de aangifte.

Tijdstip van aangifte en verzending: 
De aangifte over 2020 kan pas worden gedaan vanaf 1 maart 2021. Zodra u alle 
documenten (zie voorbereiding) gereed hebt, kunt u een afspraak maken met uw 
belastinginvuller. De aangifte dient vóór 1 mei 2021 bij de belastingdienst te zijn. 
Uiteraard kunt u altijd uitstel vragen tot 1 september. U kunt dit zelf doen via telefoon-
nummer 0800-0543 of uw belastinginvuller kan dit (ook digitaal) voor u doen. 
Houd hiervoor uw BSN-nummer bij de hand.  
·   IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN ZAL DE AANGIFTE WAARSCHIJNLIJK NOG 

NIET BIJ U THUIS KUNNEN GEBEUREN. U KUNT MET UW BELASTINGINVULLER AFSPREKEN 
HOE DAT NU HET BESTE GEREGELD KAN WORDEN. MEESTAL ZULT U DAARVOOR UW 
GEGEVENS BIJ HEM/HAAR THUIS MOETEN AFLEVEREN, ZODAT HIJ/ZIJ DE AANGIFTE 
VANUIT ZIJN OF HAAR EIGEN HUIS KAN AFWERKEN.   

·     Verantwoordelijkheid voor de aangifte:
     Om een aangifte correct te kunnen invullen, is de belastinginvuller afhankelijk van 

de informatie en documenten die door de belastingplichtige(n) wordt verstrekt. 
Daarom is en blijft de belastingplichtige te allen tijde zelf verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de juiste aangifte. De belastinginvuller is hiervoor dus niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk. U tekent hiervoor een zg”Meegeefbrief”.                                                                                                        
De belastinginvuller heeft een geheimhoudingsplicht en beschikt over een speciale pas 
voor eventuele legitimatie.    

·   Contactpersoon/coördinator belastinginvullers en contactpersoon voor nieuwe klanten: 
Frans Peters (Telefoon: 06-29736040 en email: franssu.v.p.a.b@gmail.com) 

Behalve de genoemde belastinginvullers van Seniorenbelang Uden, mag je ook contact 
opnemen met: Theo Vullers(KBO Odiliapeel) telefoon: 0413-272944 en Piet van de Wilden 
(PCOB) 0413-264324. Zij zullen in contact wel aangeven of er nog plaats is.
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Cor van Boxtel: 

As ménneke  van zowa 10 jaor waar 
ik al lid van ons Fanfare St Caecilia. Bij  
Graodje Bouwmans op Oosteres ,die as 
tamboer instructeur waar aongesteld, 
kreeg ik vakkundige tamboer les. De 
uurste  lesse gebeurde zonder trom, op ‘n 
auw toffel of op unne  rom emmer. Lotter 
mee de trom, um weiter te oefene tot 
ge verrig waard, um mi de fanfare mee 
te meuge speule. Same mee Toon Put, 
Ariaan, Vrerke, Toon van Peer Daonde-
len en natuurluk Graodje zelluf vurmde 
wellie toen  het ”show drum en slagwerk 
orkest“ van ons Volkelse fanfare. On-
der de toen bekende mars ”De vrolijke 
Dauwetrappers” zijn veul muzikale wan-
delinge gemakt. Iedereen in z`n eigese 
out-fitt en zonder strakke uniforme  Alle 
kerkeluke- en durps evenementen werde 
ok in dieje tijd muzikaal dur ons fanfare 
ondersteund.Worvan de in “slow motion” 
lopende sacraments-prossesie wel de 
moeilukste waar. Veurop liep Marinus 

Klaassen  mi `t vaandel. Dan volgde wellie 
as `t hierbove al genoemde slagwerk 
orkest. Dan de blaozers, ieder mi `n  
instrument wa `t béste  bij `m paaste. 
Durrum  spulde `t klein Tineske Bouwmans 
dan ok unne  kleine bugel en Hannes 
Daondelen  op unne bas. 
Andersum zou absoluut onmuggeluk zijn. 
Ik moet er  nie aon denke dé Tineske op 
Hannesse bas zou moete  speule, hij kos 
um ummers nog nie ins drage lot staon 
dettie er lucht in kos blaoze. Um `t in de 
maot lope nie moeilukker te make as`t al 
waar, liep Martien den Dapperen (mank 
lopend) durrum dan ok altijd zowa aagter 
aon ! Liggeluk ok um de zelfde reje liep `t 
bestuur van de fanfare tijdens  muzikale 
wandelingen durrum ok olling aagter aon. 
Terwijl  besturen (ok in dieje tijd al ) toch 
gewend ware um altijd en overal  vurop 
te staon of, in di geval te lope! Mar `n 
fanfare die hillemaol uit de maot lupt 
waar toch nog krèk iets erger. 

De fanfare en
Indonesië
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Onbetwist hoogte punt  as lid van St.
Caecilia waar de serenades die wellie in 
die tijd brochte aan de Volkelse soldate 
die uit Indonesië thuis gekomme ware. 
As terechte Volkelse helden worde ze 
ingehaold. De pad naor `t huis waor olling  
versierd mee slingers en  vur de vurdeur 
stond  unne prachtig ereboog mee grote 
letters “Welkom thuis” As ménneke van 
zo`n 15 jaor makte dé toen veul indruk 
op mén.Veural as dan dieje saldaot in 
militaire tropenpak, en olling bruin van 
de Indonesische zon, buite kwam um 
de serenade  in ontvangst te neme. Nog 
gewend aon de tropiche temperatuur, 
mistal rillend van de kauw en  hard 
trekkend aon zo`n duur Engelse sigaret 
mi `n blinkend mondstuk die wellie nog 
terug kende uit dun orlog. Gruts mar ok 
heel blij, stonne  vodder en zeker moeder 
neve heure pas thuis gekomme zoon.
Vol  ontzag en bewondering stond ik bij 
Has Huvenaars op Lankes te roffelen toen 
heure Theo, gewond en wel, thuis waar 
gekomme. De kogel vlak bij z`n long zaat 
er nog steeds zinne de mense.Ok de in-
drukwekkende speech van  Willem Was-
senberg op  Osteres, toen heure Cor en 
Jan  ware thuis gekomme makte in dieje 
tijd veul indruk. De auwer onder ons zulle 
`t nog wel wete hoe Willem wel twintig 
minute lang. zonder spiek bloike `t woord 
voerde. Willem normaal mar unne stille 
mens die gin drie woorde gebruikte as`t 
in twee ok kon. Nao de serenade moesse 
wellie as fanfare dan overal binne komme 
um er inne op te vatte. Zelfs nog wel in 
`t klein huiske van Frénske  ristiaans op 

Oosteres toen heure Herman thuis geko-
me waar. Van de slaopkamer tot de veur-
stal stond alles vol volk en instrumenten. 
As ménneke luisterde ik mi veul interres-
se naor al die spannende verhalen. En 
hoe gevaarluk dé die politionele actie`s 
in  Medang ,Soerabaja, en Batavia, wel 
nie ware. Plaatsname die wellie in dieje 
tijd nog op de lagere school nog hadde 
moete leren. Degene die Cor Jonkers nou 
nog oit mee zunne hond zien lope zou  ik 
zegge kikt mar op dees foto. 

En waarschijndeluk zegde dan krék as 
ikke, “jonge jonge wa is`t al wér lang 
geleje “ wanne”.

Jan van Bertus Arts, trots op zijn nieuwe
Fiets, geschonken door zijn “Heikant”.



Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

zekerheuts
Kloosterstraat 17
5408 BA VOLKEL
T (0413) 27 45 65
E geldzakenvolkel@zekerheuts.nl
I www.zekerheuts.nl
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Woordzoeker 
afgelopen februari

Dit maal met beschrijving

S O L L E B O C I P B N B H E
R P E I K O E T S J E E O O N
E I T A N O D R A P W G R R E
D O S Z U I N I G H E I D I S
N E I U B T R O T S G R E G A
I N D N U S K E C C I R S L P
L E K A B J A H T R N W I E A
V D L R E O O N R E G A R E N
G N E O U O E I I A S T K S T
A A M K L I T T O T A A L W Y
D B Z E E A S E E I A A A O K
E E C T N A L B I N O I T E O
L I T T N A B L O E I H R D U
E R I N D O O R K O M E N E S
R D O K K E N E R E G A A L G

www.puzzelpro.nl©

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende 
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AASETER
AGEREN
ALBINO
BEULEN
BEWEGING
BORDES
CREATINE
DAGVLINDER
DELER

DOKKEN
DONATIE
DOORKOMEN
DRIEBANDEN
EICEL
GAREN
GOKJE
GRIET
HIAAT

HOGESCHOOL
HORIG
INBOETEN
IRRITANT
KOETSJE
KORAN
KRUISBOOG
LEESWOEDE
MELKDISTEL

NABLOEI
NOTIE
ONTZAG
ONZIN
PANTYKOUS
PARDON
PASEN
PERSEN
PICOBELLO

PIOEN
REGAAL
SANITAIR
STORTBUIEN
TOTAAL
ZUINIGHEID



Dag februari
Hallo maart
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Woordzoeker maart

N S T J T I U L F R E V O T R
E B H A N G M A P S U O S N N
P E R R O N O E C R W A T E M
P S E I T O M E E A V U V R O
O J T G I V N N A L R E R E O
T E S R R E O I E N Z A N I T
S A L T A N E G E W A A D G A
F H A F B R A R E T A H K N A
A A H L P N O E S L V A D E M
V R T A A L F O U T N N J K F
I E L N E T T O N K E E A K I

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

www.puzzelpro.nl©

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende 
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AFSTOPPEN
ATOOM
BARITON
BESJE
DUIKLESSEN
EERSTEKLAS
FLANK
GEWAAD
GIEREN

GODEN
HALSTER
HANEKAM
HANGMAP
HAREM
JARIG
JEUKEN
KAKEN
KNOTTEN

KRAAMFEEST
MEELZAK
MOTIE
NAGELVAST
OORARTS
PERRON
RONDOM
SCENE
SCHUIFMAAT

SNEEUWEN
STAAR
TAALFOUT
TIKKEN
TOVERFLUIT
TURNER
ULAAN
VADEM
VEDEL

VOGELNEST
VUREN
WAAIERPALM
WEGENATLAS
ZEVEN
ZWEEFTREIN




