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Voorwoord

De dag dat ik dit voorwoord intik, zitten veel politieke kandidaten in spanning of ze 
binnenkort plaats kunnen nemen op de blauwe stoeltjes in de Tweede Kamer.
Als de nieuwsbrief op maandag of dinsdag bij jullie binnenvalt weten we allemaal wie 
er de komende tijd , zoals beloofd, onze belangen gaan behartigen. Laten we in elk 
geval hopen dat onze doelgroep de nodige aandacht blijft krijgen, of dit nou gaat over 
pensioenen, zorg, huisvesting of andere zaken die inherent zijn aan ouder worden.

Stiekem had ik gehoopt dat we bij de laatste persconferentie van Mark en Hugo (het 
lijkt onderhand op een komisch duo) wat positievere berichten zouden ontvangen  die 
het mogelijk maken om onze vaste activiteiten in de “Schakel” weer op te pakken. Bij de 
biljarters is er de twijfel of ze de vastgestelde gemiddelde scores nog wel zullen halen, de 
kaarters zijn misschien vergeten hoe het spelletje ook alweer gespeeld dient te worden.

De kieners zijn echt wel toe aan wat meer ontspanning om nog maar te zwijgen over 
alle andere bijeenkomsten, sportief of creatief. Hopelijk zijn we binnenkort allemaal 
gevaccineerd en wordt alles weer “normaal”.

De agenda voor April is weliswaar opgenomen maar jullie begrijpen dat deze geheel 
afhankelijk is van de ontwikkeling in de corona maatregelen.

In deze nieuwsbrief is wel een stuk opgenomen van Herman Hermans, die met vele an-
deren alvast gezorgd heeft voor een derde jeu de boules baan zodat we, zodra het weer 
en de regels dit weer toelaten, kunnen beginnen met een balletje op te gooien.
We hebben hierover al eerder iets kunnen vernemen uit het Udens Weekblad bij een 
artikel van “Udenaar de Toekomst”, maar daar stond wel een storende fout in.
Niet wethouder Franko van Lankvelt was de stimulator maar Maarten Prinssen is de 
KBO tegemoet gekomen om onze wens te realiseren.

Belangrijk thema, zeker ook voor ouderen, is veiligheid en met name op automatise-
ringsgebied. Behalve KBO Brabant heeft ook Guus Verdult enkele stukjes ingezonden 
die dit onderwerp aansnijden.
Ondertussen is er nog steeds de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het invullen van de 
belasting maar daarvoor wordt wel aandacht gevraagd met een correctie op de vorige 
bijdrage in maart.
Als binnenkort het bestuur weer kan vergaderen wordt ook definitief een datum vast-
gesteld voor de jaarvergadering en andere zaken die, die in vroegere tijden ter sprake 
kwamen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van een uitstapje.

Veel leesplezier en blijf positief: 
Marius Wijdeven
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Activiteiten agenda

Deze agenda onder strikte voorbehoud in verband met de coronaregels 
volgens het  R.V.I.M. en of de Schakel open is.

Elke dinsdag en donderdag Biljarten  aanvang  13.00
BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAGMIDDAG  JEU DE BOULES 

April
dinsdag 6  APRIL kienen/koersbal
dinsdag 13  ARIL koersbal
dinsdag 20 APRIL kienen/koersbal
DINSDAG 27 APRIL KONINGS DAG
  

Oplossing 
puzzel 
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
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Beste Jeu de 
Boule vrienden

In de aankondiging gebruik ik de woorden van het lied, van Devina “HET DUURT TE 
LANG”.
Het duurt te lang,
we staan hier al een tijdje en we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me. 
(Het duurt te lang)
Het duurt te lang, we staan stil, 
wat jij wil, wat ik wil. (Het duurt te lang)
Ook op ons, is deze songtekst van toepassing, de coronacrisis houdt ons in de greep.
Wij missen de gezelligheid. (Het duurt te lang)
Wij missen de spontane sportieve ontmoetingen. (Het duurt te lang)
En dit duurt nu al een hele tijd. (Het spijt me)
Graag zouden we allemaal zien, dat deze moeilijke tijd voorbij zou zijn. (Wat jij wil, wat 
ik wil)
Laat hopen dat we allemaal snel gevaccineerd gaan worden, en we ons normale leven 
snel weer kunnen oppakken. (Het duurt te lang)
Wij staan ook machteloos, maar er is licht aan het einde van de tunnel?
Ondanks de coronapandemie hebben we de “3e baan” kunnen realiseren, er is veel en 
zwaar werk verzet.
Banken, tafel, afvalbak verzetten.
Tegels, banden, zand eruit, nieuw onderlaag, alles stellen en terugplaatsen, trillen 
onderlaag en toplaag aanbrengen.
Met dank aan iedereen, die meegeholpen heeft deze zware klus te klaren.
Helaas kunnen we op dit moment niet plannen, daar we niet weten wanneer er weer 
iets mogelijk is.
Hopelijk komt er de komende maanden meer bewegingsvrijheid en hebben we weer 
eens een gezellig samenzijn. 
Tot snel, hou nog even vol.

Met vriendelijke groet, 
Herman 



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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Nieuwe oplichtingstruc:
 bank-aan-huis-oplichting

•   Nieuwe oplichtingstruc: bank-aan-huis-oplichting
      Er komt een nep-bankmedewerker bij u aan huis om zogenaamd samen met u uw 

bankrekening te beveiligen of om uw betaalpas of inlogapparaatje en uw pincode 
op te halen. 

•    Uw bank vraagt nooit om uw pincode, betaalpas of inlogapparaat en zal 
deze nooit bij u ophalen!

Wat gebeurt er?
Een oplichter belt en doet zich voor als iemand van uw bank. Het telefoonnummer 
waarmee de oplichter belt, kan het echte nummer van de bank zijn, maar is het niet. 
Dat is het spoofing-gedeelte. De nep-bankmedewerker maakt de persoon aan de 
andere kant van de lijn eerst bang met een smoes, door bijvoorbeeld te zeggen dat er 
een verdachte grote betaling vanaf diens bankrekening is gedaan, dat diens computer 
niet meer veilig is of dat een betaalpas of inlogapparaatje vervangen moet worden. 
Daarna maakt de nep-bankmedewerker het slachtoffer wijs dat er iemand van de bank 
langs moet komen (‘tja, corona, u kunt niet naar het kantoor komen, dus we komen 
naar u’) om de problemen op te lossen of om een pas of inlogapparaat op te halen. 
Sommige boeven zijn zo brutaal dat ze zich een weg naar binnen weten te banen om 
even te helpen met de computer.

Correctie bij artikel over Belastingaangifte 2020
in nieuwsbrief van vorige maand. 
In het artikel over de belastingaangifte 2020 heb ik aangegeven dat u zich kon wenden 
tot de contactpersoon van Seniorenbelang Uden om hulp te ontvangen van één van de 
belastinginvullers van Uden.
De door mij vermeldde heer Frans Peters heeft mij laten weten dat in Uden voorlopig 
geen invullers beschikbaar zijn wegens grote drukte.

U kunt het proberen bij:
Theo Vullers (KBO Odiliapeel) telefoon:  0413 - 272944
Piet van de Wilden (PCOB) telefoon: 0413 - 264324
Wanneer het in Uden weer mogelijk is krijgen we dat te horen en laten u dat 
uiteraard weten.

Guus Verdult / webmaster 
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Cor van Boxtel: 

De moderne  tijd hi ons veul gegivve,
toch rake we stillekes ok veul  kwijt. 
Traditie`s worre afgeschaft, ze pââsse 
niemér in dizze tijd. 

Ok ons Volkelse Sacraments-proccessie 
behurd vort tot `t verleje 
Die toen nog dur ons durpke trok, 
is alwér zowa 45 jaor geleje 

On die jaorlukse proccessie, 
werd veul  tijd en zuirig gelid. 
Di tot s`Here eer en glorie, 
` t is zund dé ons jeugd `t niemer wit. 

Dage lang, ware mense bizzig, 
want er moes mirakels veul gebeure. 
Bluumkes plukke, um te strooien, en 
zakkevol mi zaagmeel kleure . 

Daags te vurre,  s`mèriges vruug, ware 
mense al in`t gereel. 
Kwam vur de kerk unne ere boog, 
en wit-gele vlagge on unne lange steel. 

In de Nieuwstraot en Aerd-Willem, 
woar de straot één bloeme zee. 
Alle mense werkte samen, 
al werkte `t weer nie ââltijd mee. 

De proccessie trok ok dur de Ligge-
heuvel, ze waore daor nogal mi vereerd.   
Want hil die buurt  krig `n skonmaak 
burt en ginne stroi-spier lag verkeerd. 

De olling route lag vol mi bluumkes, 
palm-tékskes en skon wit zâând. 
Mar ok heel mooi bijbelse figuren, 
gemakt dur Volkelse mense hâând. 

As al dé werruk waor gedòn, 
de vesiering waor gebeurd. 
Leke de straoten as tapijten, 
van `t zaagmeel skòn gekleurd.

En as de Mis waor afgelope, 
werd onder `t luije van de klok. 
De processie opgesteld, 
die dan zuutjes on vertrok. 

De sacraments 
proccessie 
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Vurop liep Grard Aldenhuiyen  statig, 
mi `t vaandel van St.Antonius Abt. 
Ok volop Zusters liepe mee gekleed 
in zwart habijt en wit gekapt. 

Niemes liep op die bijbelse figuren, 
alleen ons Lieve Hirke en de Bree. 
De rest die liep er netjes neve, 
En iedereen ha dòr vrede mee. 

De stoet waar skòn, en ok heel deftig, 
`n proccessie vol praal en pracht. 
Flambouwendragers liepe mee, 
As `n waardige ere-wacht. 

Ok Misdienaars en acolieten, wierook-
dragers vur `t baldakijn. En ons Lieve 
Vrouwke werd gedrage, dur bruidjes in 
japunnekes as van satijn.  

De Bree met Ons Heer in de monstrans.  
liep heel devoot en ingetoge. 
Terwijl ons koor dan plechtig zong, 
heel skon:” Hosanne in d`n Hoge” 

Geknield zaten mense vur hun huize, 
aagter `n toffel mi bluumkes uit eige hof.  
Het bildje van `t heilig Hart er tusse,  
tot s`Heren eer en alle lof.

Er werd gebid en veul gezonge, 
mar we bliekte ok veul rond, 
Hoe de haver en de elper. 
en bij wie de rog `t skònste stond! 

Op Osterens in `t prossessie park, 
stond alles skon en proper klaor. 
En um ons Lieve Hirke te ontvange, 
stond er, skòn versierd,`t rust-altaor. 

Dan begòs `t sluitingslof, mi unne lange 
preek van pestoor de Bree. 
Dan werd er nog `n lied gezonge, 
en krig iedereen de zegen mee. 

Ondertusse waor in de Antonius-
straot, ok iedereen  on`t werk. 
Um hun straot mooi op te sieren, 
as de prossessie terug gong naor de kerk

Wordt vervolgd…houdoe,  Cor



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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Luisterlijn heeft een 
nieuw nummer

Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. 
Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning 
op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens 
met hun verhaal terechtkunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.

Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van 
het 0900-nummer. Op dit moment betaalt de Luisterlijn per minuut en voor elk 
gesprek dat binnenkomt. ‘Hoe meer we worden gebeld, hoe hoger de kosten. 
Op deze manier voorkomen we deze kosten’, zegt Leo Noordegraaf, directeur-bestuurder 
bij de Luisterlijn. Een 088-nummer is nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn. 

Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de beller – 
net als bij het oude telefoonnummer – geen extra kosten, alleen het normale beltarief.



Twee webinars

Twee webinars tijdens Campagne Senioren en Veiligheid 
KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de 
campagne Senioren en Veiligheid. Deze vindt plaats in april.

Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst of de webinars 
met Catharine Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs, meekijken 
bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing.

Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van senioren en veiligheid. 
Deze maand wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in 
samenwerking met de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, 
Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de Politie en het CCV.

Er worden twee webinars georganiseerd die door Catherine Keyl worden presenteerd. 
Catherine zal u samen met de tafelgasten, waaronder de politie, voorlichting geven om 
deze nare vormen van criminaliteit te voorkomen.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinars.
Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing is oplichting waarbij de oplichter 
zich voordoet als uw bank en u op deze manier geld probeert af te nemen. Ook deze 
keer laat acteur Kees Hulst in een filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat en wat u 
er tegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, 
hulpvraagfraude en phishing weer aan bod.
Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over online veiligheid. U krijgt informatie 
over hoe u veilig kunt internetten. U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van 
wachtwoorden, het belang van het maken van updates, het gebruik van een virus- 
scanner en het maken van back-ups. Het is belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat 
u ergens op klikt!

U kunt de webinars volgen via de website maakhetzeniettemakkelijk.nl:
-      Op donderdag 15 april om 10.30 uur het webinar over spoofing;
-      Op donderdag 22 april om 10.30 uur het webinar over veilig internetten.

Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen dan kunt 
altijd op een later moment de webinars terugkijken.

Gaat u hiervoor naar de website maakhetzeniettemakkelijk.nl 
op een moment dat het u uitkomt.
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Breng	le(ers	uit	de	puzzel	over	naar	de	hokjes	met	het	corresponderende	nummer.	

Horizontaal:	 1	 vechtsport	 5	 pl.	 in	 Flevoland	 10	 Franse	 kaassoort	 12	 roofvogel	 14	 deel	 v.e.	
korenhalm	15	oefenmeester	19	aanwijzend	vnw.	20	bevel	21	=jdwijzer	23	buislamp	24	voordat	
26	hoge	berg	27	zich	verschaffen	29	tuinvak	31	honingbij	32	Bijbelse	priester	34	Engels	bier	36	
boomscheut	37	voordat	39	soort	fee	40	rangtelwoord	41	loo@oom	42	ik	43	teer	44	stuk	grond	
46	afslagplaats	bij	golf	48	plek	51	fijn	weefsel	53	toverkunst	55	deel	v.e.schoen	57	rij	59	a	priori	
60	vernieuwing	63	namelijk	64	woonboot	66	tropische	vogel	67	koordans	68	tekst	op	muziek	70	
Scandinaviër	71	geraffineerd	72	na	die	=jd.	

Ver8caal:	1	Afrikaans	dorp	2	hooghar=ge	houding	3	muzieknoot	4	losse	draad	6	vergrootglas	7	
en	 volgende	 8	 wiel	 9	 bevoorrechte	 groep	 10	 reisgoed	 11	 luxe	 woonhuis	 13	 ober	 15	
gewichtsaGrek	16	gravin	 van	Holland	17	wolvlokje	18	 soort	 appel	21	groot	water	22	deel	 v.e.	
fiets	25	slotwoord	28	leerkracht	30	vloermat	31	traag	33	vogeleigenschap	35	iedere	persoon	36	
pl.	 in	 Gelderland	 38	 pl.	 in	 Gelderland	 42	 dag	 en	 nacht	 43	 kanselrede	 45	 samengaan	 47	
vrouwelijk	dier	49	nageslacht	50	zitbad	52	watering	54	grasmaand	55	dierenverblijf	56	poes	58	
in	elkaar	61	Chinees	gerecht	62	robe	65	uitblinker	67	soort	hert	69	dominee	70	dit	is.
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