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Voorwoord

De week waarin dit voorwoord wordt geschreven staat zowat geheel in het teken van 
het songfestival en de liefhebbers kunnen genieten. Het enthousiasme van zowel de 
deelnemers, het minimale aanwezige publiek en de presentatoren sprankelt extra nu 
we ook langzaam vooruitblikken op een leven zonder beperkingen.
Alles wordt uit de kast gehaald om Rotterdam te promoten en uit te stralen dat dat de 
stad is waar je eens geweest moet zijn. Dat kunnen meerdere leden beamen die er bij 
geweest zijn bij de busreis van de KBO Volkel.
Nu we het toch hebben over een mogelijk reisje voor onze leden, mag ik u alvast 
uitnodigen om in uw agenda de datum van 1 september te noteren. 
In een van de volgende nieuwsbrieven zult u hierover verdere informatie kunnen 
vinden en u begrijpt dat zekerheid ook dan nog niet helemaal gegeven kan worden.
Bij de recente bestuursvergadering is besloten om de jaarlijkse bedevaarten naar 
Handel en Den Bosch voor te bereiden en de data zijn hiervoor vastgesteld.
Al heel snel: Woensdag 16 juni gaan we Maria opzoeken in Handel en 18 augustus 
hopen we naar Den Bosch te kunnen fietsen.
Gegevens over Handel, elders in deze brief en Den Bosch volgt later.
De optimistische geluiden over het einde van de beperkingen hebben helaas nog niet 
geleid tot totale opening van ons clubhuis,” De Schakel” ondanks de vele pogingen bij 
de gemeente om tot beslissingen te komen die ons welgevallig kunnen zijn. Laten we 
hopen dat we binnenkort groen licht krijgen. Mocht dit eerder zijn dan de volgende 
nieuwsbrief, verneemt u dat wel via andere kanalen, zoals Brabants Dagblad of Udens 
Weekblad en misschien wel van eigen constatering. Wat we al wel kunnen is op de 
woensdagmiddagen het jeu de boules spel spelen van 13.30 uur tot 16.30 uur, waarbij 
de Schakel alleen open is voor toiletbezoek, dus nog zonder consumptiegebruik.
Het blijft natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.
De terrassen zijn langer open, dus bij fietstochten kan men weer aanleggen en wil je 
daarover meer weten, neem dan even contact op met Frans van Boxtel.
Vorige editie hebben we de aankomende Zomerfair gemeld en gevraagd of er inte-
resse was voor een eventuele inzet van een bus en hierop hebben enkele personen 
gereageerd. Deze melders krijgen tijdig bericht over hoe we een regeling gaan treffen, 
misschien in samenwerking met Odiliapeel en Uden.
De uitgestelde jaarvergadering zullen we op maandag 20 september gaan houden en 
tegen die tijd ontvangt u middels dit medium de uitnodiging en agenda.
Rest mij nog om, onder dank en met genoegen, te melden dat Antoon van de Ven het 
secretariaat verder zal voorzetten, dus niet als “ad interim”.
Laten we hopen dat Corona ons gaat verlaten , we toch nog wat zomerweer mogen 
verwachten en hopelijk elkaar spoedig weer mogen ontmoeten in ons clubhuis.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven
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Activiteiten agenda

Deze agenda onder strikte voorbehoud in verband met de coronaregels.
De Schakel is nog steeds gesloten voor activiteiten binnen.

Hou de nieuwsberichten bij over de regels  van het  R.V.I.M. en  
Gemeente uden over de M.F.A wanneer deze weer open gaat.

BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAGMIDDAG JEU DE BOULES aanvang 
13.30 - 16.30. Deze activiteit kan doorgaan omdat het buiten is.

Mei 
woensdag 26 mei  fietsen aanvang 13.00 uur vanaf Schakelplein

Juni    
dinsdag 1 juni kienen/koersbal
dinsdag 8 juni koersbal
dinsdag 15 juni kienen/koersbal
woensdag 16 juni fietsen naar Handel aanvang 13.00 uur vanaf  Schakelplein
dinsdag 22 juni koersbal
dinsdag 29 juni kienen/koersbal 
  



Breng	le(ers	uit	de	puzzel	over	naar	de	hokjes	met	het	corresponderende	nummer.	

Horizontaal:	 1	 offertafel	 5	 familielid	 10	 vuile	 plek	 12	 onderhuids	 vet	 14	 iedere	 persoon	 15	
Europeaan	 19	 een	 zeker	 iemand	 20	muzieknoot	 21	 afvaardiging	 23	 buislamp	 24	 comfort	 26	
schoolopgave	 27	 lompe	 vrouw	 29	 pl.	 in	 Duitsland	 31	 voorteken	 32	 vurig	 bewonderaar	 34	
gestremde	melk	36	vlaktemaat	37	glorie	39	volledig	dronken	40	macht	41	krap	42	deel	v.d.	week	
43	snijwerktuig	44	vogeleigenschap	46	insect	48	huldigen	51	uitroep	van	vreugde	53	grasmaand	
55	populaire	groet	57	kort	geleden	59	bazige	vrouw	60	belang	63	heden	64	soort	fee	66	irriteren	
67	cachot	68	luizenei	70	hoofdstad	van	Zwitserland	71	bedehuis	72	provinciehoofdstad.	

Ver8caal:	1	brede	laan	met	bomen	2	waterdoorlatend	3	te	koop	4	cirkelvormig	rif	6	eeltach@ge	
uitwas	 7	 Gedeputeerde	 Staten	 8	 pl.	 in	 Gelderland	 9	 interest	 10	 dodelijk	 middel	 11	
landbewerking	13	ober	15	aCeer	16	troeCaart	17	lokspijs	18	afwisselende	beweging	21	deel	v.e.	
woning	22	lof	25	bedrijfsleider	28	vaccineren	30	telwoord	31	toetsinstrument	33	op	de	wijze	van	
35	vlezige	vrucht	36	slangvormige	vis	38	ik	42	ouderling	43	strijdgewoel	45	familie	47	tennisterm	
49	gebogen	been	50	speciale	speelkaart	52	roodbruin	roofdier	54	verfplank	55	tuinafscheiding	
56	Europeaan	58	reusach@g	61	deel	v.e.	trap	62	omlaag	65	sprookjesfiguur	67	ontkenning	69	tot	
en	met	70	bustehouder.

Kruiswoordpuzzel juni
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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

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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Feestelijke opening van 
de 3e jeu de boulesbaan

Vergezeld van een stralend lentezonnetje 
ontvingen we wethouder Maarten Prinssen 
bij de onlangs aangelegde 3e jeu de 
boulesbaan bij De Schakel.

Gezien de toenemende belangstelling 
voor dit spel het afgelopen jaar, toen 
weliswaar met minimale beperkingen 
vanwege de Covid 19 pandemie, ontstond 
de wens tot uitbreiding van een baan, 
zodat nog meer spelers tegelijk konden 
aantreden.

Ter plaats werd telefonisch contact 
gezocht met de verantwoordelijke 
wethouder, die gelijk en spontaan 
zijn fiets nam en zich ter plekke liet 
informeren naar de plannen.
Na indiening van een schets en een 
begroting werd toestemming verleend en 
ondersteund met een welkome financiële bijdrage van “Udenaar de Toekomst”.
Zodra het weer het toeliet werden de werkzaamheden uitgevoerd met als resultaat 
een prima speellocatie, waardig om officieel te worden geopend. 
Onder toeziend oog van een twaalftal fervente liefhebbers werd na enkele toespraakjes 
het lint doorgeknipt en onder het genot van een drankje een toost uitgebracht op het 
succes. De strijd met de ijzeren knikkers kon beginnen. Uiteraard had ook Maarten 
gerekend op deelname en speelde een geducht partijtje mee.  

Stimulator en organisator Herman Hermans hoopt op enthousiaste deelname, voorlopig 
op iedere woensdagmiddag maar, als alles weer normaal is ook op andere dagen dat 
de KBO actief is in “De Schakel”.



Cor van Boxtel: 

Een van de minder mooie herinneringe 
die ik vruger, as kuster, heb over 
gehauwe zijn de engele missen.Vùr  
degene die niemér wete wa `n engele 
mis is, dé is `n uitvaartdienst van klein 
kiendjes, die pas geborre, en nogwel 
of nie gedópt ware. En ok al praote we 
tiggeworrig over de goeje auwe tijd,`t 
waor vruger ok  belange nao nie aalt 
kermis. Dùr gebrek aon kennes van ge-
neeskunde en hygiënne ginge vruger in 
Volkel wekeluks, (zelfs oit meer as een) 
pas geborre kiendjes dood. As d`n dag 
van gisteren herinner ik me nog hoe lig 
en kaauw `t in de kerk waor als s`mèr-
riges nog vùr d`uurste koffie, de vodder 
van `t gesturve kiendje mi `n heel klein 
kisje in die heel grote kerk kwam vùr de 
engele mis. Mistal lag moeder nog in`t 
kraam bed. Ok zag ik hoe zielig, bedroeft 
en klein `t hupke mensen waor, die 
dan nao de engelemis hun pas geborre 
kiendje ginge begraven. Durrum heb ik 
di gedichtje geskrivve

Waor de goei auwe tijd echt zo goed,
of  is`t alleen mar nostalgie ?
De neije tijd wel echt zo slécht,
och, ik weet ‘t zo krèk nog nie.

Ok vruger is er leed geleje,
wekeluks ginge toen kiendjes dood.
En al waor ‘t kiendje nog zo klein,
‘t verdriet waor altijd gruweluk groot.

En as dan nao de engele mis,
t` kiendje worde begrave.
Terwijl  moeder nog in ‘t kraambed lag,
zie ik  vodder nog ‘t kisje drage.

Aagter  vodder mi ’t kisje,
liep  grutmoeder en ons tante Kee.
Daor wér aagter ikke, Wimke en ons 
Grardje, want ons Bertje moch nie mee .

En as we dan op ‘t kerkhof  kwame,
hoe ist muggelijk dé `t bestond.
Worde `t kiendje dan begrave
olling appart...in ongewijde grond.

Engele mis

6



Vur we van `t kiendje afscheid name,
nog efkes zes ”weesgegroetjes” bidde.
Stonne wellie in ’n kringske,
en ‘t kisje in ‘t midde.

Noit zulle we ’t  vergete,
hoe eenzaam daor `t  kisje stond.
En hoe `t zuutjes  begos te zakke,
wurrum toch...in dieje ongeweide grond?

In gedachte diep verzonken,
liep ‘t stoetje wér naor huis.
Diep...ja gruweluk diep...host verdronken, 
Naor moeder en Bertje thuis.

En aagter  vodder zonder kisje,
liep grutmoeder en  tante Kee.
Daòr wér aagter Wimke en ons Grardje,
want ons Bertje…die moch nie mee!!     

Wordt vervolgd…houdoe,  Cor
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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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Een pelgrimage naar 
Onze Lieve Vrouw Tenhemel-

opneming van Handel 

‘In de harten van vele mensen 
heeft Maria een grote plaats. Zij 
brengt ons als hemelse moeder God 
dichterbij en als zorgzame moeder 
ontvangt zij al onze gebeden en 
intenties in haar hart’
 
Velen hebben in deze onzekere tijd 
de steun, rust en troost kunnen 
vinden bij Maria, zoals ze opgetekend 
hebben in het bezoekersboek.

Afgelopen jaar konden we de gebrui-
kelijke bedevaart in de maand Mei 
naar O.L.Vrouw van Handel niet door 
laten gaan, wegens de bekende pre-
ventieve gezondheidsmaatregelen.
De vorige maand zag het er ook voor 
dit jaar nog somber uit, maar onder-
tussen zijn de verwachtingen zo 
gunstig  dat bezoek weer mogelijk is.
Anders dan in het verleden waarbij 
ook andere KBO leden uit de regio 
konden aansluiten is er alleen voor Volkel dit jaar iets geregeld. Misschien nog wel met 
enkele beperkingen, zoals afstand houden en gebruik van mondkapje.

Woensdag 16 juni, 13.00 uur vertrek per fiets vanaf het Schakelplein.
14.30 uur: Eucharistieviering in Handel
Na afloop koffie .

Uiteraard mag u ook op eigen gelegenheid en vervoer deelnemen aan de bedevaart.

Omdat we u nu nog niet precies kunnen meedelen, met welke maatregels we rekening 
moeten houden vragen we u om de aanwijzingen op de dag zelf op te volgen.
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Oplossing puzzel mei

Z A N I K E N E T A L A G E
I I M A M E D E L X
L U S T I P A R A E S T
V N N A A L D T E
E I K P E N S E E L I E R
R E D N N E G E E N

K A R A T E R E L I N G
R A L E N E

L E M M E T Z E L D E N
K A A E R E L E O S
E S P P R I N T E R E G O
N S B E L E G A L
N O K Z I N L A P E L I
E E M O E N E S T S
L E G E N D E U T R E C H T
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Vaccinatiebereidheid 
hoog onder Brabantse ouderen
Om inzicht te krijgen in de vaccinatiebereidheid hebben 570 ouderen in Brabant een 
digitale vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is uitgevoerd in februari/maart 2021 en 
de respondenten zijn geworven via deze nieuwsbrief Ons Actueel, het ledenmagazine 
Ons en de website van KBO-Brabant. De gemiddelde leeftijd is 73 jaar en 54% is man. 
95% van de respondenten is ouder dan 62 en de oudste respondent is 98 jaar oud. De 
vaccinatiebereidheid onder ouderen is hoog, met 91% die aangeeft zich te willen laten 
vaccineren. Onder vrouwen (86%) is de vaccinatiebereidheid lager dan onder mannen 
(96%). Respondenten die zich niet willen laten vaccineren zijn banger voor bijwerkin-
gen en geloven minder vaak dat vaccineren effectief is. Mogelijk dat de twijfelaars, of 
niet-willende mensen, van mening veranderen wanneer blijkt dat de kwalijke effecten 
van vaccineren op lange termijn mee vallen.

Vaccinatiebereidheid 
hoog onder 

Brabantse ouderen




