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Voorwoord

De laatste dagen heeft iedereen het over “Terug naar Normaal”, maar weten we nog 
hoe het was en beseffen we ook dat normaal toch wel in zal moeten leveren. 
De verfoeide mondkapjes zijn we gelukkig nagenoeg kwijt maar de afstand van 1,5 
meter blijft nog wel even.
Normaal zouden we in de maand juli ook geen nieuwsbrief hoeven te maken en te 
sturen tegelijk met het blad “Ons”, maar het bestuur heeft er toch voor gekozen om, 
weliswaar zonder “ons”, u op de hoogte te stellen van meerdere zaken.
Tussentijds heeft u ook via de brievenbus kunnen vernemen dat de activiteiten in 
de Schakel zoals biljarten en kienen weer mogelijke waren en ondertussen is de regel-
geving zodanig aangepast dat ook kaarten, sjoelen en koersballen weer mogelijk zijn.
We verwijzen u hiervoor graag naar de Agenda in dit blad.
Afwijkend van normaal is ook dat , in samenspraak met de beheerder van de Schakel, 
is besloten om geen vakantiesluiting te hebben maar dat speciaal voor de KBO de
dinsdag en donderdagactiviteiten door blijven gaan. Let wel , tijdens die periode is 
de Schakel op woensdag gesloten dus jeu de boules , mag wel, maar er zijn geen 
faciliteiten zoals wc gebruik.

We hebben het afgelopen jaar af moeten zien van de gebruikelijke dagreis  maar dit jaar 
willen we op woensdag 1 september samen met u op stap naar “De Zaanse Schans”. 
Voor het programma verwijzen we graag naar de toelichting in dit blad. 
Noteer maar alvast de datum van opgave op dinsdag 3 augustus van 13.00 tot 14.00 
uur in de Schakel.
Nu we toch de agenda bij de hand hebben mag u ook een notitie maken voor :
 • Bedevaart per fiets naar Den Bosch op 18 augustus
 • Jaarvergadering op 20 september ( hierover meer in de volgende nieuwsbrief)
 • Kerstviering op 16 december.

Nog heel summiere plannen zijn er om ergens in oktober of november, iets extra’s te 
organiseren om de KBO in zijn algemeenheid en haar activiteiten in het bijzonder te 
promoten. Inbreng van ideeën hiervoor zijn natuurlijk van harte welkom en nogmaals 
willen we u toch nog eens vragen naar aanmelding voor vacante bestuursfuncties. 
Het mag en kan niet zo zijn dat we binnenkort moeten gaan denken aan opheffing van 
de afdeling wegens gebrek aan bestuur.

Rest mij u allen een hele fijne vakantie toe te wensen, 
met of zonder reisplannen.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven
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Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten  aanvang 13.00 uur
BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAGMIDDAG  

Jeu de Boules op dinsdagmiddag en donderdagmiddag.
JEU DE BOULES aanvang 13.30 - 16.30 uur

Kienen aanvang 13.30 uur
Vakantie periode Schakel:  26 Juli - 27 aug. 

Juli    
dinsdag 6 juli kienen/kaarten/koersbal
woensdag 7 juli fietsen  13.00 uur
donderdag  8 juli sjoelen  13.30 uur
dinsdag  13 juli koersbal/kaarten
dinsdag 20 juli kienen/kaarten/koersbal
woensdag 21 juli fietsen  13.00 uur
donderdag 22 juli sjoelen 13.30 uur
Dinsdag 27 juli kaarten

Augustus
dinsdag 3 augustus kienen/kaarten/koersbal
dinsdag 3 aug Opgeven dag reis naar de Zaanse  Schans 13.00 - 14.00 uur
woensdag 4 aug fietsen 13.00 uur
donderdag 5 aug sjoelen 13.30 uur  
dinsdag 10 aug kaarten
dinsdag 17 aug kienen/kaarten/koersbal
woensdag 18 aug  fietsen naar Den Bosch  8.30  vertrek schakelplein .
  opgeven bij Antoon van de Ven.
donderdag 19 aug sjoelen
dinsdag 24 aug kaarten
dinsdag 31 aug kienen/kaarten/koersbal  
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Dagreis naar 
de Zaanse Schans

Na een jaar waarin we met andere onpret-
tige dingen bezig waren en we noodge-
dwongen af moesten zien van deelname 
aan een busreisje met de leden van de 
KBO, mogen we weer.

Dit jaar is de keuze gevallen op een dagje 
“ZAANSE SCHANS”.

De Reisdatum: Woensdag 1 september.

Het programma:
•  Om 9.00 uur vertrekken we vanaf het 

Schakelplein in Volkel.
•  Onderweg, even een koffiepauze met  

iets lekkers.
• Na aankomst op de bestemming beginnen we met een lunch.
• Bezoek aan het Zaans museum en omstreken.
• Rond de klok van 16.00 uur weer richting het zuiden.
• Om en nabij 18.00 uur een 3 gangen keuze menu.
•Thuiskomst ergens tussen 21.00 en 21.30 uur

Dit gehele pakket voor de schappelijke 
prijs van € 60,00 per persoon.
In de bus is ruimte voor opslag van rollators.

LET OP!!
Opgave voor deelname: Dinsdag 3 augustus 
tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u zich aan-
melden in de Schakel door inlevering van 
bijgevoegd en ingevuld opgave formulier.

Eventuele speciale wensen in verband met voedsel allergieën kunnen aangegeven 
worden op het formulier. Ter verdere informatie: Op dit moment wordt het dragen 
van een mondkapje in busvervoer nog vereist. Hopelijk wordt ook die maatregel nog 
gewijzigd voor de vertrekdatum, maar kunnen we natuurlijk niet garanderen. We gaan 
geen bewijs vragen of deelnemers gevaccineerd zijn tegen Covid 19, of een veilige test 
hebben ondergaan, maar nemen aan dat men zelf die verantwoordelijkheid kent.



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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Bedevaart naar Handel 
(Door Guus Verdult)

Vroeger gingen we op Fietsbedevaart, maar omdat een aantal mensen met de auto wer-
den vervoerd, noem ik het liever gewoon: “Bedevaart”. Met 21 mensen vertrokken we 
woensdag 16 juni op de afgesproken tijd om 13.00 uur met de fiets naar Handel. Toon 
van de Ven ging ons voor en meanderde door het Brabantse landschap op zijn gemak, 
om ons niet kwijt te raken. Na een goede drie kwartier kwamen we bij een rustpunt 
om water te nemen en nieuwe kracht op te doen voor de laatste etappe. Om half drie 
werden we verwacht en we waren ruimschoots op tijd om de mis bij te wonen. Vanwege 
de Coronamaatregelen gingen we dit jaar zonder Boekel en Zeeland op Bedevaart. De 
ruimte in de kerk was met plakstrips en biesband afgezet zodat iedereen veilig kon zitten. 
Patoor John van de Laar ging voor in gebed en hij werd geassisteerd door onze eigen 
geestelijke verzorgen Piet van Tiel. De geluiden vanaf het koor werden veroorzaakt door 
onze voorzitter, Marius Wijdeven, die met assistentie van enkele koorleden uit Volkel 
zorgde voor de religieuze gezangen. Het geheel was dit jaar dus een volledig Volkelse 
aangelegenheid. De 21 fietsers werden in Handel aangevuld met een 13-tal autogangers, 
zodat we na afloop van de dienst met ruim 30 man/vrouw op het terras neerstreken om 
te genieten van het gebruikelijke kopje kofiie, aangevuld met een heerlijk stuk appel-
taart, met of zonder slagroom. In de hoop dat we volgend jaar weer volgens het “oude 
normaal” op Bedevaart kunnen kijken we terug op deze mooie dag.



Cor van Boxtel: 

Nog mar amper vier generaties geleje 
leefden in Volkel nog mensen zonder 
waoter-leiding, mar inplaots unne put 
aagter `t huis, of `n pomp op de geut. 
In plots van stroom `n kárs of `n brom-
ollielèmpke. Ze han nog ginne radio en 
al hillemaol ginne tillevisie laot staon 
unne computer mi internet. Zelfs de frites 
moes in België nog worre uitgevonde                                                                                                           
De miste informatie werd ingewonnen 
dur mi mekaar te buurte nó de léste mis 
of op Uje mért en (as ze kosse leze)in de 
krant “Het Huis Gezin” of de                 
”Katholieke Ilustratie” De Volkelse 
bevolking bestond nog vur 80 procent 
uit (goei?) boerrevolk. De pestoor krig 
nog `t lekkerste van `t vérrike en ons 
moederkes die wér `n kiedje han gekrigge, 
dinne de  kerkgang nog.Vrijdags aten 
we gin vlis en Zondags ware er nog vier 
missen en s`middags  lof, congregatie of 
de H.familie. Er waar nog ginne karnaval, 
mar wel 40 daag lang vààste!Veul mense 

ware nie weiter van huis gewist, as te 
voet of mi `n huifkar op familiebezoek en 
wellicht naor een of aander de bèèverd.                                                                                                     
Het zoveulste bewijs détter ok in Volkel in 
korte tijd veul kan veranderen. Het is dan 
ok onmuggeluk te vurspelle hoe Volkel er 
de kommende zestig jaor er uit zal gaon 
zien. Durrum ok zal  ik het  mar nie pro-
beren.Want wie zal zegge of in de nabije 
toekomst Ton Derks z`n “Hemelrijk”gin 
twidde “Europe Wall-Disny” wurdt ? Ster-
ker nog, wie durft  te zegge of  
Cor. d. Kandelaar nie same mi Bert van 
Rijbroek en Frans  Raoymakers nog oit 
mi `n vliegende skottel naor Mars vliege, 
of `t muggeluk is um vùr Corre ginds op 
Mars `n neij melkbedrijf op te starte, 
umdé Nederland en zeker de Liggeheuvel 
te klein is vur uitbreiding. En umdé in 
dizze moderne tijd hóst alles kan of 
moet kunne, en umdé Bert en Frans nie 
krèk vur een gaotje te vange zijn, witte 
mooi nie wa`ter nog oit gebeure kan                                                                                                                                        

Fantasie… 
of Werkelijkheid ?
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Want wie zou zestig jaor geleje hebbe 
kunne vùrspelle dè ik op Zondag-óvond 
vanuit Miami in Florida op de computer 
kos lezen, dè ons Volkelse voetbal-club 
(Dur `t tijdsverschil nog mar enkele urre 
geleje) mi 2-1 ha gewonne van S.E.S.uit 
Langenbóm, en de Volkelse “band zonder 
banaan” van plan ware um in de politiek 
te gaon. Jommer genog kos dé vijftig  jaor 
geleje nog nie.Wellicht zou anders hil 
de wirreld op het internet hebbe kunne 
lezen as dé Driek Aarden, as vurzitter 
van de Volkelse veefonds, de belangrijke  
jaarvergadering toen nog opende met de 
Christelijke groet ”geloofd zij Jezus Chris-
tus” en met de legendarische woorden: 
“We kope dizze keer gin pinneke mar 
unne echte stier”! Och God nee.. toen 
Driek nog vurzitter waar van ons Volkel-
se veefonds  moest de computer nog 

uitgevonden worre, lot staon `t internet. 
En umdé de afkorting K.I. in dieje tijd 
nog Katholieke Ilustratie betekende, 
inplaots van Kunstmatige Inseminatie, 
waor `t vur Drieke as vurzitter van de 
Volkelse veefonds er alles ón gelegen 
um unne degelukke stier on te schaffe.                                                                                                                                   
Dit tot ons aller welzijn mar vural vur 
onze Volkelse veestapel.  

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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ONS Zomerfair op 
22 juli gaat niet door...

We ontvingen onderstaand 
bericht van KBO Brabant.

ONS Zomerfair op 22 juli gaat niet door...

Tot onze teleurstelling waren er te weinig aanmeldingen om het te laten doorgaan. Wij 
hebben de inschrijvingsperiode nog met twee weken verlengd, waarbij ook niet-leden 
de mogelijkheid kregen om zich aan te melden. Dat leverde helaas te weinig extra aan-
meldingen op. Wij hebben gemerkt dat veel senioren toch nog huiverig zijn om grotere 
evenementen te bezoeken. Dus hebben we de Zomerfair afgelast. Wel jammer voor u, 
want u had er net als wij zin in!

Er wordt geen nieuwe datum vastgesteld. Wij stellen alle mensen die zich via de website 
hadden aangemeld nu per e-mail op de hoogte. De mensen die zich telefonisch hadden 
aangemeld worden door ons per post geïnformeerd. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en hopen u bij een andere gelegenheid te 
kunnen begroeten! 
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Oplossing puzzel juni

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

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

T E M P E L A R N H E M

De Zaanse Schans
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Wij wensen iedereen
een fijne zomervakantie




