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Voorwoord

Nog maar enkele weken geleden mochten we voorzichtig juichen over het naderende 
einde van de onaangename regelgeving en de beperkingen in ons dagelijks doen en 
laten in verband met de covid 19 pandemie.
Alom wordt driftig gespeculeerd, wie we de schuld kunnen geven over de hernieuwde 
stijging in besmettingen en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Nederland kleurt 
“ROOD”, zoals dat dan heet en dan niet de kleur van schaamte maar van risico gebied 
en velen zien hun lang gekoesterde vakantieplannen in het water vallen.
Behalve deze zorgelijke toestand worden we ook nog dagelijks via de media op de 
hoogte gesteld van de rampen in onze naburige provincies en aangrenzende regio’s met 
trieste gevolgen. 
Een citaat uit de krant: Het gold voor toen, het geldt voor nu, het geldt voor later, 
wantrouw de kracht van wind en water!
De wisselende ontwikkelingen en berichtgeving over Corona maken het voor bestuur-
ders ook niet eenvoudiger om activiteiten te regelen voor haar leden.
De term : ONDER VOORBEHOUD, is nog nooit zo vaak gebruikt als de laatste maanden 
en ook nu gaat dit op, voor bijvoorbeeld de dagreis op 1 september a.s.
Bewust heeft het bestuur gekozen om de organisatie zoveel mogelijk in eigen hand te 
houden, waarbij we niet gebonden zijn aan reguliere bekende reisorganisaties, maar 
wel met medewerking van personen met kennis van zaken.
Deze formule garandeert dan ook meer flexibiliteit en voor de leden die zich op gaan 
geven op 3 augustus a.s. de zekerheid dat de betaalde reissom wordt terugbetaald, 
mocht de reis niet doorgaan.
Aan welke richtlijnen we ons te houden hebben zal afhankelijk zijn van wat de overheid 
ons op vrijdag 13 augustus weet te melden. Vooralsnog blijven we maar optimistisch.
Aandacht ook graag voor de fietstocht op 18 augustus naar Den Bosch en het verzoek 
om u even telefonisch voor deelname op te geven aan Antoon van de Ven , op nummer 
06-22354316
Ik heb niet de indruk dat de, door de regering goedgekeurde samenvoeging van onze 
gemeente, al het gesprek is van de dag. Weet dan toch dat er bij de samenwerkende 
ouderenbonden al volop overlegd wordt over toenadering tot deelnemende partijen. 
Ook de naamgeving van de nieuwe gemeente is zeker nog geen gelopen race.
Ongetwijfeld volgt er meer informatie in de komende nieuwsbrieven.

Al wordt vaak gedacht dat onze leden altijd vakantie hebben, wil ik toch iedereen een 
mooi, plezierige en laten we hopen, een gezonde vakantie toewensen.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven
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Activiteiten agenda

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

aanvang 1.30 - 16.30 uur
Vakantie periode  Schakel:  5 Aug - 6 sept

Jeu de Boules op dinsdag middag en donderdagmiddag.
Juli    
dinsdag  27 juli koersbal
   
Augustus
dinsdag 3 aug kienen/kaarten/ 13.30 uur
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 koersbal/kaarten
dinsdag 17 aug kienen/kaarten 13.30 uur
woensdag 18 aug  fietsen naar Den Bosch 8.30uu  vertrek schakelplein
  Opgeven bij Antoon van de Ven. telf  0622354316
donderdag 19 aug sjoelen
dinsdag 24 aug koersbal/kaarten
dinsdag 31 aug kienen/kaarten/ 13.30 uur

September
woensdag  1sept fietsen 13.00 uur
woensdag 1 sept Dagreis Zaanse Schans vertrek 9.00 uur  Schakelplein
donderdag 2 sept sjoelen
dinsdag 7 sept kienen/kaarten /koersbal
dinsdag  14 sept koersbal/kaarten
woensdag  15 sept fietsen 13.00 uur
donderdag 16 sept sjoelen
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Alzheimercafé

Mensen die iets hebben met dementie ontmoeten elkaar in het Alzheimercafé

Wij ontvingen van Alzheimer NL, afd. Noordoost-Brabant weer het programma voor de 
tweede helft van 2021.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar:
Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-Brabant
T: 06-27325614  of  www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordoost-brabant

elke derde dinsdag van de maand
thema’s augustus – december 2021

17 augustus  Uden, Eigen Herd, Rooijsestraat 21 5401AT

21 september  Veghel, Het Klooster ,Deken van Miertstraat 8 5461 JN 

19 oktober  Uden
    
16 november  Veghel

21 december  Uden

Programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur
Vrij entree en de locatie zijn open vanaf 19.00 uur.



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

Horizontaal:	 1	 spoedig	5	 schootcomputer	10	dikke	pap	12	Engelse	edelman	14	Europeaan	15	
ampul	 19	 Chinees	 gerecht	 20	 stoomschip	 21	 proefwerk	 23	 motorschip	 24	 meubelstuk	 26	
troe>aart	27	raafach?ge	vogel	29	deel	v.e.	fietswiel	31	echtgenoot	32	 lof	34	domoor	36	heAig	
37	kloosterzuster	39	vlaktemaat	40	vloeistof	41	pl.	 in	Gelderland	42	harteloos	43	hooghar?ge	
houding	44	looCoom	46	grond	bij	een	boerderij	48	delfstof	51	deel	v.e.	trap	53	steekorgaan	55	
ontkenning	57	geen	uitgezonderd	59	compagnon	60	deel	v.e.	hoofdstuk	63	mij	64	dierenverblijf	
66	menselijk	67	lage	mannenstem	68	Noorse	aardgeest	70	vroeg	of	laat	71	Europese	vrouw	72	
droombeeld.	

Ver8caal:	1	onherbergzaam	2	glorie	3	lectori	salutem	4	wortelknol	6	vloeibare	mest	7	buislamp	
8	 familielid	 9	 uitstekend	 10	 zending	 11	 herfstbloem	 13	 ontwerp	 15	 strijkinstrument	 16	
schrijCenodigdheid	 17	 nachtvogel	 18	 boomvrucht	 21	 hertje	 22	 in	 hoge	 mate	 25	 beraad	 28	
bijdrage	30	zeker	31	vóór	alles	33	gebouw	in	Amsterdam	35	grappenmaker	36	sprookjesfiguur	
38	 ijzerhoudende	 grond	 42	 sterkte	 43	bovenste	 halswervel	 45	 schoonheid	 47	 catastrofaal	 49	
opschudding	 50	 spelleiding	 52	 soort	 fee	 54	windrich?ng	 55	Ned.	 voetbalclub	 56	 ?jdperk	 58	
tandglazuur	61	bloem	met	doornen	62	karakter	65	kilte	67	halsbont	69	Chinese	munt	70	onder	
andere.

Kruiswoordpuzzel augustus
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Cor van Boxtel: 

`T waor `n winkelke van niks, gins op de 
Niemeskant. Hoguit 5 meter lang en amper 
3 meter breed. Ze handelden in koloniale 
ware en rook artikele. Hanneke stond in de 
winkel, bediende de klante op `n manier 
zoas alleen zij dé kós“ Kom mar efkes hier” 
riep ze vanuit de keuke ”ik ben krèk mi de 
kleine bizzig, mar de koffie is zowa klaor”! 
En dan efkes buurte Zo ging alles in een 
moeite dur. Ja ja Hanneke waor nie mis, 
ze kós goed luisteren, de klante buurte gér 
mi Hannekes. Ze zal zeker van veul fami-
liegeheimpjes op de hugte gewist zijn, al 
liet ze dè noit merke.Grarus ging d`n boer 
op mi de vrachtfiets en niet te vergete z`n 
hundje. Ut hundje liep aalt vurop en kende 
de route krèk zo goed as Grarus zelluf. En 
as Driek Pol `t hundje aon zag komme riep 
ie naor z`n vrouw ” Drieka giet de koffie 
mar vast in, Grares is er zo ,`t  hundje is 
er al”.Moppe vertellend en mi al dan nie 
waar gebeurde stérrikke verhale probeerde 
Grarus z`nne handel te slijten. Hoe desse `t 
klaor gespuld hebbe mag d`n duvel wete, 
mar ze hebbe er vur 10 man de kòst wete 

te verdiene. Zeker as ge nao gaot dètter 
nog zoveul meer kruideniers aon de kòst 
moeste komme zoas, Driekske Gen, Tòntj 
Manders, Jéntje de Edah, Antoon Wiese, 
Wieke de Sjoester, Gesthuizen, Cor ven 
Iersel, Piet v. Thiel, en Nilles van Dijk.Onze 
“supermarkt” waor zoas alle aander 6 daag 
open en Zondus konde aalt nog aagterum. 
As er unne klant binne kwam sloeg de 
winkeldeur zo hard tigge de bel aon dé`t hil 
de buurt  kós heure. As teken dé de koper 
waar gearriveerd, riep ie geheel onnoddig 
ok nog enkele kerres “volluk volluk” Um 
ons moeder nie meer nor de winkel te laote 
lope as noddig waar riepe wellie as we thuis 
kwame  durrum ok enkele kerres “blijf mar 
blijf mar.” Tigge de muur stonne wa rekke 

Grarus en Hanneke
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en bakke. Ut assortiment waor beperkt 
tot suiker, koffie, thee meel, peulvruchten, 
vermecel, juliënne soep, maggie blukskes 
en nie te vergete buisman. In de slacht tijd 
veul zout, twee sorte grof en fijn, peper en 
kruie um worst te make. Verder flesse loda, 
lodaline, S.B.stijfsel, gruun zeep, zèkskes 
blauwsel en sunlichtzeep (um oe eige te 
wase) Belangrijkste onderdeel van de” Su-
permarkt” waor de toonbank .Dé waor, za`k 
mar zegge, `t visite kaortje van de zaak Daor 
stond de weegschaol op, waor alle goedere 
secuur worde afgewoge. Ok lag er de com-
plete administratie van de zaak in de vurm 
van `t winkelboek waor `n potloot aon vaast 
geknupt zaat. In dieje tijd moes alles nog 
worre opgeschrivve, inne keer in de week 
of (oit nog langer zelfs oit noit mér!) kwame 
de klanten dan afrekenen. Breed uitgestald 
stonne op die toonbank  trommels mi 
marie kuukskes, brusselse kermis en frou 
frou, snoepflesse mi, tum-tum, sèpketjes, 
toverbèllekes en toffees, en nie te vergete 
de kwatta`s en rullekes pippermuntjes.
Mar zuutjes aon kwam de moderne tijd ok 
in Volkel. Het uurste teken hiervan waor 
de California soepen in van die blinkende 
zèkskes. Deftige vertegenwoodigers mi skon 
auto`s kwame op bezoek um toch mar vural 
dieje lekkere soep in `t assortiment op te 
neme .En as dan Grarus 6 zèkskes gratis 
krig um `t  te probere waar `t al gruweluk 
moeiluk un nee te zegge. Trots stonne 
durrum die fonkel neij blinkende zèkskes 
soep dan ok bij Grarusse op de toonbank. 
En zo ging `t steeds wijter. De afgescheur-
de bloikes St.Jansklukskes veur in de w.c., 
worde vervange dur  rolle toiletpapier, goei 

botter worde margarine, slasaus inplaots 
van azijn, en de eiges gemakte rijste-of 
mulkepap werd vervange dur papierre 
pakke vanille-vla en rechtsum gedreide 
joyert mi stukskes ananas! De knusse en 
gezellige Volkelse buurt-winkelkes worde te 
klein en moesse zo noddig verbouwd worre 
tot grote supermarkte. Het zou dan ok nie 
lang mér dure of `t eind kwaam in zicht .Het 
verhaal van de 10 kleine nikkertjes krig ok 
in Volkel z`n beslag! Het zou  nog `n kwestie 
van tijd zijn, en er gong elk jaor wér inne 
te groot geworre supermarkt dicht …tot 
er nog  inne over waor! Die vurdeur krakt, 
piept en beld niemér mar gu vort auto-
matisch ope. Inplaots van ”volluk-volluk” 
te roepe, vatte nou `n winkelwagentje en 
zuukte `t gerei zelluf bij mekare. De toon- 
bank mi  winkelboek en potloot is vervange 
dur unne lopende bàànd mi `n electronisch 
oog en nie te vergete de pin-gleuf !!…..
Ut waar `n winkelke van niks… mar toch…  
heel af en toe, as ik in bed lig, en nie goed 
in slaop kan komme, is` t krèk of ik Hanne-
kes in de keuke wér heur roepe ”Kom mar 
efkes hier, ik ben krèk mi de kleine bizzig, 
mar de koffie is zowa klaor”!

Wordt vervolgd…houdoe,  Cor
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Gek op pastasalades? Maak dan zeker eens deze tortellini salade met spekjes, 
veldsla, rode ui en tomaat. Super lekker als lunch, avondeten (met bijv. een 
stokbroodje en kruidenboter erbij) of bij de barbecue.

BEREIDINGSWIJZE: 
Doe de spekjes in een koekenpan en bak ze (zonder olie) totdat ze bruin en 
krokant zijn. Laat ze daarna even uitlekken op een keukenpapiertje. Kook de 
tortellini volgens de instructies op het pak. Spoel de tortellini af met koud 
water. Meng de pesto en mayo door de tortellini. Snijd de ui in halve ringen 
en de tomaat of tomaten in stukjes. Meng in een grote kom de pasta, tomaat, 
veldsla, spekjes en rode ui. Maak af met een snufje peper.

220 gr tortellini
100 gr spekjes
40 gr veldsla
1 el mayonaise

1 el groene pesto
rode ui
tomaten
peper 

BENODIGDHEDENSALADE
2 personen
10 min. bereidingstijd
15 min. kooktijd

TORTELLINI SALADE MET SPEKJES

Heerlijk zomers recept
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Oplossing puzzel juli

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
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