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Voorwoord

De voorliggende nieuwsbrief is voor de maand september, hoewel deze nog voor 
het einde van augustus bij u in de bus valt. Simpelweg omdat we gewend zijn de 
verspreiding samen te laten lopen met het verschijnen van het ledenblad “ONS” 
van de KBO Brabant.
De maand september, die meteorologisch te boek staat als de eerste herfstmaand, 
dus het einde van de zomer. Voor sommigen onder u hebben we helemaal geen 
zomer gehad, zeker niet afgezet tegen de editie van het vorige jaar waar de liefhebbers 
van zon en hitte behoorlijk hebben kunnen genieten. Laten we hopen dat het najaar 
nog iets moois in petto heeft en misschien kan dit samengaan met versoepeling van 
de, onderhand als frustrerend gevoelde, regels om het covid virus buiten de deur te 
houden. We zien uit naar de boodschap voor leefregels na 20 september.
Juist op die maandag wordt onze uitgestelde jaarvergadering gehouden in “De Schakel” , 
waarvan u de uitnodiging verderop in dit blad kan vinden. Gezien de afgelopen periode 
met Lock-downs en andere beperkingen zal er inhoudelijk niet zo heel veel te vertellen 
zijn. Mede daarom heeft het bestuur besloten om na het officiële deel u te verassen 
met entertainment.

Woensdag 1 september om 9.00 uur precies willen we , samen met onze chauffeur Bert 
en 43 medepassagiers, hopelijk een gezellige dagtocht maken naar de Zaanse Schans.
Een verzoek aan deelnemers die in het bezit zijn van een museumjaarkaart, deze zeker 
mee te nemen. Ontkomen aan de wettelijk vastgestelde Covid regelgeving, kunnen ook 
wij niet maar de organisatie doet hierbij een beroep op de verantwoordelijkheid van 
eenieder.
Relevante mededelingen over verloop van de  reis inclusief het programma wordt 
uitgebreid verteld in de bus.
Voor de fietsliefhebbers onder u, die niet gekozen hebben voor de dagreis, kunnen 
natuurlijk toch deelnemen aan de gebruikelijke fietstocht op woensdagmiddag. Laten 
we hopen dat zij goed weer treffen, dan hebben de reizigers het waarschijnlijk ook.

De tweede zondag van de maand september is traditioneel ingeruimd voor de Volkelse 
kermis, waarbij wij alle kermisvierders nu al veel plezier toewensen.
Dit wensen we natuurlijk ook de mensen die gekozen hebben voor een late vakantie, 
hetzij ver van huis, of in ons eigen land.

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 24 aug koersbal/kaarten
dinsdag 31 aug kienen/kaarten 13.30 uur

september.
woensdag 1 sept 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 13.30 uur
dinsdag  14 sept koersbal/kaarten
woensdag  15 sept fietsen 13.00 uur
donderdag 16 sept sjoelen
maandag 20 sept jaarvergadering inloop 13.00 uur aanvang vergadering 13.30 uur
dinsdag 21sept kienen/koersbal/kaarten 13.30 uur
dinsdag 28 sept koersbal/kaarten
woensdag 29 sept fietsen 13.00 uur
donderdag 30 sept sjoelen

Oktober
dinsdag 5 okt kienen/koersbal/kaarten 13.30 uur
dinsdag 12 okt koersbal/kaarten
woensdag 13 okt fietsen
donderdag 14 okt sjoelen
dinsdag 19 okt kienen/koersbal/kaarten 13.30 uur 
dinsdag 26 okt koersbal/kaarten
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Agenda 
jaarvergadering

Maandag 20 september 2021
Locatie: Ontmoetingsplein “De Schakel”.
13.00 uur: Ontvangst met koffie/thee 
13 30: Aanvang vergadering

AGENDA JAARVERGADERING  K.B.O. afd. VOLKEL 
20 september 2021

1)   Opening met mededelingen.
2)   Herdenking overleden leden 2020-2021
3)   Huldiging Jubilarissen.
4)    Bestuursverkiezing:  Aftredend, volgens rooster, en herkiesbaar: 
       Els Peeters en Marius Wijdeven.
Laatste vergadering is Martien Daandels herbenoemd, maar door zijn helaas te vroeg 
verscheiden is zijn plaats ingenomen door de heer Antoon van de Ven. 
Daarom is verkiezing vereist.

(Volgens art.4 van het reglement van KBO Brabant, kunnen leden zichzelf of kandidaten 
aandienen tot een uur voor aanvang van de vergadering.) (Kandidaatstelling voor lid van 
het bestuur geschiedt schriftelijk met tenminste vijf handtekeningen van KBO leden. 
Iedere kandidaatstelling dient vergezelt te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van 
de voorgestelde kandidaat, met vermelding van relevante gegevens.)

5)     Notulen jaarvergadering van 4 maart 2020( uitgebreid opgenomen in het blad van 
april 2020, en tekstueel nog ter inzage ter vergadering) 

6)   Jaaroverzicht 2020.
7)   Financieel overzicht 2020 en begroting 2021/2022.
8)   Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid.        

(Henk van Erp, afredend en Adriaan van der Aa 
herkiesbaar)

9)   Rondvraag.
10)   Sluiting.

Na  een korte pauze en het nuttigen van een 
aangeboden consumptie volgt 
entertainment met samenwerking van:
Bestuur KBO afdeling Volkel.



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



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

Horizontaal:	 1	 godsspraak	 5	 vliegtuigloods	 10	 vermaak	 12	 teug	 14	 pl.	 in	 Gelderland	 15	
kleinkunst	19	via	20	natrium	21	alleenrecht	23	selenium	24	godsdienst	v.d.	moslims	26	hulpzeil	
27	interest	29	riv.	in	Duitsland	31	Chinees	voedsel	32	platvis	34	nageslacht	36	hok	met	gaas	37	
kuil	39	 ijzerhoudende	grond	40	niet	overvloedig	41	Europeaan	42	rekenteken	43	scheepstouw	
44	varkentje	46	knaagdier	48	part	51	rijstgerecht	53	feitelijk	55	gesloten	57	toetsinstrument	59	
populair	 60	 lengtemaat	 63	 als	 onder	 64	 zandheuvel	 66	 benadelen	 67	 sluis	 68	 huldigen	 70	
dierlijke	uitwerpselen	71	omgeving	72	dringend.	

Ver8caal:	1	babysit	2	hertje	3	reeds	4	enthousiasme	6	hoge	stand	7	Gedeputeerde	Staten	8	hoge	
berg	 9	 oxidaCe	 10	 de	 oudste	 11	 dameskleding	 13	 schaaldier	 15	 groepje	 muzikanten	 16	
buitenkans	 17	 vrouwenkleding	 18	 dwingeland	 21	maf	 22	 water	 in	 Utrecht	 25	 overgeleverd	
verhaal	28	 land	 in	 Afrika	30	boomvrucht	31	eerste	 aanzet	33	 vrouwtjesschaap	35	 gebouw	 in	
Amsterdam	36	gebogen	been	38	grote	papegaai	42	zeemacht	43	opgestelde	rij	45	geeuwen	47	
bemoediging	49	eikenschors	50	seizoen	52	Engelse	Ctel	54	reusachCg	55	bovenste	deel	56	glorie	
58	voorzetsel	61	weelde	62	dikke	kleverige	stof	65	grijs	gesteente	67	vreemde	munt	69	namelijk	
70	mij.
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Kruiswoordpuzzel 
september
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Cor van Boxtel: 

“Grote skàànd” waor vruger `n gezegde wa 
veul vur kwààm. Ge hoefde nog nie ins veul 
neve `t putje te pisse of  hil `t durp praotte 
er over. De sociale contrôle waar ummers 
groot, wa natuurluk zeker z`n vurdelen ha. 
Mar host niks kan zo goed nie zijn of daor 
zitte ok slechte kante on. De geheim-
zinnigheid rondelum de sexualiteit waor 
groot.Vurlichting hierover bestond er 
nauweluks. De inigste veurlichting veur `t 
màànsvolk waar de retaite vur ge in de mil-
litaire dienst moest, en vur `t vrouwvolk de 
“MaterAmabilis” skool.Vur de rest moesse 
wellie er mar wa mi hin zien te sukkele, of  
dur wa zelf-studie er aagter zien te komme 
hoe `t een en `t aander in mekare zaat. 
Nou meugde gellie gerust twijfels hebbe 
over de normvervaging in onze modere 
tijd en of het nou zoveul better is, mar 
ongetwijfelt hebbe de taboes die vruger op 
de seks ruste veul leed verdriet mar veural 
veul familie- tragedies gekend. Zeker as er 
iemes “moest“ trouwen. In `n waas van 
geheimzinnigheid ginge er dan ok de mist 
vrimde verhalen de ronde. Een slipperke 

van twee jong mensen  kon mirakels veul 
te weeg brenge. En as er dan ok nog `t 
stands-verschil bij te pâs kwaam waor 
de ramp hillemaol nie mèr te overzien. 
Generaties lang opgebouwde familietrots 
ging, um `t mar gewoon plat te te zegge, 
hillemaol nor de klote! Gin moeite waar 
dan ok te groot um die familieskând geheim 
te haauwe. Het mocht veural niemes wete. 
Smérriges vruug, nog vur dun uurste koffie, 
worde er stillekes in een of aander afge-
lege kappellukke getrouwd. Direct nao de 
trouwmis mi de tram naor den Bosch, dan 
mi de trein naor Rotterdam. Um vervolgens  
zes weke lang op unne boot te zitte nor `t 
groot vrimd land Amerika! Kunde `t oe eige 
vurstelle en dè in 1897! Het waor afscheid 
nemen vur hil `t leven. Zeg mar gerust, in `t 
licht van dieje tijd gezien, livvend  begra-
ven. Ze kwame noit mér terug! Hoe groot 
moet `t verdriet en leed wel nie gewist 
zijn? En dè alles vur `t oog van `t kerkvolk 
en um  familie-eer te redde. Zo naiëf as ik 
waar heb ik m`n eige dikwuls afgevraogd 
hoe `t toch muggeluk is gewist dè mense 

Grote  Skàànd
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uit onze streek al in 1897 ginge emigreren 
naor, zeker vur toen die tijd, vrimd land as 
Amerika. M`n belangstelling waar durrum 
nogal groot umdè familie van ons, ok  in 
1897 naor Amerika ware vertrokken. Heel 
gewoon goei Ujes boere volk, mi `n oplei-
ding van 4 of hoguit 5 klasse lagere skool. 
Liggeluk noit wijter van huis gewist aste 
voet nor Nisserooy, Lôsbroek  en wellicht te  
naor ons Lief Vrouwke naor Handel  
Het is alwér enkele jorre geleje dè op twid-
de kerstdag de k.r.o.`n  mis uitzond vanuit 
Little-Chute in Amerika, `n plattelands 
durpke in Wisconsin wor veul Hollanders 
uit onze streek wonen. Ik ha er erg van 
genoten `t waar bizunder interessant, vural 
toen ik nog veul bekende uit Volkel, Uje en 
Zilland in die kerk zag zitte. Mensen die in 
de jorre vijftig om economische reje ok nor 
Amerika ware geëmigreerd. Mensen die ik 
nog gekend heb en wor ik bij Jèntje Hurk-
mans of bij Peer Tonies nog on d`n toog heb 
gezeten en `n pilske gedronke. Natuurluk 
wel auwer geworre mar toch! Mar onge-
twijfeld makte de pestoor van Little Chute 

op men de grootste indruk.Veural toen 
dieje pestoor, in het nog auwer Ujes dialekt, 
begos te preken. Op indrukwekkende wijze  
wist hij  te vertelle hoe moeiluk het in de 
uurste jorre wel nie waar gewist um as 
Brabanders hier in Amerika `n toekomst op 
te bouwe. En hoe groot de heimwee wel 
waar gewist. Mar toen dieje pestoor ver-
telde dè zijn  familie al in 1897 vanuit Uje, 
naor Amerika ware geëmigreerd, moes ik 
enkele kérres slikke.Vural toen ik er aagter 
kwam dè de familie van de pestoor van 
Little Chute het verbannen familielid van 
ons uit Uje bleek te zijn! In gedachte zag ik  
twee jong Ujese mense, zo gruun as gras, 
zes weke lang op unne boot zitte, op weg 
naor `n groot vrimd  land ! 
Innins moes ik wér denke on ons rioolputje 
die dur kondooms ollling verstopt waar 
gerakt. Mar och God nee die ware er in 
dieje tijd nie en het 6de en 9de, gebod 
wogen, krèk iets te zwaor um dur gewoon 
Brabants volk gedrage te kunne worre!

Wordt vervolgd…houdoe,  Cor
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Piet Arts & Marie 
Arts-Dortmans

Woonplaats: Little Chute
Herkomst: Volkel & Uden
Achtergrond: Piet Arts komt uit Volkel en Marie Dortmans komt uit Uden.

Piet en Marie trouwen op 8 juni 1960 in Uden. Een paar weken later, op 29 juni 1960, 
vertrekken ze samen naar Little Chute. Piet en Marie zijn de laatste mensen die vanuit 
Noord-Oost Brabant emigreren naar Little Chute. Het initiatief om Brabant te verlaten 
komt vanuit Piet. Hij denkt eerst aan Australië en Nieuw-Zeeland omdat daar veel be-
kenden uit Volkel naartoe zijn gegaan. Maar hij besluit uiteindelijk om zijn broer, Jan, te 
volgen die al eerder naar Little Chute is geëmigreerd. Jan maakt Piet enthousiast om ook 
die kant op te komen. Piet is metselaar en die kunnen ze in Little Chute goed gebruiken.
De eerste paar dagen in hun nieuwe thuisland wonen Piet en Marie bij Piet’s broer en 
zijn familie. Maar omdat zij kleine kinderen hebben, besluiten ze op zoek te gaan naar 
een andere plek. Ze komen terecht bij Johanna Sanders. Zij was al in 1908 naar Little 
Chute geëmigreerd en komt ook uit Uden dus dat schept een band. Piet en Marie blijven 
ruim twee jaar bij Johanna Sanders wonen. Piet kan na aankomst al snel aan de slag als 
metselaar. Het echtpaar heeft het goed in hun nieuwe thuisland. Samen krijgen ze drie 
dochters. In het begin praten ze nog Nederlands binnen het gezin maar als de kinderen 
naar de middelbare school gaan, wordt er steeds meer Engels gesproken. Piet en Marie 
zijn heel actief in Little Chute. Ze hebben veel contact met andere Brabanders die in de 
jaren 50-60 naar The Fox Valley zijn geëmigreerd. Zo hebben ze samen een dansclub, 
een kaartclub en organiseren ze elk jaar een Hollandse kermis. Piet is ook een van de 
drijvende krachten achter de komst van een molen in Little Chute in 2012. Piet en Marie 
wonen inmiddels zestig jaar in Little Chute. In juni 2020 vierden ze hun zestigjarig huwe-
lijksfeest. Piet is in 2020 90 jaar geworden en Marie 85 jaar. Samen praten ze een mix 
van Brabants en Engels. Het contact met de andere Nederlanders in de omgeving is nu 

door hun hoge leef-
tijd lastig geworden. 
En veel van hen zijn 
ook overleden. Piet 
en Marie zijn nog 
een van de laatst 
levende Brabanders 
in Little Chute. 
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Gratis je verkeers-
kennis opfrissen? 

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven 
doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aan-
dacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft? Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis 
meedoen met de Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht 
van de gemeente Uden, in samenwerking met de lokale seniorenverenigingen organise-
ren we een aantal opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren automobilist.
De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht):
Dinsdag 26 oktober en 2 november 2021, tijdstip 9.30-11.15 uur
Donderdag 11 en 18 november 2021, tijdstip 9.30 – 11.45 uur 
Ben je ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer, inwoner van de gemeente Uden en is 
dit iets voor jou? Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onder-
staande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. https://vvn.nl/opfriscursusuden
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de 
bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we je een 
online versie aanbieden)
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens.

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

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

D U I T S E I D E A A L

Oplossing 
puzzel augustus
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Dat gaat naar 
Den Bosch toe……..!!!!

Woensdagmorgen 18 augustus, vertrokken 19 fietsers in alle vroegte vanaf het Schakel-
plein ter bedevaart naar Den Bosch.

Via een schitterende route door de natuur, uitgestippelde door Antoon van de Ven en 
zijn Riek, trok de kleine karavaan richting de eerste stop in Dinther. 
Als vanouds stonden daar de collega vrijwilligers klaar om ons te voorzien van een 
lekkere kop koffie of thee.

 
Opnieuw vervolgde de tocht door 
het struweel richting de parkeer-
kelder nabij de Sint Jan, waar de 
fietsen werden gestald en eventueel 
aan de elektro beademing gelegd.
Om 12.30 uur werd de eucharistie-
viering bijgewoond in de kathedraal 
voorgegaan door bisschop 
Hurkmans.  

Na de dienst zocht iedereen een locatie op om de inwendige mens 
te versterken , waarna de terugreis, via het Bosche Broek werd on-
dernomen om later te landen in Schijndel voor een tussenstop.
Ook hier mochten de deelnemers genieten van koffie of thee met 
iets erbij, terwijl men in hetzelfde lokaal de beoefenaars van het 
beugelspel kon bewonderen of proberen iets van de spelregels te 
snappen.
Rond de klok van 18.00 uur werd weer veilig geland in Volkel.

Van harte aanbevolen om volgend jaar ook eens mee te fietsen, waarbij niet gezegd dat 
we opnieuw gezegend worden met geweldig fietsweer, droog en niet te warm.

Dank aan de organisatie en de deelnemers.




