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Voorwoord

Vol verwachting klopt ons hart……, niet alleen de kinderen zingen dit dezer dagen, 
benieuwd als ze zijn over wat de goed heilig man dit jaar zal brengen. Ook wij als 
volwassenen weten binnen enkele dagen, wie er gaat regeren over onze toekomstige 
gemeente, wie u met rood potlood hebt aangekruist en of deze persoon of partij ook 
deel gaat nemen aan de nieuwe raad. Belangrijk genoeg dus om , nadat u deze nieuws-
brief hebt gelezen, nog snel uw stem uit te brengen en ik kan het niet laten om u nogmaals 
te wijzen op dit democratisch recht. In de vorige nieuwsbrief repte ik nog over een 
politiek debat wat op 3 november plaatsvond in “Eigen Herd”, georganiseerd door de 
gezamenlijke ouderenbonden van Uden en Landerd. Degene onder u die later het ver-
slag in de krant hebben gelezen, weten dat liefst 12 partijen, hun visie hebben gegeven 
over de stellingen die in hoofdzaak handelden over wonen en zorg voor onze senioren. 
Ondanks de summiere vooraankondiging wilde toch behoorlijk wat toehoorders weten 
wat de diverse partij vertegenwoordigers te vertellen hadden. Een geslaagde middag, 
mede dank zij de prima presentatie door Paula van Hout, voorheen wel bekend van 
Omroep Brabant, Brabants Dagblad en Udens weekblad. Jammer dat, ondanks de 
uitnodiging, de omroep DTV verstek liet gaan, anders hadden nog meer kijkers de kans 
gehad om het mee te maken.

Het lijkt nog maar korte tijd geleden, dat we ons gelukkig voelden, nu we de maatrege-
len om het coronavirus uit te bannen, achter ons konden laten, maar helaas we zitten 
er weer middenin. Menige voorstelling of bijeenkomst wordt weer afgelast of doorge-
schoven, echter worden de activiteiten voor onze ouderen, zoals die plaatsvinden in 
de Schakel ontzien. Weliswaar zijn er kleine aanpassingen, zoals, het dragen van een 
mondkapje bij binnenkomst en een bezoek aan het toilet. Voorzichtigheid en nale-
ven van andere minder lastige regels blijft geboden. Dus de opgenomen agenda blijft 
vooralsnog geldig maar nog steeds onder voorbehoud van strengere regels in de nabije 
toekomst. Voorlopig staat ook de kerstviering nog gepland, maar let op !!, deze is niet 
op donderdag 16 december maar Maandag 20 december. Een kort programma vindt u 
elders in dit blad. De voorinschrijving blijft op dinsdag 7 december.
Jullie stem voor de KBO Volkel bij de Rabo clubactie  heeft het mooie bedrag van 
€ 307,16 opgeleverd, waarvoor hartelijk dank.
Van de KBO Brabant hebben we het bericht ontvangen dat het blad “ONS”, wat nu is 
bijgevoegd de laatste zal zijn voor dit jaar. Bestuurlijk hebben we besloten om volgende 
maand toch een nieuwsbrief uit te brengen, maar dan zonder het tijdschrift.
Rest mij jullie allen een heerlijke sint avondje toe te wensen en de hoop dat iedereen 
gezond zal blijven en natuurlijk wijsheid bij het stemmen.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven
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Activiteiten agenda

 Elke dinsdag en donderdag Biljarten  aanvang 13.00 uur
elke woensdagmiddag vrij Biljarten.

BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAGMIDDAG  JEU DE BOULES 
aanvang 13.30 - 16.30 uur 

Dit alles volgens de corona regels, en onder voorbehoud

November
dinsdag 23 nov koersbal/kaarten
donderdag 25 nov sjoelen
dinsdag 30 nov kienen/koersbal/kaarten

December
dinsdag 7 dec kienen/koersbal/kaarten
dinsdag 7 Dec   inschrijving Kerstviering 13.00 uur
donderdag 9 dec sjoelen
dinsdag 14 dec koersbal/kaarten
Maandag  20 Dec kerstviering  aanvang  H Mis  in de kerk  11 uur
dinsdag 21 dec kienen/koersbal/kaarten
donderdag 23 dec sjoelen
dinsdag 28 dec koersbal/kaarten
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Kerstviering 2021

11.00 uur Eucharistieviering in de parochiekerk
12.00 uur Ontvangst in de Schakel ( deur pas open na de dienst)
 Koffie en/of Thee
13.00 uur Aanvang drie-gangen diner.
15.00 uur Optreden van Jeanne van de Rijt en Ria Toonen.

Na afloop: loterijtrekking voor kans op de gekende, fraaie kerststukjes, 
zoals ieder jaar gemaakt door enthousiaste vrijwilligers.

Kosten: per persoon € 20,00 euro, te voldoen bij de inschrijving met 
het toegevoegde formulier. (hoewel de totaalkosten beduidend hoger 
zijn, is besloten om niet meer te vragen aan de leden.) 
Per persoon ontvangt u een gratis lot voor de loterij.
  
Omdat er dit jaar slechts ruimte is voor 75 deelnemers wordt op 
volgorde van binnenkomst, met uitreiking van nummers, ingeschreven.

Mocht voor 7 december al bekend zijn dat de viering niet door kan 
gaan, is ook de inschrijving gecanceld. Indien zo’n bericht wordt 
ontvangen na die datum dan wordt het betaalde bedrag aan u per 
bank teruggestort.

Of we dit jaar kerst mogen vieren met onze leden is ook nu weer 
twijfelachtig, maar de voorbereidingen moeten toch gebeuren.

Alles blijft met de uitdrukkelijke toevoeging:  
ONDER VOORBEHOUD !

 
LET OP !!

De datum: Maandag 20 december     

Inschrijving op dinsdag 7 december 
van 13.00 tot 14.00 uur in “De Schakel”.

Mondkapje verplicht en er wordt naar een QR code gevraagd, 
omdat het een horecaruimte betreft.

Afgelopen jaar waren we gedwongen 
om de kerstviering over te slaan, wegens de 

bekende redenen.



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	louwmaand	6	kruiderij	12	Ned.	omroep	13	strook	14	mannetjesbij	16	houten	wig	
18	zenuwtrek	19	Bijbelse	priester	21	of	dergelijke	22	flauw	24	grondtoon	25	deel	v.h.	hoofd	26	
betrekking	27	moerasplant	28	als	onder	30	vruchtbeginsel	31	voegwoord	33	errore	excepto	34	
kuststrook	37	onderwijzer	40	vrouwtjesschaap	41	jaartelling	42	meisje	45	in	het	nauw	gebracht	
48	tegenover	49	landbouwwerktuig	50	luitenant	51	riv.	in	Rusland	53	grote	papegaai	54	sein	56	
een	 zekere	 57	 lectori	 salutem	 58	 nummer	 59	 oosterlengte	 60	 gravure	 62	 rekenteken	 63	
moerasvogel	65	in	hoge	mate	66	vrouwtjesaap	68	leidsman	70	danig	71	gevierd	sporter.	

Ver8caal:	 1	 sportman	 2	 grappenmaker	 3	 ultraviolet	 4	woonboot	 5	 Europeaan	 7	 herkomst	 8	
droog	 (van	 wijn)	 9	 overmaCg	 10	 pl.	 in	 Gelderland	 11	 Europese	 vrouw	 15	 Spaanse	 groet	 17	
opgestelde	 rij	18	opschriF	 v.e.	 boek	20	babydoek	23	 zangnoot	29	 toename	32	 schenkkan	35	
dicht	 36	 hoogharCge	 houding	 38	 hok	 met	 gaas	 39	 deel	 v.e.	 korenhalm	 42	 drinkbehoeFe	 43	
aandrang	 44	 landbewerking	 45	 huidblaasje	 46	 vitrine	 47	 bloedgever	 48	 aangeboren	 gave	 52	
Europees	 land	 55	 Nieuwe	 Testament	 61	 plaaggeest	 62	 Chinees	 gerecht	 64	 abonnee	 65	
Europeaan	67	pro	Deo	69	lidwoord. 5
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Cor van Boxtel: 

Tis al stik wa jorre lang geleje, 
in Volkel waar 80% nog boer. 
Toen Han Verbrugge nog `n dorst-kaast 
ha, en ieder mi perd en kaar nog voer.

Toen  Janeske Vrerke onze slachter waar,
de milieu-wet waar nog gin probleem .
Mar s`aovunds nog`t rozehuudje bidde,
din wel nog iedereen

Op de stal stonne nog `n haffel koei,
wa dromerig te nerke of te ralle.
En in `t vurhuis waar`t vrouwke,
alwer vur d`n 10de keer bevalle .

Nivve de koei dor stond `t perd,
unne bonte skraole hit.
En as `t vee nor buite ging ,
worde de vurstal nog skon gewit .

Nivve de plee dor lag ` t vet gemeste vèr-
rikke, die stond er nie, nee hij lag`ter.
Hij keek nie blij, want hij ha gehurd,
mèrige kumt Janeske de slachter.

Secuur worde `t vèrrikke gestoke,
`t bloed opgevange um er bloedwôrst van 
te make, en`t vèrrike on de leer gehange.

As `t vèrrike dan waar geslacht,
goide Janeske heel gericht.
De blaos nog olling vol !
(zonder erg?) recht in `t gezicht !!.

De start en pote ginge in de ertesoep,
de zwaôrt en  kop waar  vur de zult.
Want niks mog er verlorre gaon,
`t waar nog liggeluk zund.

Het olling huis stonk  nor d`n balkebrij
nor  kooikes en nor zoere zult .
De wôrst die worde zwart gerukt,
dur d`n turf of gedreugde  bult .

Ut vèrrike waar ok noit te zwaor,
`t spek ok noit te dik .
En um de zaag te smeren,
hong on de put de pizzerik .

Mar `t een en`t aander is verandert,
want wor is de kerremenèij geblivve.
Die vruger nor de pestoor toe gong ,
en on de vurdeur worde afgegivve ?

Janeske Vrerke 
“de Slachter”
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Wordt vervolgd…houdoe,  Cor
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Oplossing 
puzzel 
november

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

F U N E S T I N T E R N
I E L E G O

S T E K E L S P E E L S
S T N C A L I L A O
T O F N O R M A A L A L M
R E L I A A N D E
E R A M I E P I N S O L
E D E E N S A T E E
P L A N E E T U T R E C H T
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Onze wens voor de 
komende feestdagen

gaat over warme vriendschap
in een sfeer van

begrip, steun en vertrouwen
om een nieuw jaar op te bouwen!




