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Voorwoord

Eigenlijk moest deze nieuwsbrief feestelijk zijn met hoopvolle berichten, een naar 
verwachting leuke terugblik op de kerstviering van dit jaar met uitzicht op verlossing en 
vrijheid.
Helaas, het coronaspook heeft het weer voor elkaar gekregen dat we over moesten 
gaan tot afzeggingen, ondanks de gedegen voorbereiding voor de middag.. U heeft hier 
allemaal een berichtje van ontvangen in de brievenbus.
Het bestuur beraad zich dan vervolgens over aanbod van een alternatief, misschien iets 
in de geest van afgelopen jaar… of toch maar iets anders..? 
Op korte termijn moet je dan schakelen en je wilt de bezorgers en eventuele vrijwil-
ligers niet opnieuw opzadelen met extra werk. Dus is gekozen voor iets simpels, wat 
zomaar , samen met de nieuwsbrief , een toepasselijk kleinood en een wenskaart, 
gestoken in een enveloppe, bezorgd kan worden in de brievenbus. Dit keer zonder het 
lijfblad van de KBO Brabant, zoals al eerder is verteld.
Ook de vermelde Seniorenbeurs in Veldhoven wordt, op advies van KBO Brabant 
verplaatst naar mei 2022, dus hier komen we later weer op terug.
Iedereen heeft de aankondigingen al kunnen lezen, dat ook het hele carnavalsgebeuren 
in Volkel is opgeschort, ergo, geen zittingen. Meerderen van u hadden al uitgekeken 
naar de carnavalsmiddag voor onze leden, die ondertussen al vermaard begon te 
worden, maar ook daarover is besloten om die komend jaar over te slaan.
Wat u wel zal vinden in deze uitgave is een agenda voor januari, maar met de restrictie:          
ALLES ONDER VOORBEHOUD.
Tijdens de bestuursvergadering hebben we nog maar eens gefilosofeerd over het 
uitblijven van aanmelding van bestuurskandidaten en ons de uitspraak herinnerd aan 
het einde van de jaarvergadering: Als er voor het einde van het jaar geen melding komt, 
we als bestuur ook maar in zijn geheel opstappen!
Dan is het zover en doemt de vraag op en nu..!! Kunnen we het maken om de boel in 
de steek te laten… er heeft zich toch een persoon aangemeld… waarvoor dank. 
Tijdens de komende jaarvergadering die vooralsnog gepland staat op 7 maart in het 
nieuwe jaar, zal Frans van der Burgt, het bestuur komen versterken. Hij zal de plaats 
innemen van Tiny Delisse, die inmiddels is verhuist naar Boekel en waarvan we afscheid 
hebben genomen bij de laatste bestuursvergadering. Zij wenst nog wel gastlid te blijven 
van onze club.
Dit lost het probleem nog niet helemaal op zodat we besloten hebben om het eerste 
komende halfjaar is gaan zien of er een andere modus te vinden is om uit zo’n impasse 
te geraken. Een schrale troost is het als we maar al te vaak van andere verenigingen 
moeten horen dat men met dezelfde problematiek worstelt.
Een tussenoplossing mede met het oog op veranderingen die ons te wachten staan in 
verband met de gemeentelijke herindeling.                       >>>  vervolg volgende pagina
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Vervolg voorwoord

Niet alleen over de ideeën rondom vorming van een nieuwe Kringafdeling is al vaker 
vergaderd, maar ook de contacten, inclusief facilitering met en door de nieuwe 
gemeente zal onderwerp van overleg gaan worden.
Het zou voor ons als bestuur al een welkome aanvulling zijn als er iemand uit de leden 
zich wil melden om met de voorzitter de overlegrondes bij te gaan wonen. 
Aanmelding kan gewoon bij het secretariaat of ondergetekende,waarvan de gegevens 
vooraan in deze brief zijn vermeld.

Al met al wordt dit toch nog een lang voorwoord en daar wil ik geen gewoonte van 
gaan maken. 

Er is nou eenmaal van alles te melden en zo heeft de oplettende lezer in het Udens 
Weekblad kunnen zien dat de KBO Volkel ( waarbij mijn naam is genoemd) betrokken is 
bij de al jaren geleden opgestarte plannen om seniorenhuisvesting te realiseren op de 
plaats van het dierenparkje.
Het gemeentebestuur heeft daarvoor besloten om een onderzoeksopdracht te verle-
nen aan woningbouwstichting AREA . En zoals het in dit land gebruikelijk is zijn er voor 
toekomstige plannen zowel voor als tegenstanders te vinden en meestal is het niet een-
voudig om tot consensus te komen. Met uitzondering van een kleine nuance is er zeker 
draagvlak en wordt de noodzaak dringend geacht, dat er voortgang gemaakt moet 
worden tot bouw van woningen in Volkel, zowel voor ouderen als starters. Nauwkeurig 
opereren en communiceren blijft daarbij geboden en iedere direct betrokkene moet de 
kans krijgen om zijn mening te geven, echter wel gebaseerd op de ware feiten en zeker 
niet op “ van horen zeggen”, of zonder argument maar tegen te zijn.
Als alle voor en tegens geïnventariseerd zijn kan er pas begonnen worden aan 
besluitvorming en bieden concept plannen opnieuw de kans om te reageren. 
Maar voorop gesteld blijft voor mij de wens: Geef het een kans en de ruimte om te 
discussieren.
Dat geduld gevraagd wordt is voor mij ook steeds moeilijker, we zijn al zolang bezig en 
vooralsnog zal ik blijven streven naar mogelijkheden om de leefbaarheid van Volkel 
overeind te houden.

Met de wens aan jullie iedereen en aan jullie kennissen en verwanten: Bijzonder mooie 
kerstdagen, (ondanks de beperkingen) ,veel voorspoed , geluk en vooral gezondheid in 
het nieuwe jaar.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven



3

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

Januari
dinsdag  4 jan  koersbal/kaarten
woensdag  5 jan  kienen
donderdag  6jan  sjoelen
dinsdag 11 jan  koersbal/kaarten
dinsdag 18 jan  koersbal /kaarten
woensdag 19 jan  kienen
donderdag 20 jan   sjoelen
dinsdag 25 jan  koersbal/kaarten

februari
dinsdag  1 feb  koersbal/kaarten
woensdag 2 feb  kienen
donderdag 3 feb  sjoelen
dinsdag 8 feb  koersbal/kaarten
dinsdag 15 feb  koersbal/kaarten
woensdag 16 feb  kienen
donderdag 17 feb  sjoelen
dinsdag 22 feb  koersbal/kaarten



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	 verdoving	 6	 keerzang	 12	 eens	 13	 dienstbode	 14	 borstbeen	 16	 knaagdier	
18	 aanwijzend	 vnw.	 19	 bouwland	 21	 plus	 22	 vorstenzetel	 24	 Europees	 Kampioenschap	
25	duinpan	26	weggebruiker	27	lof	28	daar	30	voorbij	31	populair	33	buislamp	34	hoofdstad	van	
Albanië	37	s@ekem	40	etcetera	41	een	zeker	iemand	42	tuinhuis	45	treiteren	48	Japans	bordspel	
49	overdreven	50	tot	en	met	51	reeds	53	grote	bijl	54	deel	v.e.	dynamo	56	Turks	bevelhebber	
57	muzieknoot	58	deel	 v.h.	 bestek	 59	 looDoom	60	100	 vierkante	meter	62	hevig	63	 voch@g	
65	knop	op	het	toetsenbord	66	ongevuld	68	gevaar	70	smaldeel	71	roofvogel.	

Ver8caal:	 1	 epiloog	 2	 zeehond	 3	 compagnon	 4	 nageslacht	 5	 halteplaats	 7	 voortreffelijk	
8	sprookjesfiguur	9	Romanum	Imperium	10	pl.	 in	Gelderland	11	metaal	15	traag	17	deelteken	
18	 afgemeten	 por@e	 20	 bontsoort	 23	 Oude	 Testament	 29	 dierentuin	 in	 Amsterdam	 32	 s@jl	
35	Europeaan	36	tennisterm	38	roem	39	watering	42	kaartspel	43	uitstalruimte	44	strijdmacht	
45	bouwmateriaal	46	Waddeneiland	47	deel	 v.d.	 vinger	48	autowerkplaats	52	eerroof	55	niet	
parkeren	 61	 iedere	 persoon	 62	 ledikant	 64	 gesloten	 65	 gravin	 van	 Holland	 67	 en	 andere	
69	oosterlengte. 5
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Cor van Boxtel: 

Bekant 3 jaor heb ik elke maond in ons 
parochiebloike `n klein vertelselke, 
of `n klein gedichtje meuge schrijve. 
Zomar sles over dingeskes van vruger, 
zoas die in men geheuge zijn blijve 
plekke. Zomar over iets, zoas  ik `t 
zelluf heb beleefd, of  heb heure zegge. 
Het is zeker ginne hoogdravende of
diep uitgewerkte literatuur geworre. 
Och God nee dè zeker nie. Dorvur kreeg
ik  as auwste zoon, van onze vodder, 
te vlug no de lagere skool, `n neij 
vrachtfiets, um boodschappe rond te 
brenge! Mar as ge dan wa auwer wordt
kumt veul van vruger wèr terug. Dan zie 
ik in gedachte wer alle Hannesse, 
Janesse, Grarisse  Driekskes, Hasse,  
Drieka`s, Tonna`s, en Hannekes wer 
terug. Mense wor ik over ik heb meuge 
vertelle. Over goei gebruike die 
verlorre zijn gegon mar ok over koij die  
better geworre zijn. 

Vur ullie

Vur ullie is di opgeskrivve
gellie waar `t ok  is oit  van plan
ok al bende nogal auwd meuge worre
toch kwam `t er sles nie van.

Ons Hanneke
Nog duk denk ik on jou,
jouw zâchte en subtiele humor
jouw oge, die host praote kosse
de spiegel van jouw ziel.

Graris
Nog duk denk ik on jou
jouw malse menier van praote
jouw bekende moppe
jouw stem die mense boeide
jouw bekende prulderij.

Tines
nog duk denk ik on jou

Tot Slot
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jouw verhale over Vorstenbosch
wor ge 85 jorre lang het meuge leve
en wor ge gruts op waard.

Dorruske
Nog duk denk ik aon jou
jouw vertelselkes en anakdotes
jouw verhale over vruger
`t waar `n fist jou aon te heure
rondelum `n werrum kachel.

Pestoor De Bree
Nog veul denk ik terug
on jouw, pestoor de Bree
jouw urelang breviere
jouw leve dè rechtlijnig,
mar zeker nie zo hendig waar!

Frans d`n Braobander
Nog duk denk ik on jou
diepgaond ware de gesprekke

soms wel ure lang
en mistal over mense
over mense die `t minder han.

Nooit Genoeg
Nog duk denk ik terug
on onze skonne  jeugd
on de ”gouwe ouwe”  vriendegroep
hierbij  te heure waar `n deugd

D`n Niemeskant
Nog duk denk ik terug
on onze Niemeskant
dan heur ik nog die winkelbel
en heur ik wer ons Hanneke zegge
“kom mar hier”
“Ik ben krek mi de kleine bizzig
Mar de koffie is zowa klaor”

Houdoe,  Cor
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Oplossing 
puzzel 
december

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

S T R A N D L E R A A R
O O I E R A

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



1. Collectiviteitskorting op de premie

U ontvangt 4% korting op de premie van de

basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering

VGZ Zorgt krijgt u in 2022 15% korting en 5% korting

op de tandartsverzekering. 

2. Extra vergoedingen voor beweegzorg

Regelmatig bewegen vermindert klachten. Wilt u 

goed blijven bewegen? Met VGZ Zorgt ontvangt u een 

vergoeding tot 32 behandelingen fysiotherapie. Ook 

heeft u budget tot € 700 voor gezondheidscursussen 

en tot € 500  voor alternatieve zorg.

3.  Extra vergoedingen voor  

de zorg van een naaste

Zorgt u intensief voor iemand in uw omgeving? Dan 

ontvangt u met VGZ Zorgt een vergoeding tot 25 

dagen voor vervangende mantelzorg en tot € 1.000 

voor een mantelzorgmakelaar die u helpt met uw 

regeltaken. Zo heeft u tijd om even op te laden.

4. Vergoeding voor het KBO-lidmaatschap

Met VGZ Zorgt ontvangt u ieder jaar van VGZ tot  

€ 25 vergoeding per verzekerde voor uw 

lidmaatschap van KBO-Brabant. 

5. U bent altijd welkom

VGZ heeft geen medische selectie. Wij accepteren 

iedereen! Wij zetten ons zo samen met zorgverleners 

in om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Voor iedereen. Voor nu en in de toekomst.

6. Hulp bij verkorten van wachttijd 

Als u zorg nodig heeft, wilt u snel geholpen worden. 

Bij VGZ bieden we u wachtlijstbemiddeling. Onze 

zorgadviseurs kijken of u in een ander ziekenhuis of 

kliniek terecht kunt. In 7 van de 10 gevallen lukt het 

om een zorgverlener te vinden die u eerder helpt.

10 voordelen van een zorgverzekering via KBO-Brabant
Goede zorg is belangrijk. Zeker als u iets ouder bent. VGZ werkt samen met KBO-Brabant om u de best 

passende zorgverzekering te bieden. Zo bent u extra goed verzekerd. Dit zijn de 10 grootste voordelen 

van een collectieve zorgverzekering bij VGZ via KBO-Brabant.
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Zoek in dit vergrootglas de kleine lettertjes,
En het lichtpuntje in het komende nieuwe jaar.

We zien hopelijk een mooi 2022.
Een jaar waar weer alles kan en mag.

Ontmoeten en genieten.

KBO Volkel




