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Voorwoord

Ik weet natuurlijk niet hoe het met jullie is gesteld, maar ik kan me voorstellen dat we 
hetzelfde denken over alle perikelen rondom corona, lockdown en andere beperkingen.
Het lijkt erop dat we steeds meer “deskundigen” horen of zien via alle mogelijke 
berichtgevers en inherent daaraan worden er maatregelen getroffen. Het schijnt dat 
het virus ook grenzen kent, want kennelijk gedraagt het zich in ons naburige landen anders 
dan in onze contreien. Daar kan je nog naar de kroeg of winkel, bij ons lukt dit niet.
Wie het begrijpt en de uitgang weet mag het zeggen, maar ondertussen zitten wij als 
leden wel te smachten om elkaar weer te ontmoeten, te kaarten, kienen, biljarten of 
andere activiteiten te ondernemen.
Maar vanouds weten we ook, dat klagen niet helpt en we onze hoop maar weer 
vestigen op de komende persconferentie van dinsdag 25 januari.
Jawel, er was een mogelijkheid om na 17 januari te kunnen biljarten, maar dan wel met 
zulke restricties, zonder horeca en andere maatregelen, dat we besloten om toch nog 
een weekje te wachten. Met ingang van donderdag 27 januari starten we alles maar op, 
met regeltjes of hopelijk zonder al te veel belemmeringen.

Als ouderen hebben we ook nog andere katten te geselen, zoals men in België pleegt te 
zeggen. We worden langzaamaan beschouwd als lastige mensen voor de maatschappij,
te duur en te veeleisend. De vaste regel dat AOW uitkering gekoppeld is aan het 
minimumloon is losgelaten, een prijsindexering toeslag op de pensioenen missen we 
al jaren, ondanks heftige protesten en gang naar de rechter van o.a. onze KBO Brabant.
Verwijten krijgen we dat onze generatie mede schuldig is aan de woningnood, 
waardoor onze jeugd geen kansen krijgt. 
Kortom, is het nog wel leuk om oud te worden en gewaardeerd voor de opbouw en 
versteviging van de fundamenten van onze welvaartsmaatschappij?

Ik hoor de Belgen ook zeggen: zaag maar niet zo… en bekijk de wereld maar eens van 
de zonnige kant, want die is er beslist wel. Optimisme is het credo en er worden alweer 
plannen gemaakt om dit jaar ergens te komen tot een ontspanningsmiddag met tegelijk 
de oproep aan jullie als leden om eens mee te denken aan de organisatie hiervan. 
Kom maar op met jullie ideeën, suggesties en hulpaanbod. Ieder voor zich moet maar 
denken, als ik het niet doe, gebeurt er ook niets en dat wil je toch niet op je weten 
hebben.

Ik hoor dat de draaiboeken voor de Elfstedentocht al klaarliggen en zo zou het ook 
moeten zijn voor de activiteiten van de KBO afdeling Volkel.
Nog even dit: Eind van de maand wordt de contributie weer geïnd.

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

februari
febrari
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

Maart
dinsdag  1 maart koersbal/kaarten
woensdag 2 maart kienen
donderdag 3 maart sjoelen
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Nagekomen bericht 
van KBO Brabant

Marieke Hageman van KBO Brabant heeft gevraagd om onderstaand bericht te delen 
met de leden. Dus voldoen wij graag aan dit verzoek.

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op 
kabinet en Tweede Kamer.
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet 
pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een 
regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren 
betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom 
in de eerste helft van januari samen met andere (ouderen)organisaties een dringend 
beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust 
gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om: 
A.  De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal 

minimum terug te draaien.  
  Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon 

volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen 
bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt. 

B.  Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.  
  De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrek-

kige doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. 
De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een 
afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe 
bewindslieden. Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, inter-   
departementaal op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalise-
ring, zorg en zingeving. 

Op de website www.kbo-brabant.nl staan diverse nieuwsberichten over deze onder-
werpen. Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten 
terugvinden. 

Met vriendelijke groet,
Marieke Hageman



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	 schoolvak	6	maand	12	plan	13	bek	14	klap	16	hevig	18	energie	19	Europeaan	
21	onzes	 inziens	 22	portemonnee	 24	 voorzetsel	 25	 ratelpopulier	 26	 kampioen	 27	 Europeaan	
28	 zangnoot	 30	 bijwoord	 31	 de	 onbekende	 33	 voegwoord	 34	 epiloog	 37	 deel	 v.e.	 schip	
40	mannetjesbij	41	soort	hert	42	imita<e	45	meisje	48	compagnon	49	per	adres	50	en	volgende	
51	Japans	bordspel	53	Turks	bevelhebber	54	redenaar	56	vaas	57	achter	58	beddengoed	59	slee	
60	waterplantje	62	graanafval	63	drinkbakje	65	op	de	wijze	van	66	bijbelse	figuur	68	hijstoestel	
70	origine	71	land	in	Europa.	

Ver8caal:	 1	 lawaai	 2	 vogel	 3	 en	 dergelijke	 4	 ontkenning	 5	 ontzag	 7	 vermakelijk	 8	 voordeel	
9	bolgewas	10	Engels	bier	11	inwonend	15	vorderen	17	soort	18	Europese	taal	20	kei	23	United	
Na<ons	29	tragedie	32	scheepsschade	35	gravin	van	Holland	36	jaartelling	38	roem	39	lidwoord	
42	 tamelijk	43	handgeklap	44	 tafelfles	45	beddengoed	46	alsmede	47	vlak	48	 land	 in	Noord-
Amerika	52	gevaar	55	eerste	kwar<er	61	zot	62	toiletgerei	64	kern	65	papegaai	67	aldus	69	oude	
lengtemaat.
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Kruiswoordpuzzel 
Februari
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Cor van Boxtel: 

Eindekijk waard zo weit. Hannes waar 65 
jaor geworre. 
“Zo t’is mooi gewist” hattie gezit. 
De tijd waor ongebroke um z,n  verslete 
muschesterse boks on de kapstok te 
hangen. En ge kon `t on hil z,n maniere 
zien dettie nie van plan waar um die nog 
ooit aon te trekke. Hil z,n leve ha Han-
nes sles wa geboerd mee `n stuk of wa 
koei. unne skraole bonte hit, un haffel 
henne en 7 keinder groot gebròcht. Nou 
moete `t woord groot nie al te letterluk 
op neme `t waar meer fysieke grootheid, 
lilluk en stérrik za,k mar zegge. Psychische 
grootheden ware nie on Hannisse en z`n 
7  keinder besteed. Nou ha Hannes dor  
zelluf direct gin schuld on  want och , wa 
ge nie het dé kunde ok nie geve wanne. 
Mar toch…
Unne echte boer waar Hanes nooit 
gewist. Hij waar, bij wijze van spreke , 
meer op Uje mert te zien dan op zunne 

stal. Het din hum dan ok zichtbaar goed 
dettie mee goei fasoen z’n gedoetje kon 
overdrage on zunne auwste zoon, heure 
Jan. Zunne lang verwachte droom waor 
in vervulling gegaon. Hij ha un bejaarde 
wunning in `t durp toe gewizze gekrege, 
wor ie z`n eige jorre geleje al op`t gemin-
tehuis ha laote inschrijve. En zo kon `t 
gebeure dat ge Hannesse in z`n vonkel 
neij meschesterse, boks z`n been weit uit 
mekare, un grote sigaar in zunne mond, 
veur de open deur van z`n bejaarde 
wunning zaagt staon. Hij genoot dé 
konde  zien. “Ja ja” hattie gezit het mag 
onderhaand ok vort. Hil m’n leve hard 
gewerkt en vur iedereen klaor gestaon. 
Nou wurt `t is tijd desse veur ons klaor 
staon. Het duurde dan ok  nie lang of ik 
zag Hannesse op  de kaortmiddag van de 
bejaarden de Schakel binne komme. Mee 
z`n neij meschesterse  boks, z`n  sigaar 
en z`n been  wa weit uit mekare stond hij  

Unne jonge 
mee suiker.
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te overwege oan welke toffel dettie zou 
gaon zitte. Want gellie snapt wel dé ge as 
gepensioneerde boer nie overal bij gaon 
zitte kaorte wanne. Mar no enige tijd van 
overwege hattie z`n keuze toch kunne 
make.Hij zaat goed en wel op zunne 
stoel ,stokte z`n sigaar on en riep “jonge  
breng me is unne jonge klaore” En as ze 
dé vraoge dan doe de dé. “Asteblieft” 
Hannes. Half verwijtend keek ie me aon 
en vroeg  “zit er ginne suiker mér on“ 
Mar gelukkig ut suikerpùtje, stond nog 
op de toffel dus `t probleem waor nogal 
vlug opgelost.`N half uurke Laoter: “Jonge 
brengt er mén nog inne” En as ze dé 
vraoge dan doe de dé wanne “Asteblieft 
Hannes  jonge mee suiker.” Dieje  suiker 
doet er mar uit  want as dé noddig waor 
dan han ze dé  ginds er wel in gedon”.
(dor mee de fabriek bedoelend) zin 
Hannes zonder blikke of  bloze. Nou zin  
ons moeder vruger altijd ”Menneke as 
ge lotter ooit beus word dan moete altijd  
uurst efkes un Skietgebedje bidde “, kik 
menneke dan is de grootste beuzigheid 
al wa gezakt”. En gellie kund van  ons 
moeder en van mén onneme dé `t 
helpt alleen ik ha er toen efkes nie on 
gedaacht. Ik ha Hannesse  gevraogd  
hoelang  dettie nog van plan waar um te 
komme kaorte en strivvig geadviseerd um 
dieje borrel mee suiker en al, toch mar 
op te drinke, `t kon anders  zunne léste 
borrel wel is  zijn dietti in de Schakel 
ha kunne kope! 
De bijval die ik van Hannesse toffelgenoten 
ha gekrigge, nam ’n groot gedeelte van 
ménschuldgevoelens weg, over ons 

moeder mee dur skietgebedje!!
Een week lotter kwam Hannes wer 
kaorte.
Hij kwam recht naor de bar en vroeg:
Cor as ge strakke efkes tijd het wilde me 
dan ’n borreltje brenge o ja des waor ok 
as`t kan mee suiker!!!
Verschillende jorre hi Hannes nog 
gekaord en we hebbe same nog mirakels 
skón  en veul gebuurt over vrúger. ‘T is 
sund  hij is er niemér, mar ik heb Hannisse  
nog lange tijd gemist…

Wordt vervolgd…houdoe,  Cor
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Oplossing 
puzzel 
januari

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

T I R A N A S T E E L S
E T C E N E

P R I E E L S A R R E N
G O S T E T M E A L
A K S M A G N E E T A G A
R E L E P E L E S
A R E B A R N A T A L T
G L E E G N O O D E
E S K A D E R A D E L A A R
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Cor van Boxtel: 

Hier in `t Pieperlèndje,
dor ben ik  geborre.
Ginds op `t Niemeskèndje.
nie wijt van de torre,

Ik heb er gespuld en op klumkes gelope,
vur `t uurst mi `n meidje gevreje.
De tijd van toen in m`n hart gegrift,
um noit te vergete al ist lang geleje.

Neven ons wònde Snoetje Pa,
aon de andere kant Willem Vrerken.
Al ware hun boerderijkes  mar  klein,
toch  moeste ze vur un grote werken.

Wor zijn ze geblivve die mense van toen,
Driekske Smits en Bet de Wit.
En hoe veul hi nie `t klein Hanneke 

Thijsen, bij `n  sterfgeval 
`t  rozehuudje gebid?

Als ik snâchs in m`n bed lig te dromen ,
dan kumt ie wer terug dieje tijd van toen.
De kwaoi en de goei dinge komme dan bove,
toch zou ik het zo wer over wille doen.

Dan zie ik Nol v.d.Rijt heel zuutjes fietse,
mee z`n vrachtfiets nor de boerrebond.
Frénske van Toon Bètjes  liep mee de 
kreuge, umdé stress en
 tijdnood nog nie bestond!

Dan zie ik het zaand wer ligge,
`t zaand dè gestrooid werd in d,n herd.
En zie ik Pietje Gieles wer fietse,
s’Môndags smèriges nog efkes nor Uje mèrt.

Unne droom
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Dan heur ik  die erdkaar wer bonke,
op de hard bevrorre grond.
As er iemand van ons buurt werd begrave,
en op die kaar `n lijkkist stond!

Ok zie ik  Tônje v. Boxtel uit 
de Heivelde wer vallen,
Zondags heel  laot no de lêste mis!
Mee fietske en al in’t  karrespoor viel
en dan och èrrum de weg niemér wis!

Dan zie ik dieje brand wer 
bij ons in de buurt,
die waor jommer genóg nie  te kere.
Virtien huize brade af,
het begós bij Grarda en Hein van Pere.

Houdoe,  Cor




