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Voorwoord

Het begint er zowaar op te  lijken dat we binnenkort  terug keren naar het leven zoals dit 
voor de coronaperiode was.
Nog een beetje voelt het aan, alsof we bezig zijn met de hellingproef, dus wel  voorzichtig 
omhoog rijden maar met de handrem.
“Het land gaat weer open”. kopte het Brabants Dagblad op woensdag 16 februari maar 
daar direct onder kon ik een advies lezen, dat mij toch verontrustte:
“Werk maximaal de helft van de tijd op kantoor” stond er geschreven en dan ging mijn 
gedachte plots naar de stroperige voortgang van de realisatie van huisvesting voor onze 
senioren, waar we nu al bijna 5 jaar mee bezig zijn. Mijn grootste zorg is dat dit advies 
ook gelezen wordt door ambtenaren en al is het een cliché, voor die categorie moet 
meer de leus zijn: “Werk nou eens dubbel zo hard”, dan komt het er misschien toch nog 
eens van.
Ik verbaas me soms ook over berichten in “Volkel op de Mat” maar heb me voorgenomen 
daar niet meer op te reageren.
Wel ben ik voornemens om in het volgende nummer van dit gerenommeerde Volkels 
nieuwsblad een oproep te plaatsen voor aanvulling van ons bestuur of misschien iets 
minder officieel, maar even zo belangrijk, hulp bij bepaalde organisatie taken.
Met de uitnodiging voor de jaarvergadering van 7 maart a.s.. geeft de agenda aan dat we 
stilstaan bij het afscheid van Netty als bestuurslid en gelukkig heeft zij zelf aangegeven 
de taak van postverzending bij rouw-en trouwzaken te willen voortzetten.
Op zoek zijn we dus naar iemand die bereid is om samen met Els de organisatie van de 
jaarlijkse dagreis op te gaan nemen. 
En dan niet, zoals mijn verzoek in de vorige nieuwsbrief, zo massaal reageren op de 
functie van ontspanningsdame of heer. Helaas dus …. 0 reactie !!!!
In de veronderstelling dat we de laatste verhaaltjes van Cor van Boxtel hadden gepubli-
ceerd, verraste Guus ons toch nog met een enkele nagekomen stukjes.
Ondertussen hadden we al een alternatief gevonden en in een volgende uitgave kom ik 
daar graag op terug en introduceer ik het vervolg.
Rest mij nog u te wijzen op de komende jaarvergadering met erachteraan veel aandacht 
en luisterplezier bij de lezing die Adriaan Sanders zal geven, specifiek over Volkelse 
onderwerpen.
Andere opgenomen berichten in deze uitgave mogen ook gelezen worden.
Mocht u gedreven zijn om volop carnaval te gaan vieren, misschien ter compensatie van 
onze helaas afgelaste middag, wens ik jullie heel veel leut en plezier.

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 
Omdat Carnaval dit jaar in de Schakel doorgaat 

vervalt de agenda  die week tot donderdag 
DUS GEEN KOERSBAL EN KAARTEN.  EN KIENEN GAAN NIET DOOR.

Maart
donderdag 3 maart sjoelen
maandag 7 maart Jaarvergadering  inloop 13.30  uur aanvang 14.00 uur
dinsdag 8 maart koersbal/kaarten
dinsdag 15 maart koersbal/kaarten
woensdag 16 maart kienen
donderdag 17 maart sjoelen
dinsdag 22 maart koersbal/kaarten
dinsdag 29 maart koersbal/kaarten
woensdag 30 maart kienen                                                                                                                                           
donderdag 31 maart sjoelen

April
dinsdag 5 april  koersbal/kaarten
woensdag 6 april  kienen
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Uitnodiging, 
Jaarvergadering 

KBO afdeling Volkel 
Dagelijks bestuur: 
voorzitter M. Wijdeven
secretaris Ant v.d.Ven 

Uitnodiging, Jaarvergadering op 7 Maart 2022 in de schakel,
13.30 uur ontvangst met koffie,thee en….
Aanvang vergadering 14.00 uur

Agenda;

1   Opening en mededelingen door de voorzitter
2.  Herdenking overleden leden door Diaken Henk van Thiel.
3.  Huldiging jubilarissen
4.  Bestuursverkiezing:
     Aftredend en niet herkiesbaar Netty van de Burgt
     Frans van de Burgt heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het        
     bestuur.  Vacature voor penningmeester staat nog open.
(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 schrif-
telijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, met vermelding van relevante gegevens.)
5.   Notulen ledenvergadering  20 sept 2021.( uitgebreid opgenomen in het blad van 

oktober 2021, en tekstueel nog ter inzage ter vergadering) 
6.  Jaaroverzicht vanaf 20 sept 2021.
7.  Financieel overzicht 2021 en begroting 2021 /  2022.
8.  Verslag kascommissie door Adriaan van der Aa en Francien van der Locht.
9   Rondvraag.
10. Sluiting.

Rond de klok van 15.00 uur ontvangen we 
Adriaan Sanders die ons een lezing gaat geven 
over Volkelse onderwerpen uit het verleden.
Van Harte aanbevolen !!!!!



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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Beste Jeu de 
Boules vrienden

 Het steeds maar weer voor onrust zorgende Corona virus verstoorde ons normale jeu 
de boules leven, en leidde tot ongewenste maatregelen.
Juist toen we binnen ons clubje de activiteiten, gezelligheid en de verbondenheid op de 
rails hadden, waren de lockdowns de grote spelbrekers.
Maar na bijna 2 jaar is er licht aan het einde van de tunnel, en zijn de jeu de boules 
vrienden en vriendinnen toe om het spel, en de sociale contacten weer op te pakken, 
om weer samen bezig te zijn.
Gelukkig hadden we tussen de lockdowns door nog veel kunnen boulen, en iedere keer 
was ik blij en trots dat er zoveel vrijwilligers waren voor alle hand en spandiensten, 
waarvoor dank.
Verder heb ik met enkele leden gesproken over wanneer wel en wanneer er niet 
gespeeld kan worden, en besloten is om elke woensdag van 13:30 uur tot 16:30 uur 
gespeeld er gaat worden, mits het droog weer is en de temperatuur boven de 
10 graden is.
Positief denken geeft energie, kracht en maakt alles gewoon een stuk leuker.
 
Groetjes,
Herman Hermans
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Maart

www.puzzelpro.nl©
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Cor van Boxtel: 

Wor zijn de wit geschuurde klompe,
de put, de puthaok en de emmer.
De zeildeur en `t kannerek,
en onze hoefsmid Piet de Kremmer ?

Wor is de erdkaar en `t kreupel pérd,
wor zijn de klein perceeltjes grond ?
Wor is de meule in de Klòsterstraot
die er toch zo  prontig  stond ?

Wor is ons klòster, vol mi nonne ?
ok `t patronaat dè zijn we kwijt.
En de aparte durskesskool,
paaste  niemer in dizze tijd.

Wor is de grote witte poffer
en d`n blauwe boezeroen ?
Toen Grard v. Duinhoven nog de kuster 
waor en dor neve  handelde in skoen.

Wor is de romboer en de kanne romme
de platte wagen, unne Belse knol er veur ?
En wor is ons romfabriek geblivve
mi Graord as directeur ?

Wor is Ties d`n drijer die de bòtter kletste.
zoas niemes dè better kon ?
In ons eigese  romfabriek
ge wit wel, gins op de Schadron

Wòr is `t wijwòttersvètje toch geblivve,
die vruger òn de bedstee honge ?
We hurde toen  nog liedjes fluite,
as mense naor `t làànd toe gonge ?

Pastores bestonne toen nog nie
dè waor nog Zeer Eerwaarde Heer
De koei die han nog malse spurrie
en Marinus v. Lankveld nog unne beer

Ok ons klompemakers zijn we kwijt,
Willem de Spijker en Hannes Vonk ?
Toen karnaval nog vààste-oovend waor,
en `n uurste Prins waor Willem Onk.

Wor zijn ons lozziemakers toch,
wie kend ze nog , d`n dunne en d`n dikke ?
Toen ons bakkers klein krintemikskes bakte, 
mar mistal grote 14 ons  mikke.

Wor is mister Duif ,Verberk en zuster 
Felicité ?
vruger wonde ze allemol hier.
Toen Toon v. Marjannekes nog  kapper 
waor,
och nee….hij waor toen barrebier .

D`n neije tijd hi veul gegivve,
mar we zijn ok stik wa kwijt.
Efkes buurte op `t kreuge burdje,
dòrvur hebbe we  nou gin tijd.

Wòr is `t  geblivve?
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Activiteiten 
Seniorenbelang Uden

Wij biedt onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan onderstaande activiteiten.

  6-DAAGSE VOORJAARSREIS naar NORMANDIË  
                               van 15 t/m 20 mei 2022  
Voor uitgebreide toelichting:  website: www.seniorenbelang-uden.nl.                                     

De evenementencommissie presenteert u de mogelijkheid mee te gaan op deze fantas-
tische reis naar het westen van Frankrijk. Een reis naar een prima hotel met prachtige 
excursies in een heel mooie omgeving. Een reis om weer eens fijn samen te zijn en 
daarbij te genieten van mooie tochten en te proeven van de heerlijke Franse keuken.

KOSTEN:
De prijs voor deze reis bedraagt € 669,00 per persoon. Voor 1-persoonskamers is er 
een toeslag van € 160,00. Inclusief vervoer per luxe touringcar, service en begeleiding, 
verblijf in genoemde hotels, ontbijt en diner en op dag 4 een lunch, schoonmaak op 
dag 3, genoemde excursies en toegang.
Exclusief: overige verzorging, annulerings- en reisverzekering, niet genoemde entreegelden,
fooien en persoonlijke uitgaven. Minimaal aantal vereiste deelnemers: 
36, maximaal 60. Er zijn maximaal 22 2-persoonskamers te beschikking en maximaal 16 
1-persoonskamers.

U kunt inschrijven tot uiterlijk 1 april 2022.

Op vrijdag 25 februari is er een uitgebreide presentatie van deze reis in EIGEN HERD. 
Aanvang 10 uur. Hier kunt u eventueel ook verdere info krijgen en of vragen stellen.
Wij zullen deze ochtend ook kort het jaarprogramma 2022 toelichten.
De evenementencommissie: Wim Uijtdewilligen (06-44402599) en Frans Peters.

                    ETENTJE bij GOSSIMIJNE op donderdag 24 maart.
Gelukkig is de horeca weer open en kunnen we elkaar weer eens ontmoeten door lek-
ker samen uit eten gaan. Daarom heeft de evenementencommissie van Seniorenbelang 
Uden een etentje georganiseerd op  donderdag 24 maart as. om 18.00 uur in restaurant 
GOSSIMIJNE in de Kerkstraat 35 te Uden, recht tegenover de ingang van de Petruskerk. 
U bent welkom vanaf 17.30 uur.
U krijgt dan een 3-gangen verrassingsmenu voor de prijs van €21,00. Vooraf kunt u op 
het inschrijfformulier per persoon aangeven of u  vlees, vis of vegetarisch wilt hebben.
De drankjes komen voor eigen rekening.
U kunt zich inschrijven via een formulier dat u kunt halen bij Eigen Herd. U kunt het 
daar eenmaal ingevuld  weer in de brievenbus van Seniorenbelang Uden deponeren. 
U kunt zich ook inschrijven via onze website: www.seniorenbelang-uden.nl. 
(u gaat dan naar het tabblad Evenementen) U krijgt verder GEEN bevestiging.
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Oplossing 
puzzel 
februari

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

N A R E D E S T E V E N
D A R R E E

N A M A A K D E E R N E
C O A P A E V IJ G O
A G A S P R E K E R K A N
N A L A K E N A R
A L G K A F N A P A L A
D E Z A U L I E R A
A F K O M S T E S T L A N D
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Save the date! Maashorst 
Events 2022 gaat los

Organisatie organiseert twee evenementen op 27 maart en 3 april

MAASHORST - De twee commissies: Walking Event De Maashorst en Maashorst Trail-
run hebben de voorbereidingen definitief gemaakt. Co-organisatoren Wandelvereniging 
Ons Genoegen uit Schaijk en De Keien Atletiek uit Uden, slaan de handen met Maas-
horst Events enthousiast ineen. Zet jij deze twee prachtige evenementen, die natuurge-
bied De Maashorst op de kaart gaan zetten, ook in je agenda? 

De start- en finishlocaties zijn vastgelegd en de pr van beide evenementen is inmiddels 
van start gegaan. Maashorst Events is een initiatief van Maashorst Ondernemers. Zij 
zijn samen de gastvrije ondernemers die vol trots het oergebied van Brabant op deze 
manier presenteren.

Wandelen
Walking Event De Maashorst is met startlocatie De Heische Tip in Zeeland dé wandel-
tocht op zondag 27 maart. Met een verrassende wandelroute over ongebruikelijke pa-
den met sfeervolle rustlocaties, lammetjes en een kinderprogramma; Walking Event De 
Maashorst is weer helemaal terug van weggeweest! Deze zesde editie wandel je over 
het boerenland, langs historische plaatsen en dwars door het mooie natuurgebied, Oer-
gebied De Maashorst. De wandelroutes zijn geschikt voor zowel de ervaren wandelaar 
als de kleine stapper met routes van 6, 10, 15, 20 en 30 kilometer. Een leuk en gezellig 
dagje uit voor het hele gezin én… ook je trouwe viervoeter is van harte welkom.

Trailrun
Maashorst Trailrun brengt een week later, op zondag 3 april de tweede editie van dit 
trailrun evenement. Rennen over onverharde paden, af en toe een heuveltje bedwin-
gen en je ogen uitkijken in natuurgebied De Maashorst. Het evenement is geschikt voor 
zowel de beginnende als de gevorderde hardloper en wordt georganiseerd door Stich-
ting Maashorst Events en De Keien Atletiek. Deze laatste zorgt voor een uitdagend en 
mooi parcours, waarbij iedereen de kans krijgt de mooiste plekken van het Oergebied 
van Brabant te ontdekken. De start- en finish is bij Hullie in Uden. Deelnemers kunnen 
kiezen uit 5, 12 of 24 kilometer en heeft een variatie voor ondernemers in de Business 
trailrun en voor kinderen in de Kidstrailrun. Schrijf je in en trail met ons mee!

  Geniet tijdens het wandelen en het trailrunnen op en top van de  
  Brabantse natuur. Voor meer informatie en voor inschrijven zie 
  www.maashorst-events.nl.




