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Voorwoord

Aan het einde van de maand hebben we allemaal kunnen genieten van de hogere 
temperaturen, als voorbode voor de Lente. Het lijkt daarbij of iedereen vrolijker wordt 
van het zonnige weer en zeker na een paar jaren van afzien en zorgen om onze 
gezondheid.
Een schril contrast met andere zorgelijke gebeurtenissen,  niet zo heel ver van onze 
grenzen. Dagelijks zien we via de media de erbarmelijke omstandigheden en de lange 
rijen met vluchtelingen vanuit het oosten. Zelf worden we geconfronteerd met 
oplopende prijzen en toekomstige schaarste in diverse grondstoffen, maar laten we 
daar zeker niet over klagen als we het vergelijken met de trieste beelden van mensen 
in die oorlogsgebieden.
Solidariteit wordt gevraagd en hulp willen we bieden voor zover het mogelijk is, dat is 
onze plicht.
Met wat geringe aanpassingen gaat het “teruggekeerde” gewone leven hier door en 
zo vindt u in deze editie het verslag van de onlangs gehouden jaarvergadering, die 
gelukkig goed werd bezocht.
Een, volgens de reacties, gewaardeerde bijdrage van Adriaan Sanders met zijn lezing 
over het verleden van Volkel, sloot de bijeenkomst af.
In dit nummer ook nogmaals de felicitatie aan de jubilarissen , die hetzij aanwezig of 
nadien bezocht, met foto’s zijn opgenomen.
In de vorige nieuwsbrief hebben we al gewag gemaakt van het naderend einde aan de 
publicaties van Cor van Boxtels bijdragen. 
Met  Chris van Haandel, bekend van zijn kennis van het Ujes dialect en daaraan 
gekoppeld jaarlijks terugkerend Ujes dictee, menen we een waardig opvolger te hebben.
Graag stellen we hem aan u voor, verderop in dit blad.
Een blik op de agenda leert dat activiteiten weer als vanouds plaats vinden met de 
opmerking dat we, gezien de geringe belangstelling, het biljarten op de woensdag-
middagen opheffen. Wil je bij mooi weer toch met ballen spelen, dan is jeu de boule 
een aantrekkelijke bezigheid.
De fietsers kunnen vanaf 6 april weer kilometers maken in de regio en genieten van 
wat de natuur te bieden heeft.
Een paasstukje maken, kan ook nog op woensdag 13 april, en zie hiervoor de 
aankondiging ergens in deze brief.
Voor 1 mei a.s. wil de belasting je ingevulde formulier ontvangen en als daar hulp bij 
nodig is,dan verwijs ik graag naar de informatie, die ook is opgenomen.
Kortom genoeg reden om de nieuwsbrief eens goed te lezen en ik kan het niet laten 
om op te roepen tot hulp bij de organisatie.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven
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Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur
BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAGMIDDAG JEU DE BOULES 13.30 uur

Op woensdagmiddag geen biljarten meer!

Maart
dinsdag 29 maart koersbal/kaarten
woensdag 30 maart kienen                                                                                                                                           
donderdag 31 maart sjoelen

April
dinsdag 5 april koersbal/kaarten
woensdag 6 april kienen
woensdag 6 april fietsen 13.00 uur
dinsdag            12 april koersbal/kaarten
woensdag 13 april bloemschikken 13.30 uur
donderdag 14 april sjoelen
dinsdag 19 april koersbal/kaarten
woensdag 20 April kienen
woensdag 20 April fietsen 13.00 uur
dinsdag 26 april koersbal/kaarten
donderdag 28 april sjoelen

Mei
dinsdag 3 mei koersbal/kaarten
woensdag 4 mei kienen
woensdag 4 mei fietsen 13.00 uur

Zet alvast in agenda  11 mei bedevaart Handel volgende nieuwsbrief meer hierover.
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Fietsen 
KBO Volkel 2022

De gehuldigde Jubilarissen in 2022:

Als ik op dit moment naar buiten kijk, krijg ik zin om te gaan fietsen. Er zijn al enkele 
leden die gevraagd  { gebeld } hebben wanneer het fietsen weer een aanvang neemt. 
Op de bestuursvergadering afgelopen maandag is besloten dat we op woensdag 6 
april a.s. weer beginnen. Iedere 14 dagen vanaf 6 april wordt er gefietst. Aanmelden 
of afmelden is niet nodig. We starten bij de schakel exact om 13.00 uur. Om beurten 
wordt er een tocht uitgezet, deze omvat nu 2 stellen. Graag zouden wij er nog een stel 
bij hebben, 2 vrouwen / 2 mannen of een echtpaar, het maakt niet uit. De laatste 2 jaar 
hebben we door corona weinig fietstochten kunnen maken. Hopelijk dit jaar meer.
Onze hoop voor dit jaar is dat er meer leden meegaan met deze tochten. Bij iedere 
tocht is er ongeveer halverwege een stop voor een kopje koffie of thee, mag ook iets 
anders zijn { uiteraard op eigen kosten } Deze fietstochten zijn altijd gezellig en gaan 
door onze mooie natuur bv de Maashorst of naar Gemert /St Oedenrode of naar 
Heeswijk en nog veel meer met een lengte van  tussen de 30en 40 km. Wij fietsen met 
hesjes aan wat de veiligheid vergroot.

Wij hopen voor dit jaar op een grote deelname;
Veel plezier namen Frans van Boxtel en Antoon van de Ven

Bertha en Toon Jonkers. An Timmers van Duijnhoven.

Lies van de Rijt.

Marietje de Wit.

Jo Gevers.



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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Belastingaangifte 2022

BloemschikkenOplossing maart

Omdat wij in Volkel niet (meer) beschikken over een 
eigen belastinginvuller, kunnen wij gebruik maken van 
de mogelijkheden van Seniorenbelang Uden. Dit is de Udense tak 
van KBO Brabant.
Voor gegevens verwijzen we u naar de website van 
Seniorenbelang:

( https://www.seniorenbelang-uden.nl/belastinghulpen/ )
De belastinghulpen kunnen u helpen met de invulling van uw belastingaangiften. 
Deze personen kunnen u alléén helpen met het invullen van uw jaarlijkse belastin-
gaangiften en aanvragen/wijzigen van toeslagen.  Zij kunnen en mogen u niet advise-
ren in belasting-zaken. Daarvoor moet u bij een erkende belasting- adviseur zijn.
Behalve de genoemde belastinginvullers van Seniorenbelang Uden, mag je ook contact 
opnemen met:
Theo Vullers(KBO Odiliapeel) telefoon: 0413-272944
en Piet van de Wilden ( PCOB ) 0413-264324
Zij zullen in contact wel aangeven of er nog plaats is

Onder de deskundige leiding 
van Maria Vogels gaan we weer een 
mooi bloemstuk maken op 
woensdag 13 april a.s.

Beginnen om 13.30 uur in 
Ontmoetingsplein “ De Schakel”

Opgave: Door een briefje, met 
daarop naam en telefoonnummer te 
deponeren in de brievenbus bij de 
Schakel voor 5 april a.s.

Niet vergeten om een mesje en 
tangetje mee te brengen en 
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Even Voorstellen:

Vele nieuwsbrieven achtereen, hebben we kunnen 
genieten van de, vaak humoristische stukjes, 
geschreven door wijlen Cor van Boxtel. Zijn laatste 
bijdrage komt binnenkort. 
Maar we hebben een opvolger gevonden in de 
persoon van Chris van Haandel, bij velen van u 
bekend als de kenner van het Ujes dialect.In het 
begin zal het voor sommigen wat moeilijker zijn om 
te lezen, maar een tip is, om het maar eens luidop 
te doen. Je zult verrast zijn. Jaarlijks organiseert 
Chris ook het  ‘Groowt Újes Diktee’. 
Samen met Betsie Timmers in de bibliotheek van 
Uden. Dit jaar op vrijdag 20 mei in het voorafgaand 
wordt er door Chris van Haandel ook nog een vier 
weken durende cursus ‘Újes Leere’ gegeven. 
Die cursus start op maandag 25 april, elke avond duurt van 19.00 tot 20.30 uur. 
Inschrijven kan via www.ujesdiktee.nl  leescafé van de Udense bibliotheek. 

RIJK dialect 
Zodra men in grote delen van Nederland over dialect spreekt, komen eigenschappen 
als “plat”, “boers”, “fout” regelmatig langs. Dus wordt dit ook van het Brabants en ook 
het Újes dialect gezegd. Maar als je je er ook maar een klein beetje in verdiept, 
kun je tot geen andere conclusie komen dan dat ons dialect met recht een RIJK dialect 
genoemd mag worden.
Er worden vreselijk veel korte uitdrukkingen gebruikt in het dialect.  Laten we er maar 
eens een paar bekijken. 

Zò goouw asse in groowte stukke van Nederland óvver dialekt praote, dan hùrde nogal 
’s ojt “plat, “boerèèchtig”, “fout”. Zoo praote ze ók óvver ’t Brâbants èn ’t Újes . Mar 
as ge d’r ók mar ’n klên bietje meer van wit, dan kande nie anders zegge dan dè óns 
dialect wèl deegelek ’n RIJK dialect genúmd mag worre.
Zoo worre grúweelek veul korte uitdrukkinge gebruikt. We zalle d’r ’s ’n paor gòn 
bekeeke.
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Hij vet ze hóg
Hij spreekt geen dialect. Hij spreekt heel deftig/verwaand
Skoouwe praot 
Gewaagd taalgebruik dat niet al te netjes klinkt
In de wėijk zette 
Letterlijk: de was laten weken in een teil met water. Maar er wordt mee bedoeld dat 
men vast iets verteld om de ander er over te laten denken
Kromme slip  
Kraamvisite. De geschenken voor de kraamvrouw werden gedragen in de schort. Ook 
wordt gezegd krommen èèrem: de geschenken werden in een mand gedragen waarbij 
de arm gebogen werd om te dragen
Lichten timmer
Van niet al te nette komaf
Hoe skrijft ze?
Wat is haar meisjesnaam? Wordt gevraagd van getrouwde vrouwen
 ‘n Hèl veeg
een levendige vrouw die goed gezond is
èèrem zin
in een slechte bui zijn
Dė beskiet nie
Dat is niet genoeg
Dė he’k nie getêjd
Dat ben ik niet van plan
‘n Voul ėij
een bevrucht ei, niet geschikt voor consumptie
‘n Hel bezwėij
een heel gedoe
Ik heb aon oew verspuld
Ik heb aan je verloren; je ziet er niet meer zo goed uit
De toffel óphaole
De tafel dekken
Vūr slės
Voor niets, niet om te winnen, voor de flauwekul

Vraog ze mar ’s aon ânder mènse. Ik ben benijd wásse d’r af weete!
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www.puzzelpro.nl©

Horizontaal:	 1	 hoefdier;	 insect;	 welpenleidster	 -	 2	 gui4g;	 klimwerktuig;	 nobel	 -	 3	 metaal;	
avondkleding;	balletrokje;	ik	-	4	kleur;	opvoering;	godsdienst	-	5	eentonig;	pausennaam;	kruiderij	
-	 6	 aan	 zee;	 kier;	 boom;	 putemmer	 -	 7	 tongstreling;	 land	 in	 Afrika;	 graag	 -	 8	 pers.	 vnw;	
stoomschip;	Italiaans	gerecht;	kosten	koper;	een	zekere	-	9	loterijbrie?e;	zangstuk;	wachthuisje;	
fideel	 -	 10	 Engels	 bier;	 s4erenvechter;	 vlak	 -	 11	 gewicht;	 persoon;	 bloem;	 tennisterm	 -	
12	tennisterm;	jaarge4jde;	fiasco;	hectare.	

Ver8caal:	 1	 dwaas;	 kerklied;	 traag	 -	 2	 profeet;	 werelddeel;	 brandstof	 -	 3	 zowat;	 woonschip;	
loopstok	-	4	rooms-katholiek;	Europese	taal;	koraaleiland	-	5	op	de	wijze	van;	gevolg;	Europese	
hoofdstad	-	6	sappig;	vulkaan	op	Sicilië;	land	in	Azië	-	7	staat	in	Amerika;	pl.	in	Italië;	takje	-	8	en	
dergelijke;	vrucht;	behoeDig	mens	-	9	mannelijk	dier;	riv.	in	Rusland;	bandiet	-	10	dierentuin;	vis	-	
11	 sortering;	 opdracht;	 ijshut	 -	 12	man	 van	 adel;	 Grieks	 eiland;	 a	 priori	 -	 13	 Frans	 lidwoord;	
draad;	bijbelse	figuur	-	14	overal;	laan;	bijbelse	figuur.
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Notulen ledenvergadering 
7 maart 2022

Dagelijks bestuur voorzitter M. Wijdeven
secretaris  Ant. v.d.Ven 

Algemene ledenvergadering 7 maart 2022

Notulen:  door Antoon van de Ven

1. Opening en mededelingen.
Voorzitter Marius Wijdeven opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een bijzonder woord van welkom voor onze geestelijk adviseur Dhr Henk van Thiel 
en evenzo ook de jubilarissen.
Er zijn 2 afmeldingen  voor deze bijeenkomst, Lena de Wit en Els van der Locht.
De voorzitter ging nog even in op de problemen welke zich gaan voordoen bij de 
bemanning  voor het dierenparkje en de verplaatsing daarvan.
Tevens maakte hij melding van de slechte voortgang van de sociale woningbouw in 
volkel. Verder gaf  de voorzitter aan blij te zijn dat de activiteiten van de KBO  weer 
volop mogelijk zijn daar de regels voor corona bijna geheel zijn komen te vervallen.
Doordat de invalide vereniging is opgeheven zijn veel leden daarvan lid geworden van 
de KBO, zij werden door de voorzitter welkom geheten

2.  Herdenking overleden leden:  vanaf 20 september 2021 tot 7 maart 2022.
Henk noemt alle namen van de overleden leden op met leeftijd waarbij voor elke naam 
een kaarsje wordt gebrand. Deze kaarsen blijven de gehele vergadering brandend.
In totaal werden er door de korte periode 8 overleden leden bij name genoemd.
Daarna werd er voor de overledenen een weesgegroet gebeden en een ogenblik stilte 
in acht genomen.
De voorzitter dankte Dhr van Thiel voor de mooie korte plechtigheid.

3. Huldiging jubilarissen:
Twee van de 6 leden welke 25 jaar lid zijn van de KBO, werden door de voorzitter 
gefeliciteerd en in de bloemetjes gezet. Dit waren Toon en Bertha Jonkers. In de pauze 
werd iedereen in de gelegenheid gesteld on hen te feliciteren,
De andere 4  met  25jarig lidmaatschap, die om uiteenlopende redenen niet aanwezig 
konden zijn werden thuis verrast met een bloemetje en een attentie.
De 4 leden bij name genoemd zijn  Jo Gevers. /  Marietje de Wit.  /. Lies van der 
Rijt-Jansen.  En An Timmers van Duijnhoven. Allen hartelijk gefeliciteerd.
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4.  Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar Netty van de Burgt.
Frans van de Burgt heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur.
Frans is met handopsteken verkozen in het bestuur met algemene stemmen
De voorzitter bedankte Netty met een bos bloemen en een attentie voor al die jaren 
van inzet voor de KBO volkel. Ze blijft de brievenbus bij de schakel en al wat daarbij 
hoort verzorgen.

5.  Notulen ledenvergadering 20 september 2021:
De notulen werden ongewijzigd goedgekeurd onder dan aan de samensteller.

6.  Jaaroverzicht vanaf 20 sept 2021:
Doordat alle activiteiten stillagen is er niets te melden over deze periode, zodoende is 
er geen overzicht.

7.  Financieel overzicht 2021 en begroting 2021  /. 2022:
Mari geeft uitleg over de financiële situatie en begroting.  
Benoemd werden de kosten voor de nieuwsbrief in zijn huidige vorm of overgaan naar 
een stencil.  Als nadeel kan het zijn dat een stencil eerder in de prullenmand verdwijnt.

8,  Verslag kascommissie:
De commissie bestaande uit Adriaan van der Aa en Francien van der Locht hebben de 
kas gecontroleerd en in orde bevonden. Zij hebben een verklaring van akkoord gete-
kend en overhandigd aan de voorzitter.
Aftredend in de commissie is Adriaan van der Aa. Hij is bedankt door de voorzitter.
Als nieuw lid is benoemd  Antoon van Dijk en is daarvoor hartelijk bedankt.

9.  Rondvraag:
Vraag, Blijft het dierenpark bij verplaatsing bestaan ?  Geen verzorgers !! 
Er is in deze nog niets beslist. 
Vraag , hulp voor Els bij het verzorgen van reizen. 
Hiervoor heeft zich aangemeld Wil Latijnhouders.

10. Sluiting: 
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. Daarna is het woord aan Adriaan Sanders, die een mooie voordracht 
over het ontstaan  en de geschiedenis van volkel ten gehore bracht 



Wat gebeurt er met mijn pensioen? Hoe zal de kwaliteit van de zorg er voor mij uitzien? 
Welke eigen bijdrage wordt er van mij verwacht en kan ik die nog wel opbrengen? 
Zijn de testamenten die ik in het verleden heb laten opstellen nog wel te gebruiken? 
Past de wettelijke regeling (nog) wel bij mijn situatie? Hoe houd ik, wanneer ik niet 
meer zo goed in staat ben om zelfstandig heldere en afgewogen beslissingen te nemen, 
de regie over mijn wensen?

Kortom concrete vragen waarop duidelijke antwoorden zijn te geven.

Buiten de reguliere kantoortijden kunt u terecht in:
Uden: Iedere donderdagavond (alleen op afspraak) tussen 17.00 uur en 20.00 uur.
Veghel: Iedere dinsdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Er is dan een gratis inloop-
spreekuur voor een consult van maximaal 20 minuten om vrijblijvend bij te praten.

Geef u gratis op voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van notariële ontwikkelingen!
info@svn-notarissen.nl  |  www.svn-notarissen.nl

SVN NOTARISSEN IS AANGESLOTEN BIJ NETWERK NOTARISSEN 
EN HEEFT KANTOREN IN UDEN, VEGHEL EN SINT-OEDENRODE.

Uden Veghel Sint-Oedenrode 
Velmolenweg 145 N.C.B.-laan 1 Hertog Hendrikstraat 7  
(0413) 262 926 (0413) 377 477  (0413) 474 944

www.svn-notarissen.nl

U bent bij ons aan het juiste adres voor juridische vragen. We staan graag 
voor u klaar met de juiste informatie en advies voor ieder moment in uw leven. 
Ons notariskantoor spreekt een duidelijke taal, is diepgeworteld in de regio 
Maashorst-Meierijstad en is maatschappelijk betrokken.


