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Voorwoord

Oud zijn of worden staat onder druk, althans als we de discussie via allerlei media 
volgen. Laatst las ik in het Brabants Dagblad een artikel over onze zustervereniging uit 
Wijbosch, waarin gewag werd gemaakt van een op handen zijnde naamsverandering, 
in plaats van KBO. Terugloop van ledental en/of terughoudenheid tot aanmelding bij de 
ouderenvereniging werd, volgens uitspraak van het bestuur, vooral veroorzaakt door 
antipathie jegens de betekenis van de volledige naam, nl. Katholieke Bond van Ouderen. 
De leden worden opgeroepen tot inzending van ideeën waarbij het woord “katholiek” 
moet verdwijnen en “ouderen” of “senioren” eveneens in de taboesfeer moet komen. 
Ik wens de leden daar veel succes bij hun zoektocht maar vooralsnog blijven we hier 
nog gewoon vasthouden aan de gevestigde naam en voor mijn part mogen leden best 
spreken over een tweede of derde jeugd maar het betekend niet anders dan dat de 
leeftijd is gevorderd, daar ontkomt niemand aan. Ook staat het eenieder vrij om zijn of 
haar mening te vormen over geloofskwesties, waarbij ik mag hopen dat men accepteert 
dat we via deze nieuwsbrief spreken over bedevaarten door het jaar. Evengoed mag men 
ook weten dat de samenwerking met de PCOB ( Protestants christelijke ouderenbond) 
uitstekend is, we behartigen immers gezamenlijk in hoofdzaak de belangen van onze 
leden en meestal naar voorbeeld van de KBO Brabant.

In de jaarvergadering sprak ik over een goed en duidelijk leesbare folder “Senioren en 
Veiligheid”, waarbij ik zou proberen om deze toe te voegen aan de nieuwsbrief en dit 
is zowaar, na de nodige omzwervingen, gelukt. Dus dit keer iets meer leesmateriaal in 
de brievenbus met hele goede tips, want criminaliteit is van alle tijden en vooral onze 
groep is steeds meer de dupe.
De slogan: “ Ik blijf het toch maar zeggen”, geuit door het bekende 
alarmlampje, wil ik behalve voor preventie ook herhalen voor de 
zorgen over het ledenbestand en de aanmeldingen om net iets 
meer te willen doen voor de vereniging.
Aandacht ook over zorgen bij eenzaamheid, te lezen in het opge-
nomen stuk en tevens een oproep vanuit “ Ons welzijn”.

Via KBO Brabant ontvingen wij het bericht dat de Senioren expo van 10 mei t/m 15 
mei 2022, niet door gaat. Organisator Expolaan had niet voldoende standhouders die 
zouden deelnemen.
Men weet al wel de data voor komend jaar: 17 januari t/m 22 januari.

Alvast een mooie lente gewenst en hopen dat we voorlopig verlost zijn van het Covid 
verhaal, hoewel…,sommigen moeten de laatste zijn.

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!

April
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
dinsdag 10 mei koersbal/kaarten
woensdag 11 mei  fietsen bedevaart handel 12.30 uur
donderdag 12 mei sjoelen
dinsdag 17 mei koersbal/kaarten
woensdag 18 mei kienen
woensdag 18 mei fietsen  13.00 uur
dinsdag 24 mei koersbal/kaarten
dinsdag  24 mei Jaarvergadering Biljartclub “Nooit Gedacht” 
   aanvang 15.00 uur.
donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
dinsdag 31 mei koersbal/kaarten

juni
woensdag 1 juni kienen
woensdag 1 juni fietsen  13.00 uur
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Bedevaart Handel

Zoals jullie weten is er jaarlijks een bedevaart naar Handel.
Dit jaar na alle corona vindt het nu weer plaats met meerdere KBO 
afdelingen. Het geeft een geweldig gevoel om samen te zingen en te 
bidden in een nagenoeg volle kerk. De zang wordt verzorgt door de 
afdeling Boekel. Langs deze weg wil ik graag iedereen erop attent 
maken dat deze bedevaart plaats 
vindt op 11 mei a.s. We vertrekken vanaf het schakelplein met de 
fiets om 12,30 uur of uiterlijk om 12,45 uur in een of 2 groepen 
afhankelijk van het aantal deelnemers. Om 14,00 uur begint de H. Mis.
Na de H. Mis staat de koffie met gebak klaar op het bekende adres schuin tegenover 
de kerk.

Allen veel plezier en devotie bij deze bedevaart.

Groeten Toon van de Ven



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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Ben jij iemand die graag iets betekent voor een ander, ben je sociaal vaardig, 
adviseer je graag? Dan zoeken WIJ jou! 
 
Voor Uden, Odiliapeel en Volkel is ONS welzijn op zoek naar vrijwilligers die op huisbezoek gaan bij 
inwoners vanaf 75 jaar 
 
Wij zoeken vrijwilligers die in de rol van Ouderenadviseur ouderen in hun wijk of dorp kunnen 
ondersteunen. De Ouderenadviseurs gaan op huisbezoek om informatie en advies te geven over 
bijvoorbeeld inkomen, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.  
Het is belangrijk dat je goed kunt luisteren en samen met de hulpvrager bekijkt wat de vraag is en 
waar het antwoord gevonden kan worden. 
 
De vrijwillige Ouderenadviseurs worden ondersteund door een Sociaal Werker van ONS welzijn. Er is 
ruimte voor uitwisseling met collega-Ouderenadviseurs, deskundigheidsbevordering en een cursus 
bij aanvang. 
 
Ben je sociaal vaardig, leergierig en nieuwsgierig geworden? 
 
Neem dan contact op met Lisette Sudmeier (Sociaal Werker) voor een kennismakingsgesprek: 
06-10412093 / Lisette.sudmeier@ons-welzijn.nl 
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Z E B R A M I E R A K E L A
O L IJ K L A D D E R E D E L
T I N G A L A T U T U E G O
P A A R S S H O W I S L A M
S A A I L E O M O S T E R D
A Z R E E T P A L M A K E R
L I K K E N I A G A A R N E
M E S S P A S T A K K E N E
L O T A R I A A B R I T O F
A L E T O R E R O E G A A L
K I L O M A N M E E L A C E
S E T L E N T E F L O P H A

Oplossing
doorloper

april
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Zondig d`n 
8ste Juni in 1954
Ok al is t ruim 50 jaor geleje, as d`n dag 
van gistere herinner ik me nog de voetbal-
wedstrijd die ons uurste elftal in Langebom 
moes speule tigge de Reek. 
Volkel en de Reek han eveveul punte, dus 
moes er unne beslissings-wedstrijd gespuld 
worre in Langebom. De winnaar mog zich 
dan kampioen  noeme in de 1ste klasse 
Maasbuurt. Zeg mar gerust unne gruwelukke vurname en spannende wedstrijd. Inplots 
van mental taining en massage`s ginge ons voetballers toen uurst nor de 10 urrese mis. 
As kuster weet ik detter no de mis ietskes meer karskes bij Maria`s brande as normaal. 
Dus ok toen worde er niks on `t toeval overgelaote. No de hoogmis bespreking in `t 
clubhuis bij Jentje Hurkmans. Jéntje ha extra vaote bier ingekòcht, um er  bij `n eventu-
ele overwinning, flink van ketoen te kunne geve !!
`s Middus um 1.00 uur begosse de uurste supporters hun fiets al klaor te zette, want we 
wòn niks misse. As inne lang sliert fietsers reje (miskien wel duzend) mense uit Volkel 
mi de fiets naor Langebom. Zelfs mense as Hein de Kuiper, Martien Verstegen, Toon 
Verstraten, Ties de Wachter, Dores Verhofstad, Tontje v.d.Wijst, en Graris Gieles, ware 
nie te hauwe en reje al betijds on.
“De Gelderlander”schrif toen in de krant:
Begunstigd door het goede weer en aangemoedigd door een talrijk publiek speelden 
Reek en Volkel op het S.E.S.terrein te Langeboom de beslissings-wedstrijd voor het 
kampioenschap in de 1ste klasse Maasbuurt. En in een ongemeen spannend duel 
heeft Volkel na de verlenging de titel in de wacht gesleept.
Noit zal ik vergete hoe Lam v. Hooff in de léste minuut van de verlenging unne corner 
inins in de goal skoot en dé wellie toen dur mi 3-2 te winne kampioen ware. As ware 
helden worde ons voetballers ingehaold. Ons fanfare brocht `n serenade en vlagge sier-
de de kom van Volkel. Noit zal ik vergete hoeveul bier dé wellie toen gedronke hebbe. 
Alle extra vate bier bij Jéntjes ware lig. 
Het bekende voetbal-liedje 
“Volkel zal wezen en Volkel zal zijn “ klonk midde in de naacht nog volop. Verskillende 
voetballers en nie te vergete de vrijgezelleclub “Noit Genoeg “ hebbe snààchs bij 

Cor van Boxtel: 
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Willem Berg op Osteres nog geprobeerd um in Willeme koeie-stal nao te meten hoe-
veul bier we gedronke han, mar we ware d`n tel kwijt gerakt.!!! Hoe auwer unne mens 
wurdt hoe meer herinneringen hij hi. 
Di is er zomar inne. Inne van Zondag d`n 8ste  Juni in 1954.
En vur ullie die `t nie mee gemakt hebbe lijkt `t mar heel gewoon, mar voetballend 
Volkel  hi hierover nog jorre lang gesproke en zeker de Vrijgezelleclub “Noit Genoeg” 
Onze Volkelse helden ware toen:

Jan v.Hooff.
Jan Verwegen. Martien Wouters.

Hans Bikmans. Thè v.d. Wittering. Gerrit v.d.Rijt.
Jéntje Verstegen. Piet v.Rijbroek. Lam v.Hooff.

Piet Huvenaars. Tòntje Arts.

Reserves ware: Janus Vrensen, Albert v.d.Brand,
     Jan Verkuilen, Jo Manders.
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Sudoku Mei

3 8
4 1

2 6 8
9

7 3 5
9 7 4 6

1 8 6
1 3 4 2

9 5
www.puzzelpro.nl©
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9 5
www.puzzelpro.nl©
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Maakt u zich zorgen over het welzijn van iemand in uw naaste omgeving? 
De signaleringskaart helpt u om uw zorgen bespreekbaar te maken.
In samenwerking met aangesloten partners bij ‘Oog voor Elkaar’, een netwerk in 
Gemeente Uden met als doel om eenzaamheid te bestrijden en te voorkomen, is een 
signaleringskaart ontwikkeld.
In contact met iemand kun je een ‘niet-pluis’ gevoel krijgen. Je maakt je zorgen om 
iemand, maar je weet niet precies waarom. Een niet-pluis gevoel kan een signaal zijn 
dat er iets aan de hand is met iemands lichamelijke of geestelijke gezondheid. Er kan 
bijvoorbeeld sprake zijn van eenzaamheid of beginnende dementie. Het is daarom 
belangrijk om niet-pluis gevoelens serieus te nemen en ernaar te handelen.

Signaleringskaart Eenzaamheid
Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en bespreekbaar wordt gemaakt, hoe 
meer je er aan kunt doen. De signaleringskaart is daarbij een hulpmiddel. Op de kaart 
staan een aantal kenmerken waaraan je eenzaamheid kunt herkennen en er staan tips 
op hoe je een gesprek met iemand hierover aan kunt gaan. Komt u er samen onver-
hoopt toch niet uit? Neem dan in gemeente Uden contact op met ONS welzijn. Check 
de signaleringskaart voor de juiste contactgegevens.

Je kunt iemands eenzaamheid niet oplossen, dat kan alleen de persoon in kwestie zelf 
doen. Maar je kunt iemand daarbij wel ondersteunen.
De signaleringskaart eenzaamheid is voor inwoners, professionals en alle geïnteres-
seerden gratis te downloaden.

Ga hiervoor naar www.udenaardetoekomst.nl/nieuws/zorgen-om-iemand-in-je-om-
geving/ 

Signaleringskaart 
Eenzaamheid
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Wilt u meer informatie over het netwerk Oog voor Elkaar Uden? 
Meldt u zich dan aan voor onze kwartaalnieuwsbrief door een email te sturen naar 
oogvoorelkaaruden@gmail.com

Gratis online training signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid

Humanitas, een landelijke welzijnsorganisatie, heeft een basistraining ‘signaleren en 
bespreekbaar maken van eenzaamheid’ ontwikkeld. Deze training sluit heel mooi aan 
bij de Udense signaleringskaart en biedt meer achtergrondinformatie over eenzaam-
heid voor degene die geïnteresseerd zijn. De training duurt circa 15 minuten en aan 
het eind:
• Weet je wat eenzaamheid is
• Ken je de mogelijke gevolgen van eenzaamheid
•  Ben je bewust van jouw eigen rol, mogelijkheden en beperkingen om te helpen bij 

iemand die eenzaam is
• Weet je hoe je eenzaamheid met iemand bespreekbaar kunt maken
• Weet je hoe je iemand kan ondersteunen

kijk op www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-iedereen/ om de training een-
zaamheid te openen.
Is iemand eenzaam? Je weet het pas zeker als je ernaar vraagt!



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.


