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Voorwoord

“ Geduld is een schone zaak”, zo luidt het spreekwoord maar nergens vind ik een uitleg 
over  de definitie van geduld, uitgedrukt in tijdseenheden. Gemakshalve ga ik er maar 
van uit, dat dit voor ieder geduldvragend onderwerp verschillend kan zijn. 
En dit kan dan weer voor ieder persoonlijk anders zijn, sommigen hebben overal haast 
en anderen blijven rustig afwachten. Rondom hoor ik toch steeds vaker ergernis over 
de wachttijden bij het tot stand brengen van een telefoongesprek, zeker met over-
heidsinstanties en banken. De term: “ er zijn nog zoveel wachtenden voor u”, krijgen 
we maar al te vaak te horen en als dit aantal dan een beetje wil afnemen, accepteren 
we het nog wel. Met grote schrik denk ik dan soms aan de sketch van Herman Finkers, 
wanneer hij plotseling het aantal wachtenden hoort stijgen. Zoals jullie ondertussen 
wel allemaal weten, probeer ik al jaren het woningbouwvraagstuk voor ouderen in 
Volkel in samenwerking met overheden tot een oplossing te brengen. Dat hiervoor 
wel enig geduld noodzakelijk was, had ik wel ingecalculeerd, maar na telkens weer 
opnieuw negatiefs te moeten horen en ten slotte zelfs geen enkel bericht meer, heeft 
mij ertoe gedwongen om dan maar over te gaan tot actie. In tegenstelling tot, wat het 
krantenartikel in het Brabants Dagblad doet vermoeden, heb ik de collegeleden van 
“Maashorst”, niet alleen gewezen op het uitblijven van informatie maar voor elk lid 
apart een opmerking per mail aangeleverd. Het gehele stuk is doorgestuurd naar de 
redactie van “Volkel op de Mat’, en ik hoop dat zij genegen zijn om dit in de eerstvol-
gende editie met u te delen. De reactie van deze en gene heeft in elk geval geleid tot 
nader overleg met alle betrokkenen.

O.L.Vrouw van Handel heeft woensdag 11 mei, onder ideale weersomstandigheden 
een grote groep bedevaartgangers mogen ontvangen, waaronder ook een 45 tal uit 
Volkel.  De koffie met traktatie , na afloop van de eucharistieviering,werd dankbaar 
geconsumeerd en hopelijk kunnen we de traditie volgend jaar weer voortzetten.
Met assistentie wordt ondertussen ook gewerkt aan de voorbereiding voor een dank-
middag voor de vrijwilligers van onze vereniging waarover een volgende keer meer is 
te melden. Ook mogen jullie alvast met potlood de datum 7 september in jullie agenda 
zetten, want dan staat voorlopig de dagreis gepland.
Vaak bereiken ons verzoeken van onze zusterverenigingen uit de gemeente Maashorst 
om jullie op de hoogte te stelen van o.a. reisactiviteiten en daarom gaan we maar over 
tot een terugkerende pagina waarin dit soort aankondigingen wordt opgenomen.

Mag ik tot besluit iedereen alvast fijne en mooie dagen toewensen met hopelijk op 
zijn  tijd de nodige regen.

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!

Mei
donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
dinsdag 31 mei koersbal/kaarten

juni                                                                                                                                                  
woensdag 1 juni kienen
woensdag 1 juni fietsen 13.00 uur
dinsdag 7 juni koersbal/kaarten
donderdag 9 juni sjoelen
dinsdag 14 juni kaarten
woensdag 15 juni kienen
woensdag 15 juni fietsen 13.00 uur

juni     
dinsdag 21 juni koersbal/kaarten 
donderdag 23 juni sjoelen
dinsdag 28 juni kaarten
woensdag 29 juni kienen
woensdag     29 juni fietsen 13.00 uur

juli
dinsdag 5 juli koersbal/kaarten
woensdag 6 juli kienen
donderdag 7 juli sjoelen
woensdag 4 mei fietsen 13.00 uur

3 7 4 5 8 1 2 6 9
8 6 5 2 4 9 3 1 7
1 9 2 7 6 3 8 5 4
4 8 1 6 3 2 7 9 5
7 3 6 9 1 5 4 2 8
2 5 9 8 7 4 6 3 1
5 4 3 1 2 8 9 7 6
6 1 8 3 9 7 5 4 2
9 2 7 4 5 6 1 8 3

Oplossing mei



Kruiswoordpuzzel juni

www.puzzelpro.nl©
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Breng	le(ers	uit	de	puzzel	over	naar	de	hokjes	met	het	corresponderende	nummer.	

Horizontaal:	1	bureaucomputer	7	scha:g	13	geldbuidel	15	La<jnse	bijbelvertaling	17	spor(erm	
18	deel	v.e.	fiets	20	vat	21	<jdvak	24	grond	om	boerderij	25	selenium	27	vervoermiddel	29	als	
boven	30	ontaarding	34	vogel	36	hoeveelheid	38	radon	39	deel	v.e.	tekst	40	Turks	bevelhebber	
41	 slee	 42	 erfenis	 45	 pl.	 in	 België	 48	 bond	 51	 bevel	 53	 slagader	 54	 nikkel	 55	 nachtvogel	
57	beroep	59	bijenproduct	60	voch<ge	warmte	62	tam	63	waakzaam	65	bespreking	68	werkplan	
69	enigma.	

Ver8caal:	 1	Europeaan	2	koppel	3	heks	4	 schop	5	deel	 v.d.	 bijbel	6	deel	 v.e.	 sta<on	7	helder	
klinkend	 8	 de	 onbekende	 9	 bezi(elijk	 vnw.	 10	 één	 en	 ander	 11	 gewoonte	 12	 sportar<kel	
14	 scheepsrebel	16	gesloten	19	 jaartelling	22	ambtsrust	23	brancard	26	elektro-encefalogram	
28	metalen	 staaEe	 30	wilde	 hond	 31	 autoriteit	 32	 gebak	 33	 verdieping	 35	 roem	 37	 kwaad	
42	 naargees<g	 43	 deel	 v.e.	 wet	 44	 mengelmoes	 46	 voorzetsel	 47	 brief	 49	 deel	 v.e.	 breuk	
50	 werkweigeraar	 52	 houding	 54	 grappenmaker	 56	 waarnemend	 57	 heilige	 58	 gegevens	
59	ouderloos	kind	61	godin	v.d.	dageraad	64	deksel	66	ijzer	67	achter.
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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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Ge zegt utzèllefde, 
mar ut is iets ander

’t Skóne van ânder taole is, dè dezèllefde woorde ojt 
iets hel anders kanne beteekene. Kik mar ’s.
Het mooie van verschillende talen is, dat dezelfde 
woorden ooit een totaal andere betekenis hebben. 
Een paar voorbeelden:
Nederlands en Engels hetzelfde:
sloop: kussenovertrek  - klein bootje
lover: gebladerte aan een boom - minnaar
tree: stap - boom
Nederlands en Duits hetzelfde:
kunde: bekwaamheid - klant
wie: wie - hoe
bellen: telefoneren - blaffen
Nederlands en Russisch hetzelfde:
doerak: deugniet - stommeling
 
Ditte ziede ók be dialektwoorde èn ’t Algemeen Nederlands (beskâfd laot ik weg, 
want dialekte zen ók beskâfd). In óns dialekt hebbe we ók woorde die in de rest van 
Nederland iets hel anders beteekene èn dè kan wel ’s lastig zen.
Dit verschijnsel zien we ook tussen dialecten en het Algemeen Nederlands (Beschaafd 
laat ik weg, want dialecten zijn ook beschaafd).
In ons dialect gebruiken we woorden die in het Nederlands een totaal andere beteke-
nis hebben en dat kan wel eens tot probleempjes leiden.

Aonrēje: vertrekken, wegrijden. In het AN betekent het “een botsing in het verkeer”. 
Als je zegt om 10 uur te zijn aangereden, denkt men elders dat je toen een verkeerson-
geval hebt gehad
Beslag: Een hersenbloeding. In het AN: deeg 
Bezetting: Longontsteking. In het AN: 40-45 onder Duitse overheersing
Kees: kaas. In het AN: jongensnaam
Gelijk: alles. In het AN: evenwicht, meteen
Grip: kleine sleuf in de grond. In het AN: houvast
Plak: stuk grond. In het AN: lijm
Plakke: opschieten met je werk. In het AN: vastplakken
Plèkke: lang blijven bv op een feest. In het AN: plaatsen
Dinge: kleren. In het AN: voorwerpen
Tas: kopje (koffie of thee). In het AN: Zak om iets in de dragen
Dik: vaak. In het AN: gezet
Slip: schoot. In het AN:onderbroek
Aorig. Dit kan betekenen: vreemd: “Dè’s nen aorige”. Maar het is ook aardig, leuk: 
“Dè ziet er hel aorig uit”. In het AN: aardig

Ge ziet wel: d’n inne is d’n andere nie.
Houdoe wánne 

Chris van Handel
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Mededelingen 
uit de buurdorpen

Van Seniorenbelang Uden:

DAGTOCHT LINGE en ALBLASSERWAARD
DONDERDAG 30 JUNI 2022    
minimaal 40 personen

Voor nadere inhoudelijke informatie 
kunt u terecht bij:

De evenementencommissie S.U.
Wim Uijtdewilligen
Info: wimuijtdewilligen1947@gmail.com
06 44402599

Omdat we tijdens deze dagtocht weinig hoeven te lopen, is deze ook zeer geschikt 
voor mensen die minder goed ter been zijn. U kunt een rollator gerust meenemen.

De prijs voor deze dagtocht bedraagt € 77,50 per persoon.

Dit is incl. vervoer, koffie/thee met iets lekkers, boottocht, uitgebreide lunch, rondrit met 
gids en 3-gangen diner.
U kunt zich opgeven voor deze dagtocht tot en met VRIJDAG 10 JUNI 2022

INSCHRIJVEN:
Dat kan op twee manieren: 
•  Via de website seniorenbelang-uden.nl   Vervolgens klikt u op ‘evenement-etentje-reis’ 

en daar vindt u het formulier. U vult het aub compleet in en klikt op verzenden.
•  Via een formulier, dat u kunt ophalen  bij Eigen Herd aan de Rooysestraat 32. U kunt 

dit formulier ingevuld deponeren in de brievenbus van Seniorenbelang Uden, bij de 
voordeur.

•  U krijgt verder geen aparte bevestiging mee van uw aanmelding. Mocht de dagtocht 
door onverhoopte omstandigheden niet door kunnen gaan, dan krijgt u van ons z.s.m. 
een telefoontje of een e-mail bericht.

•  De kosten voor deze dagtocht worden in de tweede helft van juni automatisch van uw 
bankrekening afgeschreven.



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.


