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Voorwoord

Het lijkt erop dat zekerheden steeds zeldzamer worden, tenminste als je de actuali-
teiten een beetje volgt. Het feit dat ieder jaar op 21 juni de zomer begint, staat al vast 
sinds de aarde rond de zon draait, hoewel er toch nog individuen zijn die kiezen voor 
andere data voor seizoenswisselingen. 
De logica hiervoor ontbreekt bij mij. En zo heb ik wel vaker twijfels over besluitvor-
ming in dit land, zeker als er regels worden bedacht zonder te toetsen aan de praktijk 
maar uitgaande van theoretische aannames. 
Deze nieuwsbrief is er echter niet voor om te discussiëren over de maatschappelijk 
problemen die zich nu voordoen. Feit is dat de dagen korter gaan worden, de school-
vakanties beginnen en  velen voor de keuze staan of ze wel normaal kunnen reizen.
Dat brengt me meteen op de aankondiging voor de dagreis in september, waarvoor 
extra aandacht wordt gevraagd en het inschrijfformulier is bijgevoegd.
Om te beginnen zal de gum gehanteerd moeten worden om de , met potlood geno-
teerde datum, te wijzigen. Woensdag 14 september kunnen we wel beschikken over 
een bus met chauffeur.
Ook jullie zal het niet ontgaan zijn dat we met zijn allen te maken hebben met stijgen-
de kosten en zeker op onderdelen van een dagreis. De organisatie heeft wel degelijk 
uitgezocht waar ergens voordeel viel te behalen maar wilde niet tornen aan het geko-
zen einddoel en de gebruikelijke voedselvoorziening.
Een tip misschien om er toch bij te kunnen zijn: Een ritje in de mallemolen overslaan 
en iets minder oliebollen bij de kermis, het weekend ervoor.

U ontvangt maandelijks het blad “ ONS” met de nieuwsbrief, maar de edities juli en 
augustus vallen ieder jaar samen wat betekend dat de agenda wat langer zal zijn en er 
tijdig aandacht besteed wordt aan activiteiten.
Ons clubhuis “De Schakel” is weliswaar gedurende de vakantie van 1 augustus tot 4 
september gesloten maar in die periode gaan onze activiteiten op dinsdag en donder-
dag gewoon door.
Dit betekend ook dat kienen en jeu de boules op dinsdagen door kan gaan.
De bedevaart naar Den Bosch op 17 augustus wordt apart vermeld in dit blad.
Helemaal al vooruitlopend: Rabobank leden kunnen op de KBO Volkel stemmen van 5 
tot en met 27 september. Natuurlijk van harte aanbevolen.

Rest mij jullie allen een hele fijne vakantie te wensen en laten we hopen dat covid zich 
gedeisd houdt .

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

In de vakantie periode vanaf 1 aug tot en met 4 september is het 
op dinsdagmiddag Jeu de Boules

juli
dinsdag 5 juli koersbal/kaarten
woensdag 6 juli kienen
donderdag 7 juli sjoelen
woensdag 13 juli fietsen 13.00 uur
dinsdag 19 juli koersbal/kaarten
woensdag 20 juli kienen
donderdag 21 juli sjoelen
woensdag 27 juli fietsen 13.00 uur

Augustus
Alleen op dinsdag en donderdag  open
dinsdag 2 aug  inschrijving  dag reis  13.00 tot 14.00 uur
dinsdag 2 aug koersbal/kaarten
dinsdag 2 aug  kienen
donderdag 4 aug sjoelen
woensdag 10 aug fietsen 13.00 uur 
dinsdag 16 aug koersbal/kaarten
dinsdag 16 aug kienen
woensdag 17 aug  fietsen / Bedevaart  den BOSCH  vertrek 8.30 uur
woensdag 24 aug fietsen 13.00 uur 
dinsdag 30 aug  kienen
dinsdag 30 aug koersbal/kaarten

september
donderdag 1 sept sjoelen
dinsdag 6 sept  koersbal/kaarten 
woensdag 7 sept kienen
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leef-
omgeving

slotstuk

geeuwen

grappen-
maker

uitroep v.
vreugde

cowboy-
�lm

hiaat

projectie-
plaatje

pl. in Gel-
derland

stuk stof

alarm-
toestel

gezichts-
punt

voordeel

mak

insect
op dit

moment

soort

par
expresse

op grote
afstand

man van
adel

televisie

gravin v.
Holland

klein hert

nobel

telwoord

en andere

�inke
klap

zwem-
vogel

eik-
schiller

stuk

eerste
kwartier

rustbank

etensrest

Engels
bier

riv. in
Spanje

berg-
weide

vergroot-
glas

aanleg-
plaats

weekdier

woon-
schip

behoeftig
mens

deel zuiver

los van
elkaar
wees

gegroet

grote
vloot

jong dier
achter

soortelijk
gewicht

lak

honingbij werktuig

www.puzzelpro.nl©

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3



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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Kaarttermen

Rikke, zwikke, tachentigge, toepe, hartejâge. Mi de kaorte 
speule wâr, is en zal âlt wel gêr gedaon zen dur de mense. 
Ge snapt neturlek wel dè be iets wa zò veul gedaon wordt, 
de taol ók aongepast wùrdt. Èn dè hi gezùrregd vùr nogal 
wa uitdrukkinge die ónder ’t kaorte gezit worre. Kikt mar ’s:

Mi ne blijnde speule. Bij rikken een aas vragen van een 
kleur die je zelf niet hebt.
’n  Hând tekort komme. Er is een speler te wenig om te 
kunnen spelen.
Klên jaoge de groowte. Als je een lage troefkaart uitspeelt, 
worden er vaak hoge  troefkaarten bijgespeeld.
Skuppes, die hi nen hónd nog nie gêr. Als een schoppen-
kaart wordt uitgespeeld.
Tèène zen. De troefkaarten zijn op. Je zult het met de rest moeten doen.
‘t Úrste gewin is kattegespin. Als je in het begin vaak wint, kan dat op het eind van de 
avond wel eens anders worden.
Hartzeer is meisjesverdriet. Wordt gezegd als een hartenkaart wordt gespeeld.
Kaort hebbe as klippels hele goede kaarten hebben.
Kleure is gèld beure Bij rikken de aas meevragen met de zelfde kleur als de troef die je hebt
Thuis die telt Met veel geluk of niet maar de slag binnen halen, daar gaat het om.
As ‘t velt kande de kerktorre wèl umpisse. Als de kaarten heel gunstig verdeeld zitten, 
dan win je altijd.
Harte dè zen gin zwarte Als een hartenkaart gespeeld wordt
Osse moette kope, want die hoefde nie te mèlleke. Als bij het rikken bij de eerste slag 
de beste, de gevraagde aas wordt afgetroefd.
‘n Goei maot haolt er 5 Als je zelf slechte kaarten hebt, kun je gered worden door je 
medespeler
Ne  kaort of unne klippel. Aanmaning om vlotter te spelen. 
Èèjer of jóng. Ook een aansporing om wat sneller een kaart te spelen
Hij skaomt zenèige. Valt een kaart bij het uitspelen met het beeld naar beneden dan 
verontschuldigt men zich aldus en keert de kaart om.
Rèècht in de skeur Er wordt precies die kaart gespeeld die heel gunstig is voor je
Bijt er mar stroj uit Bedoeld voor de tegenspeler: je ziet maar wat je er mee doet
D’r in gespuld is ók gespuld Je hebt het spel niet gewonnen, maar je hebt in ieder geval 
gespeeld
Nie praote âfter ‘t lijk Na afloop van het spel niet meer erover zeuren hoe het anders 
had gemoeten

Ge ziet wel: d’r is praot genoeg ónder ’t kaorte!

Houdoe wánne 

Chris van Haandel
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 Dagreis 2022: Paleis 
het Loo Apeldoorn

Verbouwing
37 jaar geleden werd Paleis Het Loo een museum. Een 
museum dat ooit iemands huis was. Een zomerresidentie 
en een thuis. Om de collectie en het paleis in een goede 
staat te houden, was een grote verbouwing nodig. Asbest 
moest worden verwijderd en klimaatinstallaties vernieuwd. 
Nu er toch werd verbouwd, zijn er ook liften geplaatst en is 
wifi aangelegd. Het 17e-eeuwse paleis is gerenoveerd. Vakmensen uit heel de wereld 
werkten samen om tapijten te knopen, muren te bekleden met verschillende materialen 
en plafonds te schilderen. Deuren werden geverfd en ramen werden gezet. De collectie 
werd, sinds eeuwen weer, van heel dichtbij bekeken. De portretten kwamen op oog-
hoogte te staan in tijdelijke depots, gordijnen en vitrage werden met de hand gerestau-
reerd. Meerdere routes voor een audiotour: bijvoorbeeld
 
Route Oost:
Maak kennis met de eerste bewoners van Paleis Het Loo. Het verhaal 
van Willem III en Mary is een dramatische mix van macht, familie en 
geloof. Het jonge echtpaar werd koning en koningin van Engeland. En 
daarmee werd Paleis Het Loo het centrum van de Europese macht. 
Graaf Hans Willem Bentinck – de beste vriend van Willem III – leidt je 
rond en vertelt over de 17e-eeuwse politiek en alle paleisgeheimen.

Route West:
Wilhelmina is de overgrootmoeder van koning Willem-Alexander en woonde haar hele 
leven op Paleis Het Loo. Het was haar favoriete paleis. Gidsen Ziarah en Mark stappen in 
haar wereld en vertellen over het leven in het paleis in de 19e en 20e eeuw. Wilhelmina 
is de hoofdpersoon, maar het verhaal gaat ook over haar ouders koning Willem III en 
Emma, haar echtgenoot Hendrik en haar dochter Juliana en schoonzoon Bernhard. 

Inbegrepen in de Dagreis: Toeristische route met bezoek en 
entree aan Paleis het Loo inclusief de tuinen en een audiotoer. 
Uitgebreide lunch.
Koffie of Thee
Boerenknechtbuffet.
Kosten Totaal per persoon 70,00 euro
Aanmelden via het losse formulier op dinsdag 2 augustus van 13.00-14.00 in de Schakel.

Meer informatie met programma inclusief tijdstippen in de nieuwsbrief 
van september. (22-08)
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Oplossing puzzel juni
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Bedevaart per fiets 
naar Den Bosch

Woensdag 17 augustus a.s. fietsen we naar 
Den Bosch voor de jaarlijkse bedevaart 
naar Onze Lieve Vrouw van Den Bosch in 
de Sint Jan.

We vertrekken om 8.30 uur vanaf 
het Schakelplein

Onderweg is onze eerste stop in Dinther 
voor de traditionele koffie.

Door naar Den Bosch , waar we onze fietsen 
kunnen stallen in de fietskelder met 
mogelijkheid voor opladen van accu’s.

Om 12.30 uur wonen we de eucharistieviering 
bij in de Sint Jan.
 
Na afloop gaat ieder zijns weegs en kan in de 
nabijheid gebruik maken van een lunch of 
misschien Bosche Bol (op eigen kosten)

Op aangegeven tijdstip wordt aan de terugreis begonnen via een fraaie natuurroute, 
uitgezet door Antoon van de Ven, en leggen we onderweg nog ergens aan.

Rond de klok van 18.00 uur hopen we te landen in Volkel.

Voor de goede orde : Graag opgave, schriftelijk of telefonisch bij onze secretaris 
Antoon van de Ven, tot 14 augustus.

Veel  devotie en hopelijk prima fietsweer.   



Wij wensen iedereen een 
fijne zomervakantie
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Dagtocht: 
Zomers genieten in Zeeland
Donderdag 25 augustus 2022                   
minimaat 40 deelnemers
En mooie dagtocht naar deze waterrijke provincie.

Plompe toren koudekerkeke.
Rit langs de Deltaroute.
Kaasboerderij

KORTOM, een mooie tocht om eens nader kennis te maken met de PROVINCIE ZEELAND.  
Afbeeldingsresultaten voor stormvloedkering oosterschelde KOSTEN:
De kosten voor deze prachtige dagtocht bedragen: € 72,50 p/p.

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVEN: 5 AUGUSTUS 2022

AANMELDEN:
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. 

Wij willen u er even op attent maken dat alle actuele zaken dagelijks worden aange-
past op onze website. Een goede tip misschien om daar regelmatig eens op te kijken.

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

Voor uitgebreider inlichting zie de website van seniorenbelang Uden.

WIJ ZOEKEN NOG DEELNEMERS voor deze mooie reis!
NAJAARSREIS naar de BELGISCHE ARDENNEN
12 – 16 september 2022   
minimaal 36 deelnemers

Mededelingen 
uit de buurdorpen

Van Seniorenbelang Uden:



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.


