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Voorwoord

Allereerst onze excuses, dat deze nieuwsbrief, samen met het blad “Ons”, een week 
later wordt bezorgd dan de bedoeling was. Van harte gegunde vakantie is hiervan de 
oorzaak. Daar staat tegenover dat deze editie wel dikker is dan normaal.

Hoog zomer, te weinig water, temperaturen die in tropisch landen niet zouden misstaan, 
voor ons ouderen het signaal om rustig te blijven en vooral niet teveel inspannen. 
Wel goed voor het rendement van zonnepanelen en zeker in deze tijd van uit  de hand 
lopende prijzen, een welkome bijkomstigheid. Het levert kennelijk ook andere energie 
op, als ik alle initiatieven op een rijtje zet die er in ons dorp worden genomen met 
thema’s voor zowel gezelligheid als serieuze zaken. Buiten de aanstaande kermis, stappen 
direct daarna veel KBO leden in de bus om een bezoek te brengen aan Apeldoorn. 
Elders in deze nieuwsbrief vinden jullie nog enkele aanwijzingen, waarbij vermeld dat 
er, bij het uitkomen van deze brief, nog enkele plaatsen in de bus gereserveerd 
kunnen worden. Onze naburige KBO afdelingen van de gemeente Maashorst, zijn ook 
in de gelegenheid gesteld om aan te sluiten, zoals dit bij eerdere gezamenlijke bijeen-
komsten ooit is afgesproken. We vonden het niet nodig om ook seniorenbelang Uden 
uit te nodigen, omdat zij hebben laten weten in oktober een soortgelijke busreis te 
organiseren en wel op 6 oktober. Enkele weken daarna, staat er ons een toernooi te 
wachten waar strijd gevoerd gaat worden met stalen ballen. Ook dit wordt van harte 
aanbevolen en details staan verderop in dit blad.
Ondertussen hebben de leerlingen van de diverse scholen hun plaatsen weer 
ingenomen in de bankjes.
Nog sneller kunt u reageren op de oproepen van onze vrienden van de KBO Odiliapeel 
en de PCOB Uden, terug te vinden in onze speciale rubriek.

Naast deze ontspanningsmomenten willen we jullie ook graag wijzen op de bijeen-
komst van woensdag 28 september a.s. waar serieuze zaken aan de orde gaan komen.
Een vervolg op de,bijzonder druk bezochte bijeenkomst van 20 juli j.l., waarbij de 
ruimte in de “Schakel”, nauwelijks groot genoeg bleek. Nogmaals een compliment aan 
de organisatoren van de dorpsraad.
Ook hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.
Vergeet vooral niet om, als leden van de Rabobank, je stem uit te brengen op je 
favoriete vereniging, waartoe ook zeker onze club.

Voor wie het aangaat, nog een plezierige vakantie en graag tot ziens bij een van de 
vele bijeenkomsten.

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

September
donderdag 1 sept sjoelen
dinsdag 6 sept  koersbal/kaarten 
woensdag 7 sept kienen
woensdag 7 sept fietsen
dinsdag 13 sept koersbal/kaarten
woensdag 14 sept dagreis Paleis het Loo vertrek  10.00 uur
donderdag 15 sept sjoelen
dinsdag 20 sept koersbal/kaarten
woensdag 21 sept fietsen
woensdag 21 sept kienen
dinsdag 27 sept koersbal/kaarten
woensdag 28 sept jeu de boules toernooi aanvang  13.00 uur
donderdag   29 sept sjoelen

Oktober
dinsdag 4 okt koersbal/kaarten
woensdag 5 okt kienen
woensdag 5 okt fietsen
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a b c d e f g h

Horizontaal:	 1	 reeks;	 gast;	 draad	 -	 2	 levenslucht;	 puinhoop;	 vogelverblijf	 -	 3	 droog;	 riv.	 in	
Rusland;	aansteekkoord;	scheepsvloer	-	4	wolplukje;	op	die	plaats;	al	-	5	spraakorgaan;	seconde;	
onderdanigheid	 -	 6	 als	 onder	 (a<.);	 oevergewas;	 verheven	 stand;	 riv.	 in	 Spanje	 -	
7	onverschrokkenheid;	 slot;	 vis	 -	8	met	name	 (a<.);	 gouden	@entje	 (a<.);	 schoeisel;	 soortelijk	
gewicht	 (a<.);	 Europeaan	 -	9	vlaktemaat;	 vangwerktuig;	 koppel;	wandversiering	 -	10	deel	 v.e.	
boom;	 schootcomputer;	 herkauwer	 -	 11	 zwaardwalvis;	 maand;	 heilige;	 een	 zekere	 -	
12	pausennaam;	autopech;	draaikolk;	lidwoord.	

Ver8caal:	1	sluis;	kerklied;	koraaleiland	-	2	nobel;	des@jds;	zonderling	-	3	ontvangstbewijs;	grond	
om	 boerderij;	 tropische	 hagedis	 -	 4	 in	 memoriam	 (a<.);	 grens;	 mep	 -	 5	 roem;	 loodrecht;	
schaapkameel	 -	 6	 na@e;	 vulkaan	 op	 Sicilië;	 pl.	 in	 Limburg	 -	 7	 eirond;	 eerste	 mens;	 metaal	 -	
8	bevel;	 klimwerktuig;	houding	 -	9	 ik;	 serie;	 vrouwelijk	dier	 -	10	soort;	 Italiaans	ovengerecht	 -	
11	bewijsstuk;	binnenste	van	beenderen;	kerkgebruik	-	12	cowboyfeest;	wapen;	bijwoord	-	13	en	
omstreken	(a<.);	man	van	adel;	houding	-	14	nihil;	werpspel;	sprookjesfiguur.
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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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Gratis je verkeerskennis 
opfrissen? 

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven 
doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je 
aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft? 

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de VVN Opfriscursus 
Auto van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Maashorst en in 
samenwerking met de lokale seniorenverenigingen, organiseren we een aantal 
opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren automobilist.

De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht):
Dinsdag 20 en 27 september 2022; tijdstip 9.30 – 11.30 uur in Uden
Donderdag 6 en 13 oktober 2022; tijdstip 09.30 – 11.30 uur in Schaijk
Woensdag 2 en 9 november 2022; tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Uden

Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente 
Maashorst en is dit iets voor jou?
Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onderstaande link 
of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. https://vvn.nl/opfriscursusmaashorst

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de 
locatiegegevens.



6

Spreekwoorden

Krèk as in ’t AN kenne we ók in ut Újes/Brabants veul 
spreekwoorde. Umdè vrúger bekant alleman in de land-
bouw zunne kôst verdiende, kenne we hel veul spreek-
woorde èn gezegdes uit dieje bedrijfstak. Mar ók hoe 
mènse zen èn hoe ze derèège gedraoge, kanne hel skón 
spreuke oplivvere.
Net als in het AN kennen we ook in het Udens/Brabants 
veel spreekwoorden. Omdat vroeger bijna iedereen in de 
landbouw de kost verdiende, kennen we heel veel spreek-
woorden uit die sector. Maar ook over hoe mensen zijn en 
hoe ze zich gedragen.

Wa zòdde ge groowte èijer legge as ge ’n gânzekont hat
Ditte zegge ze van iemeste die lupt te zwètse èn lupt te 
roepe hoe goeed ie wel nie is.
Dit wordt gezegd van iemand die zichzelf ophemelt en 
roept hoe goed hij wel niet is.

As werreke in ’n fleske zât, dan kwâm t stùpke d’r be hum nie af.
Asse dè van oe zegge, dan is ’t nie goeed, want dan bende te luij um te werreke.
Als men dit van je zegt, dan is dat niet goed, want dan ben je te lui om te werken.

Introouwe èn in bed piese is mar efkes wèèr
Na de trouwerij bij een van de ouders gaan wonen, gaat meestal niet heel lang goed.

Fluweel, satijn èn lekkere reuke, die blusse ‘t vuur in de keuke. 
Di zinne ze van ’n bùrger- of stadsmèidje dè troouwde mi ne boerenzoon. Ut wèèrek in 
de keuke zòtter nie better óp worre!
Dit wordt gezegd als een boerenzoon met een burgermeisje of een meisje uit de stad 
trouwt. Het huishoudelijk werk zal er niet beter op worden.

De pastoor dú gen twee misse vur ’t zellefde gèld.
Ik gò nie nog ’s ’t zellefde wèèrek doen
Ik ga dit niet nog een keer doen.

Gèld van boekend èn bagge moete nie telle vùr dègget ’t in oew tès het. 
Het geld dat boekweit en biggen opbrengen, moet je niet tellen voordat je het in je zak 
hebt. (Het zijn twee zeer riskante zaken voor de boer.)

Mi geweld kunde nog wel nen os stiere
As ge vol blijft haauwe, krijde bekant alles vùrr mekâre.
Als je volhoudt, krijg je alles gedaan.

Chris van Haandel
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Den dieje zulde mi gin kaauw hând aon z’n kónt komme.
Den dieje hawde gij nie vùr de gèk.
Die is te slim om zich beet te laten nemen.

Hedde dôrst, gao mar naor Jantje van der Horst. Die hi ‘n hundje èn dè pist vùr vijf 
cènte in oew mundje.
Wùrdt gezit tigge un kijnd dè lupt te zeure dè ’t dôrst hi.
Dit zegt men tegen een kind, dat een beetje loopt te zeuren dat het dorst heeft.

Wie un wijf troouwt um ut skón lijf, verliest het lijf èn hawt ut wijf.
…… (uitleg overbodig?)

Stichtelijk woord ten afscheid, hoewel stichtelijk...
Hou God vùr ooge èn oew hând vùr de gullep.
Gedraogt oewèège fesoenlek.
Gedraag je netjes

Tot zòwijt. Tot de volgende keer.

Houdoe 
wánne
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 Extra informatie voor 
de dagreizigers op 

14 september

10.00 uur stipt  Vertrek vanaf het Schakelplein.
12.00 uur   Stallenlunch in paleis ‘t-Loo ( Koninginnensoep met tuin-

erwten, wortel en selderij, Luxe belegde broodjes (2p.p.), 
Handfruit, Koffie,thee,melk,karnemelk,jusd’orange)

13.30 uur  Audiotour tot 14.15 uur ( bij een tweede tot 15.00 uur)
15.30 uur   Via een toeristische route naar Moeke Mooren voor koffie 

of thee. Daarna met de bus vervolg route door het land van  
Maas-en Waal

18.30 uur  Boerenknecht buffet 
   in ‘t Dommeltje 

   Na een actieve dag  kunt u vast wat stevigs gebruiken! Laat  
   u dan verwennen door de boerenknecht. Dit buffet heeft  
   alles wat u nodig heeft! Een compleet buffet :
   • Diverse soorten brood, vers uit eigen oven. 
   • Romige kruidenboter. 
   • (H)eerlijke runderhachee van eigen boerderij, heerlijk op  
       vers brood! 
   • Lekkere malse kip in satésaus 
   • Boeren frieten met sauzen 
   • Verse knapperige ijsbergsla met garnering 
   • Kartoffelsalade 
   • Dressing en croutons om uw salade compleet te maken 

21.00 uur  Verwachting thuiskomst Volkel.

LET OP !!!!
Deelnemers aan de dagtocht, die in het bezit zijn van een “vriendenloterij vip kaart” of 
een museum jaarkaart, gelieve deze mee te brengen. 
Mocht u vergeten zijn u aan te melden en naar aanleiding van deze uiteenzetting toch 
nog zin hebben om mee te gaan, is er misschien nog ruimte. Neem dan even contact 
op met Els Peeters.

Een hele mooie dag gewenst en veel plezier.
 



Hé.........Hé........Hé !!!
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Wat was het warm en benauwd deze zomer. Veel te warm om te fietsen en te sporten. 
Het was alleen goed toeven onder een parasol, en bij onze jeu de boules banen bij DE 
SCHAKEL. Daar was het lekker in de schaduw onder de grote bomen, daar konden wij 
naar hartenlust onze sport beoefenen. Want bij jeu de boules is geen overmatige 
inspanning nodig, dus ook geen overbodige transpiratie, maar wel training van het 
hele lichaam. Bij het gooien van de ballen worden vooral de armen en de schouders 
belast. Het lopen op de baan, om na iedere gooibeurt de ballen te verzamelen, en de 
rug om de ballen weer op te rapen. Bij onze sport zijn GEEN overtrainde, eenzame, 
depressieve of ondervoede sporters. Ook komt er geen psycholoog of diëtiste aan te 
pas, want bij ons draait alles om de sport, jeu de boules en het gezellig samen zijn. 

BELANGRIJK BERICHT:
Woensdag28 SEPTEMBER 2022 zijn wij voornemens een Volkelse open jeu de boules 
toernooi te organiseren voor ALLE Volkelaren boven de 50 jaar.
Aanvang: 13.00 uur

Geef je op middels een briefje met je naam, adres en stop die in de brievenbus van de 
K.B.O. bij de ingang van DE SCHAKEL, of geef het briefje af bij een van de organisatoren, 
of telefonisch aanmelden. De inschrijving moet VOOR 27 SEPTEMBER binnen zijn. 
DEELNAME IS GEHEEL GRATIS!!!

Wij hopen jullie in grote getale te mogen begroeten.
A vd Aa Boekelsedijk 27 0413-269354
H Hermans Kroatenstraat 3B 0413-275277
A van Duijnhoven Eiment 4 
Mw van Thiel Tijgerstraat 8 0413-27225

p.s. bij slecht weer, verschuiven naar een andere datum.
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WONEN IN VOLKEL …. 
en nu doorpakken !!

Een overvolle en warme “Schakel” op woensdag 20 juli j.l. is het overtuigende bewijs dat 
het onderwerp huisvesting voor jong en oud in Volkel meer dan normale aandacht heeft.
Complimenten voor de organiserende dorpsraad en in het bijzonder haar nieuwe leden,: 
Martijn de Groot, Bob van de Rijt en Janneke l’Ortye, die het voor elkaar kregen om in 
een kort tijdsbestek de avond te organiseren. 
Met een voorwoord van wethouder Franko van Lankveld en projectleider Ignat Martens 
werd de voorlichtingsavond gestart.
De nu in beeld zijnde bouwplannen werden gepresenteerd en van tekst en uitleg 
voorzien door de initiatiefnemers op uitnodiging van de kritische presentatoren 
Martijn en Bob. 
Dat de tijd dringt is overduidelijk, Volkel loopt al jaren achter dus tempo in realisatie is 
geboden.

Vandaar dat er nu doorgepakt moet worden en wel met een vervolg bijeenkomst op:

woensdag 28 september a.s.

Iedere inwoner van Volkel , zowel jongeren als medioren (vanaf 50 jaar) en senioren, 
die al nadenkt over woonruimtes, wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn.
We zijn helaas gehouden aan alle (meestal lange) procedures, voordat werkelijk 
gebouwd kan worden, dus wees er tijdig bij. Denk niet… dat komt wel al ik er klaar 
voor ben...wamt dan ben je te laat !
Belangrijk genoeg om de specifieke wensen te kennen, zodat maatwerk geleverd kan 
worden.
De organisatie is in handen van de dorpsraad in samenwerking met:

KBO afdeling Volkel en deskundige ondersteuning vanuit KBO Brabant.
Woningbouwstichting AREA 
Regiobank Volkel
Medewerkers van de gemeente Maashorst , het sociale domein ( denk aan WMO vraag-
stuk) maar ook mogelijkheid voor mantelzorgwoning…. Enz.

De opmerkelijke lezer zal zien dat er nog geen locatie is aangewezen en daarvoor het 
verzoek om de diverse media binnenkort in de gaten te houden.
Wel is vastgesteld dat we willen starten om 19.30 uur met  inloop vanaf 19.00 uur.

Graag tot ziens.



12

Oplossing Zweedse puzzel 
juli/augustus

M G L W L
F I N A L E E D E

L A P V I S I E
S I R E N E T A M

E N U P E T
M U G T V R E E

E A E E N D
H O N D E R D E K

P R A K E S L A
A L E E L O E P

A A R K F O
K W A L A P A R T

A R M A D A E
L A M V E R N I S

I E M E T A N G
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Hallo leden van de Rabo bank…. 
Het is weer zover !!!!

Er kan gestemd worden 
van 5 tot en met 27 september.

Natuurlijk gaat jullie voorkeur uit naar Volkelse verenigingen, 
waartoe ook onze club behoort.

Alvast dank.

Mocht je moeite hebben met stemmen, 
vraag dan even iemand die er raad mee weet.
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Mededelingen 
uit de buurdorpen



Mededelingen 
uit de buurdorpen

Op zondag 4 september wordt in Odiliapeel alweer de 42ste Peel Missie Tour gefietst

De Peel Missie Tour is een fietstocht door de mooie plekjes in de regio waarbij fietsers 
kunnen kiezen tussen een tocht van 30 of 50 km. Ieder jaar weer een nieuwe route en 
een ander gebied met onderweg vier posten waar de fietsers koffie, thee, fris en ver-
snaperingen zoals soep, pannenkoeken en slaatjes tegen een schappelijke prijs kunnen 
kopen. Veel producten worden gesponsord en de opbrengsten hiervan gaan naar goede 
doelen in ontwikkelingslanden waar mensen met een link naar Odiliapeel direct in 
betrokken zijn. Vroeger waren dit de missionarissen wat nog in de naam van de tocht 
terugkomt. De deelnemende fietsers worden in de watten gelegd door de vele vrijwilligers 
op de posten onderweg en op het start en eindpunt op het plein in Odiliapeel.  

De Peel Missie Tour is een fietstocht voor alle leeftijden. Naast een goede vertegen-
woordiging van leden van KBO-Odiliapeel en andere leeftijdsgroepen zien wij uit de 
regio vooral interesse vanuit vijftig plussers. Helaas is deze leeftijdsgroep voor ons 
lastiger te bereiken terwijl wij weten dat de interesse groot is. 

Persbericht
Op dinsdagmiddag 6 september 2022 organiseert de PCOB-
afd. Maashorst een autopuzzelrit in de regio Oost Brabant.
De start is om 13.30 uur bij de Protestantse Kerk, Schepen-
hoek 157, Uden. U ontvangt een routebeschrijving en een 
aantal vragen over zaken die u onderweg tegenkomt. Goed 
opletten dus.
 Halverwege is er een tussenstop voor een consumptie. 
De finish is ca. 17.00 uur bij de Pannenkoekenbakker, 
Udenseweg 31 in Zeeland waar we afsluiten met een heerlijke pannenkoek.
De kosten voor de puzzelrit zijn €6,00 (incl. consumptie).
Kosten bij de Pannenkoekenbakker zijn voor eigen rekening.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen aan deze leuke en mooie puzzeltocht. 
Aanmelden tot 3 september bij Mw. Janny Appeldoorn, tel. 0413 - 26 72 90.
Heeft u zelf geen vervoer, geef dat dan gelijk even door. We proberen zoveel als mogelijk 
te carpoolen.

Einde Persbericht.
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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.


