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Voorwoord

Het is nog behoorlijk wennen om half oktober al een voorwoord te moeten schrijven 
voor de nieuwsbrief van november. Zeker als het buiten nog zomers aanvoelt en de 
herfst wat langer op zich laat wachten.
November is als een keerpunt in het jaar en niet alleen omdat we dan weer een 
tijdswisseling hebben gehad maar misschien toch nog beïnvloed door vroegere jaren.
De oogst was binnen, de kachel werd geplaatst het vee mocht weer de warme stal 
opzoeken en de traditie wilde dat de overjas weer aan moest, ook al scheen de zon 
nog volop.
Te beginnen met een feestdag, die als zondag werd gevierd, gevolgd door een dag van 
herdenken.. dit alles is niet meer.. da’s geweest da zijn we kwijt, zingt Ad de Laat.
Herinneringen om in weg te dromen maar dan dient zich direct weer de realiteit aan 
en volgen we de berichten over de onzekerheid van het coronavirus, wat ons de 
afgelopen jaren heeft dwars gezeten… Laten we hopen dat het zich koest houdt.
Een verslag over een bijzonder open kampioenschap jeu de boules van afgelopen 
maand, met fraai weer vind je terug  in deze brief.
Dank aan de Rabobank leden die op onze vereniging hebben gestemd.
Wederom een massale belangstelling voor de voortgang in de plannen voor huisvesting 
voor jong en oud, waarbij we hopen dat gegeven informatie door de aanwezigen en de 
vragen goed zijn overgekomen bij de diverse instanties. Dat er ook werkelijk rekening 
wordt gehouden mer de wensen en tempo gemaakt wordt met alle voorgenomen 
plannen.
Als toevoeging mag ik nog wijzen op meerdere publicaties die inzicht geven in de 
bevolkingsgroei en de consequenties daarbij, zeker voor ons ouderen.
Vaak zie je daar jaartallen opdoemen die ver in het verschiet liggen, waarbij je de nijging 
hebt om te denken: dat duurt nog lang en tegen die tijd heb ik er geen last meer van. 
Een waarschuwing daarbij… de problemen die geschetst worden, groeien naar dat 
jaartal toe en doemen niet plotseling het jaar daarvoor op.
In het volgende nummer komen we uitgebreider terug op de komende kerstviering, 
maar noteer nu alvast de datum: 19 december met inschrijving op 6 december.
Voorzichtig denken we ook al aan een carnavalsmiddag en doen hierbij een oproep aan 
creatieve leden om mede invulling te geven aan een feestelijke en gezellige bijeenkomst.

In de agenda mag ook al de ouderenbeurs in Veldhoven genoteerd worden, waarbij 
de gelegenheid om plaats te reserveren in de bus die we gezamenlijk met de KBO 
Odiliapeel geregeld hebben op zaterdag 21 januari 2023.
Aanmeldingsmogelijkheid leest u in de volgende nieuwsbrief.

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

Oktober
dinsdag 25 okt koersbal/kaarten
donderdag 27 okt sjoelen

November
dinsdag 1 nov koersbal/kaarten
woensdag 2 nov kienen
dinsdag 8 nov koersbal/kaarten
donderdag 10 nov sjoelen
dinsdag  15 nov koersbal/kaarten
woensdag 16 nov kienen
dinsdag 22 nov koersbal/ kaarten
donderdag 24 nov  sjoelen
dinsdag  29 nov koersbal/kaarten 
woensdag 30 nov kienen



Zweedse puzzel November
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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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Beste jeu de boules 
vrienden

Hierbij het verslag en de uitslag van het Volkels Jeu de Boules toernooi.

Op de geplande toernooi dag 28 september waren alle jeu de boules banen volgeboekt, 
en het toernooi zou kunnen beginnen. Maar helaas waren de weergoden ons niet 
goed gezind, en gingen parten spelen, dus moesten we het toernooi verplaatsen naar 
vrijdag 30 september. 
We moesten wel toegang tot de Schakel krijgen voor toiletbezoek en niet te vergeten 
de consumpties. Gelukkig kregen we van de beheerster de toezegging; ze offerde er 
zelfs haar vrije dag voor op! Hiervoor onze hartelijke dank!

De overstap naar de vrijdag was een goeie beslissing want de wedstrijdspelers hadden 
het mooiste weer van de wereld, en de wedstrijdleiding zat heerlijk aan een tafeltje in 
de zon om de ploegen samen te stellen. Dit was was effe puzzelen want iedere speler 
speelde 3 wedstrijden, maar dan in een steeds winnende formatie.

Na iedere wedstrijd werden de uitslagen ingevuld. Na de 2e wedstrijd werd er koffie 
aangeboden door de K.B.O. en na de 3e wedstrijd volgde de uitslagen. Er waren 7 
spelers met plus punten namelijk
1e. Martien van Doorn
2e. Adriaan vd Aa
3e. Antoon van Duijnhoven
4e. Mari Wijdeven
5e. Christ Manders
6e. Henk van Erp
7e. Jan Bouwmans

Het overgrote deel van de deel-
nemers had helaas min punten. 
Maar niet getreurd na regen komt 
zonneschijn. De winnaars 1-2-3 
ontvingen uit handen van de wedstrijdleiding een waardebon, daarna werd er nog een 
uurtje gezellig na geborreld. 

Als organiserende jeu de boules club zijn we heel tevreden over het verloop en de 
uitslagen van deze gezellige en sportieve middag.

Met sportieve groet,
Herman
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Weerspreuken

Als er ergens over gesproken wordt, dan is het wel het 
weer. Iedereen heeft er mee te maken, iedereen kan er 
over meepraten. En dus is het altijd een gemakkelijk 
onderwerp om het gesprek te beginnen. Het weer 
voorspellen is daarentegen een hele kunst. Maar door 
duizenden jaren ervaring zijn er veel voorspellingen in de 
vorm van weerspreuken ontstaan. We zullen er eens een 
paar bekijken. As er errente óvver gepròt wùrdt, dan is 
’t wel ’t weer. Alleman hitter mi te mâke, alleman kan d’r 
óvver meepraote. Èn dùrrum is is ’t âlt hèndig um hier mi te 
beginne, as ge mi iemeste staot te praote. Mar ’t weer 
vùrspelle, dè velt nie mee. Mar dùr dúzende jòrre ’t 
meegemakt te hebbe, zen d’r veul weerspreuke ontstòn. 
We zalle d’r ’s ’n pòr bekeeke.

Un maandagse maon is un zèikmaon.
Een maandagse maan = nieuwe maan op maandag. Als het dan regent, is het een 
voorteken van veel regen of wind.

D ’r zal nog veul kaoi weer komme.
Dit wordt gezegd, als de kinderen heel druk en onrustig zijn.

As ’t reegent èn de zon die skijnt, dan is ’t kermis in de hel.
Steun aan de pechvogels die in de hel moeten verblijven. 

De blaojer wèèje d’r af mar ze wèèje d’r ók aon.  
Als de bladeren gaan vallen, is er veel wind; als ze er in het voorjaar aankomen waait 
het eveneens. 

St Antunnis hi nen harde kop of nen natte start. 
Op de feestdag van Sint Antonius (17 januari) kan het hard vriezen (hard hoofd) of 
gaan dooien (natte staart). 

De driej kunninge (6 januari) hebbe harde koppe. 
Als het op Driekoningen begint te vriezen, vriest het streng en lang. 

Antonius (17 januari) skón èn hèlder vult ut vat èn ók de kèlder.
Dit is een oogstvoorspelling. Als het dan mooi weer is, zal de oogst ook goed zijn. 

Chris van Haandel



De boekend mag de mèij nie zien. 
De boekweit mag de meimaand niet zien. Een boerenregel. De boekweit mag niet te 
vroeg gezaaid worden, omdat die zeer vorstgevoelig is.

As in febrewarrie de mugge zwerme, moete in mèrt oew órre werreme.
Als in februari veel muggen rondzwermen, zal het in maart zo koud worden, dat je je 
oren moet warmen.

Tot slot ne spreuk, die alle weerspreuken ’n bietje vùr de gèk hawt:
As ’t reegent in september, is ’t Kersmis in december

Houdoe wánne 
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Oplossing 
puzzel 
oktober

Jeanne van Asseldonk is 2 maanden uit de running vanwege een operatie zei doet 
altijd de boodschappen voor de prijzen. Wie kan of wil haar vervangen in de maand 
December en Januari. 
Inlichtingen bij Jeanne. 

Het zou toch jammer zijn  als we niemand 
vinden en dat we het kienen voor deze 
groep twee maande stil moeten leggen. 
is een van onze leden bereid om die taak 
twee maanden over te nemen !!!

Hierbij een oproep van 
onze kiengroep !!!! 
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Mededelingen 
uit de buurdorpen

Van de KBO Kring Maashorst ontvingen we onderstaande oproep.

Meer Ruimte voor recreatie in de Maashorst.       
Grote Grazers naar andere grotere gebieden, zoals de Veluwe.  
(“Grote Grazers ? > functie elders”).

In 2017 heeft een actie van de Zeelandse buurtschappen Zevenhuis en Kerkstraat-Zuid 
te weinig effect gehad op het bestuur en beleid van de Maashorst.
Nu staan we voor een nog ingrijpender aanpassing van het gebied de Maashorst.
Voor de Grote Grazers wordt de Maashorst één GROOT AFGESLOTEN BEGRAZINGS-
GEBIED, waar recreanten onder begeleiding van ‘rangers’ mogen komen.    
Deze dieren zijn blijkbaar belangrijker dan de mensen, die van de natuur willen 
genieten. Daarom willen wij :
•  De voet- en fietspaden die nu zijn afgesloten, opnieuw openstellen.
•  Geen omlegging van de Zevenhuizerweg!
•  Alleen vreedzame grazers, zoals schapen en geiten.
•  Gebied niet promoten; het is al druk genoeg.

Wanneer we nu niet in actie komen, is het afgelopen met het vrij wandelen en fietsen, 
paardrijden en mountainbiken. Maak gebruik van een van de vrije inloopdagen om je 
wensen hierover kenbaar te maken, want alleen veel mensen kunnen het verschil maken.

•  Vrijdag 28 oktober van 10.00 -12.00 uur Boshut, Udensedreef 14, Schaijk
•  Vrijdag 28 oktober van 14.00 – 17.00 uur Pan en Zo, Schaijkseweg 10, Herpen. 

Kom met ons in actie om de afsluiting van de Maashorst te voorkomen!



Mededelingen 
uit de buurdorpen

Persbericht
De Protestants Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) afdeling Maashorst heeft de Amara 
Foundation bereid gevonden om op dinsdagmiddag 1 november van 14.00 uur tot 
16.00 uur een presentatie te geven over hun werk in Kisuma in Kenia.
Amara betekent ondersteuning in het Kiswahili. Zij bieden hulp aan ouderloze, 
kansarme en gehandicapte kinderen op het gebied van opvang en zorg, scholing, 
therapie en hulpmiddelen.                                                                                      
Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om artikelen te kopen ter ondersteuning 
van de foundation.       
Locatie:  De koffiezaal in het Protestants Kerkelijk Centrum, Schepenhoek 157, Uden.       
De zaal is open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis.

Einde Persbericht.

Kisuma in Kenia

11



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.


