
1

Voorwoord

Het was al even wennen om voor afloop van een maand een clubblad met nieuwsbrief 
te ontvangen voor de volgende periode. Ook nu valt het decembernummer al binnen, 
terwijl de eerste zondag van de advent nog in het verschiet ligt. 
Voeg daarbij het rare idee om , als voetballiefhebber, de inspanningen van ons nationaal 
elftal bij het WK in de wintermaand te moeten volgen en de chaos is bijna compleet.
Opvallend zijn ook enkele gepubliceerde wijzigingen in Volkel: er is nu ook een 
Nieuwstraat in Uden en “de Schakel” is weer gereduceerd tot dorpshuis.
Nog los van alle commotie en discussie over van alles en nog wat die ons voorgeschoteld 
wordt via de media. Zwarte Piet hebben we gehad, Qatar voelt zwaar en ook de wolf en 
andere exotische dieren houdt de gemoederen bezig, kortom, waar blijft het goede en 
opbeurende nieuws ?
Laat ik eens een poging wagen en beginnen met jullie te attenderen op de komende 
kerstviering van onze vereniging in de Schakel op maandag 19 december. Een meer 
uitgebreid programma en een speciaal inschrijfformulier vindt u elders in dit blad.
Vooraf wil ik wijzen op de kosten voor deelname, die beduidend hoger zijn dan in het 
verleden terwijl het bestuur toch heel kritisch heeft besloten. In voorgaande jaren is een 
belangrijk deel van de totaalkosten uit de reserve van de bond gehaald en ook nu is 
rekening gehouden met een gelijkwaardig bedrag, wat neerkomt op 40% van het totaal.
Het feit dat we, om de jullie bekende reden, de afgelopen jaren geen viering konden 
houden, heeft extra meegewogen in het besluit.
Van de KBO Brabant ontvingen we een bericht met het verzoek om dit met jullie te 
delen, zowel bedoeld voor de leden maar ook heel interessant om vooral de anderen 
ouderen te wijzen op het voordeel wat geboden wordt.
Een vooraankondiging van een bijeenkomst in Volkel op 18 januari a. s. van “Fietsforum 
Maashorst” graag te noteren in uw agenda en de gegevens over deelname aan de 
busreis naar de Seniorenexpo in Veldhoven op zaterdag 21 januari zijn opgenomen in 
deze brief.
De laatste jaren is ook Carnaval ons ontnomen maar met een gloednieuw boerenbruids-
paar, een opzwepende jeugdprinses en adjudant en een kwiek prinsenpaar hopen we dit 
seizoen toch als vanouds te mogen feesten.
De datum voor ons eigen carnavalsfeestje is ook vastgelegd en wel op vrijdagmiddag 
17 februari, waarbij nog steeds de oproep om het programma mede op te vrolijken.

Een prettig sinterklaasfeest gewenst en alvast een gezellige voorbereiding voor kerst.

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

November
dinsdag 22 nov koersbal/ kaarten
donderdag 24 nov  sjoelen
dinsdag  29 nov koersbal/kaarten 
woensdag 30 nov kienen

December
dinsdag  6 dec inschrijving kerstviering  13.00-14.00 uur
dinsdag 6 dec koersbal/kaarten
woensdag 7 dec kienen
donderdag 8 dec sjoelen
dinsdag 13 dec koersbal/kaarten
maandag 19 Dec kerstviering inloop  11.45 uur aanvang  12.00 uur
dinsdag 20 dec  koersbal/kaarten
woensdag 21 dec  kienen
donderdag 22 dec  sjoelen
dinsdag 27 dec koersbal/kaarten
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 Programma kerstviering 
maandag 19-12-2022

11.45 UUR  Inloop “De Schakel” met koffie/thee

12.15 UUR  kerstoverweging door Diaken Henk van Thiel.
   (in plaats van eucharistieviering in de kerk)

12.45 UUR      Aanvang kerstdiner in 3 gangen met overheerlijke gerechten.
  Consumptie inbegrepen.

15.00 UUR Muzikaal optreden van Sjan van de Rijt en Ria Toonen

15.45 UUR Korte Pauze met een consumptie.

16.00 UUR 2E Optreden van Sjan en Ria.

16.30 UUR EINDE VIERING met verloting van de kerststukken die op de   
  aangeklede tafels als versiering zijn geplaatst en geproduceerd  
  door een enthousiaste groep vrijwilligers van de KBO.

Iedere deelnemer ontvangt  een gratis lot voor de loterij.

Aan deze complete viering kan u deelnemen tegen betaling van € 30,00 alles inclusief  bij 
aanmelding met het toegevoegde formulier op dinsdag 6 december van 13.00-14.00 uur.

LET OP !!
Er is slechts plaats voor 125 personen en aanmelding gebeurt op volgorde van 
binnenkomst, dus ben er op tijd bij.



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



Over de Senioren Expo

Van 17 t/m 22 januari 2023 vindt in het NH Conference Centre Koningshof Veldhoven 
de 19de editie van de Senioren Expo plaats. De Senioren Expo is een beurs waar men 
uiteenlopende producten en diensten kunt vinden, gericht op de actieve kapitaal-
krachtige oudere consument. Er is veel te zien en te beleven op het gebied van wonen 
en leven, gezondheid en beweging, reizen, hobby en creativiteit. De Senioren Expo is 
van dinsdag 10 t/m zondag 15 mei geopend van 10.00 - 17.00 uur. Het entreetarief 
bedraagt € 10,- aan de kassa en in de online voorverkoop. Wanneer u lid bent van een 
ouderenorganisatie, waaronder; KBO of PVGE óf bent u lid van Omroep MAX? Dan 
betaalt u slechts € 6,-.
 
Leden van de KBO Volkel en Odiliapeel gaan samen de seniorenexpo bezoeken op 
zaterdag 21 januari en hebben daarvoor een bus gereserveerd.

Indien u gebruik wil maken van deze dienst, kan u tegen betaling van 7,00 euro, aan de 
chauffeur bij instappen de expo bezoeken en in deze prijs is de toegang inbegrepen.
Rond de klok van 11.00 uur kan u op 2 plaatsen in Odiliapeel en Volkel opstappen en 
omstreeks 17.00 uur wordt u weer thuis gebracht.

Opgave is mogelijk, doo reen briefje met daarop naam , telefoonnummer en lidmaat-
schapsnummer te deponeren in de aanwezige brievenbnus van de KBO bij de ingang 
van “De Schakel”.

Graag voor 20 december a.s. en het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.
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Van 17 t/m 22 januari 2023 in het NH Conference Centre Koningshof Veldhoven
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Doorloper December

www.puzzelpro.nl©
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Horizontaal:	 1	 riv.	 in	 Frankrijk;	 inheemse	 kraai;	 bergspleet	 -	 2	 verdikte	 huid;	 smakelijk;	
zwaardwalvis	 -	 3	 dakbedekking;	 Ierland;	 bereide	 dierenhuid;	 ontastbare	 stof	 -	 4	 dood	 dier;	
bagger;	adellijk	persoon	-	5	ongevuld;	grote	papegaai;	draagdoek	-	6	Europees	Kampioenschap;	
rus@eken;	 voorwerp;	 pl.	 in	 Limburg	 -	 7	 een	 weinig;	 riv.	 in	 Frankrijk;	 voldoende	 -	 8	 nummer;	
postscriptum;	dwergplaneet;	ediBe;	pl.	 in	Flevoland	-	9	op	de	wijze	van;	op	alle	plaatsen;	 licht	
dronken;	 dof	 -	 10	 deel	 v.e.	 geweer;	 hoge	 grassoort;	 revanche	 -	 11	 ingeving;	 bloeimaand;	
snijwond;	Engels	bier	-	12	zo-even;	via;	gauw;	dit	is.	

Ver8caal:	 1	 opstootje;	 gering;	 vrouwtjesaap	 -	 2	 mannelijk	 persoon;	 eikschiller;	 bergplaats	 -	
3	brandstof;	 Balt;	 verfplank	 -	4	Nieuwe	 Testament;	 Europese	 taal;	 broer	 van	 Kaïn	 -	5	Bijbelse	
priester;	 snelle	 gang;	 Zuid-Amerikaans	 lastdier	 -	 6	 boomvrucht;	 spoorstaaf;	 voorteken	 -	
7	welpenleidster;	benzineblik;	jong	varken	-	8	peuter;	grens;	opgooi	-	9	barenspijn;	loterijspel;	op	
een	 keer	 -	 10	 schreeuw;	 gapen	 -	 11	 Engelse	 edelman;	 watervogel;	 deel	 v.e.	 trap	 -	
12	 toetsinstrument;	 katachBg	 roofdier;	 reeds	 -	 13	 in	 orde;	 brede	 laan	 met	 bomen;	 deel	 v.e.	
platenspeler	-	14	stadium;	vrees;	afgeronde	steen.
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In het Nederlands zetten we voor zelfstandige naamwoorden 
een lidwoord. Dat kan zijn: het of de. Als er het voor staat 
dan noemen we dat woord onzijdig. Als er de voor staat 
dan noemen we dat mannelijk of vrouwelijk. 
De man (= mannelijk), de vrouw (= vrouwelijk).
Maar het woord “tafel” of “stoel”? Zijn die nou mannelijk of 
vrouwelijk?? Dat zoeken we op. We pakken een Nederlands 
woordenboek en dan zien we dat “tafel” vrouwelijk en 
“stoel” mannelijk is.
Maar als je het Brabants dialect beheerst, dan hoef je dat 
nooit op te zoeken, want dan weet je dat meteen.
In ’t Neederlans zette we vùr zelfstandige nâmwoorde ’n 
lidwoord. Dè kan zen: ’t (ut) of de (du). As we vùr ’n woord 
ut zetten, dan hèit dè onzijdig. Stùtter de (du) vùr, dan 
hèit dè mannelek of vrouwelek. De mèns (=mannelek), de 
vroouw (=vroouwelek).
Mar wa doede mi ’n woord as “toffel” of “stoeel”? Zen die nou mannelek of vroou-
welek? Daor hedde ’n woordeboek vùr noddig. Behalleve as ge Brabants pròt. Dan 
hoefde dè nie óp te zuuke, want dè witte gewoon, kik mar.
 We zegge: UNNE mèns èn UN vroouw. Unne is mannelek, un is vroouwelek. Alle 
de-woorde wor ge unne vùr zet, zen mannelek. Alle woorde wor ge un vùr zet, zen 
vroouwelek. Di telt ók be bezitteleke voornaamwoorde: ónze vòdder, óns moeder
As ge van de volgende woorde moet zegge of ze mannelek of vroouwelek zen,  dan 
zetter mar un of unne vùr èn ge wittet. 
Pèn Doos Brómmer Beeker Footo Kist Skup Ham Hammer Riek Groep

vrouwelek: un pèn, un doos, un footo, un kist, un skup, un groep
mannelek: unne brómmer, unne beeker, unne hammer, unne riek
Prebeer ’t mar ’s mi ânder woorde!

Houdoe wánne 

En toch is er een uitzonderlijke!! ‘t is unne beha ( red.nieuwsbrief)

Chris van Haandel
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Hier alvast de datum van de bijeenkomst 
en in de volgende nieuwsbrief vindt u meer informatie.

EEN PRETTIG SINTERKLAASFEEST GEWENST
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Wijziging 
zorgverzekeringen 2023

Ieder jaar worden er vanuit de overheid veranderingen aangebracht in de zorgverzekering. 
Hieronder de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Na 12 november alle premiestijgingen bekend
Op dit moment van schrijven heeft slechts één zorgverzekeraar de premie van de basis-
verzekering bekend gemaakt en dat is zorgverzekeraar DSW. Zij zijn ieder jaar de eerste en 
de premiestijging van € 9,75 per maand, die zij in september al publiceerden, geeft een 
indicatie voor premiestijging van de andere zorgverzekeraars. Uiterlijk 12 november moet 
de polis van uw huidige verzekeraar met de nieuwe tarieven in uw mailbox komen of op 
uw deurmat vallen. 

De wijzigingen op een rij
1.   Houd rekening met een premiestijging van € 120,- per jaar. De zorgtoeslag voor mensen 

met een laag inkomen neemt ook toe.
2.   Zorgverzekeraars mogen werkgevers- en ledencollectiviteiten geen premiekorting meer 

geven op de basisverzekering. Op de aanvullende verzekeringen mag nog wel korting 
gegeven worden. Ook mogen in de aanvullende verzekeringen extra voordelen, zoals 
teruggave van de jaarlijkse contributie van een vereniging, afgesproken worden. 

3.  Het eigen risico (voor zorg uit de basisverzekering) blijft hetzelfde in 2023: € 385,- 
4.   In de basiszorgverzekering zijn de volgende wijzigingen aangebracht. De vergoeding van 

hoge dosering vitamine D komt te vervallen. De zorg als gevolg van langdurige klachten 
bij herstel van het coronavirus wordt verlengd. Er gaat kritischer gekeken worden naar 
welke zorg zinnig is en welke niet.

Uw contributie vergoed bij aanvullende verzekering VGZ of CZ
Bent u via de collectiviteit van KBO-Brabant verzekerd bij een van de partnerorganisaties 
van KBO-Brabant: VGZ, CZ of Zilveren Kruis? Zij geven een korting op de aanvullende ver-
zekering. VGZ en CZ vergoeden bovendien jaarlijks het lidmaatschap van onze vereniging 
als u een aanvullende verzekering via KBO-Brabant afsluit. Op de website van KBO-Brabant 
staat hoe u die teruggave kunt regelen (https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/). 
U hebt in ieder geval nodig: uw KBO-lidmaatschapsnummer (staat op uw ledenpas) en uw 
klantnummer bij VGZ of CZ. Bent u niet bij een van deze twee verzekerd en was u toch al 
van plan om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Denk dan eens aan een 
van deze twee!

Helpdesk actief vanaf maandag 14 november
Wilt u meer informatie over de voordelen van de (collectieve) zorgverzekeringen bij 
VGZ, CZ of Zilveren Kruis via onze koepelorganisatie KBO-Brabant? Bel met de helpdesk 
zorgverzekeringen op 073 – 303 64 49 tussen 9.00 – 12.00 uur. Vanaf 14 november is deze 
helpdesk actief.



Mededelingen 
uit de buurdorpen

DAGTOCHT KERSTMARKT KEULEN – donderdag 15 december

Als u mee wilt op deze prachtige dagtocht 
naar de zes Keulse kerstmarkten, dan kunt 
U zich nog tot 1 december inschrijven. Wij 
hebben nog wat plaatsen over in de bus.

Het programma voor deze dag:
-   Vertrek om 9.00 bij de parkeerplaats 

tegenover het voormalige politiebureau 
aan de Leeuweriksweg. Graag om 8.45 
uur aanwezig zijn.

-  Onderweg: koffie/thee met iets lekkers,        
   aankomst Keulen ca. 11.00 uur.

-   U hebt 5 uur de tijd om langs de vele feestelijk versierde kraampjes te lopen, lekker 
wat te eten of te drinken en ook iets van Keulen te zien.

-   Om 16.00 vertrekt de bus weer. Onderweg stoppen we voor een heerlijk 3-gangen 
diner (drankjes voor eigen rekening)

-  Rond 20 uur zijn we weer terug in Uden.                                 

KOSTEN: € 47,50 per persoon. Annuleringsverzekering € 3,00 pp.

Inschrijving: 
-   Via de website seniorenbelang-Uden. Ga naar reisjes en 

evenementen en vul uw      formulier digitaal in.
-   Via een inschrijfformulier, dat u bij Eigen Herd kunt halen 

en daar ook weer in de    brievenbus van Seniorenbelang 
kunt deponeren. Graag volledig invullen, ook of u wel of 
geen annuleringsverzekering wilt.

-  De afschrijving van de kosten vinden plaats in december.

BIJ TE WEINIG DEELNAME (minder dan 40 personen)  moet de dagtocht helaas worden 
geannuleerd. U krijgt of een mailbericht hierover of een telefoontje. Houdt dus aub uw 
mailbox in de gaten.,

De evenementencommissie
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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.


