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Voorwoord

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan, .. zo 
klinken de woorden in het lied van Herman van Veen, waaraan ik moet denken als er 
weer een jaar achter ons ligt. Hoe ouder je wordt … hoe sneller de jaren voorbijvliegen, 
is een veel gebruikte opmerking van  leden van onze vereniging en ik voel dit zelf ook zo.
Deze gedachten worden nog extra versterkt aan de vooravond van kerst en nieuwjaar, 
alweer een ander jaartal en ook al is dit nog maar 2023, lijkt het of 22  nog niet verwerkt is.

Helaas constateer ik een kentering in de beleving van de ooit zo knusse en feestelijke 
decembermaand waar kerst en oud en nieuw toch hoogtepunten waren.
Kerstmis roept associaties op met gezelligheid, feestelijke bijeenkomsten, warmte in 
een sprookjesachtige verlichte wereld. Dat velen snakken naar deze gevoelens is te 
begrijpen maar het is jammer dat de werkelijke reden van dit eindejaarsfeest langzaam-
aan is vergeten. Als we navraag doen bij de jeugd, wiens verjaardag er eigenlijk wordt 
gevierd dan hoor en zie je ze denken, wie uit de top 2000 zou dit kunnen zijn.
Steeds vroeger worden kerstbomen opgetuigd en speelt de commercie gretig en handig 
in bij het verlangen naar feest. 
Zelf ondervonden dat de verkoop van kerstbomen al ophield op 10 december, terwijl 
onze ouders gewend waren om een paar dagen voor het kerstfeest de kribbe met 
de familie, herders en schapen van de zolder te halen en een spar te versieren. 
Maar genoeg over vroeger, nu in de directe toekomst. Graag wijs ik op de uitnodiging 
om een interessante lezing bij te wonen van Gert Veldhorst op 17 januari a.s. 
Zie verderop in dit blad. Mochten er nog mensen die vergeten zijn zich aan te melden 
voor de seniorenbeurs, dan kan dit nog tot 31 december met een briefje in de KBO 
brievenbus bij de Schakel.
Een van oorsprong Volkels koor gaat stoppen en wil nog een keer het allerbeste geven 
bij het eindconcert op zondag 22 januari. Ook hier verwijs ik naar de aankondiging.
Er vindt nog volop overleg plaats over de realisatie van seniorenhuisvesting op de 
plek van het dierenparkje en zo het er nu naar uitziet worden de belangstellenden 
uitgenodigd ergens in januari voor verdere uitleg.

In het volgende nummer van de nieuwsbrief gaan we u nader informeren over de 
carnavalsmiddag in het muziekhuis op vrijdag 17 februari.

Rest mij nog eenieder hele fijne feestdagen te wensen en voor het nieuwe jaar veel 
voorspoed en vooral gezondheid.

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

December
maandag 19 December kerstviering inloop  11.45 uur aanvang  12.00 uur
dinsdag 20 December koersbal/kaarten
woensdag 21 December  kienen
donderdag 22 December sjoelen
dinsdag 27 December koersbal/kaarten

Januari 2023
dinsdag 3 Januari  koersbal/kaarten
woensdag 4 Januari  kienen
donderdag 5 Januari  sjoelen
dinsdag 10 Januari koersbal/kaarten
dinsdag        17 Januari koersbal/kaarten
woensdag 18 Januari kienen
donderdag 19 Januari sjoelen
dinsdag 24 Januari koersbal/kaarten
dinsdag 31 januari koersbal/kaarten

Februari
woensdag 1 Februari kienen
donderdag 2 Februari sjoelen
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LEZING OVER PUM (Programma Uitzending Managers).
Datum: 17 januari 2023 om 14.00 uur.

Waar: Protestants Kerkelijk Centrum, Schepenhoek 157, Uden.

Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Pum is een vrijwilligersorganisatie. In 1978 opgericht door de Nederlandse 
Werkgeversorganisatie VNO-NCW. Financieel ondersteund door het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken.  De organisatie PUM werkt met veelal gepensioneerde 
vrijwilligers die hun kennis en ervaring, opgedaan in hun professionele carrière, 
willen delen met ondernemers in ontwikkelingslanden. PUM adviseert in 42 sectoren 
en in 34 landen. 

Op verzoek van de PCOB zal dierenarts Gert Veldhorst uit Volkel een presentatie geven 
over zijn PUM vrijwilligerswerk. Hij zal vertellen over zijn bezoeken aan boeren in 
diverse ontwikkelingslanden. Hij zal zijn ervaring, met de missies die hij als dierenarts 
expert heeft opgedaan, in de sector voedselzekerheid, met U delen.

Ook voor mensen die overwegen na hun pensionering vrijwilligerswerk te gaan 
doen in ontwikkelingslanden bij een organisatie zoals PUM kan dit een interessante 
presentatie zijn. Hij zal ook ingaan op de manier waarop PUM werkt.

Mededelingen 
uit de buurdorpen



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



Het Fietsforum gemeente Maashorst is een koepelorganisatie van vrijwilligers 
bestaande uit organisaties als de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en 
vertegenwoordigers vanuit de Dorpsraden (Wiel Donkers) en Platforms in de 
gemeente Maashorst.

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de gemeente 
inzake de fietsinfrastructuur in en tussen de kernen en de groene buitengebied.

We hebben gepland op woensdag 18 januari naar Volkel te komen. We hopen 
dan van de bewoners te horen, welke belangrijke fietsinfrastructuren er in Volkel 
zijn en de knelpunten daarin.
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Het Fietsforum 
gemeente Maashorst 
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Zonder dat we er ons van bewust zijn, gebruiken we de hele 
dag woorden in het meervoud. In het Nederlands is dat niet 
zo moeilijk. 
Je zet een “s” achter: tafel - tafels, letter - letters.
Je kunt er ook “en” achter zetten: deur - deuren, kast - kasten.
En dan heb je nog een dubbel meervoud, dat gestapeld 
meervoud wordt genoemd. Dan komt er “eren” achter een 
woord: kind - kinderen, lied - liederen.
Maar in ons dialect is dat vaak helemaal anders.
Te beginnen met de uitgang “eren”. Die kennen we niet. 
Uden en Volkel hoorden vroeger bij het Land van Ravenstein 
en dat was Duits en mede daardoor gebruiken wij het 
Duitse meervoud: er komt alleen “er” achter te staan: kijnd - kijnder, kèij - kèijer.
Wat we wel kennen, net als in het Nederlands, dat er een “s” achter komt: toffel - toffels.
Maar dan komt het. Wat wij anders doen is zoveel, dat je er wel een boek over kunt 
schrijven!
Wij zeggen bij veel woorden geen “en” maar “s” in het meervoud: jepon - jepons, 
knèècht - knèèchs, kniej - kniejes.
We gebruiken in veel gevallen voor enkelvoud en meervoud hetzelfde woord: 
één hând - twee hând, één been - twee been, innen èrrepel - twee èrrepel.
Maar het grootste verschil zie je bij woorden die in het meervoud van klank 
veranderen. 
We zullen enkele voorbeelden bekijken, maar neem van mij aan, dat het er 
ontzettend veel zijn.

leer - lirre  zweer - zwirre
ròdslid - ròdsleej 
muur - múre  skuur - skúre
skeur - skurre
stoeel - stuul  voeet - vuut
glas - glees  paol - peul
hónd - heund  bóm - beum
draod - dreuj

En als je er over gaat denken, dan zul je er van staan te kijken hoeveel woorden in het 
meervoud klankverandering hebben.

Chris van Haandel

Woorden in het 
meervoud
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Ge zalt er nie dik èrg in hebbe, mar we gebruike d’n ollingen dag dur woorde in ’t 
meervoud. In ’t gewoon Neederlans is dè nie zò moeilek. 
Ge zet ‘r “s” âchter: tafel - tafels, letter - letters.  
Ge zet  ‘r “en” âchter: deur - deuren, kast - kasten. 
Èn dan hedde nog ’n dobbel meervoud. Dè hèit gestapeld meervoud. 
Dan kumt ‘r “eren” âchter te stòn: kind - kinderen, lied - liederen.
In óns dialekt is de hillemòl anders. 
Úrst mar ’s “eren”. Dè kenne we nie. Úje èn Volker hurde vrúger be ’t Land van 
Ravenstein èn dè wâr Duits èn dùrrum doen we hier ’t Duitse meervoud: 
alleen mar “er” d’r âchter: kijnd - kijnder, kèij - kèijer.
Wa we wel kenne, net as in ’t Neederlans, dètter is ’n “s” âchter kumt: toffel - toffels
Mar dan kummet! Wa we anders doen is zò veul, dè ge d’r ’n boek óvver kant skrijve!
We zegge be veul woorde gin “en” mar ’n “s” in ’t meervoud: jepon - jepons, 
knèècht - knèèchs, kniej - kniejes
We gebruike vùr enkelvoud èn meervoud ’t zèllefde woord: één hând - twee hând, 
één been - twee been, innen èrrepel - twee èrrepel.
Mar ’t grótste verskil hedde mi woorde die van klank verandere. We zalle d’r ’n 
por bekeeke, mar nimt van men aon, dè ’t ‘r grúwelek veul zen.

leer - lirre  zweer - zwirre
ròdslid - ròdsleej 
muur - múre  skuur - skúre
skeur - skurre
stoeel - stuul  voeet - vuut
glas - glees  paol - peul
hónd - heund  bóm - beum
draod - dreuj

Denkter mar ’s óvver nao. 
Ge zalt ‘r af verskieete hoeveul ’t ‘r zen die ’n ânder klank krijge.
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Sudoku Januari

8 5 7
7 3 5

8 6 7 4 2
2 5

1 4 6 7
4 8

9 2 4 8 5
6 7 1

7 2 5
www.puzzelpro.nl©



‘t All erbeste                               mannenkoor de Karawanken

45

22 Januari 2023: CONCERT

“‘t Allerbeste”

M.m.v.

Het Forellenkwintet 

bestaande uit (vlnr):

- Giselle Visch, contrabas

- Eveline Trap, viool

- Annemarie Visser, altviool

- Frans van Tuijl, onze vaste pianist

- Nico Trap, cello

Meer info: Mannenkoor De Karawanken,

www.karawanken.nl

Kaarten €15,- p.p. (inclusief 1 consumptie)

Verkrijgbaar bij:

- Rokado Tabakspeciaalzaak, Mondriaanplein 26, Uden

- Wijnhuis Uden, Sintjanstraat 44, Uden

- Kunst & Co, Mondriaanplein 16a, Uden

- Coppens Warenhuis, Lagenheuvelstraat 11, Volkel

- Country Store, Oude Dijk 54, Odiliapeel

- Bij alle leden van Mannenkoor De Karawanken

- Op de dag van het concert 22 januari 2023 bij de

  dagkassa in de Kruisherenkapel, 

aanvang 15.00 uur 
inloop vanaf 14.15 uur

In de Kruisherenkapel, 

Lieve Vrouwenplein 44, Uden 

Accordeonist 
Rob des Bouvrie

Dirigent 
Antoine Kop
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R H O N E K A U W K L O O F
E E L T L E K K E R O R K A
L E I E I R E L E E R G A S
K R E N G S L I B E D E L E
L E E G A R A M I T E L L A
E K S E L A D I N G E P E N
I E T L O I R E G E N O E G
N R P S P L U T O E D E N S
A L A A L O M T E U T M A T
P A L B A M B O E W R A A K
I D E E M E I S N E E A L E
N E T L A N G S S N E L D I

M G K L P
G A R E E L O M A

G A T E I S E R
S A L A M I G I T

Z L I N G E N
T I P K O E L T E

N A T O N D E R
V E R A N D A X

K M A D R A S
K W A B L E E S T

E O R A F U
O R D E W R E E D

E E R W A A R D E
O L M A A N E E N

D I S S I D E N T

Oplossing
December

Oplossing
Zweedse 

puzzel 
November



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.


