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Voorwoord

“We knallen d’r op”, is het motto van de gloednieuwe dorstlustige hoogheid; prins 
John d’n Twidde en zijn prinses Elke die Volkel in de komende carnavalstijd voor zullen 
gaan in het feestgedruis. Een uitgekiende leuze voor een nazaat van de grootste 
vuurwerkleverancier uit de regio.

Dat knallen is kennelijk door heel veel Volkelse mensen al letterlijk genomen, gezien 
en vooral gehoord in de oudejaarsnacht. Het leek er soms op of men de voorraad van 
de vorige twee jaarwisselingen gespaard had, vanwege belemmeringen door corona. 
Omdat ook het weer meezat met temperaturen, die we vaak in de lente verwelkomen, 
konden we allemaal genieten van een schitterend schouwspel.
Nu we het nieuwe jaar zo goed hebben ingezet hopen we dat positieve door te kunnen 
zetten en wie, weet….. krijgen we in 2023 een enorme aanwas aan nieuwe leden, met 
daarbij kandidaten die de stokjes van het bestuur over willen nemen. 
Uiterst tevreden zijn we over de kerstviering van 2022 en die mening werd gelukkig 
door heel veel deelnemers gedeeld. Soms proef ik dat er behoefte bestaat om over de 
kostprijs te discussiëren en een nadere uitleg wil ik graag geven bij de eerstkomende 
algemene jaarvergadering voor alle leden. 
Om nog even bij financien te blijven, kan ik jullie meedelen dat de jaarlijkse contributie 
per 31 januari geïncasseerd zal worden. Ondanks alle berichten over inflatie en 
kostenstijgingen blijft de bijdrage 22,00 euro per jaar, waarvan ongeveer 12,00 euro 
wordt afgedragen aan KBO Brabant.
De eerstvolgende activiteit die ons te wachten staat is de carnavalsviering op vrijdag 
17 februari in het muziekhuis. De vorige zeer succesvolle editie vond in 2020 plaats en 
de organisatie is er opnieuw in geslaagd een gevarieerd programma te bieden.
Een aankondiging met relevante gegevens vindt u elders in dit blad.
In de komende nieuwsbrief komt de uitnodiging en de agenda voor de algemene 
ledenvergadering op maandag 6 maart.

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een hele fijne carnaval, heel Volkel een 
fraaie optocht en alle prinsen, prinsessen adjudanten en vorst veel succes en het 
boerenbruidspaar een feestelijke huwelijksdag, zonder te veel beletselen.

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

Januari
dinsdag 24jan koersbal/kaarten
dinsdag 31 jan koersbal/kaarten

Februari
woensdag 1 feb kienen
donderdag 2 Feb sjoelen
dinsdag 7 feb opgave carnavals middag 13.00  tot 14.00 uur
dinsdag 7 feb  koersbal/kaarten
dinsdag 14 feb koersbal/kaarten
woensdag 15 feb kienen
donderdag  16 feb soelen
vrijdag 17 feb   Carnavals middag in het muziekhuis  aanvang 13.30 uur
dinsdag 21 feb  carnaval
dinsdag 28 feb koersbal /kaarten

Maart
woensdag 1 maart kienen
donderdag 2 maart  sjoelen
maandag 6 maart Jaarvergadering aanvang 13.30 uur
dinsdag 7 maart  koersbal/kaarten  
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Een korte impressie van de, 
naar verluid, sfeervolle kerstviering 
van de KBO afdeling Volkel 
in december 2022.

Kerstviering 2022



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

Kwekerij & Plantencentrum 
Brabantstraat 20a

5408  PS  Volkel
Tel. 0413-273301

www.schonenbergplant.nl
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P resenteren u
op vrijdag 17 februari a.s.   

  carnaval in het Muziekhuis
AANVANG: 13.00 UUR                             EINDE: 17.30 UUR

               (zaal open vanaf 12.30uur)

met verrassende optredens van:   

Hoog bezoek van: Jeugdprinses Bauke en  Adjudante Lonne
Prins John d’n Twidde en Vorst Ivo met dansend  gevolg.

Inschrijving voor deelname:
op dinsdag 7 februari in “De Schakel” 

met inschrijfformulier van 13.00 uur – 14.00 uur.

Toegangsprijs: € 12,00 per persoon 
inclusief koffie/thee en 2 consumpties.

    

Frans van den 
Liggenheuvel

De Laotbloeierkes Tonpraoter: 
Ben van de Walle......
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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 onder-
werp 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 weer-
spreuken 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 meeprao-
te. 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. 
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.

Chris van Haandel

Weerspreuken
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Tot slot ne spreuk, die alle weerspreuken ’n bietje vùr de gèk hawt:

Houdoe wánne 

As ’t reegent 
in september, 
is ’t Kersmis 
in december
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Oplossing 
sudoku januari

4 2 6 8 9 1 5 3 7
1 9 7 3 5 2 4 8 6
8 3 5 6 7 4 9 1 2
2 5 4 7 8 9 3 6 1
3 8 1 4 2 6 7 5 9
6 7 9 5 1 3 2 4 8
9 1 3 2 4 8 6 7 5
5 4 8 9 6 7 1 2 3
7 6 2 1 3 5 8 9 4



11

FANTASTISCHE 8-daagse VOORJAARSREIS naar
Het Reuzengebergte en de ‘gouden’ stad: PRAAG

Van zaterdag 13 t/m zaterdag 20 mei 2023. 
Min.36 , Max. 50 deelnemers, inschrijven kan t/m 15 
maart 2023.

De prijs voor deze geheel verzorgde reis op basis 
van een 2-pers. kamer bedraagt € 899,00. 
Toeslag 1-pers. kamer € 225,00

OP VRIJDAG 3 FEBRUARI wordt deze reis GEPRESENTEERD in EIGEN HERD om 
10.00 uur. U bent van harte welkom om onder genot van een kopje koffie/thee
die ochtend alles over deze reis te horen, informatie mee te nemen en u al in te schrijven.
Tevens wordt deze ochtend een toelichting gegeven op het (voorlopige) jaarprogramma.

Voor verdere informatie: www.seniorenbelang-uden.nl

Evenementencommissie Seniorenbelang Uden

Mededelingen 
uit de buurdorpen

MUSICAL AIDA
(Circustheater Scheveningen)

op WOENSDAG 3 MEI 
matineevoorstelling en aansluitend 

3-gangen diner
uiterlijke datum van inschrijving: 31 januari

prijs: €132,50, exclusief drankjes
plaatsen in het theater op de EERSTE rang

Inschrijven  via www.seniorenbelang-uden.nl

U KUNT NOG STEEDS INSCHRIJVEN voor:



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.


