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Voorwoord

Na jaren van onthouding, mocht het weer, genieten van carnaval met alles erop en 
eraan, ja zelfs de optocht was, ondanks een geringer aantal deelnemers een kleurige 
stoet met verrassende items. Nou moet gezegd dat ook het weer een beetje meehielp 
om de sfeer te verhogen. En wat te denken van ons eigen carnavalsfeestje in het 
muziekhuis op vrijdag voorafgaand aan het grote feest en na de mooie kinderoptocht.
Een compilatie van deze middag vindt u elders in deze brief, waarbij vooral het aantal 
jeugdige danseresjes opviel die hun lenigheid ten toon spreiden. Het geeft de burger 
moed, zulke grote aantallen kinderen in Volkel te ontmoeten, een teken dat er nog 
toekomst is.
Goed dat we de accu weer op konden laden, met de lente in het vooruitzicht, 
de algemene ledenvergadering op maandagmiddag 6 maart a.s., waarbij u allen van 
harte bent uitgenodigd met de agenda  die te vinden is in dit blad.
Hierbij mag extra vermeld worden, dat het bestuur haar waardering uitspreekt voor 
Anneke van de Rijt, die zich verkiesbaar stelt om voorlopig voor een jaar het team te 
versterken.
Om je huiskamer of keuken wat op te vrolijken met een eigen gemaakt bloemstuk 
ontdek je in de nieuwsbrief de gegevens voor deelname aan de bloemschikking op 
donderdag 23 maart a.s.
Leden die moeite hebben met het aangeven van de jaarlijkse belastingopgave mogen 
ook weer een beroep doen op ondersteuners, zoals verwezen.
Er zijn kennelijk ook nog wat vragen over de mogelijkheid om de contributie voor het 
lidmaatschap terug te vragen bij uw ziektekostenverzekering. 
Een beetje uitleg is daarbij welkom, menen wij.
Graag verwijzen we ook naar een lezing over het nieuwe pensioenstelsel, georganiseerd 
door de PCOB in Uden.

Aanvullend een verzoek aan al onze leden om te reageren via een briefje of memo 
in de brievenbus bij de Schakel, waarin u aan kan geven of er behoefte bestaat voor 
voorlichting over diverse onderwerpen. Zo hebben we een aanbieding voor een actuele 
en boeiende lezing met de titel:

Lezing energie besparen en uiteindelijk “ Van GasLos”.
We willen eerst peilen of er behoefte aan bestaat, maar u mag ook aangeven als u graag 
een ander onderwerp op de agenda wilt. Na inventarisatie zullen we de mogelijkheden 
op een rijtje zetten en u op de hoogte brengen.

We hopen op uw medewerking.   

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

Maart
woensdag 1 maart kienen
donderdag 2 maart  sjoelen
maandag 6 maart Jaarvergadering inloop 13.30 uur
dinsdag 7 maart  koersbal/kaarten 
dinsdag 14 maart koersbal /kaarten
woensdag 15 maart kienen
donderdag 16 maart sjoelen
dinsdag 21 maart koersbal/kaarten
donderdag 23 maart bloemschikken  aanvang 13.30 uur
dinsdag 28 maart koersbal/kaarten
woensdag 29 maart kienen
donderdag 30 maart sjoelen

April 
dinsdag 4 april koersbal/kaarten
woensdag 5 april kienen
donderdag 6 april sjoelen
dinsdag 11 april koersbal/kaarten
dinsdag 18 april koersbal/kaarten
woensdag 19 april kienen
donderdag 20 april sjoelen
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Een bijzonder geslaagde middag met verrassende optredens, genoeg tijd om 
te buurten, onder het genot van een drankje en een hapje.
Voor herhaling vatbaar een volgend jaar.

Carnaval KBO 2023



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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KBO afdeling Volkel 
         
       Dagelijks bestuur voorzitter M. Wijdeven
       secretaris  Ant v.d.Ven 

Uitnodiging, Jaarvergadering op 6 Maart 2023 in de schakel,
13.30 uur ontvangst met koffie,thee en….

Aanvang vergadering 14.00 uur

Agenda;
1    Opening en mededelingen door de voorzitter
2.   Herdenking overleden leden door Diaken Henk van Thiel.
3.   Huldiging jubilarissen
4.    Bestuursverkiezing: Mevr. A.v.d. Rijt stelt zich voor een periode van een jaar verkiesbaar.
Vacature voor penningmeester staat nog open.
(Volgens art.4 van het reglement van KBO Brabant, kunnen leden zichzelf of kandidaten 
aandienen tot een uur voor aanvang van de vergadering.) (Kandidaatstelling voor 
lid van het bestuur geschiedt schriftelijk met tenminste vijf handtekeningen van KBO 
leden. Iedere kandidaatstelling dient vergezelt te gaan van een schriftelijke bereid-
verklaring van de voorgestelde kandidaat, met vermelding van relevante gegevens.)
5.     Notulen ledenvergadering  7 maart 2022.( uitgebreid opgenomen in het blad van 

april 2022, en tekstueel nog ter inzage ter vergadering) 
6.   Jaaroverzicht 2022.
7.   Financieel overzicht 2022 en begroting  2023.
8.   Verslag kascommissie door Adriaan van der Aa en  
      Francien van der Locht (i.p.v. Antoon van Dijk)
9    Rondvraag.
10. Sluiting.

Rond de klok van 15.00 uur ontvangen we Chris van Haandel 
die ervoor zorgt dat ons dialect niet verloren gaat.

Van Harte aanbevolen !!!!!

Agenda 
jaarvergadering
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Omdat wij in Volkel niet (meer) beschikken over een eigen belas-
ting-invuller, kunnen wij gebruik maken van de mogelijkheden van 
Seniorenbelang Uden. Dit is de Udense tak van KBO Brabant.
Op onze eigen website kbovolkel.nl vindt u onder de kop; 
“Dit doen we o.a.” een link naar de betreffende pagina. 
( https://www.seniorenbelang-uden.nl/belastinghulpen/ )

Onze belastinghulpen kunnen u helpen met de invulling van uw belastingaangiften. 
Deze personen kunnen u alléén helpen met het invullen van uw jaarlijkse belasting- 
aangiften en aanvragen/wijzigen van toeslagen. Zij kunnen en mogen u niet adviseren 
in belasting-zaken. Daarvoor moet u bij een erkende belastingadviseur zijn.
Behalve de genoemde belastinginvullers van Seniorenbelang Uden, mag je ook contact 
opnemen met:
Theo Vullers(KBO Odiliapeel) ( Ik ben door omstandigheden pas NA 15 MAART 2023 
bereikbaar via telefoonnummer 0413-272944.)
en Piet van de Wilden ( PCOB ) 0413-264324
Zij zullen in contact wel aangeven of er nog plaats is.

We mogen en kunnen weer !!

BLOEMSCHIKKEN…
Onder de deskundige leiding van: 
Maria Vogels-van Berlo
Donderdagmiddag 23 maart 2023 in de “Schakel”
aanvang 13.30 uur
Gereedschap en bindmateriaal graag zelf meebrengen.

U kunt zich hiervoor opgeven door een briefje te stoppen in de brievenbus bij 
de Schakel, waarop duidelijk naam en telefoonnummer(s) zijn vermeld.                       
Ook e-mailadressen zijn wenselijk.
Aanmelden graag voor 13maart a.s.
Na de inschrijfdatum krijgt u bericht over de kosten en eventueel ander mee te 
brengen materialen.

Belastingaangifte 2023           
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Uw contributie vergoed bij aanvullende verzekering VGZ of CZ

Bent u via de collectiviteit van KBO-Brabant verzekerd bij een van de partner-
organisaties van KBO-Brabant: VGZ, CZ of Zilveren Kruis? Zij geven een korting 
op de aanvullende verzekering. 
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. 

Na opening van de website , vult u een lijst in, die wordt verzonden en u ontvangt een 
bewijs per mail.
Dit formulier print u uit en stuur het naar VGZ, of declareer zoals u gewent was.

Zorgverzekering CZ exclusief voor leden
Net zoals via VGZ, is bij een via KBO-Brabant afgesloten aanvullende zorgverzekering 
bij CZ het contributiebedrag van KBO-Brabant/Afdeling terug te vragen, tot een maxi-
mum van 25 euro. Maar let op!

LET OP!
Voor 2022 gelden aparte voorwaarden. Alléén KBO-leden die via het collectief van hun 
Afdeling/Kring een verzekering genaamd ‘aanvullende verzekering CZ Leden‘ hadden 
in 2022, kunnen contributie terug vragen. Er deed maar een beperkt aantal Kringen/
Afdelingen mee. Zie de pagina voor 2022, klik hieronder.
Per 2023 worden al deze lokale collectiviteiten automatisch omgezet naar het 
collectief van KBO-Brabant.
Declareren kan hier (maar dus alléén voor de ‘aanvullende verzekering CZ Leden’, 
niet voor andere verzekeringen):

• Voor 2022 
• Voor 2023 

Succes .

Contributie vergoeding
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Zweedse puzzel 
maart

www.puzzelpro.nl©
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Oplossing zweedse 
puzzel februari
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Uitnodiging 

Toelichting Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen.(Wtp)

Voor veel mensen met een ( toekomstig) pensioen is het volstrekt onduidelijk wat er 
de komende jaren gaat wijzigen in de pensioenen en wat de gevolgen daarvan voor 
hen zijn.

Twee deskundigen, de heren Cyril Savelkoul en Jeroen Antonides zullen aan de 
hand van een power point presentatie de belangrijkste punten van de nieuwe wet 
toelichten.
Beiden zijn sectormanager Algemene Pensioen Groep (APG) en onderhouden in die 
functie de contacten met de werkgeverskoepels en sectorale vakbonden voor de 
diverse sectoren van overheid en onderwijs, die de pensioenvoorziening voor hun 
deelnemers bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP ) hebben ondergebracht.

De toelichting zal achtereenvolgens gaan over:
• uw pensioen op grond van de huidige wetgeving, 
• het karakter van premieregelingen, 
• de feitelijke overgang naar het nieuwe stelsel door middel van het zogenaamde invaren, 
• wat er voor u als gepensioneerde gaat wijzigen, 
• wat dit betekent voor uw huidige en toekomstige indexatie,  
• wat er gebeurt met de indexatieachterstand die veel gepensioneerden ondervinden. 

Daarbij hopen we op de nodige interactie in de vorm van vragen.

Mogelijk kan nog kort worden stil gestaan bij de behandeling van de Wtp in de Eerste 
Kamer. Tenslotte wordt aanvullend in quiz vorm ingegaan op uw vertrouwen in het 
huidige en nieuwe stelsel.

U bent van harte uitgenodigd door Senioren Belang Kring Maashorst en de PCOB 
Maashorst om deze (gratis) middag bij te wonen.

Datum: woensdag 22 maart 2023.
Locatie: grote zaal van het Kerkelijk Centrum, Schepenhoek 157, Uden
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur.

Mededelingen 
uit de buurdorpen



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.


