
Historisch café 
Volkel

Samen eten in 
De Ontmoeting
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Geen zin om alleen te eten? Ieder-
een is welkom in De Ontmoeting 
voor ontbijt, kopje koffie, lunch/en 
of warme maaltijd. De Ontmoe-
ting is de openbare ruimte van 
zorgcentrum Sint Jan, Kerkstraat 
8 in Uden. Ook kunt u aan de ac-
tiviteiten deelnemen. Voor vragen 
over eventuele kosten kunt u 
terecht bij de receptie, telefoon-
nummer (0413) 263 920.

Walking Football

NLdoet: doe 
mee!
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Eind volgende maand is het 
precies twee jaar geleden 
dat in Uden de aftrap werd 
gedaan van het Walking 
Football. De Oldstars van FC 
Uden, FC de Rakt en Udi’19 
hebben sindsdien gezamen-
lijk zo’n 60 deelnemers weer 
actief aan de bal gekregen.

Onder het mom van je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud 
om te leren zijn de 60-plussers met deze nieuwe voetbalvorm nog lekker 
actief bezig. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze 
voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. We-
kelijks genieten de deelnemers bij de drie verenigingen, soms nog fanatiek 
maar altijd met veel respect voor elkaar. Ook in de winter gaan de bikkels 
gewoon door! Gek van voetbal? Het spelletje, de klets en de buurt er 

om heen? Wil je niet aan de kant blijven staan, maar wil je voetbalballen 
maar dan net iets anders kom gerust een keertje kijken of direct al zelf weer 
tegen een balletje trappen kom dan naar:

FC Uden: elke dinsdagochtend - koffie staat klaar om 09.30 uur start 10.00 
uur - Sportpark “De Vlasakker” Artillerieweg 1
FC de Rakt: elke donderdagavond - aanwezig vanaf 19.45 uur, start 20.00 uur 
en daarna wat drinken - Park “Moleneind” Aalstweg 7
Udi ’19: elke zaterdagmiddag - aanwezig 16.45 uur, start 17.00 uur en daar-
na wat drinken - Sportpark “Parkzicht” Parklaan 4

We hebben Oog voor Elkaar

Contact  Heeft u zelf onderwerpen of een vraag? Mail ons dan via: redactie.udenaardetoekomst@gmail.com of kijk op www.udenaardetoekomst.nl
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Het Oranje Fonds organiseert op 
9 en 10 maart 2018 weer NLdoet: 
de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland! NLdoet stimuleert 
iedereen om een dag(deel) de 
handen uit de mouwen te steken. 
Op www.nldoet.nl kunt u leuke 
klussen bij u in de buurt zoeken. 
Een goed moment om weer eens 
gezellig bij te kletsen met uw 
buren.  
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Help een ander 
op weg!

Voor sommige inwoners is 
openbaar vervoer of de taxi 
geen optie. De vrijwilligers van 
Begeleid Vervoer Uden bieden 
de oplossing! Maar… ze zijn op 
zoek naar vrijwilligers. Rijdt u 
graag auto en zoekt u een goe-
de bestemming voor uw tijd? 
Dan is dit misschien iets voor u. 
Meer weten? Bel 06 1434 2814 
(werkdagen van 9.00 tot 12.00 
uur)
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De bibliotheek in Volkel orga-
niseert op vrijdag 23 maart van 
14.00 – 16.00 uur het Historisch 
café. Tijdens deze inloopmiddag 
staan Luciën Bressers, Marja 
Waals, Adriaan Sanders en Wim 
Rovers de bezoekers op allerlei 
gebied te woord. U kunt vragen 
stellen over allerlei onderwer-
pen die gaan over de Volkelse 
geschiedenis en genealogie 
(familiegeschiedenis). Dus…al-
les wat u altijd had willen weten 
over Volkel, komt die dag aan 
bod.
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UndT
Dit initiatief draagt bij aan
udenaardetoekomst.nl 

 

Samen komen we verder

Oog voor Elkaar! Een beweging 
waarbij enthousiaste burgers, 
vrijwilligersorganisaties en 
professionals de handen ineen 
hebben geslagen om vereen-
zaming onder zowel jongeren 
en ouderen te voorkomen en te 
bestrijden. 

Na het symposium rondom het 
thema eenzaamheid op 
15 november 2017, heeft er op 
woensdag 31 januari jl. een 
interactieve werkconferentie 

plaatsgevonden. Het resul-
taat? Wel 50 verschillende 
creatieve oplossingen om het 
leven van mensen die zich 
eenzaam voelen, een beetje 
mooier te maken. En vanuit al 
die ideeën wordt momenteel 
hard gewerkt aan een concreet 
actieplan voor 2018. Waar u 
uiteraard snel over zult horen!


