Het bestuur van Seniorenbelang Uden
Wenst u allen een gezond en voorspoedig 2020
Wij hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten
Binnen of buiten Eigen Herd

Informatieblad van Seniorenbelang Uden
Jaargang 31 – januari 2020

ALGEMENE LEDEN INFORMATIE
Het lidmaatschap Seniorenbelang Uden kost U € 23,00 per kalenderjaar met incassomachtiging en zonder
€ 25,00 en voor gastleden € 12,00 met incassomachtiging en zonder € 14,00. Betalende gastleden zijn leden
die reeds lid zijn van een andere KBO-afdeling, buiten de gemeente Uden of van de PCOB Uden. In het jaar
van aanmelding betaalt een nieuw lid/gastlid ingaande het volgende kwartaal. In het jaar van beëindiging van
het lidmaatschap/gastlidmaatschap en bij overlijden van een lid is men over het gehele kalenderjaar
contributie verschuldigd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan kunt u terecht bij de
ledenadministratie. Wanneer de Algemene ledenvergadering besluit tot wijziging van de jaarlijkse contributie,
zal het te incasseren/betalen bedrag overeenkomstig worden aangepast. Alleen leden ontvangen 11 keer per
jaar het blad “ONS” van KBO-Brabant, plus “ACTUEEL”, een uitgave van Seniorenbelang Uden.
LEDENADMINISTRATIE
Dhr. J. Bongers ledenadministrateur 0413-270802
E-mail: bongers47@gmail.com
Mw. D. van Geffen secretaris
0413-263602
Mw. R. Wijdeven
distributie
0413-247029
Bankrekening ledenadm. NL73RABO0151903069
BELASTINGINVULLERS
Coördinator: Dhr. F. Peters
06-29736040
E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com

ADRESSEN
Adres: Rooijsestraat 32b 5401 AT Uden
E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl
Website: www.seniorenbelang-uden.nl

264593

ZIEKENBEZOEK
Als u ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt en u wilt
bezoek van onze ziekenbezoekers meldt u dan bij:
Mw. N. Nederkoorn
0413-265439
Mw. T. Spanjers
0413-250620

BESTUURSSAMENSTELLING

OUDERENADVIES
Coördinator:
Diny
Rooijakkers
06-20454704
Dhr. A. Vincenten Voorzitter en Public Relations
06-51147585
E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl
0413-245001 Riet Gulen
José Joosten
06-57011256
Dhr. F. Peters
vice-voorzitter;
Thea Spanjers
0413- 250620
Penningmeester en activiteiten
06-29736040 Martin Reitsma
0413-251253 / 06-47014808
E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com
Emmy Verstegen
0413-850822 / 06-23899636
Joke van Riel
0413-268882
Toos van Lieshout
06-83983746

VACATURE SECRETARIS V/M

BEZOEK NABESTAANDEN
Mevr. D. Rooijakkers belangenbehartiging
E-mail: dinyrooijakkers3@gmail.com 06-20454704 In geval van overlijden verzoeken wij de
nabestaanden dit te melden bij:
Dhr. W. Uijtdewilligen
06-44402599 Mw. Ans van de Elsen
0413-251444
Evenementen en Reizen
Joke van Riel
0413-268882
E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com
CLIËNTONDERSTEUNERS
Dhr J. Bongers Educatie en Voorlichting 270802 Mw. N. Nederkoorn, coördinator
en Ledenadministratie
(s.v.p. bellen tussen 9.00 en 10.00 uur) 0413-265439
Email: bongers47@gmail.com
E-mail: nellekenederkoorn@gmail.com
06-20454704
Dhr. J. van Duivenboden
06-44254406 Diny Rooijakkers
Toos
van
Lieshout
06-83983746
Redactie “Actueel” en informatievoorziening
E-Mail: jansenioruden@gmail.com
WEBMASTER (kopij voor website)
Dhr. F. Peters
E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com

RIJBEWIJSKEURING IN EIGEN HERD:
Tel: 088-2323300 of www.regelzorg.nl
Alle persoonlijke foto’s gepubliceerd in de Actueel
zijn met toestemming van de betrokkene(n)

Agenda
Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen.

Woensdag 08-01-2020 15.00u-17.00u
Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 10-01-2020 10.00-11.00u
Reünie reis West-Vlaanderen
Vrijdag 17-01-202 10.00-11.00u
Presentatie 9-daagse reis Kroatië
Zondag 19-01-2020 Toneelgroep
Aanvang 14.00u entree €2,50
Donderdag 06-02-2020 18.00u
Etentje Grieks “DE SIRENES”
Inleveren kopij: 25-01-2020

Verschijningsdatum: 03-02-2020

Van de Voorzitter
Op 23 november jl. hielden wij een zeer
druk bezochte receptie ter gelegenheid
van het 60-jarig jubileum van onze
vereniging. Onder de bezoekers zagen
wij drie oud-voorzitters van onze vereniging, de
voorzitter van KBO Brabant en de directeur van het
bondsbureau. Ook vertegenwoordigers van KBO
Volkel en KBO Odiliapeel en PCOB-Uden waren
aanwezig. Middels een kort chronologisch overzicht
van de bestaansgeschiedenis van de vereniging werd
even stilgestaan hoe KBO-Uden in de jaren is gegroeid
van een kleine dorpsvereniging naar de grootste KBOvereniging van Noord-Brabant. Na een toast op de
toekomst was het nog lang erg gezellig in Eigen Herd.

Nog steeds worden we geplaagd met de vacature voor de functie van secretaris van onze vereniging. Er zijn
al enkele gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten, maar dit heeft niet tot resultaten geleid. Vaak was de
reden dat de kandidaat op zag tegen de zwaarte van de functie en/of de tijd die men, naast de al lopende
verplichtingen, nog beschikbaar had voor een goede uitvoering van deze functie. Hopelijk brengt het nieuwe
jaar de oplossing.
Ook in het komende nieuwe jaar gaat het bestuur weer met veel animo aan de slag om een erg aantrekkelijk
jaarprogramma aan haar leden te presenteren. De onderdelen van activiteiten commissie staan weer open
voornieuwe ideeën en suggesties uwerzijds. Bel of schrijf ze en laat uw wensen horen.
Tot slot een wat minder leuk onderwerp. In de laatste Algemene Ledenvergadering van KBO Brabant is
besloten om de contributie aan deze Bond in 2021 en wellicht ook in 2022 te verhogen. Deze verhoging zal
uiteraard ook doorwerken in de contributie die u betaalt aan onze vereniging.
Namens het gehele bestuur van de Vereniging Seniorenbelang Uden wens ik U en de Uwen een zeer
voorspoedig en gezond 2020 toe!
Ton Vincenten Voorzitter

Receptie 60 jaar SU 23-11-2019
Op 23 november jl. hielden wij een zeer druk
bezochte receptie ter gelegenheid van het 60jarig jubileum van onze vereniging. Onder de
bezoekers zagen wij drie oud-voorzitters van
onze vereniging, de voorzitter van KBO
Brabant en de directeur van het bondsbureau.
Ook vertegenwoordigers van KBO Volkel en
KBO Odiliapeel en PCOB-Uden waren
aanwezig,
Diverse felicitaties werden door ons ontvangen en een
enkele met ’n cadeau.
De Burgermeester en wethouder werden verontschuldigd omdat ook op die middag Sinterklaas in Uden werd
verwacht, maar, ze kwamen nog op een andere gelegenheid werd er beloofd.
Een kleine serie foto’s van die middag geven een beeld van de receptie.

EEN SFEERVOLLE KERSTVIERING
Op woensdag 18 december vierden we met elkaar op sfeervolle wijze het feest van Christus’ geboorte. De
opkomst was erg groot deze middag, ca. honderd mensen waren aanwezig. Vol aandacht werd geluisterd naar
de gedichten, verhalen en liederen die waren uitgekozen. Pastoor van der
Laar hield een korte overdenking.
Het koor “De Groene Linde” zong
bekende melodieën, maar had ook
een tweetal minder bekende
kerstliederen in het repertoire, die
mooi klonken.
De goede doel collecte was
ditmaal voor het Orgelhuis in
Uden, waar 21 dementerenden dagelijks worden beziggehouden met
activiteiten. Een mooi, maar zwaar karwei. De opbrengst was € 350,--. Hieraan werd door het bestuur van
Seniorenbelang Uden nog een bedrag van € 400,-- toegevoegd vanuit onze 60-jarige jubileum pot.
Dat betekent dat er met de opbrengst leuke dingen voor deze groep mensen
gedaan kunnen worden, o.a. een middagje naar de schaatsbaan in Uden.
Aan het eind van de viering kregen we nog even bezoek van burgemeester
Hellegers en wethouder Prinsen, die
ons alsnog kwamen feliciteren met
ons jubileum. Bij de eerder gehouden
receptie waren zij helaas verhinderd.
Onder het genot van koffie of thee
met een snee krentenbrood werd
door velen daarna nog een tijd
gezellig gepraat. Al met al was het
een zeer geslaagde kerstviering.
Alle medewerkers daarom: van harte bedankt.
Wim Uijtdewilligen

________________________________________________________________________________________

Kerstdiner SU
Op 18-12-2019 was er een Kerstdiner in Eigen Herd, 56 personen hadden zich aangemeld.
Het was een gezellig aangeklede ontvangst verzorgd door Dora en haar vrijwilligers.
Om 18.00u werden de gasten verwelkomt door het bestuur en zij hoopten dat het diner mag smaken.
En dat was het geval, alles werd netjes door de dames op de tafels geserveerd en er werd regelmatig
aangevuld, ook werden we ruim van diverse drankjes voorzien (eigen rekening uiteraard)
Nadat op het eind nog koffie en een chocolade bonbons werden geserveerd
liep het langzaam naar het einde.
Dora en haar dames en heer werden bedankt voor de goede verzorging van
deze avond en iedereen ging daarna voldaan naar huis terug.
Een Impressie van deze avond ziet u hieronder.
Het bestuur m.n. Jan van Duivenboden

FANTASTISCHE 9-daagse busreis naar KROATIE
van zaterdag 13 t/m zondag 21 juni 2020
aanmelden t/m 15 februari 2020
begeleiding: Wim Uijtdewilligen en Frans Peters

minimaal 36 deelnemers

In samenwerking met Brabant Expres biedt de evenementencommissie
van Seniorenbelang Uden u deze prachtige reis aan naar het mooie
Kroatië. Het betreft een 9-daagse busreis met op de heen- en terugweg
een overnachting in Zuid-Duitsland of Oostenrijk.
Kroatië is een prachtig land met veel natuurschoon en heel vriendelijke
mensen, die vaak Engels of Duits spreken en verstaan. In Istrië, het
noordelijke schiereiland waar we verblijven, is veel Italiaanse invloed
merkbaar. Er zijn vele mooie en historische plekken te bezoeken. En in
deze tijd van het jaar is het klimaat in dit gebied doorgaans heel
aangenaam, maar nog niet te warm!
We verblijven in hotel Giorgio II in het plaatsje Icici, op 5 km van
de bekende stad Opatija. Hotel Giorgo II is een viersterrenhotel,
gebouwd in 2017, direct gelegen aan de Adriatische Zee. Het hotel
heeft een buitenbad en terras en verder is er gratis Wifi. De kamers
hebben allen airco, een balkon met uitzicht op zee, flatscreen TV,
kluisje en minibar. Iedere kamer heeft een inloopdouche. De kamers
zijn allen per lift bereikbaar. Wij verblijven hier op basis van
halfpension. Ontbijt en diner worden in buffetvorm geserveerd.
Tijdens deze maaltijden zijn de drankjes (water, bier, wijn en frisdranken) inbegrepen. U betaalt dus alleen
als u buiten de maaltijden iets besteld.

HOE ZIET ONZE REIS ER UIT:
Dag 1: staat voornamelijk in het teken van reizen naar onze overnachtingsplaats.
Onderweg zijn er vanzelfsprekend de nodige stops voor een hapje of een drankje. En natuurlijk kunt u
onderweg al genieten van het mooie landschap waar we door rijden.
Aan het eind van de middag zijn we bij het hotel, waar we dineren.
Dag 2: Via Oostenrijk en Slovenië rijden we naar ons hotel, waar we
met een welkomstdrankje wordt ontvangen. Na het diner heeft u ev.
mooi de gelegenheid even te wandelen op de Lungo Mare, een 12 km
lange beroemde promenade.
Dag 3: Na het uitgebreide ontbijtbuffet heeft u fijn een vrije ochtend
om op uw eigen manier te
genieten van de faciliteiten
van het hotel of van de
omgeving. ’s Middags rijden we naar twee prachtige plaatsjes: een
in de rotsen uitgehouwen stadje en een dorpje, waar we door de
burgemeester worden ontvangen. Hij laat u vol trots zijn dorp zien.
Dag 4: Met de bus naar het eiland Krk (zo heet het echt!) Een heel
bijzonder eiland, met een brug van 1300 m. verbonden met het
vasteland. We maken een rondrit en gaan verder per boot naar een
klein eilandje.

’s Middags bezoeken we Vrbnik, een paradijselijk plaatsje, waar we een wijnboerderij bezoeken en uiteraard
flink gaan proeven van de wijn en enkele lokale lekkernijen.
Dag 5: We maken een uitstapje naar buurland Slovenië, waar we bij de plaats Postoina een heel bijzonder
grottenstelsel bezoeken. Echt indrukwekkend. ’s Middags rijden we naar het kasteel in de plaats Predjama.
Een legendarisch kasteel gebouwd aan en tegen een steile rotswand. Na deze avontuurlijke dag hebben we ’s
avonds de gelegenheid weer heerlijk te genieten van ons hotel en de omgeving.
Dag 6: In de haven van Opatija wacht de boot voor een3 uur durend ontspannen tochtje langs de Opatija
Riviera. We hebben voortdurend uitzicht op prachtige stadjes. In een van deze plaatsjes houden we ook een
stop. Afhankelijk van het tijdstip van vertrek van de boot heeft u de ochtends of middag vrije tijd.
Dag 7: Vandaag een mooie tocht, o.l.v. een gids, door Istrië. Pula, met een
van de3 best bewaarde Romeinse amfitheaters, is ons eerste doel. Daarna
rijden we naar Rovinj, een van de allermooiste stadjes met veel
aantrekkelijke plekjes om te zitten, te lopen en je vooral te verwonderen.
Hier krijgt u een lunch aangeboden En wie kan en zin heeft: Het
beklimmen van de toren van St. Eufemia is zeer de moeite waard. Deze
toren is een replica van de klokkentoren van de San Marco in Venetië en
bovenop is het uitzicht betoverend.
Dag 8: Na het ontbijt verlaten we
Kroatië en rijden naar de plaats Bled
in Slovenië, een plaatsje met een
sprookjesachtig landschap en een
pittoresk meertje. Als er voldoende interesse is kan er ook nog een ritje
worden gemaakt met een toeristen treintje (€ 5,00 pp.) door de stad en
langs het meertje. Na dit bezoek rijden we door naar ons
overnachtingsadres. Daar dineren we en hebt u ’s avonds vrije tijd.
Dag 9: Na het ontbijt reizen we weer richting Uden. Onderweg stoppen we uiteraard nog een paar keer. Bij de
laatste stop krijgt u nog een afscheidsdiner aangeboden, daarna zit deze prachtige reis er helaas op.
DE PRIJS VOOR DEZE WERKELIJK SCHITTERENDE REIS is € 949,00 pp.
De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 139,00 p.p.
Deze reis is alleen bestemd voor leden en gastleden van Seniorenbelang Uden. Lees de voorwaarden op
het inschrijfformulier
Exclusief: verzekeringen, overige verzorging, persoonlijke uitgaven en niet genoemde entreegelden.
Wij raden u ten zeerste aan een annulerings- en reisverzekering af te sluiten, indien u die nog niet hebt. Dat is
mogelijk via het aanmeldingsformulier, maar u kunt het ook via uw eigen verzekeringsmaatschappij regelen.

Wilt U graag mee naar Kroatië ?

Of wilt u eerst nog wat meer weten?

Kom naar de Informatieochtend met uitgebreide toelichting in Eigen Herd op vrijdag 17
januari 2020, aanvang 10.00 uur.
U kunt zich voor deze reis inschrijven via een inschrijfformulier. Deze liggen in de hal van Eigen Herd, maar
zijn ook verkrijgbaar op deze informatieochtend U kunt de volledig ingevulde formulieren deponeren in de
brievenbus van Seniorenbelang Uden, buiten aan de ingang.
De evenementencommissie
Wim Uijtdewilligen tel. 06-44402599
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEZELLIG UIT ETEN BIJ GRIEKS RESTAURANT
DE SIRENES
DONDERDAG 6 FEBRUARI om 18.00 uur restaurant open
vanaf 17.30 uur
Inschrijven t/m 29 januari 2020
adres: Kerkstraat 53 – 55 (bij de rotonde)
Het is al weer een paar jaar geleden, dat wij in dit restaurant van
een heerlijk diner genoten. Op veler verzoek hebben wij een
bezoekje daarom weer op het programma gezet. De
evenementencommissie van de Seniorenbelang Uden biedt U de
gelegenheid om samen te genieten van een heerlijk Grieks etentje in
de Sirenes Velen van u hebben ongetwijfeld al eens eerder genoten
van de lekkere Griekse keuken met zijn vele smaakvolle gerechten.
Daarom wordt voor u een heerlijk 3-gangendiner geserveerd.
De kosten voor dit diner bedragen € 20,-- Drankjes komen voor eigen rekening.
Inschrijven is louter mogelijk voor (gast)leden van Seniorenbelang Uden
en leden van de KBO uit Volkel en Odiliapeel en kan vanaf heden via de
website: www.seniorenbelang-uden.nl. of via een aanmeldformulier. Dit
laatste kunt U vinden in de hal van Eigen Herd. U kunt dit formulier
ingevuld deponeren in de brievenbus van Seniorenbelang Uden, buiten bij
de ingang. Let op: U kunt niet later inschrijven dan 29 januari 2020 Het
bedrag van € 20,00 p.p.. wordt eind november automatisch van uw
bankrekening afgeschreven.
U krijgt verder geen bevestiging meer. Alleen als het etentje onverhoopt
NIET door zou kunnen gaan krijgt u van ons een mailbericht of een telefoontje.

SAMEN UIT ETEN……..JA, GEZELLIG!!
De evenementen commissie.

NIEUWE WEBSITE SENIORENBELANG UDEN
Vanaf januari 2020 komt er een nieuwe website van Seniorenbelang Uden, die dan is te bereiken via het
webadres: www.seniorenbelang-uden.nl (bij uw zoekmachine boven in de adresbalk intypen)
In 1e instantie kunnen er TIJDELIJK nog 2 websites langs elkaar lopen, zowel de oude als de nieuwe.

Nieuwe website:
De nieuwe website is menugestuurd (hoofdmenu en submenu’s) en opgebouwd met de volgende onderdelen:
HOME: Hierin staat een Welkomstwoord – Onze ontmoetingsplaats en het Contactadres.
DIT ZIJN WE: Hierin staat een overzicht van de Bestuursleden met hun taken – Onze statuten – Ons
Huishoudelijk Reglement en onze Privacyverklaring.
DIT DOEN WE: Hierin staan onze diensten, t.w.: De cliëntondersteuners – de Ouderenadviseurs – de
Belastinghulpen en de Zieken en Nabestaandenbezoekers.
En hierin staan onze Activiteiten met hun contactpersonen t.w.: Biljarten - Jeu de Boules – Koersbal - Breien
en Haken – Quilten – Wandelen – Van Bankje naar Bankje – Nordic Walking – Tai Chi – Lijndansen –
Seniorenkoor – Computerhobbyclub – Tuinclub – Kunst & Cultuur – Fotohobbygroep – Cultuurclub
Museumbezoek – Prijskaarten (rikken en jokeren) – Bridgen – Kienen – Fietsclub en Sjoelclub.
ONZE AGENDA: Hierin staat een overzicht met data van diverse bijeenkomsten – evenementen –
uitvoeringen e.d.
ONZE EVENEMENTEN en REIZEN: Hierin staan onze reis- en inschrijfvoorwaarden en toekomstige
evenementen, zoals reizen, uitvoeringen en etentjes met hun inschrijfformulieren.
ALGEMENE INFORMATIE: Hierin staan vaste of wisselende artikelen over actuele zaken.
ACTUEEL UDEN: Hierin staat de digitale versie van ons maandblad Actueel.
ATTENTIE:
Leden die inschrijven voor etentjes, reizen e.d. via de nieuwe website krijgen vooralsnog geen
bevestiging van hun inschrijving via hun emailadres, zoals bij de inschrijvingen via de oude website wel
het geval was. KBO Brabant hoopt dit ongemak z.s.m. op te lossen.
Het is niet uit te sluiten dat er in de nieuwe versie van de website in het begin mogelijke foutjes zitten of dat
iets nog niet naar behoren werkt. Loopt u tegen iets dergelijks aan neem dan contact op met ondergetekende,
zodat dit, zo mogelijk, gewijzigd, aangepast of veranderd kan worden.
Frans Peters Webmaster (Telefoon: 06-29736040 of email: franssu.v.p.a.b@gmail.com)

Mededeling Activiteit BREIEN en HAKEN
In verband met Pasen is het breien in april 2020 niet op 13 april maar op 6 april.
Irene Kasteel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling van de Activiteit Prijskaarten
De aanvang van kaarten: Rikken en jokeren,
is donderdagmiddag om 13.30 uur in plaats 14.00 uur.
Er zijn nl. nog steeds mensen die om 14.00 uur komen en dan niet meer mee kunnen doen en dat is voor beide
partijen lastig. Derhalve graag uw aandacht voor de juiste aanvangstijd.
Bij voorbaat dank.

Wim Cissen

EEN MIDDAGJE LEKKER LACHEN MET DE KLUCHT :
“NIETS IS PLUIS IN HET WARENHUIS”
De kaartjes voor deze voorstelling van de Toneelgroep van de KBO Nistelrode op zondag 19 januari zijn
vanaf heden verkrijgbaar bij Eigen Herd voor de prijs van € 2,50 inclusief een consumptie.
Seniorenbelang Uden
Eigen Herd Uden
________________________________________________________________________________________

Frans Peters. Stralend van energie.
Frans Peters steekt veel vrije tijd in zijn activiteiten aan de
inmiddels 60 jaar bestaande Udense Seniorenvereniging.
Inmiddels draagt deze bruisende, jubilerende Udense
vereniging, met het prettige en duidelijke informatie
verschaffende maandblad ACTUEEL, wat ongetwijfeld het
predicaat visitekaartje verdient. o.a. daardoor bij tot een niet
weg te denken deel van de Udense samenleving.
Frans Peters blaakt van energie en de Udense afdeling van
de KBO, genaamd Seniorenbelang Uden mag zich gelukkig
prijzen met een vice-voorzitter, die daarnaast
penningmeester is, bestuurslid activiteiten, coördinator
belastinginvullers, webmaster en begeleider bij reizen en
evenementen.
Hij is ook nog Voorzitter van Eigenaren in het appartementencomplex waar hij woonachtig is.
Frans Peters, (geb. 3 juni 1941) is een Veghelaar, die ooit van een zuster de kap aftrok, op de bewaarschool en
op de Mulo een broeder meemaakte, waarbij hij niets goed kon doen, tot Frans, bij weer een dreiging van een
draai om zijn oren, de klep van de schoolbank omhooghield. Het harde hout daarvan weerhield de kwelgeest
die Middeleeuwse praktijken voort te zetten!
Frans slaat een niet-Veghelse aan de haak. Via stamcafé Moeke Peerenboom, van oudsher een begrip in Uden
en zo verloopt de romance met een Udense kappersdochter van een leien dakje. De daar hangende aangename
karamelgeur van een enthousiast pijp rokende stamgast verleidt hem ertoe de witte stinkstok vaarwel te
zeggen. Met het naar zijn smaak meer sjieke pijpje, later het sigaartje, beschouwt hij de wereld wat meer als
een fraai fenomeen in de kosmos, waar het voor een mens goed toeven is. Het lijkt een ingenieus voorbereid
plan: Zijn 40 jaar vaste baan bij de RABO, die pijp en zijn op jonge leeftijd aangeschafte auto lijken die niet
weg te denken “wapens”, waarmee hij zich door Amor laat vergezellen, waardoor zijn aanvankelijk introverte
geaardheid wat op de achtergrond raakt.
Die gedaanteverwisseling juicht hij nog steeds toe en…zijn roken is sinds 40 jaar taboe!
Frans heeft twee dochters en een kleinzoon en kleindochter.
Van Frans heeft Seniorenbelang Uden veel profijt. Hij staat zijn mannetje en maakt van zijn hart geen
moordkuil. Hij is wel katholiek opgevoed, doch voelt zich al geruime tijd niet meer thuis in de katholieke
kerk. Met de plaatselijke politiek heeft hij slechts binding waar het belang van de Udense ouderen betreft.
Frans spreekt recht uit het hart. Wederom een weldadig uurtje met een aangenaam verteller, die hoe kan het
anders, veel energie wist te halen uit de sportscholen uit Veghel en Uden (vooral gewichten tillen), zijn hard
lopen en fietsen en het meerdere keren meedoen met de Vierdaagse. Wekelijks loopt hij met zijn vrouw nog
ruim 50 km. en enkele jaren geleden liep hij met haar het Pieterpad en met zijn broer fietste hij naar Santiago
de Compostella. Ooit zat hij in een zweefvliegtuig, maakte een ballonvaart, vloog in een helikopter en sprong
parachute. Verder werkt hij graag met de computer en de smartphone.
Frans vindt de oorlogsdreiging zorgwekkend, zoals ook, het vluchtelingenprobleem, het alcoholgebruik bij
jongeren, het tekort aan leerkrachten en de te milde rechtspraak bij misdrijven. Aan het steeds slechter gaan
luisteren en lezen door mensen zou meer aandacht besteed moeten worden.
De Udense Seniorenvereniging heeft met Frans de juiste man op de juiste plaats gevonden!

Toon Swinkels.

Najaarstoernooi BVOG
De Udense biljartvereniging BVOG vulde op 25 en 26 november de dagen voor Sinterklaas in Eigen Herd
weer in met een onderling toernooi in de spelsoort bandstoten.
Dit leverde twee plezierige en spannende middagen op waarbij 24 leden op 4 biljarts streden om de hoogste
eer. Dat gebeurde in twee klassen van elk 3 poules van 4 spelers.
De mannen met het hoogste gemiddelde vormden de eerste klasse.
De eerste dag was René Zwaga in de 2e klasse als debutant de grote verrassing door in zijn eerste partij maar
liefst 310% te behalen. Dat wil zeggen dat hij ruim drie keer zoveel caramboles maakte dan hij eigenlijk
moest. Dat kon hij niet nog eens herhalen maar hij bereikte wel de finale.
De pouleswinnaars streden in kruisfinales om het bereiken van de finale per klasse. In de 2e klasse won Jan
van Dijk van Kees Zegers en René Zwaga van Leo Peijsel.

René Zwaga (l) wordt gefeliciteerd door organisator Gerard
Schampers (r).
In de finale zegevierde Jan van Dijk over René Zwaga die ook nu
heel verdienstelijk speelde. In de eerste klasse versloeg Gerrit van
Lanen in de kruisfinale Henk van Tilburg.
In de andere kruisfinale was Bart Gevers te sterk voor Theo van
Lent.
De finale was met een duidelijk verschil voor Gerrit van Lanen tegen
Bart Gevers.
Al met al was het weer een gezellig toernooi met een goed
spelniveau. Een gemiddelde van 120% was nog geen garantie voor het bereiken van de finales.

V.l.n.r.: Gerrit van Lanen
en Jan van Dijk.

Activiteit Kunst & Cultuur
In deze eerste Actueel van 2020 kunnen we terugzien op een succesvol jaar op het gebied van kunst en
cultuur. De geprogrammeerde lezingen werden druk bezocht met als hoogtepunt het tweeluik over de
Katharen waar het aantal aanmeldingen boven het maximale aantal van 60 deelnemers uitkwam.
Voor het eerste halfjaar van 2020 staan er weer 8 lezingen op het programma. Naast de inmiddels vaste
docenten Wil Boetzkes en Joop van Velzen wordt de start van het nieuwe seizoen dit keer verzorgd door de
Vlaamse acteur Jos Meersmans. Hij zal ons in een vorm van verteltheater op originele wijze laten
kennismaken met de componist Ludwig van Beethoven die 250 jaar geleden werd geboren.
Ook terug in het docententeam is Marie Christine Walraven. Het is alweer enige jaren geleden dat zij voor het
laatst voor de leden van toen nog de KBO lezingen heeft verzorgd. Op mijn verzoek zal zij een lezing wijden
aan architectuur omdat dit onderwerp tot nog toe ietwat onderbelicht is gebleven.
Onderstaand nog eens het volledige programma voor het komende halfjaar:

Vrijdag 31 januari

lezing over Beethoven door Jos Meersmans

Vrijdag 14 februari

lezing door Joop van Velzen over de relatie tussen muziek en beeldende kunst

Dinsdag 3 maart

lezing door Joop van Velzen over leven en werken van Vivaldi en Händel

Dinsdag 24 maart

eerste lezing over de Hanze door Wil Boetzkes

Dinsdag 31 maart

tweede lezing over de Hanze door Wil Boetzkes

Dinsdag 7 april

derde lezing over de Hanze door Wil Boetzkes

Een korte samenvatting over de inhoud van dit drieluik kunt u teruglezen in de Actueel van december.
Vrijdag 24 april

lezing door Marie Christine Walraven over Deconstructivisme in de architectuur

Deze lezing belicht het Deconstructivisme. Het Deconstructivisme is een stroming in de architectuur die ervan
uitgaat dat de maatschappij verwarrend en onzeker is. Dat proberen de architecten ook in hun bouwwerken tot
uiting te laten komen. Het Deconstructivisme als architectonische stroming dankt haar naam aan de expositie
"Deconstructivist architecture" in het MOMA in New York in 1988. Tot het Deconstructivisme behoren o.a.
Peter Eisenman, Zaha Hadid, Frank Gehry en Daniel Libeskind.
Vrijdag 8 mei lezing door Joop van Velzen over de rol van bloemen, planten en bomen in de muziek.
De lezingen vinden plaats in de Eigen Herd in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur behalve de lezing van 31
januari. Deze begint een halfuur later dus om 10.30 en eindigt ook om 12.00 uur.
De kosten bedragen 9 euro per persoon per lezing, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.
De procedure is als volgt: Als u aan een lezing wilt deelnemen, dient u dit altijd tevoren telefonisch of via email aan mij kenbaar te maken. Dit in verband met het gereedzetten van het aantal stoelen in de zaal.
Ongeveer een week voorafgaande aan de lezing ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld nog een
herinnering, zodat u altijd nog in staat bent om u af te melden als u onverhoopt verhinderd mocht zijn.
Contactpersoon: Paul Faulhaber, 0413 331233 of 06 12712027, p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl
________________________________________________________________________________________

Herhaalde oproep
Vacature “SECRETARIS”M/V
Indien er mensen zijn die ons team willen komen versterken in deze functie dan verzoek ik hen daarvoor
contact op te nemen met
Ton Vincenten, telefoon: 0413-245001
of email: tonvin@onsbrabantnet.nl
of met Frans Peters: telefoon: 06-29736040
of email: franssu.v.p.a.b@gmail.com
Het Bestuur van Seniorenbelang Uden

