Bekijk deze informatie geregeld, je vergeet het misschien niet
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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 / 06-22237514
E-mail: bongers47@gmail.com
Mw. D. van Geffen secretaris
0413-263602
Mw. R. Wijdeven
distributie
0413-247029
Bankrekening ledenadm.
NL73RABO0151903069
BESTUURSSAMENSTELLING
Dhr. A. Vincenten
Voorzitter en Public Relations
E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl
Tel. 0413-245001
Dhr. F. Peters
vice-voorzitter; Penningmeester en activiteiten
E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com
Tel 06-29736040
Mevr. M. Zegers
Secretaris Seniorenbelang Uden
E-mail: keesenmariazegers@planet.nl
Tel. 0413 267346
Mevr. D. Rooijakkers
Belangenbehartiging
E-mail: dinyrooijakkers3@gmail.com
Tel. 06-20454704
Dhr. W. Uijtdewilligen
Evenementen en Reizen E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com
Tel. 06-44402599
Dhr J. Bongers
E-mail: bongers47@gmail.com

Educatie en Voorlichting en Ledenadministratie
Tel. 0413-270802 / 06-22237514

Dhr. J. van Duivenboden
Redactie “Actueel” en informatievoorziening
E-Mail: jansenioruden@gmail.com
Tel. 0644254406
WEBMASTER (kopij voor website)
Dhr. F. Peters E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com
Tel 06-29736040

Coördinator: Dhr. F. Peters

BELASTINGINVULLERS
Tel. 06-29736040 E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com

ADRESSEN
Adres: Rooijsestraat 32b 5401 AT Uden Eigen Herd 0413-264593
E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl
Informatie over Seniorenbelang Uden zie bestuursleden SU

Website: www.seniorenbelang-uden.nl
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
OUDERENADVIES
Coördinator: Diny Rooijakkers
Riet Gulen
José Joosten
Thea Spanjers
Martin Reitsma
Emmy Verstegen
Joke van Riel
Toos van Lieshout

06-20454704
06-51147585
06-57011256
0413- 250620
0413-251253 / 06-47014808
0413-850822 / 06-23899636
0413-268882
06-83983746
BEZOEK NABESTAANDEN

In geval van overlijden verzoeken wij de nabestaanden dit te melden bij:
Mw. Ans van de Elsen
0413-251444
Joke van Riel
0413-268882
CLIËNTONDERSTEUNERS
Toos van Lieshout, Coördinator
(s.v.p. bellen tussen 9.00 en 10.00 uur)
E-mail: nellekenederkoorn@gmail.com
Diny Rooijakkers
Mw. N. Nederkoorn,

06-83983746

06-20454704
0413-265439

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

Agenda
Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen.

Tot dinsdag 28-4-2020 is
Eigen Herd gesloten ivm het
Corona-virus

Van de voorzitter
VOORWOORD MAART 2020

We worden momenteel diep getroffen door
het Coronavirus. Onze regering doet er
momenteel alles aan om de negatieve
gevolgen van dit virus zoveel mogelijk te beperken, maar
Alle geplande bijeenkomsten en
we hebben al gezien dat dit niet voor 100 procent mogelijk
activiteieten van SU komen
is. Nou staan Nederlanders er om bekend dat we soms heel
voorlopig tot 28-4-2020 te vervallen
eigenwijs kunnen zijn en ook nogal eens duidelijk laten
merken dat we het zelf weer beter weten dan de in ons land
aanwezige deskundigen. De door hen gegeven adviezen
worden dan voor kennisgeving aangenomen en we gaan
Inleveren kopij: 25-4-2020
gewoon onze eigen gang met alle negatieve gevolgen van
dien. Enkele voorbeelden? De massale hamster acties van
Verschijningsdatum (onder
wc-papier; de run op de lang houdbare voedingsmiddelen
voorbehoud): 04-05-2020
bij de supermarkten, enz. enz. Terwijl de
voedingsmiddelenconcerns zich de blaren op hun tong
praten om de zeer grote voorraden in de distributiecentra
aan het volk bekend te stellen, bleven de hamsteraars
hardnekkig hun hamsterbehoefte bevredigen.
Hardwerkende mensen in de zorg die na een lange en zware werkdag ’s-avonds nog even wat noodzakelijke
boodschappen wilde gaan halen, troffen lege schappen aan in de supermarkt. Overdag al geplunderd door de
hamsteraars. Volkomen onnodig dat hamsteren dus. Momenteel maakt onze regering zich weer ernstig zorgen
om het gemak waarmee men de door de deskundige gegeven adviezen worden genegeerd. Wij weten het toch
ook altijd beter. Uiteraard komt dit ook door de steeds wisselende en tegenstrijdige uitspraken van sommige
van die op de televisie over elkaar buitelende deskundigen. Wat de ene deskundige met tranen in de ogen als
pure noodzaak en als de enige echte waarheid verkondigt, wordt op het andere televisiekanaal zonder blikken
of blozen als ware het pure onzin verklaart. Daarom, beste leden, wees uiterst voorzichtig en gebruik uw
gezonde verstand. We weten al jaren dat in deze situatie er instanties zijn die proberen een financieel slaatje te
slaan uit de tekorten aan allerlei zaken. Er worden bijvoorbeeld op het internet testsetjes voor het Coronavirus
te koop aangeboden. Een koopje: €800,00 voor 100 setjes. Kwaliteit? Na getest te zijn: zeer dubieus!
Mondmaskers te koop! € 45,00 per stuk; blijken thuis uit de verpakking gehaald stofmaskers te zijn die in de
bouw worden gebruikt! Volkomen nutteloos dus. Ook zijn de eerste collectanten aan de voordeur al
gesignaleerd. Of u een financiële bijdrage wil leveren voor de bestrijding van het Coronavirus. Als u daarop
reageert met het verzoek of u eerst een fotootje van de collectant mag maken, zijn ze snel weer vertrokken!
Ik wens u allen de komende tijd veel sterkte en wijsheid toe en zoals onze Koning al zei: “Pas een beetje op
elkaar!”

Ton Vincenten
Voorzitter

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
Betreffende DAGTOCHTEN en REIZEN
Helaas hebben we vanwege het coronavirus een aantal maatregelen moeten treffen betreffende de dagtochten
en reizen. Het is vanzelfsprekend ontzettend jammer, dat we er niet gezellig met zijn allen op uit kunnen gaan,
maar u begrijpt, dat ieders gezondheid het belangrijkste is. Er is daarom druk overleg gepleegd met Brabant
Expres, de organisatie waarbij we deze activiteiten hebben geregeld. We hopen dat er in de loop van het jaar
weer mogelijkheden komen om samen te genieten.
Wat betreft de reeds geplande activiteiten het volgende:

DE MUSICAL ANASTASIA:
Het bezoek aan deze musical wordt verplaatst naar zaterdag 11 juli.
Uiteraard onder voorbehoud dat er dan geen sprake meer is van het coronavirus.
Verder informatie volgt in de Actueel van mei en juni.
Van Dennis Sanders, organisator bij Brabant Expres, ontving ik onderstaande brief, die bedoeld is voor
allen die deelnemen aan dit evenement:

Lieve gast,
Het is momenteel alle hens aan dek in de reisbranche. Reizen worden uitgesteld of geannuleerd, met alle
gevolgen van dien.
Zo ook bij Brabant Expres Reizen en de geplande reizen met vertrek tot en met 6 april a.s.
Op 21 maart a.s. zou u een onvergetelijke middag / avond gaan beleven in het AFAS Circustheater in
Scheveningen bij de Musical Anastasia met een heerlijk diner aan de boulevard als afsluiter.
Helaas is deze dag afgelast wegens sluiting van het theater. Ook het restaurant is gesloten.
Wij hebben in goed overleg met uw bestuur / reiscommissie besloten de dagtocht te verplaatsen naar een
nieuwe datum: Zaterdag 11 juli 2020. Wilt u deze datum alvast noteren in uw agenda?
Wij willen u om begrip en medewerking vragen om vooral mee op reis te gaan op deze nieuwe datum.
Helaas wil / kan de productiemaatschappij ons geen restitutie geven op uw entreekaartje. U kunt zich
voorstellen dat de (financiële) consequenties voor het Theater, voor het restaurant en voor ons enorm zijn
als u besluit alsnog niet mee te gaan. Wij hopen daarom op uw medewerking en bedanken u alvast
hiervoor. We doen er alles aan u op 11 juli a.s., alsnog een heerlijk dagje uit te bezorgen en heeft u alvast,
in deze ongekend zware tijden, iets om naar uit te kijken.
Met reislustige groet, blijf positief en het belangrijkste: Blijf gezond!
Dennis – Brabant Expres Reizen & uw Reiscommissie.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons uiteraard bellen of mailen. Wij zullen u in de volgende
edities van Actueel uiteraard op de hoogte houden van de stand van zaken.

DE DAGTOCHT: ‘PROEVEN VAN BRABANT’
Deze dagtocht was gepland op donderdag 23 april. Er waren in de eerste week van maart al heel wat
aanmeldingen binnen. Toen ging echter de deur van Eigen Herd op slot en kon men geen inschrijfformulier
meer halen.
In ieder geval is 23 april geen haalbare optie om op pad te gaan. In overleg met Brabant Expres is besloten om
in de loop van het jaar te bekijken of we nog ergens een nieuwe datum kunnen vinden voor deze culinaire
dagtocht. Dat zal nog zeker een paar maanden duren.
Uw inschrijvingen blijven geldig, als we dit jaar deze dagtocht nog uitvoeren. De inschrijvingen zijn nog niet
verder verwerkt; dat betekent dat er ook geen bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Als we geen
geschikte datum vinden moet deze dagtocht helaas vervallen. Uiteraard zullen we hem dan volgend jaar weer
op het programma zetten.

De reis naar KROATIË
Om deze reis te kunnen maken hebben we op dit moment voldoende deelnemers. De geplande datum van
vertrek is 13 juni, dat is over een week of 10. We weten echter nu nog niet hoe de situatie dan is, zowel in
Nederland, Oostenrijk (i.v.m. de overnachting) als Kroatië zelf.
Eind april valt de beslissing of het verantwoord is de reis wel of niet door te laten gaan. Dat zal ook afhangen
van het aantal definitieve deelnemers. In de ACTUEEL van mei zullen we hierover informatie verstrekken.
In ieder geval wordt er voorlopig nog geen actie ondernomen. Dat betekent dat de aanmeldingsformulieren
pas ter verwerking naar de reisorganisatie worden gestuurd als de definitieve beslissing om wel of niet te gaan
in de tweede helft van april wordt genomen. U zult dus pas daarna evt. een verzoek tot betaling ontvangen.

VERDERE DAGTOCHTEN en ETENTJES
Gezien het feit dat de situatie nog uiterst onzeker is zullen we voorlopig geen nieuwe activiteiten aan kunnen
bieden.
JAMMER, maar we hopen erop, dat corona spoedig op zijn retour gaat. Dat we weer kunnen genieten
van een mooi en zonnig jaar, zonder ons zorgen te hoeven masken over besmetting. Die tijd komt er
zeker weer. Houd de Actueel in de gaten en mail of bel ons als u nog vragen hebt.
Wij wensen u vooral goede gezondheid toe. Pas goed op uzelf.
De evenementencommissie:
Wim Uijtdewilligen en Frans Peters.

Belangrijke informatie v.w.b. Seniorenbelang Uden
Ongetwijfeld heeft u het al gehoord, de regering heeft op het moment dat ik
dit schrijf weer nieuwe maatregelen aangekondigd tot 28 april 2020. Ook
onze thuisbasis “Eigen Herd” in de Rooijsestraat is daarom in ieder geval nog
dicht tot dinsdag 28 april 2020.
Alle activiteiten en bijeenkomsten zijn tot nader order uitgesteld, dus ook
onze Algemene Ledenvergadering, gepland op 15-04-2020 kan dus niet
doorgaan en deze wordt daarom verschoven naar een nog nader te bepalen
datum.
Op deze vergadering was er een agendapunt om de nieuwe secretaris (Maria
Zegers) te benoemen en i.v.m. de situatie is zij nu toch voorlopig door het
bestuur benoemd als secretaris, hetgeen dan officieel bekrachtigd kan worden
in de dan te houden Algemene Ledenvergadering
In de volgende Actueel die hopelijk in mei verschijnt is er misschien? een
verbetering in de situatie en kunnen we mogelijk weer wat activiteiten
plannen.
------------------------------------------------------------------------------------NIEUWE REGELING MAALTIJDVOORZIENING
Het zal niemand zijn ontgaan dat de maaltijdvoorziening zoals die, tot voorkort werd geleverd door Brabant
Zorg, is beëindigd. Naar aanleiding van de vele vragen die wij als bestuur ontvingen van de gebruikers van
deze maaltijdvoorziening, heeft overleg plaatsgevonden met wethouder Maarten Prinssen van de Gemeente
Uden. Hierna is een overleg gestart om te komen tot een nieuwe en volwaardige opvolging van de
maaltijdvoorziening. Uiteindelijk is er een oplossing gevonden. Met ingang van heden kan elke senior van de
Gemeente Uden zichzelf aanmelden voor de nieuwe maaltijdvoorziening. Deze wordt verzorgd door
Maaltijdservice.nl uit Oss.
Op aanvraag kan een documentatiemap worden aangevraagd, die voorziet in alle benodigde informatie.
Aanvragen kan middels telefoonnummer: 085 – 9020492. Kan ook per e-mail: info@demaaltijdservice.nl
Voor vragen kunt u altijd terecht bij genoemde maaltijdservice.
Ton Vincenten
Voorzitter Vereniging Seniorenbelang Uden

Museum de Looierij in Dongen
Met de Cultclub uit Uden zijn we op zaterdag 1 februari naar De
Looierij in Dongen geweest. We kregen een rondleiding van
Kees van Seeters die ons alles kon vertellen over het looien van
huiden in de 19e en 20e eeuw.
Een interessante rondleiding die begon met een kopje koffie in
het museumcafé, een gezellige ontvangstruimte waarin je boven
op de meer dan 120 jaar oude looiputten zit. (zie foto)
De Looierij, voorheen het Dongha museum, is een museum in
Dongen, gevestigd aan de Kerkstraat 33. Het museum werd in
2000 ingericht in de voormalige leerlooierij van de firma
Hessels. Na een renovatie in 2010-2011 werd het museum
heropend onder de naam De Looierij.
Er werd ons verteld hoe de huiden eerst geweekt werden in een
riviertje. Daarna werden de haren en huidresten verwijderd. De
materialen waarmee de haren werden verwijderd lagen allemaal
in het museum. Dan werden de huiden in putten gelegd bedekt
met een laagje versnipperd eikenschors. Dan weer een huid, dan
weer eikenschors totdat de put vol was. Dit was een langdurig
proces van meer dan 1 jaar. Dan werden de huiden gedroogd op
een zolder met openstaande luiken waar de huiden goed konden
drogen. Wanneer de huid droog was kon men er ook structuur in
aanbrengen met diverse attributen. Allemaal handwerk.
Aanvankelijk werden de haren van de huid gedumpt in de
rivieren, maar later werd het afval verzameld en hergebruikt. Er
werden bv bruine matjes van gemaakt die in de kerken gebruikt
werden om op te knielen. Of werd het gebruikt als kussenvulling.
Kortom het was een interessante rondleiding.
Verslaggeefster Marianne Biesterbos
___________________________________________________________________________

Met de cultclub naar de Petruskerk in Uden.
Op zaterdag 29 februari hebben we een thuiswedstrijd. We
hebben een bezoek gebracht aan de Petrus kerk. We kregen
een rondleiding van Wim Schigt. Een duidelijk sprekende
man zonder uhh’s. Dat viel me op.
De Petrus kerk is gebouwd rond 1890. 3 jaar duurde het
voordat de kerk klaar was. Voorheen stond de oude
Petruskerk naast het huidige Engels Kerkhof. Daar is in die
tijd brand ontstaan en de kerk is helemaal gesloopt. De
contouren zijn nog zichtbaar in het grasveld aldaar.
We begonnen met Christus op de koude steen. Een beeld
wat ik nog nooit gezien had. Hij zat daar vlak voor de lange
tocht naar de kruisiging. De kruisweg schilderijen zijn
allemaal afbeeldingen die we allemaal wel kennen.
Achter in de kerk staat Madonna. Het is een staak Madonna. Onder
haar rok zit geen lijf maar haar hoofd staat op een stok. Haar zilveren
scepter en kroontje zijn ooit gestolen en nu vervangen door namaak
zilver. We komen langs een beeld van Petrus die ook een kruis in zijn
handen heeft maar dan omgedraaid. Het kruis naar beneden. Alleen
Jezus mocht van hem afgebeeld worden met het kruis naar boven.
Rechts voor in de kerk staat het Tabernakel. Wanneer er gewijde
hosties in liggen dan brandt het rode lampje op het tabernakel. Liggen
er geen gewijde hosties in dan is het lampje uit.
De ramen in de kerk zijn in 1928 grotendeels vervangen door
modernere ramen. Het is moeilijk om er beeltenissen in te zien, maar
er schijnt wel een verhaal achter te zitten. Dat verhaal is Wim Schigt
nog aan het uitzoeken. Mogelijk komen we daar nog achter.
Vroeger achter in de kerk maar nu rechts voor in de kerk staat de
doopfont.
In de sacristie liggen de kleren van de pastoor in de credens. Netjes
opgeborgen in lades. Voor iedere dienst een andere liturgische kleur.
a. Wit: feestkleur voor de paas- en kersttijd, en op het feest van Allerheiligen
b. Rood: Kleur van liefde, op palmzondag, Goede Vrijdag, Pinksteren.
c. Groen: kleur van hoop en groei, wordt gebruikt op de zondagen door het jaar en de weekdagen in de loop
van het jaar.
d. Paars: wordt gedragen in tijden van verstilling, inkeer, boete, in adventstijd en veertigdagentijd. Naar keuze
ook bij begrafenis en bij vieringen voor overledenen, maar daarbij kan men ook andere kleuren kiezen.
e. Zwart: de kleur van rouw kan gebruikt worden bij de begrafenis
f. Roze: kan op twee zondagen in het jaar gebruikt worden: op derde zondag van de advent en op de vierde
zondag van de veertigdagentijd.
Het manipel is een zweetdoek die aan de linkerarm van de pastoor werd gedragen. Nou wij hebben geen
manipel nodig gehad want het was heel erg koud in de kerk.
We zijn daarna bij Zinderend Bottles & Bites koffie gaan drinken om weer wat warm te worden.
Marianne Biesterbos

Udens Biljartkampioenschap Libre voor 50-plussers
UDEN – Biljartvereniging ‘Ons Genoegen” organiseert van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 12 juni 2020 voor
de twintigste keer het Udens biljartkampioenschap libre voor 50plussers. Aan dit toernooi kunnen alle leden
van BV Ons Genoegen en alle biljarters uit de gemeente Uden, die 50 jaar of ouder zijn deelnemen. U hoeft
geen lid te zijn van een biljartvereniging. De wedstrijden worden in de eerste week van dinsdag tot en met
vrijdag en in de tweede week van maandag tot en met vrijdag in de middaguren gespeeld in “Eigen Herd” te
Uden.
Om iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar niveau te laten spelen worden de deelnemers in vijf klassen ingedeeld,
waarbij rekening wordt gehouden met het gemiddelde van een speler. De wedstrijden worden gespeeld in
voorrondes (poulesysteem), kwartfinales, halve finales en finales.
Er wordt gespeeld in poules van vier spelers, waarbij in ieder geval de nummers één en twee van een poule
doorgaan naar de volgende ronde. Zonodig kunnen ook de beste nummers drie doorgaan. Dit vergroot de kans
voor doorstromen naar de volgende ronde en zo de aantrekkelijkheid voor de deelnemers.
De organisatie hoopt weer op een groot aantal deelnemers.
Indien u deel wilt nemen kunt u zich tot en met vrijdag 3 mei a.s. opgeven. Opgave kan via het
inschrijfformulier bij uw vereniging, via het inschrijfformulier in Eigen Herd, via Chris Francken
(telefoon:261270
of
0653486425;

E-mail franckenatm@hotmail.com).

