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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.
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Agenda
Dit overzicht is onder voorbehoud van
wijzigingen.

Van de voorzitter
Weg vrij voor pensioenstelselherziening

Beperkte opening Eigen Herd

Op 4 juli 2020 heeft het Ledenparlement van
de FNV in meerderheid ingestemd met de
Quiltenexpositie
uitwerking van het pensioenakkoord.
Eind augustus Zie Actueel
Daarmee heeft minister Koolmees de laatste
Donderdag 10 september
hobbel genomen op de weg naar een
Dagtocht Biesbosch en
pensioenstelselherziening. Op steun van KBO-Brabant
Rotterdam
hoeft de minister niet te rekenen nu gepensioneerden
08.00u Busstation Uden
opnieuw kind van de rekening worden:
geen inhaalindexatie over de afgelopen twaalf jaar
Vrijdag 25 september
waardoor de meeste gepensioneerden al ruim 20%
Kunst en Cultuur
Zie Actueel voor data
koopkracht van hun aanvullend pensioen missen; geen
perspectief op indexatie omdat het nieuwe
Zondag 4 t/m 8 oktober
pensioencontract pas in 2026 ingaat en tot dan de extreem
5 daagse reis naar Ardennen
pensioenkortingen de komende jaren, ook in 2021 voor
08.00u Busstation Uden
pensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder dan
90% (de meeste grote fondsen dus). KBO-Brabant beraadt
Inleveren kopij 15-8-2020
Verschijningsdatum: 24-8-2020
zich met partner-verenigingen op mogelijke
vervolgstappen. Daarnaast zijn we in afwachting van een
eerste rechtszitting voor de ingezette bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat.
Stand van zaken bodemprocedure:
De bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat inzake de Pensioenwet, zoals in 2019 is
opgestart door KBO Brabant met onze dagvaarding, krijgt steeds meer ondersteuning van
andere organisaties zoals laatst de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en ook van
personen; zie voor de namen de website van KBO Brabant. Mede door de coronacrisis is er
helaas nog steeds geen datum voor de eerste zitting door de rechter vastgesteld. Er is hierover
een
paar weken
Inleveren
kopij: geleden
15-8-2020een klachtenformulier bij de rechtbank ingediend door de KBO
Brabant
advocaten. Hopelijk
krijgen we nu wel op korte termijn een datum.
Verschijningsdatum:
24-082020
Papieren gezondheidsverklaring kopen voor verlengen rijbewijs soms probleem
Het CBR stimuleert dat de gezondheidsverklaring via DigiD wordt gekocht en online wordt
betaald. Niet iedereen is vertrouwd met deze digitale manier van aankopen doen. Nu ook
bepaalde gemeenten de papieren versie niet meer verkopen, komen sommige mensen die hun
rijbewijs willen verlengen in de knel. KBO-leden die niet meer bij hun eigen gemeente de
papieren versie van de gezondheidsverklaring kunnen kopen, kunnen bij het examenbureau
van het CBR in Eindhoven terecht. Mocht ook dit problemen opleveren, dan kunt u contact
opnemen met KBO-Brabant en vragen naar Edith Mostert. E-mail: emostert@kbo-brabant.nl
of telefoon: (073) 644 40 66.

Na maandenlang voornamelijk veilig thuis zitten vanwege de coronacrisis, hebben we nu goed nieuws voor U.
Met de versoepeling van de coronaregels is de mogelijk ontstaan om, met inachtneming van de nu geldende
voorschriften weer op stap te gaan met Seniorenbelang Uden
Uiteraard zullen er bepaalde dingen nog anders aan anders gaan. We mogen weliswaar wel met een groep in
een touringcar, maar zodra u instapt is een mondkapje verplicht. En verder moeten we ons aan de anderhalve
meter houden. Vanzelfsprekend gaan we ervan uit, dat iedere deelnemer/ster die mee gaat op deze tocht, geen
last heeft van verkoudheid, hoesten en andere verschijnselen, die ev. op corona kunnen wijzen. We willen
graag met een gezonde groep op stap en ook gezond weer terugkomen. Het is daarom belangrijk dat u een
bewuste keuze maakt of u wel of niet mee kan. Een uitstapje maken vraagt dus even extra aandacht. Niettemin
kunnen we in deze Actueel zowel een dagtocht in september als een 5-daagse reis in oktober aanbieden
We hopen dat we vele mensen een plezier kunnen doen met onderstaande mogelijkheden.

DAGTOCHT BIESBOSCH en ROTTERDAM
op donderdag 10 september
aanmelden t/m 20 aug.
We vertrekken ’s morgens om 8 uur bij onze bekende opstapplaats bij
het busstation aan de Leeuweriksweg. In Drimmelen gaan we op de boot
voor een tocht van 2 uur door het prachtige natuurgebied van de
BIESBOSCH. Ongetwijfeld zult u veel te zien krijgen, want dit is een
van de mooiste natuurgebieden in Nederland: vooral met talrijke vogels,
maar heel misschien zien we ook nog wel een bever. In ieder geval
maakt u een comfortabele tocht (zonder mondkapje, met zitplaatsen op
voldoende afstand), waarbij u 2 maal
koffie of thee krijgt.
Na de rondvaart rijden we naar ROTTERDAM voor de lunch. (incl. kroket).
Vervolgens maken we per bus een rondrit (o.l.v. een deskundige gids) door deze
wereldstad. We komen langs vele markante en memorabele punten en eindigen
bij en bijzondere locatie, nl. de
MARKTHAL. Geïnspireerd
door de beroemde Mercado
San Miguel in Madrid werd dit gebouw in 2014 gebouwd. U
kunt heer heerlijk rondwandelen en ev. genieten van een
hapje en/of drankje.
De dag wordt afgesloten met een 3-gangen DINER, waarna
we om ca. 20 uur weer in Uden arriveren.

De kosten voor deze dag bedragen €75,00 p.p.
Inschrijven is louter mogelijk voor (gast)leden van Seniorenbelang Uden en kan vanaf 1 augustus via de
website: www.seniorenbelang-uden.nl. of via een aanmeldformulier. Dit laatste kunt U vinden in de hal van
Eigen Herd. (LET OP: Eigen Herd is alleen geopend van 9.00 tot 12.00) U kunt dit formulier ingevuld
deponeren in onze brievenbus, buiten bij de ingang. Let op: U kunt niet later inschrijven dan 20 augustus. Het
bedrag van € 75,00 pp. wordt begin september automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
U kunt voor deze dagtocht een annuleringsverzekering afsluiten à € 3,00 p.p. Wilt u dat desgewenst op uw
inschrijfformulier aangeven
U krijgt verder geen bevestiging meer. Alleen als de dagtocht onverhoopt NIET door zou kunnen gaan
publiceren wij dit in het septembernummer van ACTUEEL,

iedere deelnemer/ster ZELF voor mondkapjes moet zorgen
De evenementencommissie Wim Uijtdewilligen, tel. 06-44402599

WE MOGEN EN
KUNNEN WEER OP
STAP!

5-DAAGSE REIS
naar de ARDENNEN
Zondag 4 t/m donderdag 8
oktober aanmelden t/m 21 aug.
We kunnen u voor begin oktober een prachtige 5daagse reis aanbieden met als standplaats hotel
VAYAMUNDO *** in het plaatsje Houffalize in
de Belgische Ardennen.
Van daaruit gaan
we een aantal
mooie excursies
maken.
Bij deze busreis
geldt vooralsnog
de regel, dat we
tijdens ons verblijf in de touringcar mondkapjes
moeten dragen. Ditzelfde geld voorlopig voor de
winkels in België. Hoe de stand van zaken zal zijn
begin oktober zullen we precies aangeven bij onze
kennismakingsbijeenkomst. U krijgt dan ook te
horen welke regels er exact voor België en
Luxemburg gelden.
Het hotel:
Vayamundo is
een mooi
hotel, waarbij
alle kamers
per lift
bereikbaar
zijn. Iedere
kamer heeft
een eigen badkamer. Verder is er gratis Wifi. Het
hotel heeft een zwembad, een sauna en een
fitnessruimte. Wij verblijven hier op basis van half
pension (ontbijt en diner). Tijdens het ontbijt en het
diner zijn de drankjes (wijn, bier, frisdrank)
inbegrepen.

Het reisprogramma:
Zondag 4 oktober:
We vertrekken ca.
8 uur richting
Maastricht, waar
we koffie/thee met
Limburgse vlaai
gebruiken. Daarna
heeft u een paar uur vrije tijd in deze mooie stad.
Het is koopzondag, dus u kunt ev. winkelen of
anders wandelen langs de Maas of genieten van
een terrasje. Daarna rijden we naar de Ardennen
waar we bijtijds aankomen om uw koffer uit te
pakken en u op te frissen. Vervolgens staat er een
heerlijk buffetdiner klaar. ’s Avonds is ter vrije
besteding. Het hotel zorgt regelmatig voor
amusement.
Maandag 5 oktober: Na het ontbijtbuffet rijden
we naar Bastogne. Hier is het War Museum
gevestigd met een werkelijk indrukwekkende
presentatie van de veldslagen in de Ardennen in de
2e Wereldoorlog. Dit moet u echt gezien hebben.
Daarna rijden we naar La-Roche-en-Ardennes, een
mooi stadje met een 11e eeuws kasteel. Hier kunt u
zelf lunchen en daarna wat rondwandelen. Aan het
eind van de middag rijden we terug naar ons hotel
voor ons diner en een vrije avond.
Dinsdag 6 oktober: Via
een mooie route rijden we
naar Durbuy, een heel
historisch stadje, wat we
o.a. ook per
touristentreintje gaan
ontdekken. Het is echt de
moeite waard om hiervoor uw fototoestel mee te
nemen. U kunt hier zelf lunchen en ook nog wat
rondwandelen.
’s Middags gaan we naar La
Chouffe; u kent deze brouwerij
vast wel van zijn kabouter. We
krijgen een echt heel leuke
rondleiding en uiteraard krijgt u
daarna verschillende soorten bier te
proeven. Een bezoek aan deze
brouwerij is een heel gezellig feest.

Nog vol vrolijkheid stappen we aan het eind van de
middag weer de bus in voor de rit naar Houffalize.
Woensdag 7 oktober: We rijden vandaag naar
Luxemburg stad. Daar staat er voor ons een
Nederland -sprekende gids klaar die ons voor een
combinatie van rondrit en wandeling. Luxemburg
stad is het centrum van Europa met mooier
gebouwen en ook vele andere mooie en
interessante plekjes. Na afloop van de stadstour
kunt u zelf nog wat winkelen, rondkijken en
genieten op een van de terrassen. Luxemburg is
heel levendig. ’s Avonds genieten we weer van een
heerlijk diner.
Donderdag 8 oktober: Na het ontbijt checken we
uit. We rijden dan naar de watertuinen van
Annevoie., die al in de 18e eeuw werden
aangelegd. Er zijn
vele fonteintjes en
watervalletjes en al
het water stroomt op
natuurlijke wijze.
We krijgen hier een
interessante rondleiding. Deze tuinen zijn echt de
moeite waard.
Daarna bezoeken we de stad Namen (Namur),
gelegen aan oevers van Maas en Sambre. Een
studentenstad en hoofdstad van Wallonië, die
bruist van energie. Vooral het oude centrum is een
bezoek waard.
Na afloop van deze middagtocht rijden we weer
richting Nederland. Onderweg nemen we afscheid
van elkaar met een heerlijk 3-gangen menu en in
de loop van de avond zijn we dan weer in Uden.
Samengevat: u krijgt bij deze reis:
- Vervoer naar de vakantiebestemming en de
excursieplaatsen
- Verblijf in hotel Vayamundo***+, incl.
ontbijt en diner met gratis drankjes (wijn,
bier, frisdrank)
- De genoemde excursies (onder voorbehoud
van coronarestricties), incl.
toegangskaartjes
- Afscheidsdiner
Niet inbegrepen: verzekeringen, fooien en
persoonlijke uitgaven.

De prijs voor deze 5-daagse reis bedraagt €
429,00. Pp.
Toeslag voor een 1-persoonskamer: € 69,00 pp.
Denkt u aan een reis- en
annuleringsverzekering? U kunt deze ev. bij uw
inschrijving
meteen afsluiten.

Let wel:
de annuleringsverzekering geldt alleen in geval
van ernstige ziekte of bij overlijden van naaste
familieleden. Hij geldt niet als u zich na
sluitingsdatum van de inschrijving nog bedenkt.
Alleen als er onverhoopt een code oranje voor
België wordt ingevoerd ten tijde van onze
vakantie en de reis noodgedwongen moet
worden afgelast, krijgt u uw geld terug
INSCHRIJVING:
U kunt zich vanaf 1 augustus voor deze reis
inschrijven via een inschrijfformulier. Deze liggen
dan klaar in de hal van Eigen Herd. U kunt de
volledig ingevulde formulieren deponeren in de
postbus van Seniorenbelang Uden, buiten aan de
ingang.

iedere
deelnemer/ster
moet ZELF voor
mondkapjes
zorgen

De evenementencommissie
Wim Uijtdewilligen
Tel. 0413 -260254 of 06-44402599

Activiteit Kunst & Cultuur
Na een door de corona-crisis noodgedwongen radiostilte is er eindelijk weer iets te melden over de lezingen
op het gebied van kunst en cultuur. Met het nodige voorbehoud lijkt het erop dat we langzaam maar zeker de
draad weer mogen oppakken. Dat betekent dat we ook weer voorzichtig en rekening houdend met de
voorgeschreven beperkingen met de lezingen kunnen beginnen.
Met de docenten zijn nieuwe afspraken gemaakt
waarbij ook de lezingen die in het voorjaar zijn
geannuleerd opnieuw zijn geprogrammeerd.
Over de beperkingen die gelden in de Eigen Herd
hebt u in de vorige Actueel al kunnen lezen.
Voor de lezingen houdt dat in dat er in de grote zaal
slechts plaats is voor maximaal 30 tafels waarbij
alle toehoorders apart aan een tafel plaats moeten
nemen met dien verstande dat echtparen samen aan
een tafel mogen zitten.
De bij mij bekende kunst- en cultuurliefhebbers
binnen Seniorenbelang Uden zijn over de mogelijke
hervatting van het lezingenprogramma geïnformeerd. Dat heeft geleid tot een ongekend grote hoeveelheid
enthousiaste reacties. Binnen een week waren alle
lezingen al volgeboekt waardoor er alleen nog maar
plaatsen op de wachtlijst beschikbaar zijn.
Door de beperking van het aantal deelnemers is het ook
noodzakelijk om de kosten voor deelname aan een lezing
te verhogen omdat het honorarium van de docenten door
een kleiner aantal deelnemers zal moeten worden
opgebracht. Mocht het zo zijn dat de maatregelen op
termijn nog verder worden versoepeld dan kunnen de
kosten vanzelfsprekend weer omlaag.
Onderstaand een opsomming van de lezingen die nu op
het programma staan:
Vrijdag 25 september lezing door Joop van Velzen over bloemen, planten en bomen in de muziek
Vrijdag 2 oktober eerste lezing over de Hanze door Wil Boetzkes
Vrijdag 9 oktober tweede lezing over de Hanze door Wil Boetzkes
Vrijdag 16 oktober derde lezing over de Hanze door Wil Boetzkes

Vrijdag 13 november voorstelling door Jos
Meersmans als de componist Joseph Haydn
Vrijdag 27 november lezing door Marie Christine
Walraven over deconstructivisme in de
architectuur
Vrijdag 11 december lezing door Joop van Velzen
over het Kerst-oratorium uit de schaduw van Bach.
De lezingen vinden plaats in de Eigen Herd in de
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De kosten bedragen 12 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. 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
Door Doc Brown - eigen werk (own work) + Base map from:
File:Europein1328.png by Afterword,
CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54907

_______________________________________________________

QUILTEXPOSITIE
Eind augustus openen we onze tweede expositie in
Eigen Herd, waar onze leden hun quilts tonen. Stuk
voor stuk meesterwerkjes, met de hand gemaakt en
waarbij verschillende technieken worden gebruikt.
Het is de moeite waard om deze expositie te
bezoeken, die tot eind november wordt gehouden.
De quiltclub bestaat momenteel uit zeven leden en
komt iedere week bij elkaar in Eigen Herd. Indien
u interesse hebt in quilten - of u een beginner bent
of al jaren quilt –, kom een middag bij ons langs of
meld u aan. Onze contactpersoon is Ton Abels
(ton.abels@ziggo.nl).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CO en VOA
Wat doet een Clientondersteuner of een Vrijwillig
Ouder Adviseur?
Mij is gevraagd toe te lichten wat een
Clientondersteuner (CO) zoal doet en hetzelfde
voor een Vrijwillig Ouder Adviseur (VOA).
Wanneer u tijdelijk of permanent tegen een
probleem aanloopt met betrekking tot
huishoudelijke taken of aanpassingen in de woning
nodig denkt te hebben, kunt u dit kenbaar maken
bij een CO om u hierbij te ondersteunen met als
doel onze senioren zo lang mogelijk zelfstandig te
laten wonen. De CO staat u bij en zorgt er voor dat
uw belangen bij de Gemeente Uden zo goed
mogelijk worden behartigd. Zij verlenen ook hulp
tijdens het proces van de zorgaanvraag bij de
WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning).
Denkt u dat u de hulp van een CO zou kunnen
gebruiken of twijfelt u hieraan, dan kunt u hen
altijd direct benaderen. De contactgegevens staan
vooraan in dit blad bij het Colofon vermeld.
Bent u lid van Seniorenbelang Uden (KBO) en
bereikt u de leeftijd van 80 jaar, dan wordt u door
de VOA benadert voor een bezoekje. De VOA
komt bij u op bezoek om u namens Seniorenbelang
Uden te feliciteren met uw verjaardag! U kunt de
VOA dan vragen stellen met betrekking tot zorg,
vervoer en wonen. De VOA is op de hoogte van de
laatste regels, wetgeving en ontwikkelingen op het
gebied van ouderenzorg. De contactgegevens voor
VOA’s staan vooraan in dit blad bij het Colofon
vermeld.

De huidige tijd is een uitdaging voor ons allemaal.
De COVID-19 situatie heeft voor veel
veranderingen gezorgd, zeker ook met betrekking
tot onze ouderen. Wij hebben tijdens deze periode,
uiteraard met inachtneming van de RIVM
maatregelen,

toch onze diensten kunnen verlenen aan onze
ouderen. Wij doen dit met veel enthousiasme en
betrokkenheid.

Heeft u misschien interesse om
ons team te komen versterken
en u samen met ons in te zetten
voor de medemens, dan kunt u
contact opnemen met de
coördinator Ouderenadvies:
Diny Rooijakkers.
Zij kan u uitgebreidere informatie geven voor
zowel de Clientondersteuning als de Vrijwillig
Ouder Adviseur. Haar contactgegevens staan
vermeld bij het Colofon.

NIEUWS OVER DE
MUSICAL ANASTASIA
Helaas heeft de organisatie van Anastasia besloten
om voorlopig alle voorstellingen te annuleren. Op
zijn vroegst zal er begin 2021 ev. weer een
mogelijkheid zijn opnieuw in te schrijven.
Dat betekent voor alle deelnemers/sters, dat zij
begin augustus het inschrijfgeld terugkrijgen op
hun bankrekening.
Of en wanneer er weer voorstellingen komen hoort
u zodra daar iets meer van bekend is. Voor de
organisatie moet eerst de coronacrisis voorbij zijn,
zodat men weer voor volle zalen kan optreden.
De evenementencommissie

“Whatever it takes!”
Seniorenvereniging KBO-Brabant
gaat onrecht pensioenakkoord
juridisch bestrijden
Na een debat van amper vijf uur over een
pensioenpot van ruim 1.500 miljard euro is de
Tweede Kamer op 14 juli een moreel en
juridisch foute weg ingeslagen. Het beste
pensioenstelsel ter wereld wordt vervangen door
een onzeker stelsel, nadat het vertrouwen in het
huidige pensioenstelsel jarenlang is ondermijnd
door een irreële rekenrente. Daardoor worden
de pensioenen van gepensioneerden en de
pensioenopbouw van werknemers al twaalf jaar
niet geïndexeerd. Inhaalindexatie maakt geen
onderdeel uit van het akkoord, maar ook een
perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. Tot
2027 wachten er wel pensioenkortingen. KBOBrabant, zelfstandige belangenvereniging van
125.000 senioren, blijft er alles aan doen om het
recht van de belanghebbenden te beschermen.
Tien jaar is er gestudeerd op een nieuw stelsel. Tal
van hoogleraren, bestuurders, bewindslieden,
ambtenaren, actuarissen en toezichthouders hebben
er talloze uren aan besteed. Het mocht wat kosten.
Het resultaat wat gisteren voorlag in de Tweede
Kamer is een pensioenakkoord wat uitblinkt in
onduidelijkheid, complexiteit, open eindjes en
strijdigheid met Europees recht. De eenvoudige
weg, invoering van een reële rekenrente die
rekening houdt met daadwerkelijk behaalde
rendementen, wordt niet bewandeld. Reparatie van
het bestaande stelsel op onderdelen was
onbespreekbaar. Pensioenfondsen worden
financiële instellingen, pensioenen een financieel
product. We herkennen het proces dat onze
ziekenfondsen ooit hebben doorlopen in de
politieke behoefte aan marktwerking in de zorg.

beschermen. Nu sociale partners plus tweederde
van onze volksvertegenwoordiging deze taak laten
liggen, zien wij ons genoodzaakt bestaande rechten
te verdedigen via juridische procedures.
We zijn blij met de uitspraken van SP en 50PLUS
die al hebben aangegeven steun te willen verlenen
aan juridische procedures. We gaan de
samenwerking met gelijkgestemde organisaties
graag aan.
De eerste Bodemprocedure tegen de Nederlandse
Staat wegens strijdigheid van de Pensioenwet met
Europese pensioenrichtlijnen is vorig jaar al
ingezet door KBO-Brabant en Stichting
PensioenBehoud. We herhalen hier wat onze
premier onlangs in ander verband uitsprak:
“Whatever it takes!”. We laten het niet zonder
meer gebeuren dat het individueel bezwaarrecht
van deelnemers en gepensioneerden tegen
collectieve waardeoverdracht wettelijk buiten
werking wordt gesteld. Bovendien heeft KBOBrabant geen vertrouwen in een collectief
bezwaarrecht dat wordt neergelegd bij
Verantwoordingsorganen van pensioenfondsen,
bestaande uit vertegenwoordigers van dezelfde
sociale partners die medeverantwoordelijk zijn
voor dit Pensioenakkoord.

Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 286
lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO
werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant
opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie
grootste seniorenverenigingen in Nederland.
Daarnaast is het de grootste vereniging in de
provincie Noord-Brabant.

KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging
van 125.000 senioren, blijft er alles aan doen om
het recht van de primair belanghebbenden, in casu
de gepensioneerden en de deelnemers, te
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Stephan Vermeulen, bestuurslid,
stephanvermeulen@planet.nl, tel. 06-13234796 of Wilma Schrover, directeur, wschrover@kbo-brabant.nl, tel.
06-53561214

Hallo puzzelaars.
Ook voor de maand augustus heb ik
een woordzoeker voor de nodige
inspanning gezorgd.
De woorden zitten horizontaal,
verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze
kunnen elkaar ook overlappen. Zoek
ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen
achter elkaar gelezen de oplossing
Stuur uw oplossing naar de Redactie
Seniorenbelang Uden (zie colofon)
Ook voor de goede inzender weer
een bloemetje na loting
Succes.

BIEST
BONJE
BRONS
CYNICUS
DINER
EITJES
ENORM
ENTER
ESCADRILLE
GELUK
GENEREUS
GEVAARTE
GITARIST
ILIAS

IMPRESSIE
INZET
JACQUET
JAMBE
JANKEN
JAPON
KENBAAR
KIESKAUWER
LICHTBAKEN
MORBIDE
MYXOMATOSE
NAASTEN
NADRUK
NARCIS

NOEMER
ONDANKS
OORKONDE
OUDHEID
PEKELVLEES
PERCENT
POCHER
ROEIER
RUCHE
RUITJE
SKEELER
STELSEL
VERHARDING
ZETEL

Oplossing kruiswoordraadsel juni
2020: Puzzelplezier
Een groot aantal SU leden hebben
in deze moeilijke tijd de puzzel
opgelost.
Ik heb alle namen een nummer
gegeven, nummers geprint, in een
dichte enveloppe gestopt en aan
mijn echtgenote gevraagd een
nummer eruit te halen.
Zij had nummer 26 in haar hand en
dat correspondeerde met:

Marijke Hu Ting Chang
Ondergetekende had de eer haar het beloofde bloemetje te overhandigen op donderdag 2 juli.

Oplossing Kruiswoordraadsel juli 2020: Pioenrozen
Ook deze puzzel is met groot enthousiasme opgelost en heb
daarom wederom voor dezelfde trekking gekozen, voor deze
puzzel waren er meer inzendingen.
Uit de enveloppe is nummer 17 gekomen, dat
correspondeerde met: mevr. Eggink - van Drent.
Op dinsdag 7 juli heb ik het bloemetje
Bij haar thuis mogen brengen.

Redactie Seniorenbelang Uden: Jan van Duivenboden

Computercursus Eigen Herd Najaar 2020
In de 1e week van oktober 2020 starten weer de computercursussen in Eigen Herd.
Door de Corona en de veilige afstand die we in acht nemen is de groep per cursus
niet groter dan 5 cursisten per cursus.
Zijn er meerdere aanmeldingen voor een cursus dan splitsen we de cursus in twee groepen.
Cursisten van het Voorjaar 2020 worden nog door de coördinator benaderd.

I.v.m. met de Corona is onderstaan aanbod onder voorbehoud!
Een korte opsomming van de cursussen die worden aangeboden:
• Beginners Windows 10
• Gevorderden Windows 10
• Basiscursus Excel
• Werken met de iPad
• Starten met de Samsung Tablet
• Ontdek de Android Smartphone
• Foto bewerken in Windows 10
• Fotoboek maken
• Kennismaken met de iPhone
• Vervolgcursus iPhone
• Workshop; “Meer weten van je Macbook”
• Workshop; “Werken met de App Camera en foto op de iPad”
In de hal van Eigen Herd, Rooijsestraat 32 te Uden vindt u het complete cursusaanbod met het
inschrijfformulier.
Op de website www.eigenherd.nl , onder het kopje “Cursussen” kunt u het uitgebreide cursusaanbod lezen en
kunt u zich ook digitaal aanmelden middels het inschrijfformulier.
U vindt ons aanbod ook op SeniorWeb bij het Leercentrum van Eigen Herd;
https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/uden
In de Nieuwsbrief van Eigen Herd komt in september komt nog een uitgebreide omschrijving van de
cursussen.
Inschrijven voor bovenstaande cursussen kan t/m 25 september 2020.
Heeft U na het lezen van het aanbod nog vragen dan kunt u contact opnemen met;
Arno Claassen- de Wit; tel: 0413-265855/ 06-27363884

Belangrijke informatie voor de bezorgers van de ONS en de Actueel
I.V.M. vakantie van Riek Wijdeven en haar echtgenoot worden de bladen ONS en de
ACTUEEL een week eerder bij de bezorgers thuis gebracht.
Het bestuur van Seniorenbelang Uden

Hieronder een verhaal over de dierenambulance.
Hartelijke groet,
Marijke (degene die een mooie bos bloemen kreeg
i.v.m. goede antwoord puzzel juni/juli).

Werken op een
dierenambulance.
Ik ben een dierenmens en daarom heb ik ook veel
in dierenasiels gewerkt en op ambulances.
Wij hebben onze eigen Dierenambulance Brabant
Noord Oost opgericht.
Die rijdt alleen als andere dierenambulances in de
regio niet kunnen rijden.
Dat kan allerlei oorzaken hebben.
Dus wij vullen aan, want er was een groot gat in
tijden dat de dieren niet geholpen konden worden.
Op het ogenblik tijdens de coronacrisis, staan wij
gelukkig op de lijst als zijnde vitaal.
Natuurlijk! Dieren kunnen er niks aan doen dat
corona aanwezig is.
Ook zij hebben nog steeds hulp nodig als ze
gewond, ziek of verdwaald zijn!
Wij rijden 24/7 en ook voor wild rijden wij.
Het gebeurt menigmaal dat een ree of schaap zich
heeft vastgeklemd in een hek of afrastering.
Wel kop erdoor en dan niet meer terug kunnen, of
uit zijn/haar wei ontsnapt.
Gisteren nog een koe uit de sloot gehaald, dat doen
we in samenwerking met de brandweer.
Ook politie kan ter plekke meehelpen.
Een tijd geleden een zwaan op de snelweg.
Dan komt politie meehelpen het verkeer stop te
zetten en wij vangen de zwaan.
Doen hem in een zwanentas om hem of haar
zonder te veel stress, naar de Vogelopvang te
brengen of als er water in de buurt is terug te zetten
in het water.
Uiteraard dit laatste als we hebben gezien dat het
dier niet gewond is.
Een gewonde en herstelde pappa zwaan terugzetten
bij zijn familie is geweldig om te doen en te zien.
En dan zijn er nóg mensen die zeggen dat dieren
geen gevoel hebben!
Nou ècht wel!

Dus ook voor vogels rijden wij.
Vogels die ook klem kunnen zitten of gewond zijn.
Zwanen die iets in hun snavel hebben gekregen
zodat ze niet meer kunnen foerageren.
Of vogels die vastzitten in rotzooi dat in het water
ligt.
En ga zo maar door.
We rijden taxiritten voor mensen die geen vervoer
hebben en met hun dier naar de dierendokter
moeten.
Ook overleden dieren brengen wij van thuis naar
het crematorium.
Het is een mooi vrijwillig beroep.
We maken hele verdrietige dingen mee, maar
gelukkig ook hele blije.
Dieren die we kunnen redden of baasjes die heel
blij zijn dat ze hun kat, hond, kavia, konijn, Pietje
of what ever weer terug krijgen geeft een fijn
gevoel.
Maar ook dieren die door hun baasjes worden
verwaarloosd of zo maar aan de kant van de weg
worden gedumpt.
Dat bestaat, jammer genoeg, ook nog steeds!
Dit is een verhaal over een vrijwillig beroep dat
heel wat voeten in aarde heeft, maar ook heel veel
voldoening geeft.
Maar je moet wel van dieren houden en niet bang
zijn.
Ik hoop dat iedereen nog gezond en wel van het
mooie weer kan genieten!
Met mij en omgeving gelukkig ook nog steeds
alles oké.
Gelukkig is het allemaal wat soepeler geworden.
Dus volhouden en lief zijn voor elkaar!
Marijke

