
 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

 

                       
 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

                   Jaargang 31 – december  2020   

  Informatieblad van Seniorenbelang Uden 



 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    06-22237514 

Mw. Diny van Geffen secretaris       0413-263602 

Mw. Riek Wijdeven distributie    0413-247029 

Bankrekening ledenadm.   NL73RABO0151903069 
 

BELASTINGINVULLERS 

Coördinator: Dhr. Frans Peters    06-29736040 

E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com 
 

BESTUURSSAMENSTELLING 

 

Dhr. Ton Vincenten Voorzitter en Public Relations 

E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl       0413-245001 
 

Dhr. Frans Peters Vice-voorzitter; 

Penningmeester en  Activiteiten       06-29736040 

E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com 
 

Mevr. Maria Zegers  Secretaris. 

E-mail: keesenmariazegers@planet.nl 0413-267346 
 

Mevr. Diny Rooijakkers  Belangenbehartiging  

E-mail: dinyrooijakkers3@gmail.com 06-20454704 
 

Dhr. Wim Uijtdewilligen        06-44402599 

Evenementen en Reizen  

E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com 

 

Dhr. John Bongers   Educatie en Voorlichting 

en Ledenadministratie        0413-270802/0622237514 

Email: bongers47@gmail.com 
 

Dhr. Jan van Duivenboden        06-44254406 

Redactie “Actueel” en Informatievoorziening 

VAKANT 

E-Mail: jansenioruden@gmail.com 

 

WEBMASTER (kopij voor website) 

Dhr. Frans Peters 

E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com  

ADRESSEN 

Adres:    Rooijsestraat 32b 5401 AT Uden   264593 

E-mail:   tonvin@onsbrabantnet.nl  

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: 

Nelleke. Nederkoorn        0413-265439 

Thea. Spanjers        0413-250620 

 

OUDERENADVIES 

Coördinator: Diny Rooijakkers       06-20454704 

Riet Gulen          06-51147585 

José Joosten          06-57011256 

Thea Spanjers         0413- 250620 

Martin Reitsma      0413-251253 / 06-47014808 

Emmy Verstegen      0413-850822 / 06-23899636 

Joke van Riel          0413-268882 

Toos van Lieshout         06-83983746 

 

BEZOEK NABESTAANDEN 

In geval van overlijden verzoeken wij de 

nabestaanden dit te melden bij: 

Ans van de Elsen         0413-251444 

Joke van Riel          0413-268882  

 

CLIËNTONDERSTEUNERS 

Toos van Lieshout, Coördinator      06-83983746 

E-mail: toosvanlieshoutpost@gmail.com 

Nelleke. Nederkoorn         0413-265439 

Diny Rooijakkers        06-20454704 

 

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
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Van de voorzitter 
 

 

 

Zoals u wellicht weet, hebben 

KBO-Brabant (125.000 leden) en 

Stichting PensioenBehoud (1.000 donerende 
sympathisanten) een bodemprocedure tegen de 

Nederlandse Staat aangespannen over de 
Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met 

de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Deze zaak 
heeft forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en 

verlenging daarvan als gevolg van Corona, maar op 27 november a.s. vindt 
eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere informatie over deze 

procedure verwijs ik u naar de informatie op de website:  www.kbo-

brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/ 

 

De situatie rondom Corona. 

Velen van u volgen, zo ik langs diverse zijden hoor, de berichten van ons Kabinet 
met betrekking tot de opgelegde verplichtingen voor de samenleving. Niet iedereen 

in Nederland (en daar buiten) is hier niet altijd gelukkig mee en soms worden erg 

boze reacties gehoord. Logisch want er is (nog) geen duidelijk en/of voor velen 
acceptabel toekomstbeeld dat ons weer hoop doet geven op een terugkeer naar 

een samenleving in de stijl zoals van voor de Corona-uitbraak. Mensen beginnen 
volgens mij echt een beetje Corona-moe te worden. Met name de jeugd dreigt het 

bijltje er bij neer te gooien en wil weer terug naar een samenleving zonder 
beperkingen. Toch hebben we niet veel keuze om zaken anders aan te pakken. De 

specialisten op dit gebied blijven benadrukken dat de uitgevaardigde verplichtingen 
noodzakelijk zijn.  Zoals Minister Hugo de Jonge onlangs nog tegen het Nederlandse 

volk benadrukte: “Laten we ons allemaal houden aan de uitgevaardigde regels, 
want niemand wil toch met de komende Kerstmis een derde besmettingsgolf onder 

de kerstboom!” 

Beste leden, houd deze laatste wens van deze minister goed in gedachten. 

Namens het bestuur van de Verenging Seniorenbelang Uden wens ik u een zeer 

vrolijk en een prettig kerstfeest en alvast een gezellige jaarwisseling toe. 

 

Ton Vincenten 

 

 
 

Agenda 
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Kunst en Cultuur 

Vrijdag 11 december 2020 
 

Vanaf 1 december mondkapjes 

verplicht in E.H. zie pagina 9 

 

 

 

Inleveren kopij: 12-12-2020 

Verschijningsdatum: 21-12-

2020 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=f77b11a03e&e=a3eeb5a767
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=f77b11a03e&e=a3eeb5a767


 
 

 

Bewaarbijlage zingeving bij decembernummer Ons 

 
In ledenmagazine Ons van december zit een bijzondere special over zingeving. December is bij 

uitstek de maand om terug te blikken (zeker dit jaar) en vooral ook om vooruit te kijken. Zingeving 

staat dan ook volop in de aandacht: aandacht voor zingeving blijkt namelijk bij te dragen aan 

gezond ouder worden en aan welbevinden. Zingeving gaat allang niet meer (alleen) over geloof of 

over de laatste levensfase. En doordat we met zijn allen langer thuis wonen, is er ook meer behoefte 

aan zingeving in de thuissituatie. Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers opgeleid die met senioren 

(thuis) in gesprek gaan over levensvragen. Want een goed gesprek kan veel teweeg brengen. 

Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de bewaarbijlage die u deze maand bij ledenmagazine Ons 

aantreft. Lees ‘m aandachtig door en bewaar ‘m goed, want onze vrijwilligers staan voor u klaar om 

met u in gesprek te gaan!  

 

 

Noot voor de redactie:  

Hebt u vragen over Ons Gesprek? Neem dan contact op met 

projectleider Eva Geelen. 

Wilt u een foto van de vrijwilliger uit uw omgeving afdrukken in uw 

nieuwsbrief?  

Kijk dan op: https://www.kbo-brabant.nl/onze-vrijwilligers-van-

hulp-bij-levensvragen/ 

U treft daar een overzicht van alle vrijwilligers met woonplaats. De 

foto van de betreffende vrijwilliger kunt u opvragen bij Eva Geelen, 

egeelen@kbo-brabant.nl of telefonisch via 073 6444066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de redactie 
 

Het bestuur van de SU laat u weten dat: Jan van Duivenboden heeft besloten 

om met ingang van het nieuwe seizoen 2021 – 2022 zijn functie binnen het 

bestuur niet te continueren. 

Daarom zijn we opzoek naar iemand v/m om deze functie over te willen 

nemen. 

Belangstellende kunnen contact opnemen met de voorzitter Ton Vincenten of 

met Jan van Duivenboden Tel. Nr.‘s  staan in de colofon 
 

Mis 'm niet, onze special zingeving 

https://www.kbo-brabant.nl/onze-vrijwilligers-van-hulp-bij-levensvragen/
https://www.kbo-brabant.nl/onze-vrijwilligers-van-hulp-bij-levensvragen/
mailto:egeelen@kbo-brabant.nl


    

CONTRIBUTIE 2021 

 

In 2021 bedraagt de contributie € 23,00 per kalenderjaar voor leden en € 12,00 per kalenderjaar voor 

derden gastleden. Derden gastleden zijn personen die reeds lid zijn van een andere KBO-afdeling buiten 

de Gemeente Uden, en leden van de PCOB Uden. Leden van onze zusterorganisaties KBO Volkel en 

Odiliapeel kunnen gratis deelnemen aan onze Activiteiten en Evenementen.                                                                                                 

Deze bedragen zijn alleen van toepassing als u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, 

via het inschrijfformulier of apart incassoformulier. Hebt u dat niet gedaan en maakt u zelf het 

contributiebedrag over of moeten wij u een factuur of betalingsherinnering sturen, dan wordt de 

contributie met € 2,00 verhoogd in verband met extra administratiekosten en bedraagt dan respectievelijk 

€ 25,00 en € 14,00 per kalenderjaar. Het bankrekeningnummer hiervoor is: NL73RABO0151903069 

t.n.v. Seniorenbelang Uden. (o.v.v.: uw lidnummer en contributie 2021). Het is dus wenselijker en 

goedkoper voor de leden/gastleden die dat nog niet hebben gedaan, om een machtiging tot automatische 

incasso af te geven, waarvoor aparte formulieren beschikbaar zijn bij de ingang van Eigen Herd of op 

verzoek bij de Penningmeester. Als u het niet eens bent met een incasso, heeft u nl. nog altijd de 

mogelijkheid om een bedrag terug te laten boeken via uw bank. (zie mededeling op het 

inschrijfformulier/machtiging)                                                                                                    

 

De contributiebedragen worden in de loop van januari geïncasseerd, cq dienen dan betaald te 

worden. 

Nieuwe leden/gastleden 

Een nieuw lid betaalt in het jaar van aanmelding € 5,75 per kwartaal met incassomachtiging of € 6,25 per 

kwartaal zonder incassomachtiging, met ingang van het kwartaal volgend op het kwartaal van 

aanmelding. Voor een nieuw betalend gastlid is dit respectievelijk € 3,00 of        € 3,50 per kwartaal.                                                                                                            

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via de inschrijfformulieren die aan de ingang bij Eigen Herd staan 

of via onze website. Ook nieuwe gastleden, ongeacht of zij gratis of betalende lid zijn, dienen zich in te 

schrijven via de betreffende inschrijfformulieren (deel 1) bij de ingang van Eigen Herd of via onze 

website (www.seniorenbelang-uden.nl ) 

Algemeen 

In het jaar van beëindiging van het lidmaatschap en bij overlijden is men over het gehele jaar contributie 

verschuldigd en kan geen restitutie volgen. 

 

 

Frans Peters - Penningmeester 

 

http://www.seniorenbelang-uden.nl/


 
Zorgverzekeringen met korting en extra vergoedingen voor 
leden van KBO-Brabant (Seniorenbelang) voor het jaar 2021. 
 

Ook voor het jaar 2021 kunnen leden van de KBO korting en extra 
vergoedingen krijgen bij het afsluiten van een zorgverzekering bij VGZ.  

 

Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 4% korting op: 
- De basisverzekering Keuze (naturapolis)  €116,06 per maand (incl. korting) 

- De basisverzekering Ruime Keuze (naturapolis)   €119,47 per maand (incl. korting) 

- De basisverzekering Eigen Keuze (restitutiepolis) €126,91 per maand (incl. korting) 

 

En 15% korting op: 
- De aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed €  11,81 per maand (incl. korting) 

- De aanvullende verzekering VGZ Zorgt Beter €  20,48 per maand (incl. korting) 

- De aanvullende verzekering VGZ Zorgt Best  €  34,68 per maand (incl. korting) 

En 5% korting op: 
- De aanvullende tandartsverzekering Tand Goed €  13,96 per maand (incl. korting) 

- De aanvullende tandartsverzekering Tand Beter €  22,56 per maand (incl. korting) 

- De aanvullende tandartsverzekering Tand Best €  44,13 per maand (incl. korting) 

 

E.e.a. conform de gegevens van VGZ op de website: 
www.vgz.nl/kbobrabant 

 

Daarnaast vergoedt VGZ het lidmaatschap van KBO Brabant (Seniorenbelang) tot 

een bedrag van € 25,00 per aanvullende verzekerde per jaar. In de meeste 
gevallen komt dit neer op een gratis lidmaatschap van onze vereniging. (Zie 

aparte toelichting onderaan) 

 

Er geldt géén medische selectie voor aanvullende zorgverzekering of voor de 
tandarts-verzekering VGZ Tand Goed en VGZ Tand Beter. 
 

  Wat is het extra voordeel voor de leden via dit collectief van KBO Brabant: 
 
- Fysiotherapie  meer behandelingen (maximaal 32) 
- Alternatieve zorg  hoger maximaal bedrag 
- Mantelzorg  vervangende hulp (maximaal 25 dagen) 
- Mantelzorgmakelaar tot € 1.000,00 vergoeding 
- Preventiebudget  hoger maximaal bedrag (maximaal € 700,00) voor cursussen om gezond  

   en vitaal te blijven. 
-  
Een en ander hangt wel af van uw persoonlijke situatie. Als u de extra’s niet nodig denkt te hebben, dan is het 
voordeel kleiner. 

 

Leden nemen zelf contact op met VGZ, telefoonnummer: 088-1311234 
Geef bij aanmelding het collectiviteitsnummer van de KBO door: 87718266 
Ook heeft u hierbij mogelijk uw lidmaatschapsnummer van KBO/Seniorenbelang nodig 

 
 

http://www.vgz.nl/kbobrabant


Wat is het verschil tussen een Naturapolis en een Restitutiepolis: 
 
Bij een Naturapolis betaalt de zorgverzekeraar direct de zorgkosten, maar alléén de zorg van zorgverleners 
waarmee de verzekeraar een contract heeft.  
Let dus op of de zorgaanbieder (bv. ziekenhuis) waar je naartoe gaat een contract heeft met je zorgverzekeraar, 
daar je anders mogelijk zelf voor de kosten opdraait. 
 
Bij een Restitutiepolis heb je een vrije zorgkeuze. Je kunt dus helemaal zelf bepalen in welk ziekenhuis je 
geholpen wilt worden. Je moet wel soms de kosten of een gedeelte daarvan eerst zelf voorschieten en als je bv. 
naar een hele dure privé kliniek gaat loop je wel het risico dat je een gedeelte zelf moet betalen. 
 

  Voor meer informatie kunt u de website van VGZ bezoeken, nl: www.vgz.nl/kbobrabant 
 
Let wel: Deze aanbiedingen gelden alleen voor mensen die in 2021 lid zijn van    
Seniorenbelang Uden of een andere KBO-afdeling. 
 
 
Uw KBO(Seniorenbelang)-contributie 2021 retour via Zorgverzekering VGZ 
 
 
Als u een aanvullende zorgverzekering heeft bij VGZ onder het collectief van KBO-
Brabant, dan kunt u in 2021 uw contributie tot maximaal € 25,00 retour ontvangen. 
Het indienen van uw declaratie in 2021, nadat de contributie is geïncasseerd of 
betaald, gaat als volgt: 
 
 
Wat moet u doen: 

1. Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant (dus niet de website van Seniorenbelang Uden) 
het formulier voor terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt dit formulier op: 
www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/ 

2. Na invulling ontvangt u van KBO-Brabant per email een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs 
print u uit en dient u daarna ZELF bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap 
staat hierover dan uitleg hoe u dit moet doen. 
 

 
  Bent u niet digitaal actief? 

1. Als u niets heeft met een computer, laptop e.d., dan kunt u bellen naar het Secretariaat van 
KBO-Brabant op telefoonnummer 073-6444066, waarbij u uw KBO/Seniorenbelang 
lidmaatschapsnummer en uw VGZ klantnummer bij de hand moet hebben. KBO-Brabant vult 
dan het formulier voor u in en stuurt het met de gewone post, mét het declaratieformulier 
naar u toe. 

2. U dient uw declaratie daarna ZELF mét het ontvangen bewijs van lidmaatschap per gewone 
post in bij VGZ. 

 
 
 
In verband met de vroege verschijningsdatum van ons blad Actueel zijn bovengengenoemde 
mededelingen, kortingen en contributiebedragen onder voorbehoud van eventuele wijzigingen door 
VGZ. 
Indien er wijzigingen komen dan worden deze medegedeeld in de Actueel van januari 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Frans Peters        Penningmeester   
      

 

 

http://www.vgz.nl/kbobrabant
http://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/


 
 

WIE VERRE REIZEN DOET…….. KAN VEEL VERHALEN. 

 
Voorlopig kunnen we ons land nog niet uit en ik 

denk ook niet, dat ik veel menen van de leeftijd 

van onze lezers warm kan maken voor een 

weekje Curaçao, los van de prijs, die er aan een 

dergelijke trip hangt. Dus voorlopig zult u het 

opnieuw moeten doen met wat bijzonder 

verhalen uit mijn vele reizen. 

  

In 2008 besloten mijn vrouw Lidy en ik eens een 

keer naar het noorden van Europa te reizen. We 

waren hier slechts een keer geweest, namelijk in 

1976, toen we op huwelijksreis naar Finland 

gingen. Van dat bezoek weet ik nog, dat de 

Scandinavische landen vooral heel groot waren, 

heel groen en heel rustig. En dat je geluk moet 

hebben met het weer. 

We hadden een mooi huisje met sauna gehuurd 

aan een meertje in het zuiden van Zweden. De 

reis op zich was al een flinke onderneming, maar 

we konden in ieder geval rechtstreeks met de 

auto. Er was sinds enige tijd een brugverbinding 

tussen Denemarken en Zweden, dus geen gedoe 

meer met een veerboot. Enfin, na 16 uur reizen 

kwamen we op de plaats van bestemming. Toen 

al hadden we ervaren, dat Zweden een enorm 

land is met veel bossen en betrekkelijk weinig 

auto’s op de weg. Je hebt dan sneller de neiging 

het pedaal wat harder in te trappen, maar pas op! 

Overal staan waarschuwingsborden voor 

overstekende elanden! En zo’n knaap van 600 kg 

wil je niet op de motorkap hebben. 

Op een dag hadden we besloten dat we 

Stockholm wilden zien. Dat was echter ruim 500 

km naar het noordoosten en dus een flink aantal 

uren rijden. Gelukkig echter beschikte het 

plaatsje waar we zaten over een station met een 

uitstekende verbinding met de Zweedse 

hoofdstad.  

Dus waarom moeilijk gedaan? 

Het bleek echter, dat je in Zweden op deze grote 

afstandsritten van tevoren moet reserveren en dat 

de dag en het tijdstip waarop je reist bepalend 

zijn voor de prijs van je kaartje. Het bleek dat die 

kon variëren van (omgerekend) 40 tot 175 euro 

per persoon voor een retour. Dat laatste bedrag 

wilden we zeker niet uitgeven, dus het was 

puzzelen en zoeken tot we voor een redelijke 

prijs de ene ochtend konden vertrekken en de 

andere avond weer terug konden komen. In ieder 

geval hadden we snel een eenvoudig hotelletje 

gevonden om te overnachten. Leve het internet, 

alles is zo geregeld. 

Met een zeer comfortabele, maar wel volle trein 

vertrokken we om 9 uur voor ons avontuur naar 

Stockholm. Volgens het reisschema zouden we 

tegen 14 uur aankomen. Even de tas bij het hotel 

neerzetten en dan de stad verkennen. Er was heel 

wat te zien in deze op een aantal eilanden 

gebouwde metropool. 

Na een klein anderhalf uur stond de trein 

onderweg plotseling stil. Dat duurde nogal lang. 

Er ontstond wat geroezemoes en vervolgens 

werd er iets in het Zweeds omgeroepen, waarna 



er van alle kanten commentaar werd geleverd. 

Wij verstonden er niets van.  

Gelukkig zaten we naast een vrouw, die dat in de 

gaten had en het voor ons in het Engels  

vertaalde. Wat bleek, ergens was de 

bovenleiding gebroken.  

Dat was voor het eerst in dertig jaar, dat er op het 

spoor iets goed mis ging.  En het scheen nogal 

een behoorlijke schade te zijn. We moesten maar 

even wachten hoe het verder zou gaan……. 

Enfin, een uur later begon de trein weer te rijden. 

Maar helaas, het was van korte duur. Dat bleek 

uit nieuwe mededelingen. Bij het eerstvolgende 

station moesten we weer wachten en daarna 

moesten we de trein verlaten om naar een aantal 

gereedstaande bussen te lopen. Die had men 

overal vandaan moeten halen om de ca duizend 

treinreigers van alleen al onze trein te kunnen 

vervoeren naar een station, dat voorbij de 

bewuste schadeplek lag. En er waren nog andere 

treinen met gedupeerden. Nou ja, we konden 

niets anders dan lijdzaam afwachten. 

Uiteindelijk kwamen we pas ’s avonds om 19 

uur in Stockholm aan, na een reis van meer dan 

10 uur.  We zochten ons hotelletje en liepen 

daarna maar naar de oude wijk Gamla Sstan, 

waar wat restaurantjes waren. Per slot van 

rekening hadden we na het ontbijt niet meer 

gegeten! 

Van Stockholm bezichtigen kwam die avond niet 

veel meer. We deden dat de volgende morgen  

 

nog enigszins, voor we een bezoek brachten aan 

het beroemde Waasa schip, dat in de 17e eeuw  

op zijn eerste reis verging en later weer uit zee 

gehaald werd en nu in volle glorie in het 

museum stond. Daarna moesten we zorgen dat 

we rond 15 uur weer bij het station stonden voor 

de terugreis, die 5 uur zou duren.  

Als tenminste……. Gelukkig,  

De bovenleiding bleek keurig hersteld en we 

kwamen op tijd in ons vakantiedorpje terug.  

Een ervaring rijker, maar wel met het gevoel dat 

we niet zo heel veel van Stockholm hadden 

gezien. En ja, daar kom je niet zomaar weer even 

nog eens. 

Na onze overigens heerlijke en behoorlijk 

zonnige vakantie zouden we niet rechtstreeks 

naar huis gaan. Als je door Denemarken rijdt, wil 

je ook wat van Kopenhagen zien. Een stad die 

erg de moeite waard is.  

 

En als afsluiting had ik mezelf Legoland beloofd. 

En eerlijk gezegd, het was fantastisch. Met name 

mannen worden daar allemaal weer even kind, 

als je tussen je of je eigen zoons vroegere 

speelgoed loopt, maar dan wel manshoog. Het 

was echt even genieten. 

Volgende keer neem ik u mee naar het Midden-

Oosten….. 

Blijf gezond en hoop, duim of bid, dat we snel 

een vaccin hebben en we in de loop van volgend 

jaar weer echt een mooie reis kunnen maken. En, 

ondanks de beperkingen, toch heel fijne 

feestdagen. 

 

Wim Uijtdewilligen 

                                                                                                                                                                                            



COLLECTIVITEITSKORTING CENTRAAL BEHEER VOOR LEDEN 

VAN KBO BRABANT/SENIORENBELANG UDEN. 
 

De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenverenigingen aantrekkelijke afspraken 

gemaakt met Centraal Beheer voor collectiviteitskortingen op verzekeringen.  

Hoe groter de ledenvereniging, hoe hoger de korting. 

KBO-Brabant is de grootste ledenvereniging van de Koepel Gepensioneerden en voor onze leden liggen 

de kortingen daarom op het hoogste niveau.  

Deze gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij Centraal Beheer. 

Momenteel wordt er op de website van Centraal Beheer een speciale kortingspagina gemaakt voor leden 

van KBO-Brabant, waartoe ook Seniorenbelang Uden behoort.                                   

Deze zal naar verwachting medio december 2020 gereed zijn en dan kunt u daar naar de speciale website 

van Centraal Beheer voor het nummer van KBO-Brabant wat u nodig hebt om uw korting te verkrijgen en 

uw korting aan te vragen. 

 

Let op! Centraal Beheer spreekt niet van een collectiviteitsnummer maar van werkgeversnummer. 

 

De kortingen voor onze leden zijn 

Vervoer:      Wonen: 

Auto en/of motor 10% korting   Opstal 8% korting 

Camper en/of caravan 5% korting   Inboedel 8% korting 

       Kostbaarheden buitenshuis 8% korting 

       Aansprakelijkheid 8% korting 

       Ongevallen 8% korting 

Diverse: 

Rechtsbijstand 5% korting 

Doorlopende Reisverzekering 5% korting 

Bootverzekering (pleziervaartuigen) 5% korting 

 

Houd de website: www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel in de gaten voor de link naar de speciale website van 

Centraal Beheer. 

 

In de Actueel van januari of februari 2021 krijgt u zonodig meer informatie 

 

 

 
Vanaf 1 december 2020 mondkapje verplicht in Eigen Herd 

 

Bezoekers dragen bij binnenkomst en tijdens het lopen door het gebouw een 

mondkapje.  

Tijdens deelname aan activiteiten of bij het plaatsnemen op een toegewezen 

zitplaats mag dit worden afgezet. 
 

http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel


Puzzel S.U. December 
 

Ook in december hebben we weer een 

kruiswoordraadsel en geven we weer 

een bloemetje weg na loting onder de 

deelnemers. 

 

 

Stuur uw oplossing in voor 

12 december naar de 

redactie van de S.U. 
 

 

 
 

 

 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 

met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in 

Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 

modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 

spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse 

priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in 

de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 

64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 

73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 

glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 

gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 

25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 

38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 

52 water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 

65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid. 

 

 

 
 



Activiteit Kunst & Cultuur 

 
Zoals al min of meer te verwachten was, kon de 

voorstelling over Haydn op 13 november niet 

doorgaan. Enerzijds kwam dat door de extra 

maatregelen van de afgelopen twee weken, maar ook 

zonder deze beperkingen was de komst van Jos 

Meersmans uit België al geen optie meer. Met Jos is 

afgesproken dat wij de voorstelling het volgend jaar 

weer in het programma zullen meenemen. 

 

Nu de extra maatregelen weer zijn opgeheven, kunnen 

de twee nog geplande lezingen van dit najaar wel 

doorgang vinden. Bij het verschijnen van deze Actueel 

hebben we de lezing van Marie Christine Walraven 

over deconstructivisme in de architectuur al achter de 

rug en resteert alleen nog de lezing op 

vrijdag 11 december door Joop van Velzen over het 

Kerst-oratorium uit de schaduw van Bach. 

In de vorige Actueel heb ik al aangegeven dat deze 

lezing vanwege het nog steeds beperkte aantal deelnemers al volledig is volgeboekt. 

  

In de volgende Actueel hoop ik alvast iets meer te kunnen vertellen over de plannen voor volgend jaar. 

Wie weet zitten we dan weer met een volle zaal inmiddels gevaccineerde deelnemers te genieten van al 

het moois dat ons nog te wachten staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon: Paul Faulhaber, 0413 331233 of 06 12712027, p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl 
 

 


