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                                       Jaargang 33 – januari  2021  

  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 betrokkenen
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   Voorwoord van Wim Uijtdewilligen 
 

Evenementen en Reizen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITZICHT 

 

Al waren en zijn het soms donkere tijden 

Toch zijn er altijd lichtpunten 

Die ons steeds weer hoop geven 

Al was er verdriet en eenzaamheid 

Toch zijn er die mooie momenten 

Die ook weer perspectief bieden 

Al was er zoveel onmogelijk en ongewenst 

Toch werden ook nieuwe kansen geboden 

Die onverwacht verrassend waren 

Al was er soms de innerlijke koude 

Toch voelden we menselijke warmte 

Die anderen met ons deelden 

Lichtpunten in tijden vol vragen 

Tekens van hoop en uitzicht 

Niet altijd zo gemakkelijk om te zien 

Maar werkelijk, ze zijn er, overal 

Laat het licht van deze Kerstmis 

Ons helpen vooruit te kijken 

Een nieuw en beter jaar in 

Vertrouwen geven: alles komt weer goed. 

 

 

©wimuijtdewilligen2020 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Inleveren kopij: 16-01-2021 

Verschijningsdatum: 25-01-2021 



 



DAGTOCHTEN en REIZEN in 2021   
 

Ik had gehoopt u voor dit jaar weer een volledig mooi programma aan te 

kunnen bieden. Helaas, de werkelijkheid van het heden is anders. Nog 

steeds is het coronavirus niet uitgewoed en zijn er te veel beperkingen om 

wat te gaan ondernemen. Ik wil u niet blij maken met een dode mus: met 

een aanbod komen wat we over twee maanden weer in moeten trekken. 

Gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Als we massaal gevaccineerd 

gaan worden de komende tijd komen er weer kansen.  Voor dagtochten 

later in het voorjaar. En als de gevolgen van de inentingen in andere delen 

van Europa ook effect hebben, verdwijnen de oranje en rode kleuren op de 

landkaart misschien en kunnen we weer op reis. Ik heb voorzichtig de hoop dat een vakantie in juni nog tot de 

mogelijkheden kan behoren. Zo gauw we als bestuur het idee hebben dat het echt veilig is om wat te 

organiseren, leest u hier zeker over. Dus nog even geduld, het komt vast wel weer. 

Tot die tijd: blijf vooral gezond en neem de coronaregels in acht. Des te eerder zijn we verlost van deze nare 

pandemie. 

Wim Uijtdewilligen 

Evenementencommissie. 

________________________________________________________________________________________ 

Activiteit Kunst & Cultuur 

De hernieuwde kennismaking met Marie Christine Walraven op vrijdag 27 november werd zowel door de 

deelnemers als door de docent als zeer succesvol ervaren. Met haar aanstekelijk enthousiasme wist Marie 

Christine ons te verrassen met afbeeldingen van en bijzonderheden over (bouw)werken van diverse 

architecten behorende tot de stroming van de deconstructivisten. Mede op grond van deze ervaring hebben we 

naar elkaar uitgesproken dat er in de toekomst meerdere optredens zullen volgen. 

 

Ook met de andere docenten is afgesproken dat zij in het komende jaar weer een of meer lezingen voor 

Seniorenbelang Uden zullen verzorgen. 

 

Vanwege de aanhoudende onzekere situatie als gevolg van de corona-crisis is besloten om in januari en 

februari 2021 geen lezingen in te plannen. Daarna hopen wij dat successievelijk een belangrijk deel van onze 

kunst- en cultuurliefhebbers is gevaccineerd en dat mede als gevolg daarvan de beperkende maatregelen 

langzaamaan zullen worden versoepeld. In de Actueel van januari hoop ik data en onderwerpen van de 

lezingen in de maanden maart tot en met mei 2021 bekend te kunnen maken. 

  

Als deze Actueel verschijnt hebben we ook de laatste lezing van 2020 door Joop van Velzen over het Kerst-

oratorium uit de schaduw van Bach achter ons. Rest mij nog om vanaf deze plaats alle leden van 

Seniorenbelang Uden en in het bijzonder de kunst- en cultuurliefhebbers fijne kerstdagen toe te wensen, een 

prettige jaarwisseling en een goed en vooral gezond 2021.  

 

Ten slotte bedank ik het bestuur van Seniorenbelang Uden, alsmede de bedrijfsleiding en de vrijwilligers van 

de Eigen Herd voor het mede mogelijk maken van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.  

  

Contactpersoon: Paul Faulhaber, 0413 331233 of 06 12712027, p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl 
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WIE VERRE REIZEN DOET…….. KAN VEEL VERHALEN. 
 

Zoals beloofd neem ik U dit keer mee naar het 

Midden-Oosten. Wij kwamen daar vrij onverwacht 

terecht, nadat we onze reguliere vakantie in 

Luxemburg niet konden plannen wegens gebrek 

aan geschikte huizen. Zo vonden we een mooie 8-

daagse reis naar de Sinaï in Egypte, met uitstapjes 

naar Israël en Jordanië. 

Op zich is een verblijf in een hotel aan de Rode Zee 

al een avontuur op zich. Met name het snorkelen 

was  de moeite waard. Er is onder het 

wateroppervlak al zoveel te zien aan bijzondere 

vissen. Alleen bij zee-egels moet je echt uit de 

buurt blijven. 

Het mooiste van 

deze vakantie 

waren echter de 

excursies. Eerst naar Israël. Een bus brengt je naar de grens. Daar moet je 

via een stuk niemandsland naar een andere bus lopen, uiteraard via de 

grenscontroles. Er wordt driftig in je paspoort 

gestempeld, eerst om het ene land uit te 

mogen, dan om het andere in te komen.  

Daarna reden we via Eilat naar de Dode Zee. 

Hier was gelegenheid om te zwemmen, nou ja, hooguit wat dobberen in het 

uitermate zoute water. Maar wel een ervaring. En vervolgens naar Jerusalem. Dat 

was voor ons wel een heel bijzondere ervaring. Een bezoek aan het graf van 

koning David, lopen langs de Klaagmuur en over de Via Dolorosa. Daar staan 

overigens Joodse, Arabische en Christelijke handelaren naast elkaar in kraampjes 

hun souvenirs te verkopen, of het nu gebedssnoeren, kruisbeelden of 

zevenarmige kandelaars waren, ze hadden allemaal anders.  

Vreedzaam naast Elkaar 

  Graftombe van koning David    

We kwamen ook bij de kerk die gebouwd is op 

Golgotha, daar waar Jezus gekruisigd is. En verder 

hadden we uitzicht op de tuinen, die vroeger de 

hof van Olijven waren. Terwijl je zo rondloopt 

door een oeroude stad als Jerusalem valt de 

geschiedenis als het ware om je heen. Bijna iedere 

plek heeft zijn eigen verhaal. 

 

 

 

 

De Klaagmuur in Jerusalem 

 

 



 

 

Na een paar uur stapten we weer in de bus en reden we naar Bethlehem. Dit ligt in Palestijns gebied. We 

kregen even in de bus controle, door twee zwaarbewapende, maar overigens vriendelijke Palestijnen en 

kwamen toen in het stadje waar Jezus ooit geboren werd. Boven de plaats waar men veronderstelt dat de 

geboortegrot was, heeft men een kerk gebouwd. Er waren hier heel veel mensen van allerlei Christelijke 

richtingen, die deze plaats kwamen bezoeken. En of dit nu werkelijk de grot was, die we in de onderaardse 

gewelven mochten zien of niet, het was indrukwekkend te 

komen op plaatsen waar het Christendom 2000 jaar geleden 

begon.  Vol met indrukken reden we daarna weer richting 

Jerusalem om via de route langs Eilat weer naar Egypte terug te 

keren. Maar niet nadat we uiteraard bij de grensovergang weer 

tweemaal langs driftig stempelende ambtenaren waren geweest. 

 

De tweede excursie ging naar Jordanië. Per boot kwamen we 

aan in Acaba en reden daarna per bus dwars door de woestijn. 

Er staan hier nogal wat kleine, nieuwe maar vaak onbewoonde 

huisjes. 

        

        

                 Inkijk in de geboortegrot van Jezus 

Die waren bedoeld als onderkomen voor de nomadenvolken. Maar die bleven liever in hun tenten wonen.  

Dat zag je af en toe ook, waarbij dan een kleine kudde geiten of schapen nog wat te grazen zocht op de vrij 

kale grond. Uiteindelijkkwamen bij een wadi (een oase), waar we in een luxe hotel lunchten. Vervolgens 

reden we verder naar ons eigenlijke doel: de oeroude 

stad Petra. Deze plaats kreeg heel veel bekendheid nadat 

de film ‘Indiana Jones en de Last Cruisade’ daar deels 

werd opgenomen. In deze stad zijn heel veel in de rotsen 

uitgehouwen graftombes.  De stad is eeuwenlang 

verborgen gebleven en pas in 1812 herontdekt.  Om er te 

komen moet je door een lange kloof wandelen. En dan 

ineens sta je voor het bekende tempel en grafcomplex. 

Heel indrukwekkend.  Ook hier ligt weer een heel stuk 

geschiedenis van deze mysterieuze, boeiende en helaas 

ook vaak onrustige deel van de wereld. Van dat laatste 

was bij onze reis gelukkig niets te merken. Overal oogde 

het in ieder geval vriendelijk en vredig. 

 

Al met al was dit een vakantie vol met heel bijzondere 

indrukken. Blij dat we er geweest zijn.  De volgende keer 

neem ik u opnieuw mee naar een ander werelddeel, waar 

ook een mysterieuze stad ligt. We gaan naar …… Peru. 

 

 

Wim Uijtdewilligen   

. 

Rotstempel in Petra 

 

 

 



Van de redactie 
 

Het bestuur van Seniorenbelang Uden laat u weten dat: Jan van Duivenboden 

heeft besloten om met ingang van het nieuwe seizoen 2021 zijn functie binnen het 

bestuur niet te continueren. Daarom heeft hij al een aantal keer een oproep gedaan 

in de Actueel, helaas nog geen reactie ontvangen en dat zal jammer zijn als Jan na 

de algemene jaarvergadering ermee ophoudt, het gevolg is dat misschien de 

Actueel niet meer gemaakt kan worden en u daardoor de informatie via de Actueel 

niet meer krijgt.   

Daarom nogmaals deze oproep. We zijn opzoek naar iemand v/m om deze functie 

over te nemen, de kopij van het blad wordt extern naar de redactie gestuurd, u 

hoeft niet zelf te schrijven, alleen maar het geheel in elkaar te plaatsen in word en 

daarna de Actueel naar de drukker te sturen.  

Alle hulp aan u wordt door Jan verzorgt.   

Belangstellende kunnen contact opnemen met de voorzitter Ton Vincenten of met 

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

 

In de vorige Actueel was er wederom een Puzzel geplaatst aangeboden door KBO Brabant. 

Deze puzzel is door een redelijk aantal leden van S.U. ingevuld met de juiste oplossing. 

 

Oplossing is: KLEURENPRACHT. 

 

Het bloemetje is na loting door mijn kleindochter 

gevallen op : 

 

Annemarie Smits- van Eck 
 

Op woensdag 16 december kon ik ondanks de Lockdown een 

Bloemetje overhandigen aan Annemarie. 

 

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2021  

 

Redactie Seniorenbelang Uden 

 

Jan van Duivenboden 

 


