
 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

 

                       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                            

 

 

             
 

 

 

 

                 

                    Jaargang 33 – februari 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      ADRESSEN 

Dhr. J. Bongers ledenadministrateur    0413-270802  Adres:    Rooijsestraat 32b 5401 AT Uden  0413-264593 

E-mail: bongers47@gmail.com       06-22237514  E-mail:   tonvin@onsbrabantnet.nl   

Mw. Diny van Geffen secretaris         0413-263602  Website: www.seniorenbelang-uden.nl 
Mw. Riek Wijdeven distributie   0413-247029 

Bankrekening ledenadm.   NL73RABO0151903069   

        

BELASTINGINVULLERS                                 ZIEKENBEZOEK 

Coördinator: Dhr. Frans Peters      06-29736040  Als u ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt en u wilt bezoek van   

E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com   onze ziekenbezoekers meldt u dan bij: 

Nelleke. Nederkoorn   0413-265439 

BESTUURSSAMENSTELLING    Thea. Spanjers    0413-250620 

Dhr. Ton Vincenten   Voorzitter en Public Relations   

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

I.v.m. ziekte via Vice-Voorzitter 

OUDERENADVIES 

Dhr. Frans Peters Vice-voorzitter;    Coördinator: Diny Rooijakkers  06-20454704 

Penningmeester en Activiteiten       06-29736040  Gulen     06-51147585 

E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com   José Joosten    06-57011256 

       Thea Spanjers    0413- 250620 

Mevr. Maria Zegers  Secretaris.   Martin Reitsma       0413-251253 / 06-47014808 

E-mail: keesenmariazegers@planet.nl   0413-267346 Emmy Verstegen       0413-850822 / 06-23899636 

       Joke van Riel    0413-268882 

Mevr. Diny Rooijakkers Belangenbehartiging   Toos van Lieshout    06-83983746 

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

         BEZOEK NABESTAANDEN 

Dhr. Wim Uijtdewilligen           06-44402599 In geval van overlijden verzoeken wij de nabestaanden dit te melden                                                

Evenementen en Reizen     bij: 

E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com  Ans van de Elsen    0413-251444  

Joke van Riel    0413-268882 

Dhr. John Bongers   Educatie en Voorlichting  

en Ledenadministratie        0413-270802/0622237514   CLIËNTONDERSTEUNERS 

Email: bongers47@gmail.com    Toos van Lieshout, Coördinator  06-83983746 

       E-mail: toosvanlieshoutpost@gmail.com  

Dhr. Jan van Duivenboden         06-44254406 Nelleke. Nederkoorn    0413-265439 

VAKATURE      Diny Rooijakkers   06-20454704 

Redactie “Actueel” en Informatievoorziening 

E-Mail: jansenioruden@gmail.com    RIJBEWIJSKEURING IN EIGEN HERD:  

       Tel: 088-2323300 of www.regelzorg.nl 

WEBMASTER (kopij voor website) 

Dhr. Frans Peters 

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

 

  Alle persoonlijke foto’s gepubliceerd in de Actueel zijn met toestemming van de betrokkene 
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Van de Vice-Voorzitter 
 

HOPELIJK BINNENKORT WEER 

EEN MOOI EN BETER 2021 

 

 

 
I.v.m. met ziekte van onze voorzitter Ton Vincenten worden 

zijn zaken v.w.b. Seniorenbelang Uden waargenomen door de 

Vice-Voorzitter Frans Peters 

 

Waarin Corona straks alleen maar een biertje is 

Donald alleen maar weer een eend 

Een Dissel alleen maar iets is voor een caravan 

De Jonge gewoon weer kaas is 

Positief niet meer gebruikt hoeft te worden voor een coronatest 

Isolatie alleen maar iets is wat je tussen een spouwmuur stopt 

Wattenstaafjes er alleen nog zijn voor je oren  

Mondkapjes alleen nog bij het zagen of bouwen nodig zijn of op de OK 

Quarantaine alleen maar nodig is om computervirussen te isoleren 

Ontsmettingsmiddelen alleen maar nodig zijn om wondjes schoon te maken 

Waarin je weer ongestoord kunt gaan winkelen en niet in de rij hoeft te staan 

Waarin je weer gewoon een afspraak kunt maken met je huisarts 

Waarin je weer gewoon geholpen kunt worden in een ziekenhuis 

Waarin je weer onbezorgd op vakantie kunt gaan of een uitstapje maken 

Waarin je weer naar kerk, theater, museum, of bioscoop kunt gaan 

Waarin je weer naar een restaurant kunt gaan of een terrasje kunt pikken 

Waarin we weer alle activiteiten bij Eigen Herd kunnen uitvoeren 

Waarin we weer gezellig bij elkaar kunnen komen in Eigen Herd 

 

Kortom gewoon weer zoveel mogelijk normale dagen 

 
Maar helaas nog even volhouden, gezien de recente ontwikkelingen  

Met dank aan onze hulpverleners in de ziekenhuizen, verpleegtehuizen, thuiszorg, huisartsen, 

ambulancevervoer, politie, leger, rode kruis, mantelzorgers en al die andere behulpzame 

mensen in deze moeilijke tijd. 

 

Frans Peters          
 

Agenda 
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Inleveren kopij:  13-02-2021 

Verschijningsdatum: 22-02-2021 



 

SENIORENBELANG UDEN kan helpen met uw belastingaangifte 
Velen van u ontvangen van de belastingdienst binnenkort weer een verzoek om aangifte te doen van het 

inkomen over 2020. Seniorenbelang Uden is graag bereid om, naast onze vaste klanten, die al gebruik maken 

van onze belastinginvullers, voor dit jaar nog een BEPERKT aantal nieuwe klanten daarbij te helpen, 

indien dit mogelijk is. Wilt u, als nieuwe klant, van de diensten van S.U. gebruik maken dan kunt u voor de 

aangifte van 2020 contact opnemen met:   

Frans Peters, telefoon: 06-29736040 of email: franssu.v.p.a.b@gmail.com  

Hij zal u dan, zo mogelijk, onderbrengen bij een van onze belastinginvullers, die daarna contact met u 

opneemt voor de aangifte. 

Onze belastinginvullers kunnen u alleen maar helpen met de belastingaangifte. Zij kunnen en mogen u niet 

adviseren in belastingzaken. Daarvoor moet u bij een erkende belastingadviseur zijn. 

Onze belastinginvullers werken op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat gemaakte kosten, zoals b.v. reis- 

kopieer en printkosten door de belastinginvuller in rekening kunnen worden gebracht. Dit wordt van tevoren 

aan de betreffende persoon medegedeeld. Deze onkosten vergoeding is voor de aangifte 2020 voorlopig 

vastgesteld op € 12,00 • per huishouden. 

 

Wie komen hiervoor in aanmerking? 

Deze service is bestemd voor alle inwoners van Uden met een AOW-uitkering en een belastbaar inkomen  

(in 2020) van maximaal € 35.000,00 • voor een alleenstaande en € 50.000,00 • voor samenwonenden. Voldoet 

u hier niet aan dan kunt u eventueel toch van hun diensten gebruik maken als zij daartoe bereid zijn, maar dat 

gebeurt dan op “persoonlijke titel” van de betreffende belastinginvuller en buiten de verantwoordelijkheid van 

de KBO en Seniorenbelang Uden.      

In zijn algemeenheid geldt wel dat het om redelijk eenvoudige aangiften moet gaan. 

 

Voorbereiding: 

Om te voorkomen dat de hulp bij aangiften een tijdrovende zaak wordt, is het de bedoeling dat u voorafgaand 

aan de afspraak met uw belastinginvuller, uw financiële gegevens die u bij de aangifte nodig heeft, in huis 

hebt en zoveel mogelijk geordend. Denk er daarbij ook aan, dat documenten die digitaal, b.v. via “Uw bank” 

of “Mijn Overheid” komen, ook beschikbaar moeten zijn.   

Daarbij gaat het in het bijzonder om de volgende informatie: 

 

1) Om uw aangifte in te kunnen vullen is een Machtigingscode vereist (dus niet uw eigen DigiD-Code). 

Een machtigingscode kunt u zelf telefonisch aanvragen via 088-1236555 of digitaal via: 

www.machtigen.digid.nl  U heeft daarvoor uw Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum nodig. 

U kunt ook afspreken met uw belastinginvuller dat hij/zij dat voor u doet. Nadat u de machtigingscode 

heeft ontvangen moet deze geactiveerd worden. Dit kunt u eventueel ook weer door uw 

belastinginvuller laten doen, door de machtigingscode aan hem of haar door te geven. 

Belastingplichtigen die voorgaande jaren ook al een machtigingscode hadden aangevraagd en 

ontvangen, zullen de nieuwe machtigingscode voor 2020 meestal automatisch thuisgestuurd krijgen. 

Ook deze moet dan nog wel geactiveerd worden.  

2) Het jaarinkomen 2020: De jaaropgave(n) van de Sociale Verzekeringsbank, 

3) Uitkeringsinstanties, Lijfrenteverzekeraars en eventuele Pensioenfondsen.   

4) De WOZ-beschikking van de Gemeente met peildatum: 01-01-2019.  

5) (Opgave heeft u in 2020 ontvangen met de aanslag Gemeentelijke belastingen)  

6) Het Financieel Jaaroverzicht 2020 van uw bank(en) met de gegevens van uw bank- en 

spaarrekeningen, uw beleggingen en uw hypotheek.  

http://www.machtigen.digid.nl/


 

 

7) Rekeningen van “Buitengewone uitgaven” i.v.m. ziekte(n) die niet onder uw eigen risico van  

8) € 385,00 vallen en niet door uw ziektekostenverzekering worden vergoed. (niet aftrekbaar zijn b.v.: 

eigen bijdrage voor hoortoestel, CAK/WLZ en brilkosten)      

 

9) Bewijsstukken van gedane (ANBI) giften.   

10) Opgave van uw aandeel 2020 in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren, indien u in 

een koopappartement van een appartementencomplex woont.  

11) De eventuele beschikking van zorg- en huurtoeslag, als u deze wilt laten aanpassen.      

12) In principe wordt deze beschikking automatisch aangepast door de belastingdienst na ontvangst en 

akkoord van de aangifte. 

13) Tijdstip van aangifte en verzending: 

De aangifte over 2020 kan pas worden gedaan vanaf 1 maart 2021. Zodra u alle documenten  

(zie voorbereiding) gereed hebt, kunt u een afspraak maken met uw belastinginvuller. 

IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN ZAL DE AANGIFTE WAARSCHIJNLIJK NOG 

NIET BIJ U THUIS KUNNEN GEBEUREN. U KUNT MET UW BELASTINGINVULLER AFSPREKEN 

HOE DAT NU HET BESTE GEREGELD KAN WORDEN. MEESTAL ZULT U DAARVOOR UW 

GEGEVENS BIJ HEM/HAAR THUIS MOETEN AFLEVEREN, ZODAT HIJ/ZIJ DE AANGIFTE 

VANUIT ZIJN OF HAAR EIGEN HUIS KAN AFWERKEN. 

 

De aangifte dient vóór 1 mei 2021 bij de belastingdienst te zijn.  

Uiteraard kunt u altijd uitstel vragen tot 1 september. Deze aanvraag moet dan wel vóór 1 mei gebeuren.  

U kunt dit zelf doen via telefoonnummer 0800-0543 of  055-5385385 of uw belastinginvuller kan dit (ook 

digitaal) voor u doen. Houd hiervoor uw BSN-nummer bij de hand. 

 

Verantwoordelijkheid voor de aangifte:  

Om een aangifte correct te kunnen invullen, is de belastinginvuller afhankelijk van de informatie en 

documenten die door de belastingplichtige(n) wordt verstrekt. 

Daarom is en blijft de belastingplichtige te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste 

aangifte. De belastinginvuller is hiervoor dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk. U tekent hiervoor een 

zgn. ”Meegeefbrief”.    

De belastinginvuller heeft een geheimhoudingsplicht en beschikt over een speciale pas voor eventuele 

legitimatie.  

• Deze bedragen zijn vooralsnog onder voorbehoud. Mochten er nog wijziging in komen dan worden 

deze medegedeeld in de Actueel van maart. 

Contactpersoon/coördinator belastinginvullers en contactpersoon voor nieuwe klanten:     Frans Peters 

(Telefoon: 06-29736040 en email: franssu.v.p.a.b@gmail.com)   

 

Onze huidige belastinginvullers zijn: 

Jan Hegeman – Telefoon: 0413-264866 –      emailadres: janhegeman1945@gmail.com 

Lenie van Heusden – Telefoon: 0413-253716 –     emailadres: l.v.heusden@hotmail.com 

Ben Hilders – Telefoon: 06-51520517 –   emailadres: benhilders@gmail.com 

Jan de Koning – Telefoon: 06-17962569 –   emailadres: jdku88@gmail.com 

Win van Lanen – Telefoon: 0413-249432 –   emailadres: wvlanen@hotmail.com 

Arnold van Lieshout – Telefoon: 0413-262700 –  emailadres: lieshout24149@gmail.com 

Henk Reuvekamp – Telefoon: 0413-266073 –  emailadres: genhreuvekamp@home.nl 
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Albert van Rosmalen – Telefoon: 0413-260126 –  emailadres: vanrosmalen@home.nl 

Edwin van der Burgt – Telefoon: 06-55833150 –  emailadres: edwin@huiskamerhypotheken.nl 

Frans Peters – Telefoon: 06-29736040 –   emailadres: franssu.v.p.a.b@gmail.com 

 

Frans Peters – Coördinator belastinginvullers Seniorenbelang Uden 

 

 

 

VERZEKERINGEN VIA VGZ 
 

Als u contact moet opnemen met VGZ voor een daar af te sluiten verzekering onder het collectief van KBO 

Brabant, of als u een aanvullende zorgverzekering heeft bij VGZ onder het collectief van KBO Brabant en u 

wilt uw contributie 2021 van Seniorenbelang Uden terug krijgen (zie mededeling in de Actueel van januari), 

dan heeft u daarvoor het werkgeversnummer van de KBO nodig en dat is: 43572 

 

 

Frans Peters 

 

 

Als leden over iets informatie willen hebben dan moeten zij contact opnemen 

met het juiste bestuurslid uit de colofon o.a. ouderenadvies bij Diny 

Rooijakkers, reizen bij Wim Uijtdewilligen, leden bij John Bongers etc, etc. 

en niet bij de secretaris. 

 

Bij voorbaat onze dank. 

Redactie S.U. 
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WIE VERRE REIZEN DOET….. KAN VEEL VERHALEN.  DEEL 6 

 
Deze keer neem ik u helemaal mee naar de andere kant van de wereld. We gaan ruim 13 uur vliegen en 

komen dan aan in het Zuid-Amerikaanse land Peru.  

Voor velen een land met iets magisch, iets mysterieus. 

We schijven 2010. Mijn baan in het onderwijs zit er naar veertig jaar op en ik wil nu samen met mijn vrouw 

eindelijk deze droom waarmaken. Een reis naar het land van de Inca’s.  

Lima is de reusachtige hoofdstad van dit uitgestrekte land. De stad ligt aan de Grote Oceaan en er is een 

heerlijk Middellands Zeeklimaat. Hier starten we voor een reis van drie weken, waarbij we in allerlei 

klimaatzones zullen komen. Elke keer kwamen we weer voor nieuwe verrassingen te staan. 

We hebben een Nederlandse gids, die al jaren in dit land woont. Hij 

kent de mensen en de taal.   

Hij neemt ons in het begin mee naar de Ballisto Eilanden, die ook 

wel eens de ‘Galapagos van de armen’ worden genoemd. U weet 

ongetwijfeld, dat de Galapagos eilanden bij Ecuador beroemd zijn 

geworden door de ontdekkingen van Charles Darwin, die hierna 

zijn evolutietheorie opstelde. Maar om hier vanuit Peru naar toe te 

gaan is een zeer kostbare aangelegenheid. Vandaar dat we naar de 

Ballistos voeren. Je mag de eilanden zelf niet betreden, want ze 

vormen een beschermd natuurgebied. Maar je gaat er met de boot 

wel vlak langs. 

Op deze eilanden bevinden zich vele kolonies vogels: aalscholvers, 

meeuwen, pinguïns en nog veel meer.  

En verder zie je er honderden zeeleeuwen liggen.   

Je kijkt werkelijk je ogen uit. 

Een paar dagen later zaten we in de woestijn.  

Overdag was het flink heet. We kwamen in een oase terecht met een 

hotelletje, een paar huizen en een meer.  

Werkelijk het enige water in de verre omtrek. 

Een heel 

bijzondere plaats is Nasca. Hier heeft ruim 

vijftienhonderdjaar geleden een Indianenvolk een aantal 

gigantische figuren op de grond afgebeeld. Figuren als 

een aap, een kat, een kolibrie en nog een aantal andere 

dieren De lijnen hebben een lengte die varieert van 50 

tot meer dan 250 meter. 

Als je de figuren wilt zien, moet je die bekijken vanuit 

de lucht.  

En omdat ik net die dag jarig was, kreeg ik van mijn 

vrouw een vlucht cadeau. Uiteraard ging ze zelf ook 

mee. En zo zaten we, samen met nog twee andere 

reizigers en de piloot in een klein vliegtuigje boven het 

Andesgebergte. We vlogen niet zo hoog, zodat je de figuren duidelijk kon zien. Af en toe hing het vliegtuig 

een beetje scheef naar links of rechts, om ons in staat te stellen foto’s te maken. Het was een schitterend 

avontuur en we konden alles goed waarnemen. De grote vraag bleef echter: waarom is dit rond het jaar 500 

gemaakt?  

En vooral: hoe hebben ze dit in hemelsnaam voor elkaar gekregen? 

 

 



 

 

Een aantal dagen later zaten we in het hart van 

de Andes, in een hotelletje in de buurt van de 

Colca Canyon. Het leek bijna, of we alleen op de 

wereld waren. Als je ’s avonds buiten stond, zag 

je de zuidelijke sterrenhemel in al zijn pracht. Ik 

denk dat er wel een miljoen sterren zichtbaar 

waren. Dan voel je je wel erg nietig. 

De ochtend daarna reden we in alle vroegte naar 

de kloof zelf. Die heeft een diepte van bijna 

1000 meter en rijst daarna op in een berg van 

meer dan 2000 meter hoog. Op zich al enorm 

imposant. Hier leven de bekendste roofvogels 

van Peru: de condor. Hopelijk kregen we ze te 

zien. Dat weet je maar nooit. Ooit was mijn 

schoon\zus daar en na uren wachten vertrok ze weer zonder een vogel gezien te hebben! 

Wij hadden alle geluk van de wereld. Op de thermiek kwamen er wel vijftien vogels omhoog. Ze zijn 

reusachtig groot: de spanwijdte van hun vleugels is 3 meter! Ze vlogen zelfs vlak over ons heen. Dit was 

werkelijk fenomenaal om te zien. Wel bijna een uur konden we er van genieten. En toen waren ze ineens hoog 

in de lucht verdwenen. Elke keer als we in Peru het bekende liedje: ‘El condor pasa’ hoorden, moesten we 

daaraan denken. U kent het misschien wel van Simon & Garfunkel, maar in Peru wordt het door vele bandjes 

op straat en in restaurants iedere keer gespeeld. 

Wat je verder over al in Peru ziet, zijn lama’s. Ze zijn 

daar net zo gewoon als bij ons koeien. Je hebt 

overigens meerdere soorten. Naast de lama heb je 

ook de alpaca en de zeldzamere vicuna. Alle drie 

soorten hebben gemeen, dat ze wol leveren voor 

heerlijk warme truien. 

Een ander bekend dier is de cavia. Voor de Peruaan 

is dat net als voor ons de kip. Zo worden ze dus 

gehouden: om op te eten. In een restaurant bestel je 

dan ‘cuj’. Eerlijk gezegd, ik vond het best lekker 

smaken….. 

De Andes bergen zijn hoger dan de Alpen. We zijn 

een keer op 5000 meter hoogte geweest, waar we (het 

was begin mei) een foto maakten van de hele groep in de eeuwige sneeuw. Op die hoogte is de lucht ook een 

stuk ijler. Als je daar last van krijgt, kun je cocasnoepjes kopen, coca thee drinken of op coca bladeren 

kauwen. Dat helpt prima. Deze producten zijn daar volkomen legaal, al komen ze af van dezelfde plant, waar 

ze ook cocaïne van maken.  

 

 

Maar de producten tegen de hoogteziekte zijn niet schadelijk. Ik heb zonder problemen de snoepjes zelfs mee 

terug kunnen nemen naar Nederland. 

 

 

 

 

 

 



 

Ondanks alle bijzonderheden moest het mooiste van de reis nog komen: een bezoek aan het Beroemde Machu 

Pichu. De historische Inca stad, hoog in de bergen gelegen en pas in 1910 herontdekt. Daar te zijn was altijd 

mijn droom geweest.  

En nu bezochten we dit wereldwonder. 

Je reist eerst per trein en dan met een busje. Daarna nog een stukje lopen en dan zie je de ruïnes liggen met de 

majestueuze berg op de achtergrond. Dan dwaal je tussen de gebouwen door en zou je willen dat stenen 

konden praten. Wat zouden ze allemaal te vertellen hebben? 

Op de terugweg met de trein ontstonden er aardig wat problemen. Onze trein was speciaal voor toeristen. 

Boeren die daar in de omgeving gewerkt hadden, moesten wachten.  

Die situatie was al een tijdje aan de gang. Na een paar kilometer bleek, dat de rails geblokkeerd was met 

stenen. De trein moest achteruit terug naar het station. Daarna doorzocht de politie de trein en werden de 

stenen verwijderd. Zo konden we uiteindelijk terug naar ons hotel, waar we diep in de nacht aan kwamen. 

De hoofdstad van het Incarijk was Cuzco. Daar verbleven we de laatste dagen van deze reis. Cuzco is een 

paradijs voor archeologen. Er is zoveel te zien wat herinnert aan de tijd, dat dit Indianenvolk hier haar eigen 

rijke leven had, voordat de Spanjaarden het land in de 16 eeuw binnentrokken en leegroofden.  

Er zijn nog zoveel bijzondere momenten in de reis geweest, dat ik ze niet allemaal in een verhaal kan 

vertellen. Ontmoetingen met bijzondere mensen, belevenissen op het hoogst bevaarbare meer ter wereld. Ik 

zal er volgende keer verder over vertellen……. 

 

Wim Uijtdewilligen 

 

  

 



 

PLANNING 2021 
UITERSTE AANLEVERDATA VOOR ARTIKELEN IN ACTUEEL DOOR 

DE ACTIVITEITEN-AFDELINGEN van SENIORENBELANG UDEN:  

 
Voor plaatsing in Actueel van:  Uiterste aanleverdatum: 

JANUARI     Zaterdag  12-12-2020 

FEBRUARI     Zaterdag  16-01-2021 

MAART     Zaterdag  13-02-2021 

APRIL      Zaterdag 13-03-2021 

MEI      Zaterdag 17-04-2021 

JUNI      Zaterdag 15-05-2021 

JULI      Geen Actueel in Juli 

AUGUSTUS     Zaterdag 17-07-2021 

SEPTEMBER     Zaterdag 14-08-2021 

OKTOBER     Zaterdag 18-09-2021 

NOVEMBER     Zaterdag 16-10-2021 

DECEMBER     Zaterdag 13-11-2021 

 

De artikelen moeten als bijlagen bij een email op maximaal A4 formaat worden aangeleverd als” Word” 

document. (geen PDF bestand), in het lettertype:  Times New Roman 12. 

Foto’s die ook op de website geplaatst moeten worden, moeten apart aangeleverd worden. 

De email met bijlage(n) te versturen naar:  

franssu.v.p.a.b@gmail.com en jansenioruden@gmail.com  

 

 

Beste mensen, 

In de nieuwsbrief van december 2020 van Eigen Herd stond een publicatie over de computercursussen die 

door Eigen Herd zouden worden aangeboden in het voorjaar van 2021. 

De start van cursussen zou in de week van 1 maart a.s. zijn. 

Wij moeten u helaas mededelen dat deze computercursussen geen doorgang vinden i.v.m. de Corona 

maatregelen. Het is te onzeker wanneer Eigen Herd de deuren weer mag openen en wanneer wij dan werkelijk 

kunnen starten met de Computercursussen. 

Om deze onzekerheid weg te halen is daarom besloten dat we pas weer met de computercursussen in Oktober 

2021 gaan starten.  

De cursisten die zich al in hebben geschreven krijgen persoonlijk bericht van bovenstaand besluit. 

Het cursusaanbod in het najaar van 2021 zal weer tijdig gepubliceerd worden in de Nieuwsbrief van Eigen 

Herd. 

We hopen u dan weer te mogen begroeten bij een van onze cursussen. 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Arno Claassen-de Wit Tel: 0413-265855 

 Met vriendelijke groet, 

Arno Claassen- de Wit  

Coördinator Computercursussen Eigen Herd   
 

mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
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 Bruukskes huukske. 

 
Even voorstellen, mijn naam is Cor van den Broek. 

Ik ben eind jaren 50 van de vorige eeuw geboren op de Hoenderbosch, voorheen ’n buurtschap in het 

buitengebied van Uden, nu Uden Zuid. 

Sinds 1996 schrijf ik met enige regelmaat verhalen en columns in het Udens dialect. 

Als jongste telg van ons gezin was de naam Bruukske, wat klein broekje betekend, natuurlijk snel gevonden. 

Voorheen heb ik wekelijks ‘n column verzorgd voor de Mooi Udenkrant maar door omstandigheden is die 

enkele jaren geleden gestopt. 

Ik ben daarom ook erg verheugd dat Frans Peters mij benaderd heeft om voor het blad Actueel, maandelijks 

een column in het Újese dialect te gaan schrijven. 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

 

 

Brabants is eigelek ’n kèi hèndige taol, zaote óp de middelbaore skool âlt te vèèchte in de Franse les of dè iets 

vrouwelek of mannelek waor, as Brabander is dè hèndig zat. 

As ge d’r ‘un,’ vùr kunt zette is ut vrouwelek èn ‘unne,’ is mannelek. 

Ut is un koei èn unne stier, un fiets èn unnen hond. 

Nou zette wij òk dik un ‘n,’ vùr ’n woord. Bevùrbild: “Wa vùr unne nauto hèdde gij? Unne Nopel”  Zoo òk 

unne nolliefant èn unne naap. 

In de kerk beginne veul dinge mi de letter ‘t,’ zoas ‘taltaor, ‘tùrgel èn ‘Tantoniusbild. 

Ge skrijft ut zoas ge ’t hurt. 

Mar ’t Újes dialect kan soms òk lastig zen. Zo fietste ik ‘ne keer mi óns moeder nor de kerk, daor 

aongekomme zi óns moeder tigge men: “Haauwtuthekut?” Ik keek ons ma aon en vraog wa ze bedoelde. Mar 

óns ma herhaolde gewoon wa ze zin: “Haauwtuthekut?”  

Un bietje kummelek keek ik heur aon en zeg: “Moeder, dè kunde 3 kirre zegge mar ik verstao d’r niks van. 

Waorop óns moeder zi: “Of dè ut hek ut haauwt as wij óns fietse d’r teege aon zette?”  Verwarrend, wánne. 

Zo stond ‘r in de mullesèènd ‘ne keer óp ’n houte bord geskrivve: “durke digtlaote valsenont.” 

Dan bende blij as ge oew taole kent, wánne?  

Wij Brabanders zegge òk âlt langs in plots van naast. 

Óp ’n fisje zi ’n boerke tigge ’n vrouwke: “Komt mar langs men zitte vrouwke.” Ut vrouwke kikt um nippig 

aon èn zi: “Ut is nie langs men mar neffe men.” Waorop dè boerke zi: “Och vrouwke, dan komde gij langs 

men zitte èn ik neffe ouw, dan kùmt ut hèndig goewd, wánne.” 

Zo kunne wij Brabanders mar slèècht wenne aon de praot van bovve de sloot, (Maas) 

Ik moes vùr m’n wèèrik vort nor Utrecht toe, dus ik stap smèèriges um 4.30 úre in munne nauto want ik moes 

um 6.00 úre óp ’t wèèrik zen. 

Mar wa denkte, dur waor un ongeluk gebeurd, dus fiele. 

Toen ik pas um half zeuve óp ut wèèrik aon kwâm, vroeg menne baos wurrum ik zò laot waor. Ik zeg: “ik 

snap d’r òk niks van, ik ben nog wel um half vijf aongereeje.”  

Waorop munne baos zee: “Oh, heb je ’n ongeluk gehad, pak dan eerst maar ’n bakje koffie en doe het maar 

even rustig aan.”  

Ik heb hum mar nie wijzer gemakt dan ie al waor, wánne 

 

Bruukske. 

 

 

 



 

Activiteit Kunst & Cultuur 

 

In deze eerste Actueel van 2021 treft u een overzicht aan van de lezingen die in de komende maanden staan 

ingepland. Gelet op de situatie waarin we ons thans bevinden, geldt daarbij nog steeds een nadrukkelijk 

voorbehoud. Niemand weet immers wat ons nog te wachten staat. Het blijft dus de vraag of, en zo ja met 

welke beperking(en), de lezingen doorgang kunnen vinden. 

We hopen er natuurlijk allemaal het beste van en daarom is in samenspraak met de docenten toch een 

programma samengesteld. Daarbij is er voor gekozen om de maanden januari, februari en een groot gedeelte 

van maart over te slaan. 

Vanaf 26 maart tot en met 28 mei is er elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 een lezing in de Eigen Herd. 

26 maart Marie Christine Walraven   De nieuwe manier waarop het lijdende lichaam van Christus werd 

 verbeeld in de periode 1300-1500 

2 april    Joop van Velzen                   Verschillende uitvoeringen van het Stabat Mater 

9 april    Marie Christine Walraven    Fatale Vrouwen, het door mannen bepaalde vrouwbeeld rond 1900  

16 april  Wil Boetzkes                        Vikingen-Noormannen-Normanni, cultuur van wereldformaat, deel 1 

23 april  Wil Boetzkes                        Vikingen-Noormannen-Normanni, cultuur van wereldformaat, deel 2 

30 april  Wil Boetzkes                        Vikingen-Noormannen-Normanni, cultuur van wereldformaat, deel 3 

7 mei      Jos Meersmans                     Joseph Haydn 

14 mei    Wil Boetzkes                        Mexicaanse muralisten en Frida Kahlo 

21 mei    Joop van Velzen                   De geschiedenis van de opera, deel 1 

28 mei    Joop van Velzen                   De geschiedenis van de opera, deel 2 

 

Over de kosten voor deelname aan de lezingen valt nu nog weinig te zeggen, omdat deze afhankelijk zijn van 

het aantal mensen dat in de zaal kan, respectievelijk mag, worden toegelaten. Uitgaande van een minimale 

bezetting van 30 deelnemers moet u rekening houden met een bedrag van maximaal 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 e-

mail 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 

 

mailto:p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl

