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                         Jaargang 33 – maart 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. John Bongers ledenadministrateur    Tel. 0413-270802 / 06-22237514  

E-mail: bongers47@gmail.com  

Mevr. Diny van Geffen  secretaris   Tel. 0413-263602 

Mevr. Riek Wijdeven  distributie   Tel. 0413-247029 

Bankrekening ledenadm.     NL73RABO0151903069 
 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

 

Dhr. Ton Vincenten Voorzitter en Public Relations 

E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl    Tel. 0413-245001 
I.v.m. Ziekte via de Vice -Voorzitter 

 

Dhr. Frans Peters Vice-Voorzitter; Penningmeester en Activiteiten 

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

Mevr. Maria Zegers  Secretaris Seniorenbelang Uden 

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

Mevr. Diny Rooijakkers Belangenbehartiging 

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

Dhr. Wim Uijtdewilligen  Evenementen en Reizen  

E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com  Tel. 06-44402599 
 

Dhr. John Bongers   Educatie en Voorlichting en Ledenadministratie 

E-mail: bongers47@gmail.com    Tel. 0413-270802 / 06-22237514 
 

Dhr. Jan van Duivenboden Redactie “Actueel” en Informatievoorziening 

E-Mail: jansenioruden@gmail.com   Tel. 0644254406 

VACANT 

WEBMASTER (kopij voor website) 

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

 

BELASTINGINVULLERS 

Coördinator: Dhr. Frans Peters      Tel. 06-29736040 

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

Adres:  Rooijsestraat 32b 5401 AT Uden Eigen Herd   0413-264593 

E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl 

Informatie over Seniorenbelang Uden zie bestuursleden SU 

 

Website: www.seniorenbelang-uden.nl 
 

ZIEKENBEZOEK 

 

Als u ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt en u wilt bezoek van onze ziekenbezoekers meldt u dan bij: 

Mw. Nelleke. Nederkoorn     0413-265439 

Mw. Thea Spanjers      0413-250620 

 

OUDERENADVIES 

 

Coördinator: Mw. Diny Rooijakkers    06-20454704 

Mw. Riet Gulen      06-51147585 

Mw. José Joosten      06-57011256 

Mw. Thea Spanjers      0413- 250620 

Hr.   Martin Reitsma      0413-251253 / 06-47014808 

Mw. Emmy Verstegen     0413-850822 / 06-23899636 

Mw. Joke van Riel      0413-268882 

Mw. Toos van Lieshout     06-83983746 

 

BEZOEK NABESTAANDEN 

 

In geval van overlijden verzoeken wij de nabestaanden dit te melden bij: 

Mw. Ans van de Elsen     0413-251444  

Mw. Joke van Riel      0413-268882  

 

CLIËNTONDERSTEUNERS 

 

Mw. Toos van Lieshout, coördinator    06-83983746 

E-mail: toosvanlieshoutpost1@gmail.com 

Mw. Nelleke Nederkoorn,     0413-265439 

Mw. 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 

 

 

 

 

mailto:tonvin@onsbrabantnet.nl
http://www.seniorenbelang-uden.nl/
http://www.regelzorg.nl/


 

Van de Voorzitter 
 

Als je een voorwoord wilt gaan schrijven voor 

een blad, dan gaat dat meestal over actuele 

zaken. En wat is er momenteel actueel?? 

Natuurlijk de coronacrisis en alles wat daarmee 

samenhangt. En dan gaat het alweer gauw over 

de problemen en de ongemakken die daarbij 

horen, zoals de Lockdown, die in variaties nu 

al bijna een jaar duurt, nu nog uitgebreid met een avondklok, 

waardoor we onze geliefden nog minder en dan meestal nog 

maar met 1 persoon kunnen zien, we met mondkapjes en angstvallig andere mensen ontwijkend, 

boodschappen doen en op straat lopen en we heel erg onze activiteiten missen bij Eigen Herd en de etentjes, 

reizen en theatervoorstellingen. En we begrijpen allemaal wel dat het nodig is om die “rot corona” er onder te 

krijgen en gelukkig gaan we daarbij ook de goede kant op nu er steeds meer vaccins op de markt komen om 

ons allemaal in te enten en te beschermen, maar we zijn er voorlopig nog niet, zeker als er dan weer een 

Engelse variant bijkomt. Er was dan wel van alles geregeld bij de Brexit met Engeland, maar voor het virus 

waren ze daarbij blijkbaar vergeten om b.v. de grens te sluiten.                                                                                                                      

En zo zie je dat ook ik ongemerkt weer een beetje hetzelfde aan het doen ben.                                                     

Dus stoppen daarmee en eens kijken of ik misschien niet beter over iets anders kan schrijven, zoals b.v. 

   “WE HEBBEN NU DAN TOCH WEER EEN KEER WINTER GEHAD”  

Na zoveel jaar. Want ook al bracht dat dan voor ons ouderen natuurlijk ook ongemakken mee, het was in ieder 

geval weer eens wat anders dan al die regen. Dit zag er toch weer veel leuker uit en de Kleuter was ook weer 

een keer dicht gevroren, zodat de liefhebbers na zoveel 

jaar toch eindelijk weer eens een keer de schaatsen 

onder konden binden, al moesten ze dan natuurlijk wel 

anderhalve meter uit elkaar blijven. Velen van ons 

hebben daarbij misschien ook nog wel herinneringen 

aan hoe de markt er vroeger in wintertijd uitzag met 

het Prilleke en ik heb daarvan nog enkele foto’s 

gevonden die ik daarom aan dit artikel toevoeg. 

 Maar daarna gaan we dan gelukkig weer naar de lente 

toe, zoals daar de eerste sneeuwklokjes en krokusjes 

alweer hun kopjes opsteken en als straks weer het zonnetje gaat 

schijnen en er steeds meer mensen gevaccineerd zijn en ook weer 

meer buiten kunnen komen, dan komen we hopelijk in een tijd 

waarin we nog veel over de achter ons liggende vervelende, 

verdrietige en angstige periode zullen napraten, maar waarin we 

dan weer vooruit kunnen kijken en onze geliefden en 

(klein)kinderen weer kunnen knuffelen, we weer gewoon kunnen 

winkelen, naar een restaurant kunnen gaan of terrasje kunnen 

pikken, weer afspraakjes kunnen maken en erop uit kunnen gaan 

met onze vrienden en vriendinnen en ook weer de gemiste 

activiteiten kunnen gaan doen in Eigen Herd en weer kunnen 

deelnemen aan etentjes en uitstapjes.         

Het is nog even volhouden en doorbijten maar zoals Mark Rutte ook zegt: Er is licht aan het einde van de 

tunnel en die tunnel zien we al. We moeten er al alleen nog even door.                                                                                                         

Frans Peters          

Agenda 
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Inleveren kopij:  13-03-2021 

Verschijningsdatum: 22-03-2021 



Adviesraad Sociaal Domein Uden 
 

De ASD-Uden vormt de brug tussen de inwoners van Uden en de Gemeente 

Het Sociaal Domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken, inkomen en actief betrokken zijn 

bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zoveel mogelijk zelfstandig (ouder) worden. Over 

leven met een ziekte of handicap.              Op deze manier willen de ASD-leden met elkaar het Sociale 

Domein helemaal bestrijken. Het doel is dat uiteindelijk iedereen, die dat wil, op een goede manier mee kan 

doen aan de samenleving. 

De adviesraad is opgedeeld in vijf themagroepen, die zich inzetten op het gebied van: 

• Armoede-werk-inkomen  

• Jeugd en onderwijs 

• Mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap 

• Senioren 

• Toegankelijkheid 

De themagroepen vertegenwoordigen op deze wijze de kwetsbare burger.             

Vanuit de Vereniging Seniorenbelang Uden heeft 1 verenigingslid zitting in de themagroep Senioren en deze 

positie is momenteel vacant. 

Heeft u ambitie om deze vacature te gaan vervullen, dan kunt u nadere informatie krijgen over b.v. agenda, 

notulen en vergaderdata van deze themagroep op: www.adviesraadsociaaldomein-uden.nl Ook kunt u nog 

nadere informatie verkrijgen en u aanmelden bij de Voorzitter van de Vereniging Seniorenbelang Uden, de 

heer Frans Peters, telefoon: 0629736040 of emailadres: franssu.v.p.a.b@gmail.com 

Wat doet de Themagroep Senioren 
 

Een integraal seniorenbeleid is voor ons als themagroep Senioren heel belangrijk. Het aantal 
senioren in onze samenleving groeit elk jaar. We leven langer, blijven langer thuis wonen en 
steeds meer senioren nemen actief deel aan de samenleving o.a. als mantelzorger en/of 
vrijwilliger. 
Onze themagroep houdt in de gaten of wonen, zorg, welzijn, inkomen en mobiliteit op elkaar 
worden afgestemd. 
Het is van belang dat er snel kan worden gereageerd als de zorgbehoefte toeneemt, bijvoorbeeld 
bij het verminderen van de gezondheid. Dat tijdig reageren is belangrijk, hierdoor kan bijvoorbeeld 
eenzaamheid worden aangepakt of armoede ondervangen worden. 
Ons doel is dat alle senioren kunnen deelnemen aan de samenleving en hun belangen te 
behartigen dat ze mee kunnen blijven doen. Onderwerpen als vergrijzing, zorg, welzijn en 
dementie verdienen veel aandacht in onze themagroep. Onze taak is dit in de gaten te houden en 
de gemeente op tijd te informeren, te attenderen, of te adviseren, wanneer blijkt dat er bepaalde 
zaken niet goed verlopen. 
De Adviesraad Sociaal Domein, waar de themagroep Senioren deel van uit maakt, zal zowel 
gevraagd als ongevraagd adviseren in het te voeren beleid van het College B&W. 
Onze opzet hierbij is de belangen van en voor alle senioren in de gemeente Uden te 
behartigen. 
Daarnaast heeft de themagroep een signalerende, evaluerende en creërende functie. Dit houdt 
in dat we van onze achterban de benodigde input nodig hebben over allerlei onderwerpen die 
beter geregeld kunnen en/of zouden moeten worden. We willen eenieder bij deze onderwerpen 
betrekken om zoveel mogelijk invloed op het beleid te hebben. Dit kunnen we alleen bereiken 
door samenwerking bewerkstelligen.  

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


 

Informatie oplichting en coronavaccinatie 
 

Ik wil graag een ernstige vorm van oplichting onder uw aandacht brengen.                            

Met name senioren worden hierbij benaderd door oplichters.  

Het gaat dan over een nepafspraak voor het coronavaccin. 

 

Waar gaat het om? 

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 

De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als “Team Thuiszorg of GGD”, of het is zogenaamd een 

gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD.                                               

Mensen worden gebeld om een (nep)afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona.  

Er wordt geld voor gevraagd. De daders zijn gewiekst en hebben op elke vraag een antwoord paraat.  

Ze beweren b.v. dat het “slachtoffer” nog een brief ontvangt, maar er alvast betaald moet worden via een 

digitaal betaalverzoek. En er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaald. 

 

Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken. 
 

De Coronatest en het vaccin zijn nl. altijd gratis! 
 

Hoe werkt het namelijk echt: 

De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent voor het 

coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD en in die brief staat een telefoonnummer dat u zelf moet bellen 

om een afspraak te maken met de GGD. 

Vertrouw dus altijd op uw “niet plus gevoel” als u gevraagd wordt om geld voor een vaccinatie of test en 

maak dus nooit geld over.                                                                      

Hang gewoon op als u dit soort telefoontjes krijgt en meld het bij de politie. 

Heeft u wel geld overgemaakt aan oplichters, bel dan direct uw bank. Soms kunnen zij het betaalverkeer nog 

stopzetten. Ook kunt u terecht bij de fraudehelpdesk: 088-7867372. 

Bij twijfel kunt u ook nog altijd de GGD bellen op nummer: 0800-1351. Zij zijn dagelijks bereikbaar van 

08.00 tot 20.00 uur. 

 

 

Frans Peters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mogelijk nieuwe woonvormen voor senioren in Uden 
Uden-centrum, vergeet je senioren niet! 

Uden en omgeving is een aantrekkelijk woongebied voor alle leeftijdsgroepen. De hele regio is in de 

afgelopen 50 jaar uitgegroeid van Brabantse Peel-dorpen naar een groot economisch woon- en werkgebied, 

waar het op z'n Brabants gezegd 'goed toeven is'. En Uden is de sfeervolle bakermat geworden, waar je naast 

prettig wonen en werken in een prachtige omgeving kunt opgroeien. En waar onze senioren, in de loop der 

jaren gekomen vanuit alle windstreken in Nederland, op Brabantse wijze zo lang mogelijk willen blijven 

wonen en recreëren! Dit o.a. vanwege natuurgebied de Maashorst en het centrum van Uden met markt, 

winkels, horeca, verenigingen, een zwembad, bioscoop, bibliotheek, schouwburg en een museum. Ook het 

centrale busstation is een belangrijk punt. En vergeet niet dat door de ruim aanwezige zorgvoorzieningen 

zoals fysio, artsen, apotheken en ziekenhuis, Uden positief vergrijst! Senioren leveren een grote bijdrage aan 

de plaatselijke economie. Dus: Uden, vergeet je senioren niet!   

 Nieuwe woonvormen 

Veel senioren wonen nu nog in grote eengezinswoningen. Ze zouden graag willen verhuizen naar kleinere 

woningen maar wel met de ruimte om lekker buiten te zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in een woonhof met 

gezamenlijke tuin en waar ook oog is voor elkaar. Helaas is aan dit soort woningen een groot gebrek, 

waardoor de grotere huizen niet vrijkomen voor doorstroming. 

Sinds 2015 hebben een aantal geïnteresseerde Udenaren zich aaneengesloten om sociale samenwerking in 

vernieuwende woonvormen te realiseren. Inmiddels hebben zich meer dan 250 alleenstaanden en echtparen 

uit Uden zich bij Stichting Knarrenhof ingeschreven. Er ontstond een woordvoerdersgroep, de zogenaamde ' 

Trekkersgroep'. Voor het onderhouden van contacten met o.a. de genoemde stichting, woningbouwvereniging 

Area, gemeente Uden en overige contacten zoals KBO-Brabant en haar lokale partner Seniorenbelang Uden. 

 Een woonhof haalbaar in Uden? 

Vanaf het begin spreken alle geïnteresseerde senioren zich uit om met de Gemeenteraad en B&W te komen tot 

een voorstel voor een ideale locatie nabij het centrum. Een van deze plekken is de Leeuweriksweg 

(vrijkomende politiebureau en brandweerkazerne). Een bouwplan met eventueel een combinatie voor senioren 

en jongeren/starters in de vorm van een woonhof met centrale tuin en ‘naoberschap’ zou 'ruimtescheppend' 

werken, zeker in de buurt van het busstation en het bevrijdingspark. Zo’n bouwidee, genoemd 'Hof van Uden', 

is door ondergetekende op persoonlijke titel op 6 april 2020 aan de wethouder voorgesteld en later ook ter 

informatie aan B&W en alle raadsfracties toegestuurd. Jammer dat er nog geen reactie is. Vanuit de media 

vernamen wij dat op 10 december jl. tijdens de commissievergadering één van de fractieleiders zijn voorkeur 

geeft aan de hoogstbiedende projectontwikkelaar! Dus dan toch weer dure woningen/appartementen op de 

ideale centrumplek voor onze senioren? Hopelijk worden zij in het a.s. eindverslag van de projectgroep 

'Centrumvisie' niet vergeten! 

 Omdat eerdergenoemde Trekkersgroep gelegaliseerd wil gaan werken als officiële gesprekspartner van de 

ingeschreven geïnteresseerden, overweegt zij de oprichting van een vereniging, bijv. genaamd 'Woonbelang 

Senioren Uden'. Inmiddels stelt Rijksoverheid en Provinciale Staten voor deze woonvormen subsidies 

beschikbaar. Mogelijk komen er nog andere locaties vrij in het centrum (Kastanjeweg?) en in het buitengebied 

(Kamer 4?). 

Bent u ook geïnteresseerd in wonen in een nieuwe gezamenlijke woonvorm, neem dan contact op met 

Ines Hoyng (telefoon 0413 269070).   

 Er wordt ons nu, met dank, door “Seniorenbelang Uden” de mogelijkheid geboden u te informeren over onze 

reeds vanaf 2015 gepleegde activiteiten. 

 2021-02-10: Hans te Pas (namens onze vrijwilligers)  



 

WIE VERRE REIZEN DOET….. KAN VEEL VERHALEN.  DEEL 7 
 

De vorige keer heb ik u meegenomen naar Peru. 

We hebben daar heel bijzondere ervaringen 

opgedaan. En daarom wil ik er nog iets meer over 

vertellen. 

Aan het eind van de vakantie waren we in Cusco. 

Deze stad was het hart van de Inca zo’n 

vijfhonderd jaar geleden. In het midden van de 

plaats is een groot plein. In de meeste Zuid-

Amerikaanse plaatsen noemen ze dat Plaza Major, 

net zoals bij ons de Markt is. In Cusco staat aan dat 

plein een grote kathedraal. Er voor zijn een aantal 

brede trappen. 

Wij waren even op de trappen gaan zitten om alles 

rustig te overzien.  Nu ja, rustig… In de kerk 

achter ons werd flink gezongen. En toen gingen 

plotseling de deuren van de kerk open en kwam 

een bonte stoet van mensen naar buiten. Ze liepen 

de trappen af en begonnen aan een optocht rond het 

plein. Dat stroomde in een ommezien van tijd vol. 

Kennelijk hadden we een aankondiging gemist. Er 

werd muziek gemaakt. Het was een uitermate 

kleurrijk schouwspel. Het had wel iets weg van 

carnaval. We genoten er erg van. 

Naast ons kwam een vrouwtje zitten. Enigszins 

gebogen, zwart met grijs haar en flink gerimpeld. 

Ze miste een aantal tanden. Ze vroeg vriendelijk 

iets aan mijn vrouw Lidy, maar die spreekt geen 

Spaans. Ik wel, dus ik vertaalde haar vragen. Ze 

wilde weten waar we vandaan kwamen. Toen 

vertelde ze dat ze hier al heel haar leven woonde. 

Ze had ook kleinkinderen, net als wij. Lidy zei: 

vraag eens hoe oud ze is. Ik schatte haar midden 

80. Maar op mijn vraag antwoordde ze trots: ik ben 

al 65. Toen beseften we wel, in wat voor een luxe  

wereld wij in Nederland leven. Zij was dus 

duidelijk getekend door de tand des tijds. 

Een heel andere ontmoeting hadden we in Lima. 

Daar woont een in zowel Noord- als Zuid-Amerika 

zeer beroemd kunstenaar, die daar in vele grote 

musea heeft geëxposeerd.  

Zelfs in de National Gallery in New York.  

We hadden al eerder een groot beeld van hem zien 

staan: de Kus.  Onze gids kende de man. Hij nam 

ons mee naar zijn atelier, waar een aantal van zijn 

kunstwerken hingen. Toen we daar rond aan het 

kijken waren, kwam de beroemde schilder, Victor 

Delfin, zelf binnen. Dat was heel bijzonder. Hij 

maakte met zijn 82 jaar een behoorlijk vitale 

indruk. Hij stond bekend als een echte Don Juan en 

dat was te merken ook. Uiteraard ging Lidy met 

hem op de foto. . Het was heel apart om deze man, 

die overigens nog steeds als kunstenaar actief is 

(hij is nu 92) te ontmoeten.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Eerder deze reis waren we hoog in het 

Andesgebergte aan het hoogst bevaarbare meer ter 

wereld. Het Titicacameer, op de grens van Peru en 

Bolivia. In dat meer zijn een aantal drijvende 

rieteilanden, waarop de Uros Indianen leven. Zelfs 

de boten zijn van riet gemaakt. We stapten in zo’n 

bootje om er heen te varen. DE mensen waren heel 

vriendelijk. Ze spraken naast hun eigen 

onverstaanbare taal ook Spaans. Ze legden veel uit 

over hun gewoonten en hun voedsel. Zelfs delen 

van het riet zijn eetbaar en ook in hun kleding is 

het verwerkt.  Regelmatig moest het riet van de 

eilanden worden bijgewerkt. 

Hun woningen zijn heel eenvoudig. Een bed (met 

een rieten matras uiteraard) en wat meubels. De 

mensen leven vooral buiten. Twee dingen vielen 

ons op. Er stond een grote kleuren-tv. En buiten 

stonden palen met zonnecellen. Waarom? Was de 

vraag. Ze hadden stroom nodig voor hun Tv, maar 

ook om dagelijks hun mobieltjes te kunnen 

opladen. Niks primitiefs dus; een geheel eigen 

levenswijze. Overigens hadden veel mannen een 

baan op het vasteland, waar ze dus iedere dag met 

hun rieten boot naar toe voeren. Het was een 

unieke ontmoeting. 

De Inca cultuur is nog steeds verweven met het 

huidige leven in Peru. Overal, zeker in het 

binnenland, kom je tempels en andere gebouwen 

tegen. En het wonderlijke is, dat die zo gebouwd 

zijn, dat ze vele aardbevingen hebben doorstaan. 

Knap eigenlijk.  Ook zijn er musea, waar je veel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de oude cultuur kunt zien. In een museum was 

wel iets heel bijzonders. De mummie van een jong  

hoogte in de bergen. Het was een offer geweest 

van de Inca’s om de Goden tot vriend te houden. 

Ja, zo ging dat toen. Voor meisjes was het een hele 

eer om uitgekozen te worden als offer, zo wordt er 

gezegd. Maar ik betwijfel sterk of die meisjes er 

toen ook zo over dachten. In ieder geval heeft dit 

meisje in het museum nu een bepaalde 

eeuwigheidswaarde, maar we vonden het ook wel 

zielig. Er waren trouwens meer plaatsen, waar 

mummies zijn gevonden. Die zijn min of meer 

intact gelaten en je kunt ze bezoeken. Lekker een 

beetje griezelen! 

Peru is een fantastisch land om te bezoeken. 

Ongelooflijk rijk aan kunst, cultuur en natuur. Het 

is voor ons een onvergetelijke reis geweest. 

 

Aangezien we voorlopig echt nog niet op pad 

kunnen en mooie reisjes kunnen maken, zult u het 

nog even met deze virtuele tochten moeten doen. 

Ik hoop dat u dat ook een beetje leuk vindt als 

alternatief. Volgende keer wil ik u meenemen, naar 

het land dat nu al twee jaar als reisdoel op het 

programma staat van de Evenementen commissie. 

Ik neem u mee naar Kroatië. 

 

 

Wim Uijtdewilligen 



 

Wat zijn vrijwillige Cliëntondersteuners en wat kunnen zij voor u betekenen? 

Wat is een cliëntondersteuner(CO)? 
Onze vereniging heeft vrijwilligers die een cursus hebben gevolgd voor cliëntondersteuning. Ze zijn op de 

hoogte van voorzieningen, die de gemeente via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor u 

verzorgt. 
 

Wat kan een Cliëntondersteuner voor mensen betekenen?  
De Cliëntondersteuner probeert samen met u helder te krijgen wat uw behoefte is om de juiste hulp te krijgen. 

Bijvoorbeeld u merkt dat uw gezondheid achteruit gaat, waardoor u niet langer helemaal zelf het huishouden 

kunt doen zoals stofzuigen, dweilen, bed opmaken. Ook het verplaatsen kan moeilijker worden, fietsen is niet 

meer veilig of het autorijden is niet meer verantwoord. 

Toch wilt u graag zelfstandig blijven en daarvoor kan de gemeente via de WMO oplossingen bieden.  

U kunt advies vragen aan de CO en met hen bekijken of een aanvraag bij de gemeente zinvol is. 

Wanneer een WMO-aanvraag wordt ingediend, komt de Cliëntondersteuner op voor uw belangen.  

Ook informeren we u hoe het hele proces verloopt. 

Als Cliëntondersteuner staan we naast u. 
 

Hoe was het in 2020?  
Het jaar 2020 is voor ieder een bijzonder jaar geweest. Zo ook voor de WMO-aanvragen. Er kan echter veel 

per telefoon geregeld worden en als het nodig is komen we toch op een veilige manier bij u thuis. Ook de 

zogenaamde keukentafelgesprekken door de consulenten van de gemeente vinden veelal per telefoon plaats, 

maar we kunnen erbij zitten en meeluisteren en praten. 

 De meest voorkomende hulpvragen: 

• Huishoudelijke hulp 

• Vervoersvragen bijv. Begeleid Vervoer Uden(BVU), regiotaxi, Valys) 

• Vragen over alarm 

• Divers: pgb, rijbewijs, administratie enz. 

Zo hebben de vrijwillige cliëntondersteuners het afgelopen jaar ruim 50 mensen kunnen ondersteunen bij hun 

WMO-aanvraag en hebben we tientallen andere mensen kunnen adviseren. CO’s zijn voor alle ouderen in 

Uden bereikbaar.   

Hoe kunt u het aanvragen?  

U kunt contact opnemen met één van de cliëntondersteuners. Zie Actueel. 

 



 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 

 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het 
coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een 
Ons Zomerfair organiseren aan het einde van de zomer. Er zijn verrassend 
veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement 
willen we er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten 

en drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens 
centraal in Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en 
wellicht verkopen?  
Meld u dan aan voor een kraampje via de website:  
www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 
 

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan 
naar Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.  
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-
Brabant een inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er 
wordt overleg gepleegd met allen die zich hebben aangemeld Doe mee! 
 
  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Activiteit Kunst & Cultuur 

De bijdrage in deze Actueel is in feite niet meer dan een herhaling van wat er de vorige keer is 

gecommuniceerd. De onzekerheid over wat ons nog te wachten staat met betrekking tot de besmettingsrisico’s 

en de voortgang van het vaccinatieprogramma is nog steeds groot.  

Daarmee is het ook volstrekt onduidelijk wanneer de Eigen Herd weer open mag en als het zover is hoeveel 

mensen er bij een lezing aanwezig mogen zijn.  

Ik kan hier wel melden dat de reacties op het gepubliceerde programma overwegend positief zijn. Het heeft 

voor alle lezingen geleid tot tientallen aanmeldingen. Daaruit blijkt in elk geval dat er bij veel mensen een 

grote behoefte bestaat om weer van start te gaan. Een van de reacties wil ik u hier niet onthouden: 

“Graag wil ik me aanmelden voor het hele aangekondigde programma. Geen mooier begin van het 

weekend dan een lezing in Eigen Herd.” 

Onderstaand dus nog maar een keer het programma voor de komende maanden en de procedure met 

betrekking tot de deelname aan een of meer lezingen. 

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

