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               Jaargang 33 – juni / juli 2021  

  Informatieblad van Seniorenbelang Uden 



 

VAN DE VOORZITTER 
 

Buitengesloten door de digitale wereld 
 

Zonder internet tel je blijkbaar niet meer mee. 

Banken, ziektekostenverzekeraars, 

woningcorporaties, gemeenten, belastingdienst, 

bedrijven; eigenlijk de gehele samenleving gaat er 

steeds meer vanuit dat iedereen maar over internet 

beschikt en daarmee om kan gaan. Je kunt ze per 

post of telefoon vaak niet eens bereiken.      

Kun je niet met een laptop, computer of 

smartphone overweg, of kun je je die 

eenvoudigweg niet permitteren omdat ze zo duur 

zijn, dan sta je meestal buitenspel. Je mist dan veel 

omdat je b.v. niet kunt deelnemen aan prijsvragen 

en enquêtes, je kunt geen aanvullende informatie 

opzoeken over onderwerpen die je interesseren, je 

kunt geen andere huurwoning krijgen en het is heel 

lastig om bankzaken te regelen. En al woon je vlak 

bij het gemeentehuis en je hebt een paspoort of 

rijbewijs nodig, dan kun je er meestal niet zo naar 

toe lopen, maar moet je eerst digitaal een afspraak 

maken. Sommige gemeentehuizen houden wel 

minimaal één fysiek loket beschikbaar om 

maatwerk te kunnen bieden, maar ze zijn dat niet 

“verplicht”. Ook bij banken kom je meestal niet 

verder zonder internet en internetbankieren en b.v. 

het financieel jaaroverzicht voor de jaarlijkse 

belastingaangifte kun je meestal ook alleen maar 

digitaal krijgen. De “Betaalvereniging Nederland” 

zegt dan wel dat banken er alles aan doen om 

iedereen te helpen, maar er worden steeds meer 

bankfilialen gesloten en dan komen er wel weer 

servicepunten bij in winkels als bv. Primera, 

waarbij een winkelmedewerker je kan helpen met 

internetbankieren, doch veel mensen en met name 

ouderen vinden het niet fijn en vertrouwd om 

financiële zaken met een winkelmedewerker te 

bespreken. Kinderen, familie of een aardige 

buurman/vrouw kunnen dan misschien wel helpen 

met bankzaken, doch veel ouderen willen nog zelf 

de regie kunnen houden over hun bankzaken en als 

ze hulp nodig hebben dan was de bankmedewerker 

toch de eerstaangewezen persoon en die is er 

meestal niet meer.    Ook woningcorporaties 

hebben te maken met burgers die online en digitaal 

niet of amper uit de voeten kunnen, omdat ze zich 

online moeten aanmelden, op een website bij 

moeten houden of er een geschikte huurwoning 

beschikbaar is en vervolgens ook weer via internet 

moeten reageren als ze daarvoor in aanmerking 

willen komen. Ook reparatieverzoeken moeten 

digitaal gemeld worden. Maar volgens de 

koepelorganisatie Aedes zouden corporaties wel 

bereid zijn om mensen daarbij te helpen die zoiets 

zelf niet online en digitaal kunnen. In de praktijk 

gaat dit echter meestal niet zo soepel.          

Bij de belastingdienst moet in principe ook alles 

digitaal en werd de blauwe enveloppe om je 

aangifte op papier te kunnen doen, enkele jaren 

geleden afgeschaft. Na een kritisch rapport van de 

Nationale Ombudsman kwam de blauwe enveloppe 

echter weer terug en kunnen belastingzaken dus 

desgewenst nog op papier gebeuren. Bij uw 

belastingaangiften kunt u echter gebruik maken 

van onze belastinginvullers, die uw aangiften wel 

geheel digitaal kunnen verzorgen en u daar geen 

omkijken naar heeft. Ook bij de bibliotheek zijn 

dikwijls coaches die u kunnen helpen met uw 

belastingaangiften of andere digitale zaken.          

Volgens Mark Rutte moet je zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven, maar dan moet het ook 

mogelijk gemaakt worden voor mensen die niet 

digitaal kunnen. Digitaal is wel de toekomst, maar 

cijfer m.n.de ouderen niet weg, omdat er altijd een 

zeker percentage volwassen niet met internet, 

smartphones e.d. overweg kan. Seniorenbelang zal 

daarbij, naar vermogen, helpen met 

computercursussen, belastinginvullers, 

clientondersteuners en ouderenadviseurs, maar de 

overheid moet bedrijven en instanties verplichten 

ook mogelijkheden te bieden voor digibeten.    

       

 Frans Peters

Agenda 
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van 

wijzigingen. 

 

Inleveren kopij:   

17-07-2021 

 

Verschijningsdatum:  

26-07-2021 



 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 

I.V.M. Ziekte via 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 

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 

 

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: Secretaris  keesenmariazegers@planet.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 

 

 

OUDERENADVIES 

 

Coördinator: Mw. Diny Rooijakkers    06-20454704 

Mw. Riet Gulen      06-51147585 

Mw. José Joosten      06-57011256 

Hr.   Martin Reitsma      0413-251253 / 06-47014808 

Mw. Emmy Verstegen     0413-850822 / 06-23899636 

Mw. Joke van Riel      0413-268882 / 06-82071282 

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 / 06-82071282 

 

CLIËNTONDERSTEUNERS 

 

Mw. Toos van Lieshout, coördinator    06-83983746 

E-mail: seniorenzorgtvl@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 
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WIE VERRE REIZEN DOET…… KAN VEEL VERHALEN 10 
 
Als U dit stukje leest is inmiddels 

waarschijnlijk bekend waar het weer veilig 

is om te reizen. We zitten allemaal te 

wachten op het einde van het coronatijdperk 

en we willen zo graag er uit, of dat nu 

dichtbij is of wat verder. Velen van U zijn 

waarschijnlijk inmiddels al gevaccineerd en 

hopelijk geeft dat ook een veiliger gevoel. 

We moeten de komende tijd nog even 

afwachten, misschien kunnen we in 

september/oktober  weer eens een dagje weg 

of een keertje met een niet al te grote groep 

een etentje organiseren. Desnoods splitsen 

we het aantal 

deelnemers en 

gaan we met de 

helft eerst en week later 

met de rest. Het zijn 

maar ideeën, ook 

bedoeld om de moed er 

in te houden. Tot de tijd 

dat we weer 

daadwerkelijk iets 

kunnen ondernemen wil 

ik U nog een paar van 

mijn persoonlijke 

reisverhalen vertellen. 

In het voorjaar van 2013 gingen mijn vrouw en ik 

op vakantie naar het Griekse eiland Corfu. In die 

tijd van het jaar was het daar nog vrij rustig. Er 

waren wel wat toeristen, maar dat waren meestal 

wat oudere mensen. 

Corfu heeft genoeg mooie plekjes die het bezoeken 

waard zijn. Maar 

daarover ga ik nu niet 

schrijven. Want we 

maakten wat andere 

bijzondere momenten 

mee. Op de eerste plaats 

was er op 30 april 

natuurlijk de kroning 

van Willem Alexander, 

die we volgden in een 

Hollands café in ode 

badplaats waar we verbleven. Alles was in oranje 

stijl ingericht en we dronken in plaats van 

oranjebitter een lokale drank, qum quat, die 

dezelfde kleur had.  Naast een 

aantal Hollandse gasten was er 

van Griekse zijde ook wel wat 

belangstelling voor deze 

koninklijke festiviteit. 

Het tweede bijzondere was het 

meemaken van het Grieks-

Orthodoxe Paasfeest. Wij hadden 

de Christelijke feestdagen al eind 

maart gevierd, maar volgens de 

Oosters Orthodoxen viel Pasen 

dit jaar op 5 mei. 

Op de vrijdag daar voorafgaand 

waren we in de hoofdstad van het 

eiland, Kerkyra. Een leuke en 

gezellige plaats. We merkten al 

snel dat er iets stond te gebeuren, want veel 

inwoners van het eiland en een aantal toeristen 

stonden in rijen langs de straten. We zagen een 

aantal processies, grote en kleine, waarin iconen 

onder baldakijnen werden meegedragen. Er liepen 

veel religieuzen mee, maar ook muziekkorpsen en 

ander groeperingen, zoals padvinders. De stoet 

ging meestal naar een van de vele kerken in de 

hoofdstad. Het geheel was erg kleurrijk om te zien 

en opvallend was, met hoeveel respect de lokale 

bevolking hier tegenover stond. Dat deden de 

meeste toeristen gelukkig ook wel.  Alle processies 

waren ter ere van Goede Vrijdag. Ze maakten veel 

indruk op ons. 

De volgende dag reisden we weer terug naar 

Kerkyra, omdat ons was verteld, dat er met groot 

spektakel afscheid werd genomen van de 

vastentijd. We moesten kijken of we voor 11 uur 

op het centrale plein in de stad konden ,want daar 

ging het gebeuren. Het was zeer druk. Het leek wel 

of alle inwoners van het eiland hier waren. We 

zagen op balkons, galerijen en daken van huizen 

mensen staan met meestal rode kruiken  van klein 

tot groot. We werden op een redelijke afstand 

gehouden door politie of andere toezichthouders. 

Dat moest ook wel, want klokslag 11 uur worden 

deze kruiken naar beneden gegooid. Dat gaat 

natuurlijk in een bepaalde volgorde, de meest 

spectaculaire woerden natuurlijk voor het laatst 

bewaard. Zo neem t men hier afscheid van de 

vastentijd en hoopt men, dat de scherven geluk  



 

brengen voor de komende periode. U kunt zich 

vast wel voorstellen dat bij ieder val een gejuich op 

ging en dat dit naarmate de tijd vorderde en de 

kruiken groter 

werden, dat steeds 

heviger werd. NA 

afloop moesten 

we ons in de 

drukke menigte 

een weg banen 

over een tapijt 

van scherfjes en 

scherven, tot we uiteindelijk een terrasje vonden. 

Diezelfde avond maakten we in onze verblijfplaats 

het einde mee van de Paaswake. Iemand van het 

hotel had ons de tip gegeven om rond  half twaalf 

op het plein bij de kerk te zijn. Hier stonden 

honderden mensen, hele gezinnen, jong en oud en 

opvallend veel jongelui. Vanuit de kerk klonken 

gezangen. Op een bepaald moment  kwam de Pope 

(priester) naar buiten met de Paaskaars. Achter 

hem een stoet van zingende mensen. Iedereen op 

het plein had een kaars bij zich en zo werd het licht 

van de Paaskaars aan alle aanwezigen 

doorgegeven, terwijl  heel veel mensen begonnen 

mee te zingen.  Klokslag middernacht werd de 

kerktoren verlicht, begonnen de klokken te luiden 

en werd er een groot vuurwerk afgestoken.  

Het was Pasen en dat werd gevierd. Later liep 

iedereen met zijn brandende  kaars naar huis, maar 

we zagen ook jongelui die  langzaam wegreden op 

hun scooters, om het licht niet te laten doven. Een 

heel indrukwekkende gebeurtenis. 

Van een heel andere orde, maar ook bijzonder was 

de dagtocht vanuit de haven van Kerkyra naar  

 

 

Albanië, dat slechts een uur varen verder ligt. IK 

had nooit gedacht daar ooit te komen., maar nu was 

er de gelegenheid. Albanië was heel lang het 

laatste communistische bolwerk in Europa en 

uiterst streng in de leer. Na de dood van dictator 

Hoxa werd voorzichtig overgestapt naar 

democratie. Het zuidelijke deel, waar we naar toe 

gaan, is al enige jaren in trek bij toeristen.  We 

werden dan ook zeer gastvrij ontvangen, zonder 

noemenswaardige grenscontrole. Terwijl we een 

eindje met een touringcar rijden vallen ons allerlei 

dingen op. Een groen land met schaapskuddes, 

nieuwe flats met zeezicht, voor € 25.000 te koop 

voor toeristen, maar ook vervallen en 

scheefstaande gebouwen. We bezoeken een 

historische stad, Butrint, met overblijfselen uit de 

Griekse, Romeinse, Byzantijnse en Venetiaanse 

periode. We hebben een charmante gids die prima 

Engels spreekt, alles uitlegt en ons daarna 

meeneemt naar een terras in een sprookjesachtige 

omgeving.  Er wordt alles aan gedaan om het de 

toeristen zo aangenaam mogelijk te maken. 

Kortom, dit uitstapje vanuit Corfu was een 

aangename toevoeging aan onze reis. 

 

 

 

 

 

 

In die tijd organiseerde ik vanuit een andere discipline ook  

reizen voor ouderen. Ik vond dit eigenlijk een prima bestemming en het jaar erna 

ben ik dan ook met een groep van 20 dames en heren (van 75 tot 87 jaar!) opnieuw die kant op geweest en heb 

de reis met mijn vrouw bijna geheel gekopieerd. Alleen viel deze niet in de Paastijd, dus die ervaring hebben 

ze moeten missen, misschien maar goed ook, want het evenement van het ‘kruiken gooien’ was vast veel te 

druk geweest. Maar de tocht naar Albanië heb ik er wel in gehouden.  

 

Wie weet, vindt U zo’n reis ook wel een uitdaging. U moet alleen durven vliegen, want met de bus is echt te 

ver!     

Wim Uijtdewilligen 



Activiteit Kunst & Cultuur 
Een beetje moedeloos geworden van de aanhoudende stroom van lezingen die 

geannuleerd of opgeschoven moeten worden, is er afgelopen maand geen 

bijdrage over kunst en cultuur in de Actueel verschenen. 

Ondanks het feit dat de situatie met betrekking tot de openstelling van de 

Eigen Herd nog steeds niet veranderd is, laten we deze keer toch maar weer 

iets van ons horen. Gelet op wat er inmiddels wel wordt toegestaan en de 

manier waarop we in de Eigen Herd nagenoeg gevaarloos met 30 voor het 

merendeel gevaccineerde mensen bij elkaar kunnen zitten is het 

langzamerhand een beetje onverteerbaar geworden. 

Inmiddels geldt nog maar voor een van de oorspronkelijk geplande lezingen, 

namelijk die van vrijdag 28 mei over de geschiedenis van de opera, dat deze 

mogelijk doorgang kan vinden. Wel is in overleg met de docenten voor enkele van de geannuleerde 

bijeenkomsten een nieuwe datum vastgesteld. 

Voor de beide lezingen over de geschiedenis van de opera door Joop van Velzen hopen we dat we in de 

periode tussen nu en 18 juni in elk geval nog op twee vrijdagen de mogelijkheid krijgen om deze nog op korte 

termijn door te laten gaan. 

Op vrijdag 25 juni is de lezing over de Mexicaanse muralisten en Frida Kahlo door 

Wil Boetzkes opnieuw ingepland. 

 

De voorstelling over Joseph Haydn door Jos Meersmans is verplaatst naar vrijdag 

15 oktober. 

 

Voor deze bijeenkomsten blijven de 

bestaande deelnemerslijsten van 

kracht. 

 

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 

Frida Kahlo & Diego Rivera 
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INFORMATIE OVER OPLICHTING 
 

Beste relatie van de Rabobank en andere banken. 

Helaas worden bankklanten regelmatig slachtoffer van fraude. 

Gehaaide internetcriminelen maken misbruik van het vertrouwen 

van goedgelovige consumenten. Ze doen zich voor als die 

vriendelijke bankmedewerker, sturen uit naam van je kind een 

appje, of je ontvangt een mail over je nieuwe bankpas. En dat 

allemaal om je pincodes, toegangscodes, pasnummers en andere 

persoonlijke gegevens te bemachtigen - om vervolgens je 

bankrekening te plunderen. 
 

Tijd voor actie! 
 

 

Of je nu 30 bent of 75; fraude kent geen leeftijdsgrenzen. Echter 

merken we dat met name senioren behoefte hebben aan 

informatie over veilig bankieren en zo lang mogelijk zelfstandig 

bankieren. Tijd voor actie dus. 

Rabobank heeft speciaal voor senioren een film ontwikkeld. 

Deze draagt ertoe bij de kennis over bovengenoemde 

onderwerpen te vergroten. 
 

Voorlichtingsfilm 
 

In een voorlichtingsfilm over veilig bankieren zetten we de meest 

voorkomende vormen van fraude op een rij. In deze film leggen 

onze adviseurs uit hoe je de verschillende vormen van fraude 

kunt herkennen en wat je kan doen om dit te voorkomen.   

Voor leden die daartoe de mogelijkheid hebben is deze film  

te bekijken op rabo.nl/oostbrabant/veilig-bankieren. 
 

Uw bank vraagt nooit telefonisch of per email uw pincode, 

betaalpas of inlogapparaat en zal deze ook nooit komen halen.  
 

https://communicatieshop.rabobank.nl/public/clickstore.aspx?c=a0427d4e-c85d-4123-9e75-4f5956621aad&e=4c836f2e-cd79-41c9-9078-2f38f9141b72


Op zaterdag 14-05-2021 heb ik na loting van alle 

leden die de oplossing “VOGELNESTJE” van de 

mei puzzel hadden ingestuurd, een bloemetje 

mogen brengen. 

 

Bij Lia v d Linden thuis 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------- 

           SUDOKU 
        1 ster makkelijk                               2 sterren moeilijker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         SAMEN 

 

     + + =  ➔            <-          + + =  
 

In ieder vakje komt een cijfer van 1 t/m 9. 

Een cijfer mag niet 2 x in de zelfde rij staan, zowel horizontaal als verticaal. 
 

In het vakje met een gekleurde letter komt een cijfer, neem deze over naar het blokje onder de Sudoku. 
 

Tel de drie cijfers bij elkaar op van iedere Sudoku. Die twee getallen samen in het midden optellen  
   

Onthoud het middelste getal want in augustus komen er weer twee Sudoku’s.  

Samen met de vier Sudoku’s vormen ze een getal en dat is de uitkomst als oplossing van deze 4 Sudoku 

De volgende maand (aug) komen de andere twee, dus nog niet insturen   

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

V A C A T U R E S  M/V 

 
BESTUURSLID ACTIVITEITEN – EDUCATIE en VOORLICHTING 

In verband met het aanstaande vertrek van ons Bestuurslid Educatie en Voorlichting en herverdeling van de 

bestuursfuncties zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid: 

 

ACTIVITEITEN – EDUCATIE en VOORLICHTING. 

Zijn/haar taak binnen ons Bestuur zal in hoofdzaak bestaan uit het onderhouden van de contacten met de 

contactpersonen en/of besturen van de verschillende activiteiten-afdelingen en waar nodig mede regelen van 

activiteiten, alsmede het overleggen met de manager van Eigen Herd over zaalruimte voor te houden 

activiteiten. 

Bij Educatie en Voorlichting zal zijn/haar taak bestaan uit het zoeken en regelen van educatieve cursussen en 

voorlichtingsprogramma’s voor onze leden en het overleggen met de manager van Eigen Herd over 

beschikbare zaalruimte daarvoor. 

Gegadigden kunnen voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met de: waarnemend Voorzitter 

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

 

BEGELEIDING en ORGANISATIE FIETSCLUB 
In verband met de leeftijd en gezondheid van de huidige organisatoren en begeleiders van onze fietsclub 

(Henri Megens en Arie Otten) hebben zij, na hun jarenlange intensieve inzet voor de fietsclub, helaas moeten 

besluiten om te stoppen met deze taken.   

Hierdoor is de fietsclub naarstig op zoek naar nieuwe organisatoren en begeleiders.          

Indien nieuwe mensen zich hiervoor willen aanmelden, dan kunt u contact opnemen met:    

Arie Otten, telefoon.: 0413-263052 of emailadres: gerryotten@ziggo.nl  

 

Helaas kan het fietsen hierdoor voorlopig niet meer doorgaan, dus wij hopen maar dat er zich zo gauw 

mogelijk weer geïnteresseerden melden voor deze taken, zodat we op dinsdagmiddag weer kunnen gaan 

fietsen, als dit binnenkort hopelijk ook weer mogelijk is i.v.m. corona.                                    

Dit zal dan bekend worden gemaakt in ons maandblad Actueel of via de nieuwe organisatoren en 

begeleiders. 

 

LIJNDANSEN 
Daar de huidige leidster van het Lijndansen, in verband met ziekte van haar man, helaas heeft moeten 

besluiten om hiermee te stoppen, zijn wij op zoek naar een nieuwe leidster die deze taak op zich wil nemen 

om onze lijndansers weer te begeleiden met het dansen.                  

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met:                                     

Annie Zuidema, telefoon: 06-30409193 

 

Helaas kan deze activiteit, ook mede door de coronamaatregelen, hierdoor voorlopig niet meer doorgaan. 

Zodra er een nieuwe leidster is gevonden en de coronamaatregelen het ook weer toestaan kan deze activiteit 

weer opgestart worden.                                                         

Dit zal dan bekend worden gemaakt in ons maandblad Actueel of via de nieuwe leidster 

 

Bestuur Seniorenbelang Uden 

 

 

 

mailto:gerryotten@ziggo.nl


 

Belangrijk 
 

Door omstandigheden is er een tekort ontstaan aan begeleiders op: 
 

Dinsdagmiddag van de fietsclub 
 

WIE WIL HET TEAM KOMEN VERSTERKEN, HET IS ECHT HEEL 

BELANGRIJK!!! 
 

Wanneer er geen versterking komt gaat het fietsen op Dinsdagmiddag niet door. 
 

EN DAT IS ZEER SPIJTIG !!!!! 
 

Voor contact bel Arie Otten   0413 263052 

================================================================== 

 


