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                                       Vlindertuin Gemert      

 

           Jaargang 33 – september 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 

(tot 31-12-2021) 

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

BESTUURSSAMENSTELLING 
 

Dhr. Frans Peters: Waarnemend Voorzitter en PR, 

Penningmeester, Activiteiten (voorlopig) en Webmaster 

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

Mevr. Maria Zegers:  Secretaris      0413-267346 

E-mail: keesenmariazegers@planet.nl 
 

Mevr. Diny Rooijakkers:  Belangenbehartiging 

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

 

Dhr. Wim Uijtdewilligen:                   06-44402599 

Evenementen en Reizen 

E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com 
 

Vacature bestuursfunctie: 

Activiteiten-Educatie en Voorlichting 

Voor informatie en aanmelding zie advertentie 

verderop in dit blad. 

 

 

Vacature bestuursfunctie of medewerker: 

Redactie Actueel en Informatievoorziening 

Voor informatie en aanmelding zie advertentie 

verderop in dit blad. 

Adressen 

Adres: Rooijsestraat 32b AT Uden   0413-264593 

E-mail: Secretaris    keesenmariazegers@planet.nl 
Informatie over Seniorenbelang Uden zie bestuursleden SU 

Website:  www.seniorenbelang-uden.nl 

De Actueel is daar ook digitaal te lezen 
 

ZIEKENBEZOEK 
Als u ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt en u wilt 

bezoek van onze ziekenbezoekers, meld u dat dan bij 

Nelleke Nederkoorn     0413-265439 

 

OUDERENADVIES 
Coördinator:  Diny Rooijakkers   06-20454704 

Riet Gulen      06-51147585 

José Joosten      06-57011256 

Martin Reitsma     0413-251253 / 06-47014808 

Emmy Verstegen    0413-850822 / 06-23899636 

Joke van Riel     0413-268882 / 06-82071282 

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 /  06-82071282 

 

CLIENTONDERSTEUNERS 
Toos van Lieshout, Coördinator     06-83983746 

E-mail: seniorenzorgtvl@gmail.com 

Nelleke Nederkoorn     0413-265439  

Diny Rooijakkers     06-20454704 

 

 

RIJBEWIJSKEURING IN EIGEN HERD 
      Tel: 088-2323300 of  www.regelzorg 

 

Alle persoonlijke foto’s gepubliceerd in de Actueel zijn met toestemming van de betrokkenen 
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VAN DE WAARNEMEND VOORZITTER 

 
BESTE LEDEN, 

Het zal u wellicht opgevallen zijn dat onze Voorzitter, 

Ton Vincenten, ten gevolge van gezondheidsproblemen, 

al een tijdje buiten beeld is en zijn functie, naast al mijn 

eigen functies en werkzaamheden, is overgenomen door 

ondergetekende. De hoop hierbij was dat dat tijdelijk 

was en Ton op termijn weer zijn functie als Voorzitter van Seniorenbelang, 

maar ook als Voorzitter van de Kring Gemeente Uden 

(samenwerkingsverband tussen Seniorenbelang Uden en de KBO’s van 

Volkel en Odiliapeel) en de Lokale Seniorenvereniging 

(samenwerkingsverband van de Kring, uitgebreid met de P.C.O.B. Uden) zou kunnen oppakken en straks ook 

actief zou kunnen deelnemen in een nieuw op te richten samenwerkingsverband in de nieuwe gemeente 

Maashorst. Omdat het herstelproces helaas echter veel langer duurt als gehoopt heeft hij recentelijk laten 

weten, dat hij in ieder geval niet meer terug zal komen als Voorzitter of medebestuurder van genoemde 

samenwerkingsverbanden, temeer ook omdat hij straks te lang eruit zou zijn.   

Op de vraag of dit nu ook zou betekenen dat hij op termijn ook niet meer als Voorzitter van Seniorenbelang 

zou terugkeren, wilde hij zich in 1e instantie nog niet uitspreken, doch hij was daar zelf toch ook niet erg 

hoopvol in, gezien zijn huidige toestand en de nog steeds niet rooskleurige vooruitzichten en inmiddels is wel 

duidelijk dat hij ook met deze functie stopt. Als we daarbij dan optellen dat inmiddels ook Jan van 

Duivenboden als bestuurslid: Redactie Actueel en Informatievoorziening en John Bongers als bestuurslid: 

Educatie en Voorlichting hebben aangegeven dat zij om medische of persoonlijke redenen willen gaan 

stoppen, dan zal het duidelijk zijn dat het Bestuur toch wel in een moeilijke positie komt te verkeren om alle 

werkzaamheden goed en naar wens uit te voeren om de belangen van onze leden te blijven behartigen. 

Gelukkig heeft John Bongers daarbij wel aangegeven dat hij de ledenadministratie nog wel, als niet 

bestuurslid, willen blijven doen, hetgeen natuurlijk een zorg minder is. Voor de rest zullen we echter dringend 

uitbreiding van het bestuur nodig hebben om het werk goed te kunnen blijven doen en onze leden goed te 

kunnen blijven bedienen op de verschillende terreinen.        

          

Ik doe bij deze dan ook een welhaast emotionele oproep aan leden die dat kunnen en zouden willen 

doen om te reageren op de advertenties in dit blad voor een nieuw bestuurslid: Activiteiten-Educatie en 

Voorlichting en een nieuw bestuurslid: Redactie Actueel en Informatievoorziening, waarbij we ook al 

geholpen zouden zijn als iemand als niet-bestuurslid maandelijks ons maandblad Actueel zou willen 

maken. 

 

Voorlopig zullen we, met het afgeslankte bestuur, blijven proberen om al de bestuurstaken uit te voeren om de 

belangen van onze leden te kunnen blijven behartigen, maar u zult hopelijk kunnen begrijpen dat er voorlopig 

geen nieuwe activiteiten kunnen worden opgestart of initiatieven zullen worden ontplooid. Ook kunnen we nu 

geen vertegenwoordiger(s) leveren voor in het bestuur van de eerdergenoemde samenwerkingsverbanden 

hetgeen natuurlijk ook jammer is i.v.m. de aanstaande samenwerking met de KBO Landerd bij de vorming 

van de nieuwe gemeente “Maashorst”, maar we moeten nu eerst het eigen bestuur op orde krijgen. 

Ja het is niet zo’n leuk nieuws dat ik te vertellen heb, maar ik hoop dat we binnenkort nieuwe aanwas kunnen 

krijgen om weer op volle kracht verder te gaan en Ton wensen we het allerbeste en hopelijk op termijn toch 

weer helemaal de oude.        

                              

Frans Peters, Vice Voorzitter.  

 

Agenda 
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van 

wijzigingen. 

 

Woensdag 27-10-21  14.00u 

Algemene Ledenvergadering  
 

Inleveren kopij:   

18-09-2021 

Verschijningsdatum:  

27-09-2021 



Cultuurclub 

Museumbezoek 
Zaterdag 31 juli 2021 

Eindelijk na anderhalf jaar weer eens een leuk uitstapje 

met de Cultclub uit Uden. Er hadden zich 21 personen 

aangemeld. Sommigen gingen op de fiets maar de 

meesten toch maar met de auto. 

Het uitstapje was naar de Vlinder Safari in Gemert. We 

werden ontvangen door Inez van Erp, die ons uitleg gaf 

over de vlinders die daar in de tropische tuin 

rondfladderen. Er zijn dag- en nachtvlinders. 

Vlinders worden net als reptielen, vissen etc. uit een eitje 

geboren. Uit het eitje kruipt een rups. Deze rups verandert 

in een pop en uit de pop komt de vlinder. Er zijn vlinders 

die maar enkele dagen leven maar de meeste toch wel 2 a 

3 weken. Maar een citroenvlinder kan zelfs meer dan een jaar leven. 

De vlinder legt een eitje op zijn favoriete plant. Meestal is de bloem van dezelfde kleur als de vlinder. 

Er zijn zoveel soorten vlinders. In deze tuin zijn er 30 tot 50 soorten. Allemaal uit Zuid-Oost Azië 

geïmporteerd. De Atlasvlinder is de grootste die we daar gezien hebben. Deze heeft enorme grote vleugels 

van wel 25 cm breed. 

Als een vlinder even heeft stilgezeten en wil gaan vliegen, dan gaat hij zich eerst even opwarmen door te 

fladderen met zijn vleugels. 

Na de koffie met gebak mochten we de tropische tuin in om de vele vlinders te bewonderen. Ze kwamen op je 

arm zitten of op je rug. Als ze aan het eten zijn hebben ze de vleugels dicht.  

We zagen een kast vol met poppen. Allerlei kleuren, zelfs gouden. Uit de gouden pop komt een witte vlinder. 

Uit de groene pop een groene vlinder. Ook de vormen 

waren heel divers. Eentje leek er op een stukje hout of 

een blad. 

Toen we de tuin verlieten zijn we naar de planten gaan 

kijken. Ik zag een vleesetend plantje. Heel bijzonder, 

nog nooit zoiets gezien. Als er een vlieg inkruipt dan 

gaat de stengel dicht en de vlieg wordt geconsumeerd. 

Ik heb er eentje gekocht. Ik zag meer dames die 

plantjes kochten. Nog wat door de tuin gelopen en 

foto’s gemaakt omdat er ook hele mooie kunstwerken 

tussen stonden. Het was een heerlijke middag met 

bijzonder professionele uitleg van Inez over de 

tropische vlinders. 

Ook zin in zo’n uitje? Henriette Smith en Dory Pfaff-

Spierings organiseren dit de laatste zaterdag van de 

maand. Bij interesse of meer informatie kun je een 

mail sturen naar: 

henriëttesmith@ziggo.nl of dory30@icloud.com 

Allemaal graag tot de volgende keer. 

Marianne Biesterbos 
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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 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

BESTUURSLID REDACTIE ACTUEEL / INFORMATIEVOORZIENING  

OF MEDEWERKER ACTUEEL. 
 

In verband met het aanstaande vertrek van ons Bestuurslid Redactie Actueel en Informatievoorziening, zijn 

wij op zoek naar een nieuw bestuurslid: 
 

REDACTIE ACTUEEL en INFORMATIEVOORZIENING 
 

Zijn/haar taak binnen ons Bestuur zal in hoofdzaak bestaan uit het samenstellen van ons maandblad Actueel 

aan de hand van aangeleverde artikelen en foto’s en het doorsturen naar de drukker. Verder verzorgt hij/zij de 

overige informatievoorziening van Seniorenbelang.    

OF 
Een medewerker die, als niet bestuurslid, ons maandblad Actueel wil samenstellen en doorsturen naar de 

drukker. 

Gegadigden kunnen voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met Jan van Duivenboden: 

telefoon: 06-44254406 of email: jansenioruden@gmail.com 

 

Bestuur Seniorenbelang Uden 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
mailto:jansenioruden@gmail.com


Gratis je verkeerskennis opfrissen? 
 
Veilig Verkeer Nederland organiseert gratis opfriscursussen in de gemeente Uden 
We willen allemaal zo lang mogelijk onze eigen boodschappen blijven 
doen. Makkelijk een bezoekje brengen aan een vriend of familielid. 
Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder 
en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dan dat je zo lang 
mogelijk mobiel blijft?  
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan meedoen met de 
Opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente 
Uden, in samenwerking met de lokale seniorenverenigingen organiseren 
we dit jaar een tweetal opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren 
automobilist. Helemaal gratis, op een locatie in de buurt en ook nog eens 
gezellig.  
Waarom een opfriscursus nuttig is? “Natuurlijk fiets je al je hele leven en 
heb je waarschijnlijk al jaren je rijbewijs. Meer dan genoeg ervaring dus.” 
zegt de projectleider van Veilig Verkeer Nederland in Noord-Brabant. 
“Toch ben je, als je wat ouder wordt, een stuk kwetsbaarder in het 
verkeer dan een 20-jarige. Als er iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak 
ernstiger. Maar je wilt wel blijven fietsen en autorijden. Daarvoor kan 
onze opfriscursus helpen: je verkeerskennis wordt weer even bijgespijkerd en je krijgt praktische adviezen van onze 
instructeur.” 
  
Wat gaan we doen?  
Je kunt meedoen met een opfriscursus waar je verkeerskennis wordt bijgespijkerd. Onze instructeur geeft uitleg over 
oude en nieuwe verkeersregels, -situaties en -borden.  
 
Doe mee met de gratis VVN Opfriscursus! 
We organiseren onderstaande cursussen (je wordt beide dagen verwacht): 
Dinsdag 26 oktober en 2 november 2021, tijdstip 9.30-11.15 uur 

Donderdag 11 en 18 november 2021, tijdstip 9.30 – 11.45 uur  

 
Ben je ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer, inwoner van de gemeente Uden? Dan kun je je tot een week 
voor aanvang van de cursus aanmelden, door tijdens kantooruren te bellen met    088-5248850.  
 
 
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 
 
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door kan 
gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we je een online versie aanbieden) 
 
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 
 

 

 

 
 

 

 

 



Beste Puzzelaars, 

In de afgelopen twee edities van de Actueel zijn er 4 Sudoku’s geplaatst. 

Iedere maand twee stuks 1e makkelijk en een tweede moeilijker. 

Tot vandaag hebben er maar 4 leden de juiste oplossing ingestuurd, dat viel een beetje tegen. 

Misschien zijn ze te moeilijk? Ik weet het niet, het leek mij een leuk tijds verdrijf. 

Een beetje logisch denken en de getallen bij elkaar optellen. 

Er zijn er niet één maar vier winnaars uitgekomen. 

 

Mw. A. Gansekoele     en Mw. Biemans ontving een bloemetje  

ontving een bloemetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hr. Faulhaber was niet thuis  

 

de Hr. Emmen was er wel 

ook hij een bloemetje 

 

Een volgende keer komt er wel weer eens een nieuwe puzzel 

 

 

 

 

 



Ut boerleeve. 

 

Bruukses Huukske. 

 

Vruuger waor ur boere simpelder en hèndiger te bevatte. 

Unne boer ha 6 koei, ’n stuk of 3 zeug mi bagge èn in de buiteskuur ‘n 20 mèstvèèrekes. 

De kiepe zùrrigde vùr de èijkes èn as ze van de leg afwaore stond ‘r al rap ’n pan kiepesoep óp ut fornuis. 

In ut vùrhuis wier d’r geleefd in de geut èn d’n herd, in de goei kaomer stond oopa’s z’n nêij fiets ónder ’n wit 

lâke. Die wier alleen gebruikt as d’r hoog bezoek kwâm, zoas de pestoowr. 

Âchter de boerderij, in d’n boogerd, wiere Újese Zwarte, Spaonse en Morel-kerse geteeld.  

Èn tèène de hoimijt waor ’n veldje aorbeie. 

De koei èn de vèèrekes lâge óp ’t stròj, dè wier ins per week, mi ‘ne riek óp de kreuge gelaoje èn nor de 

mèstvaalt gekruid. 

In ut naojaor wier dieje mèst óvver ut lând versprèid. 

Mar de vrouwe waore dik vruchtbaorder dan ut lând, umdùrrum waore de miste boere òk gezeegend mi ’n 

groowt gezin. 

Zo ging d’r ‘ne boer z’n kiendje laote doope bij de pestoowr en aongeeve bij de geminte. 

Um z’n vrouw te ontzien, nâm ie al z’n jong mee èn reej mi de platte waoge ut dùrrep in. 

“Hoe gong ut?” vroeg z’n vrouw bij thuiskomst. “Hillemol nie goewd,” zin ie, “volgend jaor gaoter ginne 

inne mer mee…” 

De miste boere ha’n vruuger òk ‘ne knèècht die vùr kôst èn inwooning werkte. 

Hij sliep mistal in ’t ópkèmmerke, boove de kèlder. 

In rangorde stond de knèècht wel óp de laogste plòts. Zo zin d’r ‘ne boer ‘ne keer teege zunne knèècht: “tis 

gin weer vùr ut pèrd, gao de gij mar buite krabbe.” 

In zò’n groowt gezin hadde d’r âlt wel een kijnd bij die ut klòster in wò, teminste as ze genoep gèld ha’n um –

‘de belofte van armoede,’- af te legge. 

Òk was d’r âlt wel ‘ne ópvolger bij, die ut boere-bedrijf óvver wò neeme. 

Dè wier mistal gereegeld aon de keuke-toffel. 

 

Mar tiggesworrig, is ‘r òn ut boere niks mer aon. 

De reegelgeeving is vòrt zò streng dè ut vùr d’n boer nie mer bij te haauwe is. 

De melkquota, stikstof en fosfaote, óvveral moete ze vort reekening mi haauwe. 

In de emissievrije stal, dú de kompjúter vórt ut wèèrik, teminste die reegelt alles. 

De koe mag zèèluf weete wanneer ie gemolke wil worre èn as ie ukt hi, lupt langs ‘ne borstel die begint te 

drèije as ie d’rlangs lupt. 

As ’n koe moet kalve, legt d’n boer snâchts ’n tablèt óp z’n nachtkasje èn as de koe begint te rijnâsele, krijgt 

d’n boer ’n seintje zòdè tie kan gaon hèlpe. 

Nee, ut boere is vòrt hèndig zat, alleen is ut nie mer te betaole. 

Um uit de koste te komme moet ‘ne boer wel vórt zò’n 200 koej of meer hebbe. 

Ut is vórt ’n miljoene-bedrijf wor de boerenleenbank óvver de skaauwer van d’n boer mee kikt. Èn ‘ne 

ópvolger, is mar lastig te vijne want hij begint mi zòveul skuld, dè ut in één leeve nie mer trug te betaole is. 

En dè’s groowte zund want ut boereleeve, wâr èn is nog steeds kèi skón en hard noddig, 

Wánne… 

 

Bruukske 

 

 


