
 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

         

                  Jaargang 33 – oktober 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. Alléén leden ontvangen 11 keer per jaar het blad “ONS” 

van KBO-Brabant, plus “ACTUEEL”, een uitgave van Seniorenbelang Uden. Gastleden ontvangen alleen “ACTUEEL”. 

 
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 

(alléén nog voor aangifte over 2020) 

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 

 

Samenstelling Actueel: 
Dhr. Huub Scheepens     0413-331979 

Kopij aanleveren via email: franssu.v.p.a.b@gmail.com 

 

Vacature bestuursfunctie: 

Voorzitter 

Voor informatie en aanmelding zie voorwoord 

wnd. voorzitter en advertentie in dit blad 

Vacature bestuursfunctie: 

Activiteiten - Educatie en Voorlichting 

Voor informatie en aanmelding zie advertentie 

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 en Ons 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 via: 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, 

Zoals u hebt kunnen lezen in mijn voorwoord in de 

Actueel van september heeft Ton Vincenten i.v.m. 

zijn gezondheidstoestand helaas afscheid moeten 

nemen als Voorzitter en bestuurslid van het bestuur 

van Seniorenbelang Uden en ook van de 

samenwerkingsverbanden Kring en Lokale 

Seniorenvereniging en zijn ook 2 andere bestuursleden (Jan van 

Duivenboden en John Bongers) helaas gestopt met hun functies in ons 

bestuur. Voor deze laatste 2 functies: Bestuurslid Activiteiten-Educatie en 

Voorlichting en Bestuurslid cq. medewerker Redactie Actueel en 

Informatievoorziening hebben wij toen een advertentie geplaatst in de hoop 

dat iemand hierop zou reageren en gelukkig heeft zich een medewerker 

gemeld die de samenstelling van het blad Actueel op zich wil nemen. Voor 

de andere functie wordt in dit blad weer een nieuwe oproep gedaan. 

Daarnaast en misschien nog wel belangrijker is de vacante functie van Voorzitter van Seniorenbelang. Ik ben 

nu ongeveer 1 jaar waarnemend Voorzitter en wil mij op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (zie 

uitnodiging in dit blad) wel kandidaat stellen voor het voorzitterschap, maar wellicht ben ik niet de juiste 

kandidaat hiervoor, omdat ik mij er, gezien mijn leeftijd (inmiddels de 80 gepasseerd) niet meer zo volledig 

kan en mag inzetten als gewenst voor deze functie.  

Een goede voorzitter moet nl. niet alleen bestuursvergaderingen voorzitten, maar ook deelnemen aan andere 

vergaderingen en bijeenkomsten en onze vereniging uitdragen, promoten en waar nodig vertegenwoordigen 

en binnenkort ook onze vertegenwoordiger, spreekbuis en gesprekspartner zijn in een nieuw te vormen 

samenwerkingsverband met de KBO’s Uden (Seniorenbelang)-Volkel-Odiliapeel en Landerd (Reek-Schaijk 

en Zeeland), in de nieuw te vormen gemeente Maashorst. 

En, hoe spijtig ook, maar deze invulling kan en mag ik nu niet meer geven aan het voorzitterschap. 

 

Dus ik wil mij straks wel kandidaat stellen voor het voorzitterschap van Seniorenbelang en deze functie, zo 

lang als mogelijk en nodig is vervullen, doch ik zal dan geen Voorzitter zijn, zoals eigenlijk toch echt nodig 

en gewenst is, gezien ook wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren, maar als de Algemene Vergadering 

dit wil, dan zal ik het voorzitterschap, naast mijn werkzaamheden als Penningmeester en Webmaster en 

voorlopig nog Activiteiten, zo goed mogelijk vervullen, doch dus alléén beperken tot het voorzitterschap en 

de lopende interne zaken van Seniorenbelang en niet daarbuiten in genoemde samenwerkingsverbanden, 

overlegorganen, bijeenkomsten of nieuw op te starten projecten. 

 

Ik hoop daarom dat er zich iemand anders kandidaat wil stellen als Voorzitter, waarvoor ik bij deze een 

oproep doe, die zich wel volledig kan en wil inzetten voor onze vereniging doch ook voor het groter geheel, 

o.a. samen met KBO Brabant, de ASD, de gemeente Uden en straks in de samenwerkingsverbanden met de 

nieuwe gemeente Maashorst, daar we anders als grootste seniorenvereniging in Uden t.z.t. waarschijnlijk 

buiten spel komen te staan en toch veel belangrijke aansluitingen en informatie zullen missen en we geen 

inspraak hebben in te nemen beslissingen en uitvoeringen en dat zal toch niemand wenselijk vinden. 

 

Gegadigden kunnen contact opnemen met ondergetekende onder telefoonnummer: 06-29736040 of via 

email: franssu.v.p.a.b@gmail.com     (zie ook advertentie in dit blad) 

Frans Peters 

 

 

Agenda 
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van 

wijzigingen. 

 

Woensdag 27-10-2021 14.00 u 

Algemene Ledenvergadering 
 

Vrijdag 1,8,15,22,29 oktober 

Kunst & Cultuur 10.00u E.H. 

 

Donderdag 11-11-21 09.30u  

Dagtocht SOETH en VERMAAK 

Opstap plaats Leeuweriksweg 

 

 

Inleveren kopij Actueel:   

16-10-2021  

Verschijnt: 25-10-2021 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Seniorenbelang Uden, op:  

woensdag 27 oktober 2021 in ‘Eigen Herd’, Rooijsestraat 32. Aanvang 14.00 uur. 

 

AGENDA: 

Opening door de waarnemend voorzitter 

 

01. Notulen van de schriftelijke jaarvergadering van oktober 2020 

02. Jaarverslag over 2020 door de secretaris 

03. Financieel jaarverslag over 2020 door de penningmeester 

04. Begroting en toelichting op de begroting voor 2021/2022 door de penningmeester  

05. Verslag van de kascommissie over 2020 

06. Benoeming kascommissie voor kascontrole 2021 

07. Vaststellen contributie voor 2022 

08. Beleidsvoornemens 2022 

09. Diverse jaarverslagen: 

a. Individuele belangenbehartiging (Cliëntondersteuners – Ouderenadviseurs – Ziekenbezoek, 80-

90 en 100 jarigen en Nabestaanden bezoek) 

b. Educatie en voorlichting 

c. Evenementen en reizen 

d. Redactie Actueel en Informatievoorziening 

e. Activiteiten (zie diverse verslagen Activiteitenafdelingen)          

PAUZE (afhankelijk van de voortgang) 

10. Bestuursverkiezing:  

Het bestuur stelt voor de huidige waarnemend voorzitter Frans Peters te benoemen tot voorzitter, 

conform zijn voorwaarden en visie op het voorzitterschap, zoals medegedeeld in zijn voorwoord in 

deze Actueel. 

Verder hoopt het bestuur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering nog kandidaten te krijgen 

voor de functie van nieuwe Voorzitter en bestuurslid Activiteiten, Educatie en Voorlichting, conform 

de oproepen in deze Actueel, die dan mee kunnen doen bij deze bestuursverkiezingen. 

Leden zelf kunnen tot uiterlijk 22 oktober ook schriftelijk bij de waarnemend voorzitter namen van 

(tegen)kandidaten indienen.  

Een kandidaatstelling voor het bestuur moet worden ingediend met een bereidverklaring van de 

betrokkene met vermelding van relevante gegevens en voorzien van tenminste 10 handtekeningen van 

stemgerechtigde leden.  

11. Huldiging van de jubilarissen 

12. Afscheid Voorzitter Ton Vincenten en bestuursleden Jan van Duivenboden en John Bongers 

13. Rondvraag 

14. Sluiting door de voorzitter. 

De brochure betreffende deze vergadering ligt vanaf woensdag 20 oktober ter inzage op de balie van 

‘Eigen Herd’. Leden die deze informatie digitaal willen ontvangen dienen dit – uiterlijk 23 oktober – te 

melden aan het e-mailadres: franssu.v.p.a.b@gmail.com 

 

Namens het bestuur, Frans Peters, waarnemend voorzitter 
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AANVULLENDE INFORMATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

(e.e.a. conform daartoe opgenomen bepalingen in het Huishoudelijk Reglement van Seniorenbelang Uden) 
 

1. Te behandelen voorstellen van leden:                                            

Leden die een voorstel willen laten behandelen op de Algemene Ledenvergadering dienen hun 

voorstel uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk of per email 

in te dienen bij de Secretaris. 

Staande de Algemene Ledenvergadering staat het de Voorzitter vrij om gedane voorstellen of vragen 

al dan niet te behandelen of te beantwoorden. Hij kan daarvoor verwijzen naar het Bestuur voor 

schriftelijke beantwoording aan de initiatiefnemer(s). 
 

2. Stemming:                                        

Over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen der leden stemming vraagt. Stemming over personen 

geschiedt schriftelijk (met stembriefjes), tenzij de vergadering anders beslist of er maar 1 kandidaat is 

voor een bepaalde functie. Schriftelijke stemmen zijn ongeldig indien ze blanco zijn ingeleverd, 

ondertekend of op andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer of andere namen van personen bevatten, 

dan gekozen kunnen worden.                                                                                                                  

Bij stemming heeft ieder lid 1 stem.                                                 

Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een commissie van drie leden die wordt belast met 

het opmaken van de uitslag van de stemming en indien bij de stemming over personen geen 

meerderheid is behaald, vindt een tweede vrije stemming plaats. 

Voor zover nodig heeft vervolgens een herstemming plaats tussen de kandidaten die bij de tweede 

vrije stemming de meeste stemmen hebben behaald. 

Bij herstemming is degene gekozen die de meeste stemmen heeft behaald en bij een gelijk aantal 

stemmen beslist het lot. 
 

3. Besluiten: 

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de 

aanwezige leden en eventueel afgegeven volmachten. 

Het daarna door de voorzitter van de Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat door de 

Algemene Ledenvergadering een besluit is genomen, is beslissend en niet herroepbaar. 
 

Bestuur Seniorenbelang Uden 

 

Coronamaatregel: 

Nu de 1,5 meter maatregel is vervallen is het wel verplicht 

dat iedereen bij binnenkomst moet kunnen laten zien dat hij 

of zij volledig gevaccineerd is d.m.v. de QR-code in de 

Corona Check App op de mobiele telefoon, de papieren 

QR-code of het papieren registratieformulier van vaccinatie, 

daar anders deelname helaas niet mogelijk is. 
 

 

 

 



 

 

Cultuurclub brengt deze keer een bezoek aan Chagall in ons eigen Museum. 
 

Zaterdag 28 aug 

Er was een rondleiding gepland in ons eigen museum Krona. 

“Tussen de werelden Chagall & de hedendaagse kunstenaars”. 

De rondleiding werd gegeven door Carla Derks. Zij gaf een bijzonder goede uitleg over zijn werken. 

Chagall was een Russische Jood en leefde van 1887 tot 1985. Hij is 97 jaar geworden. Hij was de oudste van 

9 kinderen. Hij werd geboren op 7 juli 1887 in Liozna (Wit Rusland) en overleed op 28 maart 1985 in Saint-

Paul-de Vence (Frankrijk). 

Hij was een zoon van een eenvoudige haringhandelaar en zijn moeder had een kruidenierswinkeltje. 

 

1907 studeerde hij in St. Petersburg in Rusland. 

1911 vertrekt hij naar Parijs. 

1914 keert hij terug naar Vitesb door de 1e wereldoorlog. 

1915 trouwt hij met Bella Rosenfeld 

1916 zijn dochter Ida wordt geboren 

1918-1920 werd hij benoemd tot directeur van een volksacademie in Vitebsk. 

1920 verhuist naar Moskou waar hij decors, kostuums en wandkleden maakt voor het Joods Theater. 

1922 verlaat Rusland voor Berlijn waar hij zijn biografie “Mijn Leven” voltooid 

1923 terug naar Parijs. 

1931 bezoek aan Tel Aviv 

1941 bezoek aan New York 

1945 heeft hij een relatie met Virginia Haggard een kunstfotografe 

1946 zoon David wordt geboren. 

1952 trouwt hij met Valentina Brodsky (Vava genaamd) 

Hij blijft in Frankrijk tot zijn dood. 

 

Hij was een bewogen mens die steeds verhuisde van 

Wit-Rusland-Parijs-Moskou-Berlijn-Saint Paul de Vence, wat ook te zien is in zijn kunstwerken. 

Hij heeft heel veel kunstwerken gemaakt. 

Wil je een beeld krijgen van zijn werken uit zijn leven. Kijk dan op Google: Chagall en op 

https://youtu.be/f7PrsEYJ9qQ  Hier komen bijna al zijn werken voorbij. 

 

Graag tot een volgende keer 

Marianne Biesterbos 

                                                                                                   

 

https://youtu.be/f7PrsEYJ9qQ


 

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

In verband met de gezondheidstoestand van onze Voorzitter heeft hij helaas moeten besluiten om zijn functie 

als Voorzitter van Seniorenbelang Uden neer te leggen en zijn wij op zoek naar een nieuwe:                         

 

VOORZITTER 
 

Zijn/haar taak binnen ons Bestuur zal bestaan uit het promoten van onze vereniging, waar nodig het 

vertegenwoordigen van onze vereniging in samenwerkingsverbanden en overlegorganisaties en het voorzitten 

van bestuursvergaderingen. Ook zal hij/zij de andere bestuursleden, waar nodig, ondersteunen en motiveren 

en aanspreekpunt zijn voor nieuwe initiatieven voor onze doelgroep. 

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 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 
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 Nostalgie, gezelligheid, lekker eten en drinken en veel lachten!! 
DE EVENEMENTENCOMMISSIE PRESENTEERT DE 

DAGTOCHT ‘SOETH en VERMAECK op 11 november 
Inschrijven t/m 20 oktober. Let op: minimaal 36, maximaal 50 deelnemers mogelijk! 

Begeleiding: Wim Uijtdewilligen en Frans Peters 

Het is fijn dat we weer kunnen starten met het organiseren van dagtochten, al moeten we de laatste corona-

voorschriften nog steeds goed in de gaten houden.  

Op donderdag 11 november hebben we een heel leuke dagtocht gepland naar Hilvarenbeek. We vertrekken 

om 9.30 bij de bekende opstapplaats aan de 

Leeuweriksweg tegenover het voormalige politiebureau 

en rijden naar draaiorgelmuseum Dansant. Daar kunt u 

genieten van twee kopjes koffie/thee met een Brusselse 

wafel met slagroom. Daarna volgt een humoristische 

rondleiding door het museum, inclusief frisdrank en 

nootjes. Alles ademt hier  de sfeer van ruim honderd jaar 

geleden, met veel Jugendstil elementen. Alles draait en 

speelt en u krijgt een heel aparte uitleg. Als u wilt blijven 

zitten kan dat, maar als u op muziek wilt dansen mag dat 

ook. Zeer zeker mag opgemerkt worden, dat deze 

dagtocht ook zeer geschikt is voor mensen die slecht ter 

been zijn. Er hoeft maar heel weinig te worden gelopen. 

Rond het middaguur volgt een luxe lunch met o.a. een broodje kroket, een krentenbol en diverse 

consumptiemogelijkheden als thee, koffie, (karne)melk, jus/appelsap. Deze lunch is in prijs inbegrepen. 

Na de lunch brengen we een bezoek aan het Kermismuseum. Laat u tijdens dit bezoek gewoon maar eens 

lekker verwennen met bijv. poffertjes, popcorn of een suikerspin. Twee drankjes zijn ook inbegrepen in de 

prijs!  Tijdens het bezoek vindt een leuk spelelement plaats, waarbij u o.a. pluche beren of peperkoek kunt 

winnen. Een perfecte middag gegarandeerd. 

Als afsluiting van deze dag bezoeken we een restaurant, waarbij u kunt genieten van een lekker 3-gangen 

diner. Bij dit diner zijn  de kosten van drankjes voor eigen rekening. We verwachten daarna tussen 20.00 en 

20.15 weer in Uden te zijn. 

Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg, dat dit een ongelooflijk leuke dag kan worden. Bovendien,  al zou het – 

en dat kan in november – de hele dag regenen of waaien, of als was het gewoon koud. We zitten lekker 

binnen. 

De prijs voor deze dagtocht bedraagt € 69,-- p.p. 

CORONA MAATREGELEN: 

LET OP: wij gaan ervan uit, dat iedere 

deelnemer/ster aan deze reis gevaccineerd is.  

Zorg ervoor dat u het  schriftelijke bewijs of de 

code op uw telefoon bij u hebt. Het zou mogelijk 

kunnen zijn, dat dit verplicht is bij de toegang tot 

de musea. U wilt toch niet buiten moeten blijven 

wachten??? 

Vanwege de (laatste) coronamaatregelen zijn niet 

meer dan 50 bezoekers toegestaan. Inschrijvingen 

worden behandeld op datum. Wie het eerst komt, 

het eerst maalt!  

Mochten er meer dan 50 deelnemers zijn, dan 

wordt u op de reservelijst geplaatst en komt u ev. aan de beurt als anderen uitvallen.  

Verder moet u er voorlopig van uitgaan, dat in bussen mondkapjes verplicht blijven. Neem er voor alle 

zekerheid dan ook eentje mee.  



 

 

AANMELDEN: 

Inschrijven is louter mogelijk voor (gast)leden van Seniorenbelang Uden en kan vanaf heden via de website: 

www.seniorenbelang-uden.nl. of via een aanmeldformulier. Dit laatste kunt U vinden in de hal van Eigen 

Herd. U kunt dit formulier ingevuld deponeren in onze brievenbus, buiten bij de ingang. Let op: U kunt niet 

later inschrijven dan 20 oktober. Het bedrag van       

€ 69,00 pp. wordt in de begin november automatisch van uw bankrekening afgeschreven. 

De afschrijving is tevens bevestiging van uw deelname. 

U kunt voor deze dagtocht een annuleringsverzekering 

afsluiten à € 2,00 p.p. Wilt u dat desgewenst op uw 

inschrijfformulier aangeven. 

Een annuleringsverzekering geldt overigens alleen in 

geval van overmacht, d.w.z. ziekte of ongeval of bijv. een 

sterfgeval in de familie. 

 

 

U krijgt verder geen bevestiging meer. Alleen als de 

dagtocht onverhoopt NIET door zou kunnen gaan is dit te 

lezen in de Actueel van begin november, of u krijgt een 

mail/telefoontje van ons. 

 

De evenementencommissie,    

Wim Uijtdewilligen, tel. 06-44402599 

 

 

OPROEP: deelnemers gezocht werkgroep KERSTVIERING 2021 

 
Gelukkig kan er dit jaar weer een Kerstviering worden gehouden in Eigen Herd. Om dit 

mogelijk te maken moet dit in een groepje worden voorbereid. Omdat er na de viering van 

2019 mensen uit deze werkgroep zijn gestopt, zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden 

voor de voorbereidingsgroep.   

Iets voor U? We komen als werkgroep een viertal keren bij elkaar in Eigen Herd. Het eerste 

overleg staat gepland op woensdag 13 oktober om 10.00 uur.  

Het zou heel fijn zijn als we met een aantal mensen een mooie voorbereiding kunnen maken. Er is buiten het 

overleg echt niet heel veel werk te verrichten, dus als u nog een paar keer een uurtjes over hebt…..?  

HEEL GRAAG. Dan kunnen we met een groot aantal mensen weer een fijne kerstviering houden.  

De laatste keer, in 2019 waren er bijna 100 aanwezigen. 

U kunt zich aanmelden bij Wim Uijtdewilligen, bestuurslid S U 

Tel. 06 444 02 599 of 0413 260254 

Email: wimuijtdewilligen1947@gmail.com 

Graag uw aanmelding uiterlijk 10 oktober 
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WIE VERRE REIZEN DOET…… KAN VEEL VERHALEN 12 
 

Voor de laatste keer wil ik u meenemen naar een van onze vele vakantiebestemmingen. Ditmaal een reis naar 

Cuba. Een heel bijzonder land. Is dat niet een van de laatste communistische bolwerken op deze wereld? En is 

het dan niet eng om daar heen te gaan? Het eerste antwoord is ja, het tweede nee. Van het communisme merk 

je niet zo heel veel. Ik heb het land meer gezien als een staat, waar veel armoede heerst, waar natuurlijk 

andere regels gelden, maar ook als een land waar de bevolking ondanks alles buitengewoon vriendelijk en 

optimistisch is. En Cuba is een zeer veilig land. Dat zei men en zo voelde het ook. En in al die weken dat we 

er waren, heb ik nog geen vijf man politie gezien. 

Als je op Cuba aankomt, wordt er al snel gezegd: je bent nu op een andere planeet. Zo verwoordde onze gids 

het ook. Hij was vroeger leraar geweest en had zich omgeschoold tot groepsleider. Hij sprak prima 

Nederlands en wist heel wat van ons land, hoewel hij er nog nooit geweest was. Hij kende zelfs het lidje 

‘Koffie, lekker bakkie koffie’. Ja, zei hij, van Rita Corita! In de tijd dat hij ons en onze groep begeleidde, 

hebben we hem leren kennen als een zeer aimabel man en via een app heeft de hele groep (14 mensen) nog 

steeds contact met hem. 

Hij nam ons mee op reis door Cuba. Havana is een oude en 

mooie stad. Het eerste wat opvalt zijn de honderden klassieke 

Amerikaanse auto’s, die er rondrijden. Gemiddelde leeftijd: 

circa 60 tot 65 jaar. Bakbeesten die 1 op 4 rijden. Vaak ligt de 

achterbak vol gereedschap; om onderweg een mankement te 

kunnen verhelpen. Er zijn een aantal Cubanen die een dergelijke 

auto als bezit hebben en daarnaast worden er vele gebruikt voor 

het toerisme. Je ziet wel wat modernere auto’s, maar die zijn 

schaars. Ze moeten geïmporteerd worden en zijn peperduur, 

vaak 60 of 70 duizend euro, waar je hier maar 20.000 voor zo’n 

wagen betaalt.   

We maakten in Havana een rondrit van drie uur in diverse 

modellen. Een hele belevenis. Er is weinig verkeer: wat bussen, wat andere auto’s en daarnaast fietsers. Ook 

op de snelwegen, waar we overigens met onze touringcar ook een paar maal een paard en wagen in konden 

halen. Ja, echt een andere planeet dus. 

 

We reisden van hotel naar hotel. Allemaal zeer 

gastvrij, schoon en qua eten prima. Een dag logeerden 

we bij een gastgezin. Een jonge vrouw met twee kindjes 

en haar inwonende moeder. Een eenvoudig maar keurig 

huisje. We kregen een voor Cubaanse begrippen 

luxe ontbijt. Er werd zelfs melk aangeboden. 

Normaal wordt melk in Cuba alleen gebruikt 

voor baby’s en kleine kinderen, zo schaars is het. Maar 

de mensen wilden ons echt verwennen. 

We hadden vanuit Nederland wat spulletjes 

meegenomen om aan Cubaanse kinderen te geven. Het 

jongetje van een jaar of 10 kreeg een balpen en 

een schriftje, waar hij dolblij mee was. Aan de jongste 

van ca 1 jaar gaven we een bellenblaas. Moeder en kind hadden de grootste lol. Het grotere broertje stond zo 

ademloos te kijken, dat we hem er ook maar een gaven. Hij was apentrots. We hebben later nog een keer 

ervaren, hoe blij de kinderen hier in Cuba zijn met kleine geschenken. Een jongen die we op straat een balpen 

gaven, kwam ons achterop en bedankte ons nog wel drie keer. Zijn vriendje rende met de pen in zijn handen 

helemaal in trance voorbij om thuis te vertellen wat hij gekregen had. Twee kinderen van 11 makten we ook 

 

 



 

 blij met een bellenblaas. Als je dat in Nederland zou doen, word je 

waarschijnlijk vierkant uitgelachen.  

plekken waar de beroemde Havana-sigaren worden gemaakt. Stuk voor 

stuk, met de hand gerold en gecontroleerd. Uiteraard moest de hele groep 

even een paar trekjes nemen. Ook de dames. Ik heb mijn vrouw nog nooit 

zo vies zien kijken. Nee, dan in Havana. Daar zagen we mooi uitgedoste 

dames heerlijk aan de sigaar zitten. 

Twee momenten herinnerden ons aan de politieke situatie van tientallen 

jaren terug. Het eerste was een bezoek aan de Varkensbaai, waar in 1961 

door Amerikaanse troepen en Cubaanse vluchtelingen tevergeefs een inval 

werd gedaan. Er staat nog 

een groot bord waarop staat, 

tot hoever deze 

invasiemacht is gekomen. 

Nu kun je heerlijk zwemmen in het water van deze baai, al was 

het trappetje om uit het water te komen nog ouder dan het de 

inval. Het tweede moment was een bezoek aan het Mausoleum 

van Che Guevarra. Een indrukwekkend, maar sober gebouw. 

Geen protserig monument met veel geschreeuw en gedoe. Op 

foto’s was te zien hoe zijn leven was en de teksten waren niet 

alles verheerlijkend. Guevarra ligt daar begraven met een aantal 

kameraden in nissen in de muur. Over het algemeen zijn er 

weinig winkels in de steden die we bezochten. Er zijn afhaalpunten waar vele arme mensen hun wekelijkse 

hoeveelheid voedsel kunnen halen. In de wat rijke plaats Trinidad zagen we wel een paar modezaken en in de 

badplaats, waar we het tweede deel van onze reis doorbrachten, was een kleine supermarkt. 

Een heel bijzondere tocht maakten we naar wat men het Cubaanse oerwoud noemt. We reden er heen in oude 

Russische legertrucks. Anderhalf uur hobbelen in een wagen waar weinig vering in zat. Cubaanse massage, 

noemde onze gids het. Maar het was de moeite waard. Er was nog een leuk voorval: in een stadje, waar nog 

wat medepassagiers moesten worden opgehaald, parkeerden we in een smalle straat. Later stond er een andere 

auto voor de truck en daarom kon deze niet meer wegrijden. Tevergeefs werd gezocht naar de eigenaar van de 

hinderlijk geparkeerde wagen. Enfin, tenslotte heeft een groot deel van de groep toen die auto maar opgetild 

en hem een klein stukje verder gezet, zodat we de excursie konden vervolgen. 

En zo hebben we genoten van dit bijzondere land: Cuba. Overal 

mochten en konden we gewoon filmen en foto’s maken.  Cuba is 

een eiland vol leven, vriendelijkheid en gezelligheid, muziek en 

lekkere drankjes. Een eiland om van te genieten, ook vanwege de 

mooie natuur. Een eiland, waar de mensen zich schikken naar de 

omstandigheden. Een land, waar nog veel te verbeteren is. Maar 

laat dat dan wel voorzichtig gebeuren. Laat veel bijzondere 

eigenheden niet verloren gaan. Want dat zou eeuwig zonde zijn! 

De afgelopen ruim anderhalf jaar heb ik u via twaalf verhalen wat 

willen vertellen over mooie en bijzondere plekken op de wereld, 

gekoppeld aan leuke, gekke en mooie ervaringen. Ik heb veel 

reacties gehad van mensen, die mijn verhalen erg op prijs stelden. 

Dank daarvoor. Ik heb ze met plezier geschreven. Maar mooier is natuurlijk om echt weer met een groep 

mensen op reis te kunnen gaan. We hopen dat er in het voorjaar van 2022 weer een mooie reis georganiseerd 

kan worden. Ik kijk daar naar uit en ik hoop velen van u ook. 

 

Wim Uijtdewilligen                                                                                                                                               

 

 



 

CORONAMAATREGELEN VANAF 25 – 9 – 2021 

 

Beste leden en deelnemers aan activiteiten bij Eigen Herd 
Zoals jullie wellicht gehoord of gezien hebben op TV, vervalt met ingang van 25 september 2021 de 1,5 meter 

maatregel en de registratieplicht bezoekers bij elke deelname aan een activiteit. 

Vanaf deze datum moet voortaan bij een bezoek aan o.a. de horeca een coronatoegangsbewijs worden 

getoond, in bepaalde gevallen samen met een legitimatiebewijs en omdat Eigen Herd een zalencentrum is met 

horeca moet iedereen die daar komt, hetzij voor deelname aan een activiteit of gewoon voor een praatje, 

krantje lezen of een kopje koffie, vanaf deze datum een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. 

Dit kan, bij onze activiteiten, zijn in de vorm van een QR-code in de CoronaCheckApp in zijn of haar mobiele 

telefoon, een papieren QR-code of het papieren Registratiebewijs van vaccinatie dat men heeft ontvangen 

nadat men volledig was gevaccineerd.          

Eventuele informatie over het aanmaken van een coronatoegangsbewijs staat op de website van de 

Rijksoverheid/coronabewijs. 

Daarom is het noodzakelijk dat ook alle deelnemers aan onze activiteiten bij Eigen Herd 
vanaf deze datum bij binnenkomst in de zaal, een coronatoegangsbewijs kunnen tonen, waarbij nieuwe 

deelnemers aan een activiteit ook tevens een legitimatiebewijs moeten kunnen laten zien. 

Omdat er bij onze activiteiten over het algemeen steeds dezelfde deelnemers aanwezig zijn is besloten dat bij 

het 1e bezoek op of na 25 september slechts éénmalig de naam van de deelnemer en de datum dat het 

coronabewijs is getoond, behoeft te worden vastgelegd en daarna volstaan kan worden met het afvinken bij 

binnenkomst of iemand al geregistreerd is. 

Indien iemand nog niet is gevaccineerd moet deze persoon vóór elk bezoek de QR-code van een negatieve test 

van maximaal 24 uur oud tonen. 

Het laten zien van het coronatoegangsbewijs en de registratie is misschien even wat lastig bij de 1e keer, maar 

wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen, zodat we het risico op besmetting zo min mogelijk kunnen 

laten zijn en iedereen op een veilige manier Eigen Herd kan bezoeken en deelnemen aan onze activiteiten. 

Frans Peters – Waarnemend Voorzitter en Bestuurslid Activiteiten Seniorenbelang. 

 

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

UW STEM OP SENIORENBELANG UDEN IS GELD WAARD 
 
Ook dit jaar organiseert Rabobank Uden/Veghel weer de Rabobank Clubsupport (voorheen Rabobank 

Clubkas Campagne), waarbij de Rabobank de verenigingen en stichtingen in de regio Uden/Veghel 

ondersteunt. 

Seniorenbelang heeft zich ook dit jaar weer aangemeld met als doel geld op te halen voor onze activiteiten. 

STEMMEN 
Bent u lid van de Rabobank, dan kunt u stemmen via uw Rabobank-App (bij Service en Lidmaatschap) of via 

de website van de Rabobank van 4 tot 25 oktober.                                                                                            U 

kunt maximaal twéé keer stemmen op dezelfde vereniging (Seniorenbelang Uden) en één keer op een andere 

vereniging of stichting. 

OPROEP 
Het is voor Seniorenbelang Uden belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk 

stemmen en daarmee geld te vergaren. Het zou daarom fantastisch zijn als u en uw familie, vrienden en 

kennissen hun stemmen geven aan Seniorenbelang Uden tijdens deze campagne. 

LAAT UW STEM DUS NIET VERLOREN GAAN 

 
 



 

Activiteit Kunst & Cultuur 

Bij het verschijnen van deze Actueel hebben we de eerste lezing na het ingaan 

van de versoepelingen al achter de rug. Dankzij de verruiming van het aantal 

deelnemers hebben ruim 40 toehoorders genoten van de lezing van Marie 

Christine Walraven over Fatale Vrouwen, het door mannen bepaalde vrouwbeeld 

rond 1900. Met de eerste lezing op 24 september is ook het drieluik over de 

Vikingen van start gegaan. Er volgen in dit kader nog twee lezingen. Mocht u de 

boot hebben gemist en alsnog willen aanhaken, dan kan dat. Bij de serie hoort 

ook een syllabus met behulp waarvan u de informatie uit de eerste lezing nog 

kunt terughalen. 

 

Het verdere programma voor de komende drie maanden ziet er als volgt uit:  

 

 1 oktober Wil Boetzkes     Vikingen-Noormannen-Normanni: cultuur van wereldformaat, deel 2 

 8 oktober Wil Boetzkes     Vikingen-Noormannen-Normanni: cultuur van wereldformaat, deel 3 

15 oktober Jos Meersmans   Joseph Haydn 

22 oktober M.C.Walraven    Maria Magdalena *) 

29 oktober Joop van Velzen De Bijbel – bron voor componisten van klassieke muziek  

 5 november M.C.Walraven    De Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs 

12 november Joop van Velzen Vincent van Gogh en klassieke muziek 

26 november Joop van Velzen Klassieke muziek uit de late Middeleeuwen en de Renaissance 

10 december Joop van Velzen Gustav Mahler – een leven in muziek 

17 december Wil Boetzkes      Kerst-/Nieuwjaarslezing 

 

*) de tentoonstelling Maria Magdalena in het Catharijne       

Convent in Utrecht is nog te zien tot en met 9 januari 2022. 

 

Alle lezingen vinden plaats in de Eigen Herd op vrijdag van 

10.00 tot 12.00 uur. 

Uw bijdrage voor deelname aan de lezingen is vastgesteld op 

10 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 
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Ouderenbeleid Uden is om te huilen 

 

Het ouderenbeleid van de gemeente Uden is om te huilen! Of beter gezegd: het is er niet. 

Al meer dan 10 jaar weigert de gemeente Uden specifiek beleid te ontwikkelen voor wonen, zorg en welzijn 

van ouderen in Uden. De gevolgen zijn dramatisch. 

 

Groot tekort aan verpleeghuisplaatsen 

Uden vergrijst sterk, meer dan Nederland gemiddeld. Het aantal 80-plussers in Uden neemt de komende 20 

jaar met bijna 2.000 toe: meer dan een verdubbeling. Ongeveer een kwart van hen heeft behoefte aan 

intensieve zorg in een beschermde woonomgeving: verpleeghuiszorg. 

In vergelijking met Nederland gemiddeld heeft Uden nu al ruim 100 verpleeghuisplaatsen te kort. Dat tekort 

loopt bij ongewijzigd beleid de komende 20 jaar nog met telkens 20 plaatsen per jaar op. Dat betekent, dat dan 

elk jaar 120 tot (in 2040) 300 ouderen niet terecht kunnen in een verpleeghuis in de gemeente Uden (en 

waarschijnlijk in de toekomst ook niet meer elders in de regio).  

Een groot bijkomend probleem is personeelstekort in de zorg. 

 

Groot gat tussen thuis en verpleeghuis; in Uden geen beschut wonen voor ouderen 

Sinds 2010 zijn de verzorgingshuizen in Nederland geleidelijk opgeheven. Zij waren er voor ouderen met een 

matige zorgbehoefte en een behoefte aan beschut wonen met zorg dichtbij. Er is in Uden niets in de plaats 

gekomen van de verzorgingshuizen. Daardoor is een groot gat ontstaan tussen thuis en verpleeghuis.  

Er is bij de ouderen in Uden een grote behoefte aan (nieuwe) vormen van beschut (groeps) wonen met zorg 

dichtbij. Er zijn nu +/- 100 van dergelijke woningen nodig en de behoefte daaraan neemt de komende 20 jaar 

nog met +/- 30 per jaar toe. 

 

Overbelasting van mantelzorgers 

Ouderen in Uden met een behoefte aan een dergelijke woonvorm moeten nu thuis blijven wonen. Dat leidt tot 

een groot en toenemend beroep op mantelzorg door familie en vrijwilligers. Door de bevolkingsontwikkeling 

nemen de mogelijkheden van mantelzorg de komende 20 jaar met meer dan de helft af. Overbelasting van 

mantelzorgers is het gevolg, en ouderen krijgen niet de passende zorg. Het zal je maar overkomen, of je 

partner of je ouders. 

 

Gemeente: kom in actie! 
 

Burgerinitiatief 

Twee oud-bestuursleden van de voormalige Seniorenraad Uden, zie hieronder, willen de gemeente indringend 

aanspreken om nu in actie te komen en de problemen aan te pakken.  

Wij hebben de problemen en ideeën voor oplossingen verwoord in een uitvoerige notitie ‘Wonen, zorg en 

welzijn voor ouderen in Uden: 2010-2040’.  

Wij willen de gemeente aanspreken door het indienen van een zogenaamd ‘burgerinitiatief’ om de gemeente 

wettelijk te verplichten het onderwerp te agenderen voor de gemeenteraad. 

Wij hebben alle politieke partijen in Uden / Maashorst gevraagd om in hun partijprogramma’s voor de nieuwe 

gemeenteraad van Maashorst aan te geven hoe zij de problemen aan willen pakken. 

Wij benaderen de lokale en regionale media om aandacht te besteden aan deze actie. 

 



 

 

In onze notitie verwijzen wij naar de wettelijke verplichting van de gemeente om beleid voor de 

gezondheidszorg van ouderen te ontwikkelen. 

Verder attenderen wij de gemeente op de opgave door de Provincie Noord-Brabant om in de periode tot 2045 

in Uden 409 extra verpleeghuisplaatsen te ontwikkelen. Daarnaast is de provinciale opdracht: 530 

gegroepeerde ouderenwoningen (vormen van beschut wonen) en 1.010 nultreden-woningen waar ouderen met 

beperkingen geschikt kunnen wonen. 

Wij verwijzen naar een landelijke ‘Taskforce Wonen en Zorg voor Ouderen’, waarin de ministeries van VWS 

en BZK, de landelijke koepels van woningcorporaties en van zorginstellingen en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten samenwerken. Deze landelijke taskforce roept de gemeenten op tot actie en biedt 

daarbij ondersteuning aan. 

 

Op vrijdag 10 september 2021 heeft het Bestuur van de Lokale Senioren Vereniging Uden (LSV) zich achter 

het initiatief geschaard. In de LSV werken Seniorenbelang Uden, KBO Volkel, KBO Odiliapeel en PCOB 

Uden samen.  

 

Speerpunten voor de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
 

1. Neem als gemeente het voortouw om de geschetste problemen aan te pakken. Roep alle betrokken 

instanties (zorgkantoor; zorginstellingen; welzijnsinstellingen; woningcorporatie; 

projectontwikkelaars; ouderen) bij elkaar en maak bindende afspraken. Leg die afspraken goed en 

controleerbaar vast. 

2. Maak hiervan een ‘Chefsache’ voor de nieuwe burgemeester of benoem een wethouder ouderenzaken, 

met bevoegdheden op de verschillende betrokken portefeuilles. Maak gebruik van de hulp van de 

landelijke taskforce. 

3. Kies voor een wijkgerichte aanpak, waarbij alle betrokken instanties samenwerken om ouderen in die 

wijk optimaal te ondersteunen met passende woonvormen, zorg en welzijnsactiviteiten naar behoefte. 

Doe daarbij marktwerking / concurrentie en bureaucratie in de ban. 

4. Wacht niet met de uitvoering tot er een totaal uitgewerkt plan ligt, maar begin met wat nu al kan. 

 
Cees van Iersel en Jan van de Ven, voorheen leden van de Senioren Raad Uden 

 

Ondertekening: 

 

Ik ben inwoner van Uden c.q. Maashorst i.o. en ik ben ouder dan 16 jaar. 

Ik ben het eens met het hierboven gestelde en ondersteun het burgerinitiatief: 

 

Naam:             Handtekening:        

Datum: …. - …. - 2021 

 

Deze pagina uitscheuren en met naam en handtekening s.v.p. inleveren in de brievenbus van Seniorenbelang 

Uden bij Eigen Herd. Of geef deze mee aan een bekende die deze pagina kan bezorgen: elke stem telt! 

 

 



 

SAMENSTELLING MAANDBLAD ACTUEEL 

 
Nu Jan van Duivenboden is gestopt als Bestuurslid “Redactie Actueel en Informatievoorziening” heeft zich 

gelukkig een nieuwe persoon, de heer Huub Scheepens, gemeld, die als medewerker van het Bestuur, de 

samenstelling van ons blad Actueel op zich wil nemen en doorsturen naar de drukker. 

Het Bestuur is natuurlijk blij dat Huub zich heeft gemeld en zo de voortgang van ons blad niet in gevaar komt. 

 

Omdat Huub echter geen bestuurslid wordt doch alleen een medewerker voor samenstelling van het blad en 

hij dus niet rechtstreeks betrokken wordt bij bestuursbesluiten en overlegstructuren die ook van belang 

kunnen zijn voor te plaatsen artikeltjes in Actueel, gaat de routing voor het aanleveren van kopij vanaf nu 

anders worden en is het de bedoeling dat alle kopij in 1e instantie voortaan per email aangeleverd wordt via 

het emailadres: franssu.v.p.a.b@gmail.com, zodat daar op bestuursniveau eerst een 

inhoudelijke screening kan plaatvinden over de wenselijkheid of inhoud van te plaatsen artikelen en 

afbeeldingen of foto’s, nu dat niet meer via het Bestuurslid “Redactie Actueel en Informatievoorziening” 

plaatsvindt, zoals voorheen. 

Het emailadres: jansenioruden@gmail.com vervalt vanaf nu. 

 

Alle artikeltjes moeten als WORD-document (geen pdf), op maximaal A4 formaat worden aangeleverd in het 

lettertype “Times New Roman” en afbeeldingen of foto’s moeten apart aangeleverd worden en alléén als JPG 

of PNG-bestand, daar Pdf-bestanden van afbeeldingen of foto’s niet verwerkt kunnen worden. 

S.v.p. niet wachten tot de datum van de deadline voor het insturen van artikeltjes of advertenties e.d. 

 

 

P R I J S K A A R T E N 
 
Beste kaarters, 

Het heeft lang geduurd in verband met de coronamaatregelen, maar nu kunnen wij u mededelen, dat de 

activiteit Prijskaarten (Joken en Rikken) weer mag beginnen bij Eigen Herd m.i.v. oktober, echter onder de 

voorwaarde dat iedereen die wil deelnemen volledig gevaccineerd moet zijn en dat, vóór deelname, ook 

moet kunnen laten zien via de Corona check App op zijn of haar mobiele telefoon of via het papieren 

registratiebewijs van vaccinatie. Ook moet iedereen natuurlijk lid zijn van Seniorenbelang of dat eerst 

worden. De 1e keer dat u weer komt om te gaan kaarten moet dit dan bij Eigen Herd éénmalig vastgelegd 

worden op een registratieformulier en de volgende keren is er dan alleen nog even een check nodig of u al 

geregistreerd bent. 

Omdat er, in verband met de beschikbare ruimte in Eigen Herd, eerst wel even bekend moet zijn hoeveel 

leden weer willen gaan kaarten, wordt iedereen verzocht, die weer wil gaan beginnen, omdat vanaf nu te 

melden bij Wim Cissen via zijn telefoonnummer:   06-13361654 of 0413-287795, of via zijn emailadres: 

wicocissen13@gmail.com  

Zodra dan bekend is hoeveel personen er weer willen gaan beginnen, dan zal bekend gemaakt worden, via een 

berichtje op uw emailadres, telefonisch of mogelijk via een briefje in uw brievenbus, wanneer het prijskaarten 

weer begint.  Denk er bij de 1e keer dan aan dat u moet kunnen aantonen dat u volledig gevaccineerd bent. 

 

Frans Peters – Bestuurslid Activiteiten 

Wim Cissen – Coördinator Prijskaarten 
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