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ALGEMENE LEDEN INFORMATIE 
Het lidmaatschap van Seniorenbelang Uden kost  € 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 aan-
melding betaalt een nieuw lid/gastlid per ingang van 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, 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. 

 
Colofon 
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LEDENADMINISTRATIE  

BELASTINGINVULLERS 
Zie gegevens in deze Actueel en op onze website. 
Nieuwe klanten moeten zelf een afspraak maken. 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

ADRESSEN 
Adres:  Rooijsestraat 32b AT Uden   0413-264593 
Secretaris E-mail:  keesenmariazegers@planet.nl 
Informatie over Seniorenbelang Uden zie        
bestuursleden SU. 

Website:  www.seniorenbelang-uden.nl 
De Actueel is daar ook digitaal te lezen 

 

Dhr. J. Bongers Ledenadministrateur       0413-270802 

E-mail: bongers47@gmail.com  06-22237514 

Mevr. Diny van Geffen Secretaris 0413-263602 

Mevr. Riek Wijdeven  06-24698918 

Distributie van Actueel-ONS-Nieuwsbrief Eigen Herd 

Bankrekening ledenadm. NL73RABO0151903069 

Alle persoonlijke foto’s gepubliceerd in deze      
uitgave van Actueel zijn met toestemming  

van de betrokkenen. 

Dhr. Frans Peters: Voorzitter en PR, Penningmeester, 

Activiteiten, Webmaster en  bestuurslid Eigen Herd      

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:                    
Evenementen en Reizen                        06-44402599 

E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com 

Dhr. Jan Loonen                                      06-50297988 
Vice-voorzitter en contactpersoon/vertegenwoor-
diger bij  de Kring Maashorst en overige externe  
vergaderingen. E-mail: jmloonen@gmail.com 

Samenstelling Actueel:   

Dhr. Huub Scheepens         0413-331979 

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

Foto’s graag afzonderlijk insturen in groot formaat. 

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

Nelleke Nederkoorn            0413-265439 

OUDERENADVIES 
Coördinator:  Diny Rooijakkers        06-20454704 

E-mail: dinyrooijakkers3@gmail.com 

Riet Gulen               06-51147585 

Martin Reitsma     0413-251253 / 06-47014808 

Emmy Verstegen     0413-850822 / 06-23899636 

Gi van Dinteren                                 06-28461283 

Annemarie Dollevoet    06-48357307 

Riet Coolen      06-55165420 

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

Peer de Wildt            06-29160207 
 

RIJBEWIJSKEURING IN EIGEN HERD 
 Afspraak maken via: Tel: 088-2323300 of via:  

www.regelzorg.nl  (zie ook artikel op de website) 

mailto:keesenmariazegers@planet.nl
http://www.seniorenbelang-uden.nl
mailto:bongers47@gmail.com
mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
mailto:keesenmariazegers@planet.nl
mailto:dinyrooijakkers3@gmail.com
mailto:wimuijtdewilligen1947@gmail.com
mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
mailto:seniorenzorgtvl@gmail.com
http://www.regelzorg
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VOORWOORD VOORZITTER 

In 1e instantie aan alle leden nog een voorspoedig, maar 
vooral gezond 2022 toegewenst, dat hopelijk beter zal 
zijn dan het afgelopen jaar. Ja het was me wel weer een 
jaartje dat afgelopen jaar.  Hadden we aan het begin nog 

hoop dat het qua corona en wat daar allemaal het gevolg van was, beter zou gaan, zeker omdat er         
gedurende het jaar toch weer het e.e.a. mogelijk was qua onze activiteiten bij Eigen Herd en een paar      
uitstapjes, inmiddels zitten we toch weer in de zoveelste gedeeltelijk lockdown en zijn er helaas toch weer 
een aantal beperkingen, ook wat betreft onze activiteiten bij Eigen Herd, die we weer gedeeltelijk hebben 
moeten stilleggen. Dus we wachten maar weer af en hopen maar, dat zo gauw onze leeftijdscategorie en 
ook zoveel mogelijk anderen hun boosterprik hebben gehad, dat we dan hopelijk voor langere tijd         
zodanig beschermd zijn, dat er toch weer zoveel mogelijk kan op het gebied van onze activiteiten en    
evenementen, maar ook dat er weer een beetje een normaal leven komt, door het wegvallen van nu nog 
geldende beperkingen t.a.v. horeca, winkels, theaters, evenementen, pretparken e.d.                                 
En als nu, in mijn ogen, al die onverstandige mensen die het nodig vinden om m.n. in Amsterdam, de stad 
waar notabene de meeste besmettingen zijn, interessant te gaan doen door te roepen dat “hun vrijheid” 
ingeperkt wordt, eens zouden beseffen dat we ongeveer in het meest vrije land van de wereld wonen, 
doch dat het nu in ons aller belang en voor de gezondheid van het hele land, tijdelijk even nodig is dat we 
een gedeelte van die vrijheid even inleveren, om er straks weer volledig van te kunnen genieten, ook mee 
zouden doen met de tijdelijke noodzakelijk geachte maatregelen, dan zou iedereen m.i. nog weer eerder 
“gewoon” kunnen leven, zoals we voorheen ook gewend waren. Ook zouden dan de hulpverleners in   
onze ziekenhuizen, de politie, M.E., brandweer en ambulancevervoer, die ontzettende veel goed werk 
hebben gedaan, eindelijk weer eens hun verdiende rust krijgen en ook de politie weer haar normale taken 
kunnen uitvoeren.                                                                                                                                        

En als je het afgelopen jaar dan verder eens doorneemt, dan zie je dat het eigenlijk een jaar vol verhalen 
is, nl met verhalen over verschrikkelijke en vervelende, maar ook leuke dingen die in 2021 hebben plaats-
gevonden zoals b.v.: 

In januari – Het onthutsende verhaal over Trump aanhangers die het Capitool in Washington bestormen, 
waarbij een aantal mensen worden gedood en het vervelende en voor heel veel betrokkenen, verschrik-
kelijke verhaal over de toeslagenaffaire en de gevolgen daarvan. 

In februari – Het leuke verhaal over de winterperiode die we eindelijk weer eens kregen met veel sneeuw-
pret en schaatsplezier o.a. op de Kleuter 

In juni en juli – De verschrikkelijke verhalen over de gevolgen van de windhoos in Leersum en de water-
overlast in Limburg en het schokkende verhaal over de moord op Peter R. de Vries, maar ook weer de  
leuke verhalen over de Olympische Zomerspelen in Tokio en de vele medailles die de Nederlandse      
deelnemers daar wonnen. 

In september – Het vervelende verhaal over de vulkaanuitbarsting op La Palma 

In december – Het euforische verhaal over de wereldtitel van Max Verstappen in de Formule1   

Zo heeft elk jaar zijn ups en downs, maar voor 2022 is het belangrijkste dat we hopelijk zo gauw mogelijk 
uit de coronacrisis komen, zodat we weer ons “gewone” leventje op kunnen pakken.                                             

 

Frans Peters - voorzitter 

AGENDA 

Inleveren kopij Actueel maart:  
Uiterlijk zaterdag 12 februari   

Verschijnt: 21 februari 



 
Vacatures 
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Gegadigden kunnen voor meer informatie en aanmelding of vrijblijvende kennismaking , contact            

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

EDUCATIE en VOORLICHTING 

Zijn/haar taak binnen ons bestuur zal bestaan uit het zoeken, regelen en organiseren van educatieve    

cursussen en voorlichtingsprogramma’s voor onze leden en het overleggen met de manager van        

Eigen Herd over mogelijkheden en beschikbare zaalruimte daarvoor.                                             

In verband met het vertrek van ons bestuurslid educatie en voorlichting, zijn wij op zoek naar een 

nieuw bestuurslid:         

BESTUURSLID EDUCATIE en VOORLICHTING  

 
Bij de voorpagina 

 

CONTACTPERSONEN – ORGANISATORS en BEGELEIDERS  

voor de ACTIVITEIT FIETSEN  

In verband met de leeftijd en gezondheidssituatie van de huidige contactpersonen, organisators en       

begeleiders van deze activiteit hebben zij moeten besluiten hun functies neer te leggen en kan deze     

Activiteit momenteel geen doorgang vinden. Daarom zijn wij nu op zoek naar nieuwe mensen hiervoor 

zodat deze activiteit dan, hopelijk dit voorjaar, weer opgestart kan worden. 

Indien leden zich geroepen voelen om deze Activiteit  nieuw leven in te blazen dan kunnen zij contact  

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

Beelden zeggen meer dan duizend woorden 
Bij het opmaken van elke uitgave van de Actueel ben ik op zoek naar een toepasselijke foto voor de 
voorpagina. Dit keer wilde ik wijzen op de plannen die de Evenementencommissie op de pagina’s 5-7   
presenteert. Met name de reis naar Normandië die voor de maand mei gepland staat.  

Uiteindelijk vond ik deze foto in een van mijn vakantie-albums. (hij vult ook de achterpagina). 

Wilt u ook eens een foto, schilderwerk, tekening of wat dan ook op de voorpagina hebben stuur die 
dan in naar mijn E-mail : hpscheepens@outlook.com  

Huub Scheepens 

mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
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 50 jaar Eigen Herd. 
Dit jaar bestaat de Eigen Herd 50 jaar. Een mijlpaal die                  
gevierd gaat worden. Een commissie is daarom al druk     
bezig met de voorbereidingen voor een feestweek die in  
oktober plaats gaat vinden. Vanuit de Eigen Herd werd     
gevraagd of ik mee wilde helpen om die feestweek           
gestalte te geven. Een oproep waar ik graag gehoor aan 
heb gegeven.  

Een van de ideeën voor de feestweek is het inrichten van een tentoonstelling over de Eigen Herd door  
de jaren heen. Zoals jullie weten is de Eigen Herd ontstaan uit de voorloper van Seniorenbelang Uden de 
KBO. In het boekje dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de KBO staat al veel te 
lezen over het ontstaan van de Eigen Herd. Bij de Heemkundekring en het archief van Lucien Bressers 
zullen ongetwijfeld gegevens voor die tentoonstelling te vinden zijn. Het zou mooi zijn als ook bij de    
leden van Seniorenbelang nog foto’s, verhalen en anekdotes aanwezig zijn, die ze voor de tentoonstel-
ling ter beschikking willen stellen. Ten slotte is de Eigen Herd al 50 jaar onze thuisbasis. Vandaar deze 
oproep aan onze leden om hen te vragen of ze materiaal hebben wat we voor deze tentoonstelling     
mogen gebruiken. 

Jullie kunnen daarvoor contact opnemen met Dora Verbruggen van de Eigen Herd of mailen naar         
antonvandonzel@home.nl.  

 

Alvast bedankt, Anton van Donzel. 

Toneelgroep “Van alles wè” uit Nistelrode                                                                                   
Zoals medegedeeld in de Nieuwsbrief van Eigen Herd van januari, zou genoemde toneelgroep op         

zondagmiddag 30 januari de klucht “Lig ik hier wel goed” Dokter ? opvoeren in Eigen Herd. 

In verband met de onzekere situatie met betrekking tot de maatregelen rond het coronavirus hebben we 
helaas moeten besluiten om deze voorstelling, althans voorlopig, uit te stellen. Zodra het weer mogelijk 
is proberen we deze voorstelling op een later tijdstip alsnog door te laten gaan, waarvan u dan weer een 
bericht krijgt via de Nieuwsbrief van Eigen Herd en/of de Actueel van Seniorenbelang Uden. 
Stichting Eigen Herd en Seniorenbelang Uden 

mailto:antonvandonzel@home.nl
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Jaarprogramma 2022 evenementencommissie 

Iedereen wil er dit jaar weer eens graag op uit. We hebben er, 
na twee jaar beperkingen, enorme behoefte aan. En hopelijk 
kan het ook langzamerhand weer vanaf het voorjaar. 
Daarom presenteert de evenementencommissie hierbij de 
plannen voor 2022. U zult begrijpen dat alles onder voorbe-
houd is. We moeten echt afwachten hoe de ontwikkelingen 
gaan.  Maar laten we optimistisch blijven en hopen dat we 
weer volop dingen kunnen doen 

ONS PROGRAMMA: 

Woensdag 2 februari:  Musical Aladdin. Inmiddels kunt u hiervoor niet meer boeken.  
  Mocht de show door verlenging van de coronamaatregelen op deze datum niet       
 doorgaan, dan krijgt u bericht naar welke datum hij verplaatst gaat worden.  

 

Vrijdag 25 februari:    Presentatie van het jaarprogramma, m.n. de voorjaarsreis in Eigen Herd.         
    Aanvang 10.00 uur. (Zie info bij de maand mei) 

 

Donderdag 24 maart:  Etentje. Verdere info in de Actueel die eind februari verschijnt. 

 

Donderdag 21 april: Culinaire dagtocht met bezoek aan Breda. Lekker eten en drinken en  
 daarna een bezoek aan deze interessante stad. Zie de Actueel van eind maart. 

  
Vrijdag 6 mei:  Presentatie najaarsreis in Eigen Herd, aanvang 10.00 uur.                                           
    Informatie volgt in de Actueel die eind april verschijnt. 

Zondag 22 t/m  
do/vr 26/27 mei:   Voorjaarsreis (5 of 6 dagen) naar het Franse NORMANDIË.  
 
 
 

We zijn in samenwerking met Brabant Express nog even druk bezig met een werkelijk fantastisch 
mooie reis. Echt een paar dagen op stap met schitterende en bijzondere excursies. Let goed op de   
Actueel van eind februari.  Daar wordt het complete programma gepresenteerd en kunt U gaan       
inschrijven. De presentatie van deze reis is op 25 februari in Eigen Herd, aanvang 10.00 uur. 
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Donderdag 24 juli:       Etentje. Verdere info in de Actueel die eind juni verschijnt. 

 

 
Tweede helft aug. :  Dagtocht Zeeland.                

 Een dagje  naar de zonnigste 
 provincie van ons land.        

  Info in de Actueel die eind    
    juni verschijnt. 
  

 
Ma 12 t/m vr 16      Najaarsreis Houffalize in de Belgische Ardennen.  
September       Een prachtige reis die we al eerder op het programma hadden staan, maar die 
        moest vervallen vanwege corona. Een reis vol bijzondere excursies op een paar 
        uur rijden van Uden. Nader info volgt in de Actueel van eind april.    
                 De presentatie van deze reis is op vrijdag 6 mei in Eigen Herd, aanvang 10.00 uur. 

Donderdag 30 juni:   Dagtocht met boottocht over de Linge en nog wat leuke andere activiteiten.                                   
 Een heel ontspannende dag. Info in de Actueel van eind mei.  
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Midden oktober:  Dagtocht naar mooie plekken in Gelderland en/of Overijssel. Info in de  

 Actueel die eind augustus verschijnt. 

 

Eerste helft nov.:  Etentje. Meer info in de Actueel van eind september. 

 

Tweede helft nov: Tweedaagse tocht naar het noorden van ons land met een heel verrassend  

       programma.  

 Info volgt in de Actueel van eind augustus of eind september. 

 

Donderdag 15 dec: Kerstdagtocht naar Keulen. Deze tocht boden we reeds aan eind  

 2021, maar hij kon wegens corona niet doorgaan. We hopen dat het deze keer 

 wel zal lukken, want een bezoek aan de verschillende kerstmarkten van deze 

 mooie stad is zeer de moeite waard. Info volgt in de Actueel van eind oktober. 

 

Bij al onze evenementen gaan wij, voor de veiligheid van alle deelnemers, uit van een 2G beleid. 

D.w.z. dat U of moet kunnen aantonen dat U corona heeft gehad, of dat U gevaccineerd bent.         

Hierbij kunt u of een papieren QR code tonen of eentje op uw mobiel. 

We hopen dat er (heel) wat voor u bij zit bij dit aanbod. Wij gaan het programma, en met name de  

voorjaarsreis naar Normandië, uitgebreid presenteren op 25 februari om 10.00 in Eigen Herd, onder 

voorbehoud dat we weer gebruik mogen maken van een van de  zalen.  Houdt u dit zelf even goed in de 

gaten. 

Actuele informatie kunt u altijd lezen op onze website: www.seniorenbelang-uden.nl 

Wim Uijtdewilligen en Frans Peters 

http://www.seniorenbelang-uden.nl
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JAARLIJKSE GIFT van Seniorenbelang aan een goed doel 
 
Helaas kon ook dit jaar onze Kerstviering geen doorgang       
vinden vanwege de coronamaatregelen. In het verleden 
was het de gewoonte om tijdens deze viering een collecte 
te houden voor een goed doel. Het bestuur van Senioren-
belang Uden voegde hier dan nog een bedrag aan toe en 
de gehele opbrengst werd geschonken aan een instelling, 
die het goed kon gebruiken. 

 

Ook dit jaar meenden we als bestuur dat we deze gewoon-
te staande moesten houden. Daarom hebben we ditmaal 
een bedrag van € 350,-- geschonken aan het MC Uden, een     
jongerencentrum aan de Loopkantstraat. Hier werken de 
gehele week door vrijwilligers, die o.a. jongeren opvangen 
uit probleemgezinnen of jongeren, die via straatwerkers  
op het bestaan van het centrum zijn geattendeerd.       
Maar zij doen nog veel meer. In principe staat het centrum 
open voor alle jongeren van 12 tot 23 jaar. Ze kunnen hier 
terecht om te sporten, te gamen, spelletjes te doen of   
gewoon met elkaar te praten. Kortom, ze brengen           
jongeren bij elkaar die anders mogelijk tussen de wal en 
het schip vallen en daarna misschien wel in verkeerde cir-
cuits terecht zouden kunnen komen. 
 
Frans Peters en ik hebben eind vorig jaar een bezoekje gebracht aan dit centrum en ons laten voorlich-
ten over hun werk. Daarna hebben we de envelop met inhoud overhandigd (zie foto). Men was er zeer 
blij mee. Terecht, want we hebben gezien welk zeer nuttig werk er wordt verricht.  Het bestuur van S U 
is verheugd, dat wij als ouderen nu eens iets voor jongeren kunnen doen. Het was ook een blijk van 
waardering aan al die vrijwilligers, die zich daar dagelijks inspannen om alles goed te leiden. Kortom, 
voor   ieder, jong en oud, een tevreden gezicht. 
Wim Uijtdewilligen 
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Een goed gesprek. 

Als we ouder worden gaan we soms  
anders kijken naar gebeurtenissen uit 
het verleden.  

We denken na over, bijvoorbeeld,      
relaties. Misschien verloopt het contact 
met onze kinderen moeizaam of voelen 
we ons eenzaam. We vragen ons af wat 
we goed hebben gedaan, en wat mis-
schien minder goed. 

Soms voelen we dankbaarheid of       
plezier, maar soms ook spijt, eenzaam-
heid, boosheid of wroeging. 

Dit soort levensthema’s zijn groot,     
eigenlijk te groot om er alleen over na 
te denken. 

 

Daarom heeft KBO Brabant het project Ons gesprek gestart. 

Over allerlei levensvragen kunt u praten met een van de vrijwilligers. Zij hebben veel ervaring en zijn  
speciaal opgeleid om goede gesprekken te kunnen voeren. 

Want praten lucht op! 

Zeker als er iemand zonder oordeel naar u luistert. 

En dat doen deze vrijwilligers, ze luisteren belangeloos en bieden u de ruimte om te praten, om uw      
gedachten te ordenen, om nieuwe inzichten te ontwikkelen. 

Sommige levensvragen worden urgenter door corona. Misschien hebt u iemand verloren van wie u niet 
goed afscheid hebt kunnen nemen door de coronaregels. 

Of misschien voelt u zich eenzaam door deze regels. 

Ook over deze onderwerpen gaan de vrijwilligers graag met u in gesprek. 

Ze hebben veel kennis in huis en worden ondersteund door experts. 

 

Heeft u behoefte aan een goed gesprek? 

Neem dan contact op met KBO-Brabant via 073 644 40 66 of via de mail via info@kbo-brabant.nl onder 
vermelding van:  Ons Gesprek. 

 

Het secretariaat van KBO-Brabant brengt u vervolgens in contact met een van de intakers. 

Voor deze regio is dat mevr. Rieke Mes. Zij zal vragen wat u bezighoudt en zoekt een geschikte vrijwilli-
ger. En die neemt, binnen een week, contact met u op. 

In 6 tot 8 gesprekken komt u tot nieuwe inzichten of geeft u de levensvraag een nieuwe plek, zodat u met 
hernieuwde energie, zelf weer verder kunt. 

Vanwege corona vinden de gesprekken met de vrijwilliger telefonisch plaats. 

Deelname aan Ons Gesprek is gratis. 

 
Mevr Abels van Aarle, een van de vrijwilligers van Ons Gesprek 
 

 

mailto:info@kbo-brabant.nl
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Wat zijn vrijwillige Cliëntondersteuners en wat kunnen zij voor u betekenen? 
 

Wat is een cliëntondersteuner(Clio)? 

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 achteruitgaat, waardoor u niet langer helemaal zelf het 
huishouden kunt doen zoals stofzuigen, dweilen, bed opmaken. Ook het verplaatsen kan moeilijker wor-
den, 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 Clio 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 2021?  
Het jaar 2021stond opnieuw voor een belangrijk deel in het teken van de coronapandemie. Als cliënt-
ondersteuners hebben we ons ingezet om binnen de geldende coronarichtlijnen toch het contact met de 
mensen, die om onze ondersteuning vroegen, te blijven onderhouden. De zogenoemde keukentafelge-
sprekken door de consulenten van de gemeente vonden telefonisch plaats. De cliëntondersteuner is   
zoveel mogelijk bij u thuis bij het keukentafelgesprek aanwezig geweest, zodat we mee konden luisteren 
en praten. We hebben ervaren dat er telefonisch veel geregeld kan worden. 

 De meest voorkomende hulpvragen: 

Huishoudelijke hulp 

Mobiliteitsvragen: rolstoel/scootmobiel, vervoersvragen bijv. Begeleid Vervoer Uden(BVU),   

regiotaxi,valys 

Vragen over alarm 

Diversen: zorgverzekering, rijbewijs, administratie enz. 

Zo hebben de vrijwillige cliëntondersteuners het afgelopen jaar ruim 40 mensen kunnen ondersteunen 
bij hun WMO-aanvraag en hebben we tientallen andere mensen kunnen adviseren. Clio’s zijn voor alle 
ouderen in Uden bereikbaar.   
 

Hoe kunt u het aanvragen?  

U kunt contact opnemen met één van de cliëntondersteuners.  

Nelleke Nederkoorn: 0413-265439 

Diny Rooyakkers:           06-20454704 

Peer de Wildt:  06-51524305 

Toos van Lieshout: 06-83983746 
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SENIORENBELANG UDEN kan helpen met uw belastingaangifte 

Velen van u ontvangen van de belastingdienst 
binnenkort weer een verzoek om aangifte te 
doen van het inkomen over 2021. Senioren-
belang Uden is graag bereid om, naast onze 
vaste klanten, die al gebruik maken van onze 
belastinginvullers, voor dit jaar nog een      
BEPERKT aantal nieuwe klanten daarbij te 
helpen, indien dit mogelijk is.                       
Wilt u, als nieuwe klant, van de diensten van 
S.U.-gebruik maken dan kunt u voor de aan-
gifte van 2021 contact opnemen met een van 
de ondergenoemde belastinginvullers die   
gemarkeerd zijn met een ** 

Onze belastinginvullers kunnen u alleen maar helpen met de belastingaangifte. Zij kunnen en mogen u 
niet adviseren in belastingzaken. Daarvoor moet u bij een erkende belastingadviseur zijn. 

Onze belastinginvullers werken op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat gemaakte kosten, zoals b.v. 
reis- kopieer en printkosten door de belastinginvuller in rekening kunnen worden gebracht. Dit wordt van 
tevoren aan de betreffende persoon medegedeeld. Deze onkostenvergoeding is voor de aangifte 2021 
voorlopig vastgesteld op € 12,00*  per huishouden. 

Wie komen hiervoor in aanmerking ?  

Deze service is bestemd voor alle inwoners van Uden met een AOW-uitkering en een belastbaar inkomen 
(in 2021) van maximaal € 35.000,00*  voor een alleenstaande en € 50.000,00* voor samenwonenden.     
Voldoet u hier niet aan dan kunt u eventueel toch van hun diensten gebruik maken als zij daartoe bereid 
zijn, maar dat gebeurt dan op “persoonlijke titel” van de betreffende belastinginvuller en buiten de     
verantwoordelijkheid van de KBO en Seniorenbelang Uden.   

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

 

Voorbereiding:  

Om te voorkomen dat de hulp bij aangiften een tijdrovende zaak wordt, is het de bedoeling dat u vooraf-
gaand aan de afspraak met uw belastinginvuller, uw financiële gegevens die u bij de aangifte nodig heeft, 
in huis hebt en zoveel mogelijk geordend. Denk er daarbij ook aan, dat documenten die digitaal, b.v. via 
“Uw bank” of “Mijn Overheid” komen, ook beschikbaar moeten zijn.   

    Daarbij gaat het in het bijzonder om de volgende informatie: 

Om uw aangifte in te kunnen vullen is een Machtigingscode vereist (dus niet uw eigen DigiD-Code). 
Een machtigingscode kunt u zelf telefonisch aanvragen via 088-1236555 of digitaal via: 
www.machtigen.digid.nl  U heeft daarvoor uw Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum  
nodig. U kunt ook afspreken met uw belastinginvuller dat hij/zij dat voor u doet. Nadat u de mach-
tigingscode heeft ontvangen moet deze geactiveerd worden. Dit kunt u eventueel ook weer door 
uw belastinginvuller laten doen, door de machtigingscode aan hem of haar door te geven.              
Belastingplichtigen die voorgaande jaren ook al een machtigingscode hadden aangevraagd en ont-
vangen, zullen de nieuwe machtigingscode voor 2021 meestal automatisch thuisgestuurd krijgen. 
Ook deze moet dan nog wel geactiveerd worden.  

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

 

Het jaarinkomen 2021:  
 De jaaropgave(n) van de Sociale Verzekeringsbank, Uitkeringsinstanties, Lijfrenteverzekeraars en 

eventuele Pensioenfondsen.   
De WOZ-beschikking  
 van de Gemeente met peildatum: 01-01-2020. (Opgave heeft u in 2021 ontvangen met de aanslag 

Gemeentelijke belastingen)  
Het Financieel Jaaroverzicht 2021  
 van uw bank(en) met de gegevens van uw bank- en spaarrekeningen, uw beleggingen en uw         

hypotheek.         
Rekeningen van “Buitengewone uitgaven”  
 i.v.m. ziekte(n) die niet onder uw eigen risico van € 385,00 vallen en niet door uw ziektekostenver-

zekering worden vergoed. (niet aftrekbaar zijn b.v: eigen bijdrage voor hoortoestel, CAK/WLZ en 
brilkosten)      

Bewijsstukken van gedane (ANBI) giften.           
Opgave van uw aandeel 2021 in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren                                                                 

indien u in een koopappartement van een appartementencomplex woont.  
Zorg en huurtoeslag 
 De eventuele beschikking van zorg- en huurtoeslag, als u deze wilt laten aanpassen. In principe 

wordt deze beschikking automatisch aangepast door de belastingdienst na ontvangst en akkoord 
van de aangifte.  

              
Tijdstip van aangifte en verzending:       
De aangifte over 2021 kan pas worden gedaan vanaf 1 maart 2022.  

 Zodra u alle documenten (zie voorbereiding) gereed hebt, kunt u een afspraak maken met uw  

 belastinginvuller.   

                                                                                                                 

IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN ZAL DE AANGIFTE WAARSCHIJNLIJK NOG NIET BIJ U THUIS 
KUNNEN GEBEUREN. U KUNT MET UW BELASTINGINVULLER AFSPREKEN HOE DAT NU HET BESTE GERE-
GELD KAN WORDEN. MEESTAL ZULT U DAARVOOR UW GEGEVENS BIJ HEM/HAAR THUIS MOETEN      
AFLEVEREN, ZODAT HIJ/ZIJ DE AANGIFTE VANUIT ZIJN OF HAAR EIGEN HUIS KAN AFWERKEN. 

De aangifte dient vóór 1 mei 2022 bij de belastingdienst te zijn.  

Uiteraard kunt u altijd uitstel vragen tot 1 september. Deze aanvraag moet dan wel vóór 1 mei gebeuren. 
U kunt dit zelf doen via telefoonnummer 0800-0543 of 055-5385385 of uw belastinginvuller kan dit (ook 
digitaal) voor u doen. Houd hiervoor uw BSN-nummer bij de hand.  

Verantwoordelijkheid voor de aangifte: 

Om een aangifte correct te kunnen invullen, is de belastinginvuller afhankelijk van de informatie en       
documenten die door de belastingplichtige(n) wordt verstrekt. Daarom is en blijft de belastingplichtige 
te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste aangifte. De belastinginvuller is hier-
voor dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk. U tekent hiervoor een zg”Meegeefbrief”.    

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

* Deze bedragen zijn vooralsnog onder voorbehoud. Mochten er nog wijziging in komen dan worden 
deze medegedeeld in de Actueel van maart.                           
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Jan Hegeman     Telefoon: 0413-264866 – emailadres: janhegeman1945@gmail.com 

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

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

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

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

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

Henk Reuvekamp    Telefoon: 0413-266073 – emailadres: genhreuvekamp@home.nl 

Albert van Rosmalen     Telefoon: 0413-260126 – emailadres: vanrosmalen@home.nl    ** 

Edwin van der Burgt     Telefoon: 06-55833150 – emailadres: geen 

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

Jan Vermeulen     Telefoon: 06-83918601 – emailadres: udenvermeulen@gmail.com    ** 

 

Onze huidige belastinginvullers zijn: 

Frans Peters—Voorzitter Seniorenbelang 

 

“Ouderen laten geld liggen” 
Regelmatig hoor je spotjes op de radio, lees je stukjes 

in de krant en is het een onderwerp in Radar of Kassa. 

Veel mensen, in het bijzonder ouderen, maken geen of te 

weinig gebruik van belastingteruggaven of toeslagen voor 

zorgkosten of huur. 

Ook voor huurders die niet in aanmerking komen voor 

huurtoeslag is vaak een belastingvoordeel te halen ! 

Een voorbeeld: heeft u inkomsten uit meerdere bronnen zoals AOW en pensioen(tjes) dan wordt 

daarop vaak te veel belasting ingehouden. De uitkerende instanties weten immers niet van elkaar 

hoeveel inkomen u in totaal heeft en kunnen dus niet weten welk tarief het juiste is.  

mailto:janhegeman1945@gmail.com
mailto:l.v.heusden@hotmail.com
mailto:benhilders@gmail.com
mailto:jdku88@gmail.com
mailto:wvlanen@hotmail.com
mailto:lieshout24149@gmail.com
mailto:genhreuvekamp@home.nl
mailto:vanrosmalen@home.nl
mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
mailto:udenvermeulen@gmail.com


 

 

TUIN ROL DROOM 

AUTO DEUR KAART 

LEIDER OVER BEKER 

SCHAP VAKANTIE TONEEL 

 

 

 

OPLOSSING: 

 

WELKE 3 WOORDEN ZOEKEN WE? 
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“Vier woorden horen bij elkaar wij zoeken de drie verbanden “ 

De belangstelling voor de puzzelpagina is niet enorm maar groeit 
bij elke uitgave. Vanaf nu is er maandelijks een prijs te winnen       

in de vorm van een tegoedbon van € 10,00 

Bij meer goede inzendingen wordt de winnaar bepaald via loting. 

Inzendingen s.v.p. naar hpscheepens@outlook.com 

 

Wilt u zelf eens een bijdrage leveren aan onze puzzelpagina?       
Stuur dan uw zelf gemaakte kruiswoordpuzzel, anagram, rebus of 

wat dan ook in. De opmaak voor Actueel maken wij. 

1 8 10 11 13 2 23 11 21 6 1 

2  21 30 13  21 12  15 4 

3 9 6 10 12 13 33 10 27 5 25 

4 12   18 9 14 1 25   

5  7 21 3 3 10 16  14  

6 9  9 9  15  21 8  

7 17 2 16  26 5  6 13 7 

8 10  23 6   31   29 

9   22 19 17 20 21 24 32 23 

10 10 30 9 10 3 5 18   6 

Vul de woorden in volgens de gegeven 
omschrijvingen. Breng vervolgens de 
letters over naar het balkje onder het 
diagram. Het antwoord is een van de 
meest prangende vragen van het jaar. 

 

1. Ouder dan junior. 2. koningin.              

3. Huisdier. 4. Vaart o.a. op zee.              

5. Samen wonen en leven ‘n hofje.            
6. Jong hondje. 7. Muzieknoot.    
8. Daar betaalden we ooit mee.   
9. Noemen ze tegenwoordig een   
appartement. 10. Een specialist. 
11. Trekken van Drees. 

12. Daar slapen we in.                  
13. Kregen we vroeger over onze 
centen. 14. Jong van een leeuw. 
15. Klinkende munt. 16. Digitaal 
geld.  17. Schiet o.a. op konijnen. 
18. Belangenvereniging.  

Puzzelen 

QUIZFILIPPINE 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek de begin letter en maar 
een woord linksom of rechtsom. 

OPLOSSING: 

D D 

19 




