
Actueel 

 Seniorenbelang  
Uden 

Seniorenbelang Uden Jaargang 34 - april 2022 

Hans Beekmans  
Expositie pag. 7 
 



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. 
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LEDENADMINISTRATIE  

BELASTINGINVULLERS 
Zie 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  

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            06-51524305 
 

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 

DE WINTERS VAN TOEN 
 
 

 

Met het zonnetje van de laatste dagen is er alweer een lente-
gevoel, maar de voorbije winter was weer een winter met veel 
regen en wind en geen echte winter zoals we vroeger dikwijls 
hadden in de jaren vijftig en zestig en die veel mensen zich nog 
wel zullen herinneren. 

De winters waren toen streng en sneeuwpret was er te over: 
sneeuwpoppen maken, sleetje rijden op de “blote kont” op de 

bedafse bergen, sneeuwbalgevechten of je gewoon in de maagdelijke sneeuw laten vallen en als er ijs 
lag bond je je Friese doorlopers onder. Dat je voortdurend onderuitging maakte niet uit. 

Toch waren de winters ook geen onverdeeld genoegen want met alleen een kolenkachel in de woon-
kamer en een plattebuiskachel in de keuken en slecht geïsoleerde huizen was het ook binnen vaak ijzig 
koud. ‘s Ochtends werd je dikwijls gewekt door een ritmisch geluid dat door het hele huis klonk. Dat 
kwam van de kachel, waar mijn moeder de schuif boven de asla snel heen en weer bewoog.         
’s Nachts werd de kachel nl. met een minimum aan kolen of turf brandend gehouden en voordat de 
rest van het gezin uit bed kwam, moest mijn moeder hem “opporren”. Daarna gooide ze kolen die de 
vorige avond door mijn vader of een van de kinderen in een kolenkit klaargezet waren, op het nog 
smeulende vuur en het was geen pretje als jij aan de beurt was om in de ijzige kou buiten de kolenkit 
te vullen. Wanneer ik dan beneden kwam was de kachel wel roodgloeiend en omdat het op mijn slaap-
kamer steenkoud was, kleedde ik me beneden in de woonkamer verder aan. Daarna vlug naar de wc 
want daar was het ook ijskoud en moesten we dikwijls nog met een emmer water de wc doorspoelen, 
omdat de waterleiding daar afgezet was omdat hij anders bevroor. 

 

Wassen hoefde niet. Dat deed ik ’s-Avonds bij de gootsteen: een “kattenwasje”. Alleen op zaterdag 
werd ik een teil van top tot teen gewassen in de keuken bij de plattebuiskachel en omdat we met 
meerdere kinderen waren had je geluk als je de eerste was, want de anderen werden allemaal in       
dezelfde teil en met hetzelfde water gewassen, waar af en toe wat heet water bij werd gegooid uit een 
moor die op de kachel stond. Daarna zaten we met z’n allen in onze pyjamaatjes zo dicht mogelijk bij 
de plattebuisbuiskachel om een beetje warm te blijven.   

  

Ja zo ging dat gewoon. We wisten niet anders en we hebben er ook niets mee geleden. 

 

Omdat ik dat allemaal zo heb meegemaakt, waardeer ik nu wel onze huidige thermostaat en centrale 
verwarming des te meer. 

Ik heb dan ook niet echt heimwee naar de winters van vroeger al was het vorig jaar toch wel weer even 
prachtig met die ene week sneeuw en vorst en schaatsen op de Kleuter. De ijsbloemen vroeger op mijn 
slaapkamerraam mis ik af en toe echter nog wel eens, want die waren toch wel prachtig. Maar met het 
dubbel glas in onze ramen zullen we die wel nooit meer zien. 

 

Frans Peters 

AGENDA 

Dit overzicht is onder voorbehoud 
van wijzigingen: 

 

Donderdag 21 april: 
Dagtocht Breda. 
Woensdag 11 mei  
Algemene ledenvergadering: 
Eigen Herd 14.00 uur. 
 
 

Inleveren kopij Actueel mei:  
Uiterlijk zaterdag 16 april 2022 

Verschijnt: 25 april 2022  
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PENNINGMEESTER M/V 

 

In verband met de gewenste splitsing der functies en het ontlasten van de taken van de Voorzitter, maar 
vooral om de continuïteit van deze bestuursfunctie in het belang van de vereniging te waarborgen, zijn 
wij op zoek naar een nieuwe: 

PENNINGMEESTER 
 

Zijn/haar taak binnen ons Bestuur zal bestaan uit het bijhouden van de financiële administratie en het 
innen van de jaarlijkse contributies en de periodieke bijdragen voor evenementen. 

 

Gegadigden kunnen voor meer informatie en aanmelding of vrijblijvende kennismaking, contact             
opnemen met de: Voorzitter en huidige penningmeester Frans Peters: telefoon: 06-29736040 of email:  

franssu.v.p.a.b@gmail.com  

 

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  

NIEUWE BELASTINGINVULLER 

Wij hebben er een nieuwe belastinginvuller bij, nl. de heer Peer de Wildt.                                                       
Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-51524305 of emailadres: peerdewildt@hetnet.nl  

Nieuwe klanten kunnen ook met hem contact opnemen om hun aangifte te laten invullen. 

mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
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Beste mensen, 

Iedereen zal wel geschokt zijn van de beelden in Oekraïne waar Poetin met zijn troepen onschuldige  

mensen vermoordt en heel veel mensen op de vlucht jaagt naar omliggende “vrije” landen. Hierbij trof 

mij vooral het verhaal van Jan Slagter van vorige week vrijdag op TV van “Max maakt mogelijk” waarbij de 

mensen in Moldavië, zelf al het armste land van Europa, toch iedereen helpen ook al hebben ze zelf     

amper te eten. Max maakt mogelijk doet daarbij heel veel goed werk om deze mensen bij te staan en  

mede te zorgen voor de eerste noodzakelijke opvang, een boterham, medicijnen en een onderdak en 

hiervoor is natuurlijk veel geld nodig om alles te kunnen kopen en te vervoeren.  

Krijgen de grote hulporganisaties die ook fantastisch werk doen voor de vluchtelingen, hiervoor geld uit 

de grote inzamelactie op giro 555, Jan Slagter met zijn “Max maakt mogelijk” moet het hebben van      

andere donaties van meestal kleine bijdragen van particulieren e.d. en daarom heb ik ons bestuur met-

een gevraagd of zij erachter zouden staan als wij als Seniorenbelang Uden, namens al onze leden ook een 

donatie zouden doen om de organisatie van Jan Slagter en dus de vluchtelingen uit Oekraïne in Moldavië 

te helpen en zij waren hier meteen mee akkoord. Derhalve zal Seniorenbelang Uden aan “Max maakt  

mogelijk” een bedrag overmaken van € 2.500,00, hetgeen neerkomt op ongeveer € 1,25 per lid. Op zich 

een klein bedrag per lid, maar in totaal waarschijnlijk toch een behoorlijk bedrag voor “Max maakt       

mogelijk” voor hulp aan de vluchtelingen.  

 

Wij vertrouwen erop dat dit de goedkeuring heeft van onze leden, zodat onze vereniging ook een         

bijdrage heeft kunnen leveren om de Oekraïense vluchtelingen in Moldavië te helpen. 

Namens het Bestuur van Seniorenbelang Uden 

Frans Peters – Voorzitter. 

 

OEKRAINE 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Seniorenbelang Uden,                              
op woensdag 11 mei 2022 in ‘Eigen Herd’, Rooijsestraat 32. Aanvang 14.00 uur.  

 
AGENDA: Opening door de Voorzitter 

 

1.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2021 

2.  Jaarverslag over 2021 door de secretaris 

3.  Financieel jaarverslag over 2021 door de penningmeester 

4.  Begroting en toelichting op de begroting voor 2022/2023 door de penningmeester  

5.  Verslag van de kascommissie over 2021 

6.  Benoeming kascommissie voor kascontrole 2022 

7.  Vaststellen contributie voor 2023 

8.  Beleidsvoornemens 2022/2023 

9.  Diverse jaarverslagen: 

a.  Individuele belangenbehartiging (Cliëntondersteuners – Ouderenadviseurs) 

b.  Evenementen en reizen 

c.  Activiteiten (zie diverse verslagen Activiteitenafdelingen) 

         

PAUZE (afhankelijk van de voortgang) 

 

10. Bestuursverkiezing:  

 Het bestuur stelt voor Jan Loonen te benoemen als Bestuurslid in de functie van Contactpersoon 
externe betrekkingen, zoals o.a. voor de nieuwe Kring Maashorst en tevens Vicevoorzitter van  
Seniorenbelang. 

 Verder hoopt het bestuur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering nog kandidaten te 
krijgen voor de functie van Bestuurslid Educatie en Voorlichting en Penningmeester, conform de 
daartoe gedane oproepen in verschillende Actueels, die dan mee kunnen doen bij deze bestuurs-
verkiezingen. 

 Leden zelf kunnen tot uiterlijk 2 mei ook schriftelijk bij de 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. Rondvraag 

13. Sluiting door de voorzitter.                                                           
De brochure betreffende deze vergadering ligt vanaf woensdag 4 mei ter inzage op de balie van 
‘Eigen Herd’. Leden die deze informatie digitaal willen ontvangen dienen dit – uiterlijk 7 mei – 
te melden aan het e-mailadres: keesenmariazegers@planet.nl 

 

    Namens het bestuur, Frans Peters, Voorzitter 

 

 Seniorenbelang  
Uden 

mailto:keesenmariazegers@planet.nl
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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 twee  
de 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. 

 

 

Namens het Bestuur: Frans Peters – Voorzitter 
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HANS BEEKMANS 

 exposeerde in Stockholm en nu in Soos Plock, Volkel. 
 

“Mijn schilderijen zijn realistisch, met een vleugje van mijzelf.” Deze woorden 
liet Hans Beekmans enkele jaren geleden optekenen tijdens een van de vele 
keren dat hij “de krant haalde”. Helaas was hij onlangs weer in het nieuws  
vanwege het noodlottige ongeval dat hem was overkomen en waardoor hij op 
92 jarige leeftijd is overleden. 

                                                                             
Al op jonge leeftijd was tekenen en kleuren zijn liefste bezigheid, 
van koningin Juliana ontving hij als 17 jarige al eens een            
bedankje voor de mooie tekening die hij haar gestuurd had. 

Als tandtechnicus was hij gewend om op de millimeter nauw-
keurig te werken, die precisie vind je terug in zijn schilderijen.  
Hij lette op de fijnste details, alles moest volgens hem kloppen. 
Pas na zijn pensioen, op 60 jarige leeftijd, ging hij naar de    
kunstacademie in het Belgische Arendonk en volgde daar een 
zeven jaar durende opleiding. 

Al snel kreeg hij internationaal veel aandacht, via een bedrijf   
dat kunst verhuurd hingen werken in hotels in Rome, Stockholm, 
Londen en Wenen. Er waren tentoonstellingen in eigen regio 
maar ook in bijvoorbeeld  Innsbruck en Antwerpen. 

 

Een periode waardoor Hans extra bekendheid verwierf lag rond 2015 
toen een galerie-houder uit Uden hem adviseerde om “iets eigentijds” te 
gaan maken. Voor nieuwe inspiratie hoefde Hans niet ver te zoeken, hij 
vond die gewoon op straat. Hij ging Jeans schilderen en binnen de kortste 
keren hingen zijn schilderijen in het Hilton in Antwerpen. 

In de regio zijn heel wat amateur kunstenaars te vinden die geprofiteerd 
hebben van de opleiding en ervaring van Hans. Zo gaf hij vele jaren schil-
derles in het gebouw van Soos Plock en de afgelopen jaren in de Schakel 
in Volkel. 

Nu dient er zich een buitenkans aan: een flink aantal van zijn schilderijen 
wordt op zaterdag 2 en zondag 3 april tijdens een expositie in Soos Plock 
te koop aangeboden.  

De opbrengst gaat naar de Alzheimer Stichting. Een unieke kans voor  
particulieren maar zeker ook voor bedrijven om een werk van een          
bekende kunstenaar uit de regio te bemachtigen en tegelijk een goed 
doel te ondersteunen. 

 

Soos Plock, Brabantstraat 6, 5408 PS Volkel 
Zaterdag 2 en Zondag 3 april.De openingstijden zijn van 14.30 tot 20.00 uur.  

Muziek: op zaterdag 2 april HAMMERITE en TURN IT Up 

  

Seniorenbelang Uden  
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Op zondag 8 mei 2022 speelt “Van alles wè”,  

de Toneelgroep van de KBO Nistelrode, de klucht: “Lig ik hier wel goed” Dokter ? 

Deze keer zijn we in het ziekenhuis beland waar het stervensdruk is. 

Er ontstaat dus een complete chaos met de patiënten en de verpleging. 

Iedereen die een middag lekker wil mee genieten en lachen is van harte welkom. 

Locatie: Eigen Herd Rooijsestaat 32, 5401 AT Uden 
Aanvang 14.00 uur., zaal open 13.00 uur 

Entree € 3,00 incl. een consumptie 

Kaarten zijn vanaf maandag 11 april 2022 verkrijgbaar bij Eigen Herd 

 Seniorenbelang Uden 

Een middagje lekker lachen! 
U aangeboden door Seniorenbelang Uden en Eigen Herd. 

50 jaar EIGEN HERD. 
 
Dit jaar bestaat 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 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 Eigen Herd door de 
jaren heen. Zoals jullie weten is Eigen Herd ontstaan uit de voorloper van de KBO, nu Seniorenbelang 
Uden. 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 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 tentoon-
stelling ter beschikking willen stellen. Ten slotte is 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 mo-
gen gebruiken. Jullie kunnen daarvoor contact opnemen met Dora Verbruggen van de Eigen Herd of 
mailen naar antonvandonzel@home.nl.   
Alvast bedankt, Anton van Donzel. 

mailto:antonvandonzel@home.nl
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Dag  Tijden  Activiteit S.U.   Contactpersoon  

Maandag  9.00-10.00  Tai Chi    Dhr. Jack Peters: 06-12961278  
   Vanaf 10.00 Jeu de Boules(buiten)  Dhr. Van Oort: 263715    
   13.00-14.15 Seniorenkoor   Mevr. Schrager: 262896   
   13.00-17.00 Biljarten BVOG   Dhr. Perdon 06-23580086   
   14.00-16.30 Breien en Haken 1)  Mevr. Kasteel: 267751    
   14.30-16.15 Meer bewegen v. Ouderen Mevr. Verschuren 06-38226625            
Dinsdag              9.30-12.00  Van Stoel naar Stoel   Riek Kuijper 06-51087086       
   9.30 vertrek Wandelen Bankje nr.   Bankje Henny Luckassen 06-25005941    
   10.00-12.00 Computerclub 6)   Dhr. Van Hurne: 268180   
   09.45-11.45 Lijndansen (niet juli/aug.) Mevr. v. Boxtel: 06-20988422           
            13.00-15.00 Computerclub 6)   Dhr. Kandelaars: 267556   
   13.00-17.00 Biljarten BVOG   Dhr. Perdon 06-23580086   
   13.30 vertrek Fietsclub 3)    Geen activiteit   A)    
   14.00-16.00 Kienen    Mevr. Snoek: 265836               
   13.30-16.00 Quilten     Mevr. Abels: 267323             
Woensdag  10.00-12.00 Biljarten BVOG   Dhr. Perdon 06-23580086   
   13.00-17.00 Biljarten BVOG   Dhr. Perdon 06-23580086   
   14.00-17.00 Fotohobbygroep 4)  Mevr. Pero: 264791                                 
Donderdag      8.45 vertrek Nordic Walking   Mevr. Spanjers: 250620   
   Vanaf 10.00  Jeu de Boules (buiten)  Dhr. Van Oort: 263715    
   10.00-12.00 Computerclub 6)   Dhr. Van de Wijgert: 264074   
   10.00-12.00 Biljarten BVOG   Dhr. Perdon 06-23580086   
   10.00-11.30 Koersbal    Mevr. de Klein 357412    
   13.00-17.00 Biljarten BVOG   Dhr. Perdon 06-23580086   
   14.00-16.30 Sjoelen (niet juli/aug.)  Dhr. Van Roij: 265390    
   13.30-17.00 Prijskaarten   Dhr. Cissen: 287795                             
Vrijdag  13.00-17.00 Bridgen    Mevr. Peters: 0485-452096      
   13.00-17.00 Biljarten BVOG   Dhr. Perdon 06-23580086   
   10.00-12.00 Kunst en cultuur 2)  Dhr. Faulhaber: 331233                 
Zaterdag  Op afspraak Museumbezoek 5)  Mevr. Smith: 267327                                
Dagelijks  Hele dag  Tuinclub “Groene Vingers” Dhr. Daanen: 268094 

ACTIVITEITEN 1-2-2022  

Hierbij geven we een overzicht van alle activiteiten die door Seniorenbelang Uden worden                     
georganiseerd. We hopen dat het onze (gast)leden stimuleert om nog meer gebruik te maken van het                
uitgebreide aanbod. U kunt altijd vrijblijvend gaan kijken bij de activiteiten. Heeft u vragen neem dan 
contact op met de betreffende contactpersoon.                                                                                                   
De binnen activiteiten zijn bij Eigen Herd onder voorbehoud van wijzigingen. 

1.  Zie jaarlijks schema in de Actueel    A) Nieuwe begeleiders gezocht  Melden bij Voorzitter S.U. 

2.  Volgens jaarplanning   

3.  Van maart tot/met oktober 

4.  Woensdagmiddagen in de oneven weken (Beeldspraak Uden) 

5.  Laatste zaterdag van de maand             

6.  Seizoen vanaf september tot/met ongeveer april                                                                                                          
- Biljarten: op de dagen en tijden dat de biljarts niet worden gebruikt door BVOG zijn deze vrij ter  

 beschikking via Eigen Herd.                                                       
      Frans Peters-Bestuurslid Activiteiten 
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HISTORISCHE en CULINAIRE DAGTOCHT  
BREDA en SANTSPUY op donderdag 21 april 

Minimaal aantal deelnemers: 40               Begeleiding: Frans Peters en Wim Uijtdewilligen 

De evenementencommissie  S U  biedt u in samenwerking met Brabant Expres een heel interessante en 
smakelijke dagtocht aan. We vertrekken deze ochtend om 8.30 uur en rijden eerst naar de mooie stad 
BREDA. Daar genieten we van koffie of thee met iets lekkers. Vervolgens gaan we met een paar stadsgid-
sen een (speciaal voor senioren aangepaste) stadswandeling maken in deze historische plaats. Er zijn vele 
mooie monumenten te zien, o.a. de Grote Kerk in het hart van de stad. Er zijn nog vele herinneringen aan 
het verblijf van de Oranjes hier. Breda is bovendien bekend als de ‘beste uitgaansstad’.  

Rond het middaguur rijden we met onze luxe touringcar naar de bosrijke omgeving van Breda, waar we 
een uitgebreid bezoek   brengen aan Asperge-, wijn- en likeurboerderij de SANTSPUY.  Allereerst gaan we 
hier heerlijk en uitgebreid lunchen. Daarna  krijgen we een kijkje in de ‘keuken’ van de aspergeteelt.            
Hoe wordt o.a. het steken gedaan en hoe wordt er gesorteerd?  

Vervolgens bezoeken we de wijngaard.  Uiteraard kunnen we eigen gemaakte  wijnen, advocaat en likeu-
ren proeven. Na al dit lekkers sluiten we deze Bourgondische dag af met een bijzonder 3-gangen diner. 
(Drankjes voor eigen rekening). Rond 20.00 zullen we weer in Uden terug zijn, moe, maar vast wel        
voldaan van deze prachtige dag. 

Kosten: € 77,50 per persoon. U kunt voor € 4,00 een annuleringsverzekering afsluiten. Wilt U dit op het 
inschrijvingsformulier aub duidelijk aangeven?  Annulering is overigens wel gebonden aan voorwaarden, 
zoals ziekte of andere ernstige familieomstandigheden.  

In de Actueel van januari hebben wij u medegedeeld dat de Senioren Expo verplaatst was naar              

dinsdag 10 t/m zondag 15 mei 2022. Helaas hebben wij nu het bericht gekregen dat de EXPO dit jaar    

vanwege organisatorische problemen helemaal niet meer door kan gaan en dat we dus                          

weer zullen moeten wachten tot 2023. 

in Veldhoven 



 

AANMELDING IS MOGELIJK TOT UITERLIJK 10 APRIL of zolang er plaats is. 

Vertrek: om 8.30 uur op de Leeuweriksweg tegenover de voormalige brandweerkazerne.                     
Graag een kwartier van te voren aanwezig aub.  

Aanmelden: Kan vanaf heden op twee manieren: Via een formulier, dat u kunt ophalen bij Eigen Herd, 
Rooysestraat 32. U kunt dit formulieringevuld deponeren in de brievenbus van Seniorenbelang Uden, bij 
de voordeur. Via de website. U gaat naar: www.seniorenbelang-uden.nl.                                                      
Vervolgens klikt u op ‘EVENEMENT-ETENTJE-REIS en daar vindt u het formulier.                                                       
Vult u het a.u.b. compleet in en klik op verzenden. 

U krijgt verder geen aparte bevestiging meer van uw aanmelding. Mocht de dagtocht door onverhoopte 
omstandigheden niet door kunnen gaan, dan krijgt u van ons z.s.m. een telefoontje of een e-mail bericht. 

De kosten voor deze dagtocht worden in de tweede helft van april automatisch van uw bankrekening af-
geschreven en dit is dan tevens uw bewijs van deelname. 

Wij willen u er even op attent maken dat alle actuele zaken dagelijks worden aangepast op onze website. 
Een goede tip misschien om daar regelmatig eens op te kijken. 

www.seniorenbelang-uden.nl                                                         De evenementencommissie 
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Reizen  

6-daagse reis naar NORMANDIË 
 
Eind februari presenteerden we deze mooie reis. Er bleek al snel overweldigende belangstelling te zijn. 
Op dit moment (2e helft van maart) zijn er al meer dan 50 deelnemers, dus we kunnen er wel van uitgaan 
dat we op zondag 15 mei met een volle bus vertrekken. Mocht u nog mee willen, bel me even van tevo-
ren of er nog plaats is, want bij het uitkomen van deze Actueel zijn we alweer een aantal dagen verder. 
De reisdocumenten worden aan de deelnemers uitgereikt op vrijdag 6 mei om 10.00 uur in Eigen Herd. 
Daarna volgt een presentatie van de najaar reis naar de Belgische Ardennen. 

 

Van tevoren krijgen alle deelnemers een enveloppe thuis in de brievenbus met daarin een tweetal for-
mulieren met antwoordenveloppen. We willen u vragen hierop een aantal persoonlijke gegevens in te 
vullen en deze daarna in de dichtgeplakte antwoordenveloppen aan ons terug te geven op 6 mei of an-
ders in de brievenbus te doen bij Eigen Herd. Wij bewaren deze gesloten enveloppen tijdens de reis en 
openen hen alleen als er zich calamiteiten voordoen. Na afloop van de reis krijgt u de enveloppen weer 
terug. Bij de enveloppe die u in de brievenbus krijgt zit een uitgebreide toelichting. 
 
Wij kunnen met zijn allen uit gaan kijken naar een mooie tocht. Duimt u voor mooi weer? 
 
De evenementencommissie 
Wim Uijtdewilligen, tel. 06 44402599  
Frans Peters 



 

 
Kunst en Cultuur 
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Activiteit Kunst & Cultuur 
Na het bekendmaken van het lezingenprogramma 
aan de kunst- en cultuurliefhebbers eind januari 
was er in eerste instantie sprake van een gerust-
stellend aantal enthousiaste reacties. Niettemin ligt 
het aantal mensen dat zich tot nu toe voor een of 
meer lezingen heeft aangemeld behoorlijk veel   
lager dan we in de periode voor de pandemie      
gewend waren. Ook de publicatie van het program-
ma in de Actueel van maart heeft maar een paar 
extra aanmeldingen opgeleverd. 

Op de verschijningsdatum van deze Actueel hebben 
we inmiddels drie lezingen achter de rug met elke 
keer iets meer dan 30 deelnemers. 

We mogen verwachten dat met de voortgang van 
het vaccinatieprogramma en het hopelijk             
aanhoudende mooie voorjaarsweer ook het aantal 
besmettingen verder zal afnemen en dat daarmee 
de belangstelling ook weer verder zal toenemen. 

 

Daarom nogmaals het resterende programma voor dit voorjaar: 
8 april Marie Christine Walraven Het lijdende lichaam van Christus opnieuw verbeeld in de         
       periode 1300-1500 als aanloop naar de lezing op 15 april 

15 april       Joop van Velzen   Verschillende uitvoeringen van het Stabat Mater 

29 april       Marie Christine Walraven Wanderlust, tentoonstelling Dordrechts Museum                      

20 mei        Joop van Velzen   Klassieke Muziek: inspiratiebron voor POP, Jazz en Blues 

       En alvast een vooraankondiging voor het nieuwe programma van 
       Jos Meersmans op 28 oktober over ‘Schittering en Tragiek      
       (Schumann-Brahms). 



 

 
Informatie 
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Alle lezingen vinden plaats in de Eigen Herd op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 
 

De bijdrage voor deelname aan de lezingen is vooralsnog vastgesteld op 10 euro, per persoon, per lezing, 
inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. 

 

De procedure is als volgt:  

Als u serieus van plan bent om een of meer lezingen bij te wonen, 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 en het vaststellen van de bijdrage die nodig is om het financiële plaatje rond te krijgen.  

Ongeveer een week voorafgaande aan de lezing ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld nog een her-
innering, zodat u altijd nog in staat bent om u af te melden als u onverhoopt verhinderd mocht zijn. 

Onverhoopt betekent in dit verband dan ook dat ik ervanuit ga dat er sprake is van een dringende reden.  

Contactpersoon: Paul Faulhaber, 0413 331233 of 06 12712027, p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl  

mailto:p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl
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Burgemeester 

Financiën  

Wonen 

Sport en cultuur 

Duurzaamheid 

Zorg en welzijn 

Secretaris 

OPLOSSING: Zet de juiste letter bij het juiste cijfer. 

 

  1 Puzzelen met het College van B&W van de gemeente Maashorst. 
Vul de namen van de leden van B&W in. Gelijke cijfers = gelijke letters. 

1 2 3 2 2 4 5 2  6 7  4 8 5 9 9 10 1 2 11 12 2  13 

                       ?  

 8 9  10              

1 12     4  2    12      

7     6  8         5  

 8  6     4    11      

  10 6  4    13 2 4     2  

10  3 6     9          

13   3    8  13 2 9 10  2 4   

Maashorst is: 

O N N 

E  R 

E I S 

3 Zoek de 6 verschillen. 
Het Knekelhuisje naast de St. Petruskerk in Uden is in de afgelopen jaren volledig gerestaureerd door 
vrijwilligers . Links ziet u hoe het er nu bij staat. Rechts hebben wij wat “verschillen” aangebracht. 

 

  2 Paardensprong 

    

 

Je vindt het woord door een sprong te 
maken in een L-vorm. Vanaf de start-

letter S sla je steeds twee letters over, 
de derde letter wordt dan de volgende 
letter in het woord. Als je helemaal 
rond gaat, ontstaat er een woord. 

Voor elke puzzel krijgt u 1 punt. Totaal dus maximaal 3 punten. 
De winnaar ontvangt een tegoedbon van € 10,00 bij meer   
goede inzendingen wordt de winnaar bepaald via loting. 

Inzendingen s.v.p. naar hpscheepens@outlook.com 
of stop ‘m in de bus bij St Annastraat 33, 5401 AN Uden 

OPLOSSING 
maart 
2 voor 12  
puzzel:  
Zwartwitfilm 
 

PRIJSWINNAAR FEBRUARI:              
Mevr. Anke Mank. 
Proficiat: De tegoedbon van € 10,00 
wordt bij u thuis bezorgd.  


