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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 en de “NIEUWSBRIEF” van Eigen Herd. 
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LEDENADMINISTRATIE  

 

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 

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            06-51524305 
 

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

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

Antoon en Riek Wijdeven                      0413-247029     
                                                                    06-24698918 

BELASTINGINVULLERS 
Zie informatie en gegevens op onze website. 
Nieuwe klanten moeten zelf een afspraak maken. 

DISTRIBUTIE Actueel-ONS-E.H. 

BESTUURSSAMENSTELLING 
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VOORWOORD VOORZITTER 

LEVENS WIJSHEDEN 

Je eigen pad volgen en bewandelen 

Op een dag gingen vader en zoon met een ezel op pad. Vader wilde lopen en zette zijn zoon op de rug 
van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Zie daar de wereld op zijn 
kop. Die gezonde jongen zit rustig op de ezel, terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks vooruit-
komt.’                                                                                                   
De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. Hij wilde dat zijn vader verder op de ezel zou rijden. 
Zo liepen ze voort. Even later hoorden ze: ‘Moet je dat zien. Wat een ontaarde vader, die zelf lekker op 
de ezel zit en zijn kind laat lopen.’                                                      
Na dit verwijt zei de zoon: ‘Kom, laten we samen op de ezel rijden.’ Zo vervolgden ze hun weg tot zij 
mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Kijk, dat arme beest. Zijn rug zakt door onder het gewicht van hen 
beiden, wat een dierenbeulen.’                                                            
Daarop zei de jongen: ‘Laten we allebei te voet gaan, dan kan niemand ons nog verwijten maken.’ Zo 
liepen ze verder achter hun ezel. Tot voorbijgangers commentaar leverden: ‘Zie deze dwazen. Ze lopen 
in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten.’      
 
Conclusie:  
Vader richtte zicht tot zijn zoon en zei: ‘Tja, mijn zoon, hoe je je ook gedraagt, op- en aanmerkingen 
zullen er altijd in overvloed zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart je ingeeft.’ 
 
Kracht uit putten 
  
De boer had op zijn erf een put liggen die hij nog niet had dichtgemaakt. Op een dag viel de ezel in de 
put. De boer vroeg zich af wat te doen. De ezel was toch al oud en de put moest dicht.                                                                                                                                           
Hij besloot om samen met de buren de put dicht te gooien met de ezel erin. Ze pakten allen een schop 
en gooiden zand in de put. De ezel besefte wat er gebeurde en maakte veel kabaal. Totdat het op een 
gegeven moment stil werd… 
 
Een paar scheppen zand verder besloot de boer een kijkje te nemen. Vol verbazing zag hij dat de ezel 
elke schep zand die op zijn rug kwam, van zich afschudde. Vervolgens ging hij op het afgeschudde zand 
staan. 
Met de ladingen zand die erop volgden, kwam de ezel steeds hoger te staan. Totdat de ezel zelf uit de 
put kon stappen. 
 
Conclusie:    
Er zullen altijd mensen zijn die zand of stenen gooien op jouw levenspad. Het hangt van jezelf af wat 
je ervan maakt: een muur of een brug. 
 
Ik wens alle leden een fijne vakantieperiode toe.  
Frans Peters 

AGENDA 

Dit overzicht is onder voorbehoud 

van wijzigingen: 

Inleveren kopij  
Actueel september:  

Uiterlijk zaterdag 13 augustus 2022 
Verschijnt: 22 augustus 2022 
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Gegadigden kunnen voor meer informatie/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        Ei-

gen 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 EDUCATIE en VOORLICHTING  

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


 

Stichting  Met je hart Maashorst. 
 

Even voorstellen: 

Linksonder: Tineke, Isabelle en Theo. Boven: Lia en 
Ursula Wij hebben de stichting Met je hart Maas-
horst  

opgericht. 
 

Wat doet de stichting Met je hart Maashorst? 

Wij maken structurele, waardevolle ontmoetingen 
mogelijk voor ouderen die door persoonlijke         
omstandigheden moeilijk uit huis komen maar voor wie sociaal contact wel belangrijk is. 

Per 6 ouderen gaan 2 vrijwilligers mee uit eten iedere maand. (Dit noemen we een stamtafel). 

De vrijwilligers halen de ouderen op en brengen ze weer thuis. 

Er zijn geen kosten aan verbonden maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. 
 

Welke ouderen en hoe kunnen ze aangemeld worden? 

Onze ouderen wonen zelfstandig, hebben weinig contacten en komen minder gemakkelijk buiten.       
Door onze ontmoetingen krijgen zij de kans om andere mensen te leren kennen en samen iets leuks te 
ondernemen. Ouderen kunnen zichzelf aanmelden maar ook familie, vrienden of buren kunnen een   
oudere aanmelden. 

Let wel op dat dit met toestemming van de oudere moet gebeuren in verband met de privacy wet.(AVG) 
 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Als er een aanmelding is komt er eerst een kennismakingsgesprek. We proberen om ouderen uit hun 
eigen omgeving bij elkaar te brengen zodat ze evt. buiten de maaltijden om ook nog met elkaar in      
contact kunnen komen. We kijken naar o.a. interesses/hobby’s en hopen zo ouderen met elkaar te     
verbinden. 
 

Vrijwilligers: 

Mocht u na dit gelezen te hebben denken dat lijkt me ook leuk om ouderen te begeleiden om 1x in de 
maand ergens te gaan eten kunt u zich hiervoor aanmelden. U kunt dit alleen doen maar ook samen met 
iemand die u kent. Het is wel van belang dat de ouderen opgehaald en weer thuis gebracht kunnen  
worden. Dus gunt u onze ouderen fijne momenten met stichting Met je hart Maashorst meldt je dan aan 
als vrijwilliger. Het kost u 1x een paar uurtjes in de maand en geeft ouderen momenten om nooit te         
vergeten en uzelf waarschijnlijk ook. 

Zonder vrijwilligers kunnen wij dit niet doen!! 
 

Donaties: 

Met je hart is een stichting dus afhankelijk van donaties. 

Mocht u nu graag ouderen mooie momenten willen geven door te doneren kunt u dat als volgt aange-
ven. U kunt éénmalig doneren maar een klein bedrag structureel mag natuurlijk ook. 

Wij zijn dankbaar met alles. 

Aanmelden ouderen en vrijwilligers bij: Ursula Hillebrand, mail naar  ursula.hillebrand@metjehart.nl  

of bel 06-44738945. 

Doneren kan via rekeningnummer NL72 RABO 0331 2607 43 t.n.v. stichting Met je hart o.v.v. vrijwillige 
bijdrage ouderen gemeente Maashorst Uden.  

 
Informatie 
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Donderdag 25 augustus 2022                   minimaal 40 deelnemers 

 
En mooie dagtocht naar deze 
waterrijke provincie. Om 8.30 
vertrekken we per touringcar 
(bij het bekende opstappunt 
Leeuweriksweg t/o het voorma-
lige politiebureau) naar het wes-
ten. Onderweg is er een stop 
voor koffie/thee (2x) met gebak. 
Daarna zetten we de reis voort 
naar Yerseke. Een gids neemt 
ons mee naar de oesterputten 
en de mosselloodsen en vertelt 
van alles over het kweken en 
verwerken van schaaldieren, 
een cultuur die al ruim 200 jaar 
oud is. We genieten van de  

Oosterschelde, waar we mooi uitzicht hebben op dit gebied, dat de status heeft van Nationaal Park. 

 

We vervolgen de tocht naar een restaurant 
voor een lekker koffietafelbuffet, inclusief 
kroket. Daarna maken we met onze        
touringcar een rit langs de Deltaroute.      
We komen o.a. bij het dorpje Colijnsplaat.  

We kunnen Zeelands trots al zien liggen:  
De Zeelandbrug, waar we daarna overheen 
rijden, Schouwen-Duiveland binnen.        
Hier is het schitterende natuurgebied ‘De 
Tureluur’ en even verderop het punt waar 
in 1953 de grootste dijkdoorbraak was :   
De Schelphoek. Ook de beroemde ‘Plompe 
Toren’ van het verdronken dorp Koudeker-
ke mag tijdens de rit niet vergeten worden. 
Als laatste ziet u een staaltje van Neder-
landse techniek, de stormvloedkering van 
de Oosterschelde. 

We stoppen bij een kaasboerderij, waar u verschillende soorten kaas kunt proeven. Eventueel kunt u 
daar ook wat van kopen. Als de tijd het toelaat hebben we ook nog een korte stop in Middelburg. 

Zoals gebruikelijk eindigen we deze mooie dag met een 3-gangen diner (drankjes voor eigen rekening). 
We zullen rond 20.00 uur weer in Uden arriveren. 

 

KORTOM, een mooie tocht om eens nader kennis te maken met de PROVINCIE ZEELAND.   
 

DAGTOCHT:  ZOMERS GENIETEN IN ZEELAND 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTEN: 

 

De kosten voor deze prachtige dagtocht  
bedragen: € 72,50 p/p. 

In geval van calamiteiten is het altijd handig 
om een annuleringsverzekering te hebben. 
U kunt deze voor de dagtocht afsluiten voor 
€ 4,-- p/p. Geef dat aub duidelijk aan op het 
inschrijfformulier. 

 

 

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVEN: 5 AUGUSTUS 2022 

 

AANMELDEN: 

Dat kan op twee manieren:  

Via de website seniorenbelang-uden.nl   Vervolgens klikt u op ‘evenement-etentje-reis’ en daar vindt 
u het formulier. U vult het aub compleet in en klikt op verzenden. 

Via een formulier, dat u kunt ophalen bij Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32. U kunt dit formulier   
ingevuld deponeren in de brievenbus van Seniorenbelang Uden, bij de voordeur. 

U krijgt verder geen aparte bevestiging meer van uw aanmelding. Mocht de dagtocht door onver-
hoopte 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 augustus automatisch van uw bankre-
kening afgeschreven en zijn dan tevens uw bewijs van deelname. 

Vergeet aub NIET om uw lidmaatschapsnummer in te vullen op het inschrijfformulier. 

 

 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. 

 

De evenementencommissie S.U. 

Wim Uijtdewilligen 

Info: wimuijtdewilligen1947@gmail.com 

06 44402599 

Frans Peters 

 
 

 
Reizen 
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Tonnie van Oers erelid van biljartvereniging BVOG 

Tijdens de ledenvergadering van BVOG op 18 mei 
2022 werd Tonnie van Oers na 14 jaar uitgeluid als 
bestuurslid. Hij was daarnaast even lang voorzitter 
van de regio Veghel-Boekel-Uden waarin twaalf     
verenigingen een onderlinge competitie spelen met 
een of twee teams van elk 8 spelers.                       
Tonnie was altijd uiterst actief en betrokken, ook in 
de verzorging van de biljarts en bijvoorbeeld het 
50+toernooi voor de hele gemeente Uden elk jaar 
in juni. 

 

Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door Toon van Werde die gaat optreden als secretaris.  
Voorzitter Geert Biesterbos, penningmester Pieter van Lieshout en Gerard Schampers werden herkozen. 

 

Verder werd onder meer besloten de lustrumviering een keer over te slaan en in te zetten op de viering 
van het 50-jarig bestaan van BVOG in oktober 2026. 

 

Het 50+ toernooi zal in principe in juni 2023 weer worden gehouden. 

 

Er wordt na gegaan of er voldoende belangstelling is om onderling ook driebanden te gaan spelen naast 
het gebruikelijke libre en bandstoten. 

De wedstrijden in de regio’s en onderling starten in principe weer rond half augustus. 

 

Er konden ook weer 7 jubilarissen worden gehuldigd. 
Al 20 jaar lid zijn Ad van der Horst (door omstandigheden 
afwezig) en Pierre Bergmans. 

 

 

 

 

De heren die al 15 jaar lid zijn: v.l.n.r. Kees 
Zegers, Toon van Werde, Wim de Goeij, 
Pieter van Lieshout en Chris Francken. 

 

 

Bestuur BVOG 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ ZOEKEN NOG DEELNEMERS voor deze mooie reis! 

NAJAARSREIS naar de BELGISCHE ARDENNEN 
12 – 16 september 2022   minimaal 36 deelnemers 

 

In de vorige twee afleveringen van Actueel is deze reis aangeboden. Er is al een aantal inschrijvingen   
binnen, maar er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. Het betreft hier een 5-daagse reis per touring-
car naar Houffalize in de Belgische Ardennen. In dit dorp hebben we een aantal kamers gereserveerd in 
het prachtige hotel VAYAMUNDO. De kamers zijn voorzien van een douche en eigen TV. Ze zijn per lift 
bereikbaar. U krijgt in dit zeer gastvrije hotel een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet en een diner, waarbij 
de drankjes tijdens de maaltijden zijn inbegrepen!! Verder maken we een aantal excursies in de omge-
ving, zodat u niet te lang in de bus hoeft te zitten. Op het programma staan o.a. een bezoek aan het     
indrukwekkende War museum in Bastogne, een heerlijke proeverij bij La Chouffe (een heel bijzondere 
ervaring), een dagje naar de hoofdstad Luxemburg, een bezoek aan de schitterende watertuinen van   
Annevoie, een rondrit per touristentreintje in Durbuy, de kleinste stad van Europa en bezoekjes aan 
Maastricht en Namen. Zoals gebruikelijk sluiten we de reis af met een 3 gangendiner. 

KOSTEN: 

De kosten voor deze reis, inclusief vervoer, een 2-persoonskamer, ontbijt en dinerbuffet en de genoem-
de excursies bedragen € 499,00 per persoon. 

De toeslag voor een 1-persoonskamer is € 89,00 per persoon  (nog 9 beschikbaar) 

Aanmelding kan t/m 2 juli via een formulier dat u kunt halen bij Eigen Herd.  U kunt dit ingevuld       
deponeren in de brievenbus van Seniorenbelang Uden bij de hoofdingang. 

Wilt u verdere informatie?  U kunt uitgebreide info vinden in de Actueel van april of mei, die ook op de 
website zijn in te zien. NA 27 JUNI kunt u mij hiervoor bellen. Tot die datum ben ik wegens vakantie niet 
te bereiken. 

 

MOCHT DE REIS WEGENS TE WEINIG AANMELDINGEN HELAAS NIET DOOR KUNNEN GAAN, DAN KRIJGT 
U IN DE LOOP VAN JULI een TELEFOONTJE of een MAILBERICHT hiervan. 

 

Namens de evenementencommissie 

Wim Uijtdewilligen 

06-44402599 

Frans Peters 

 
Reizen 
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PERIKELEN in NORMANDIË 
Helaas is de 6-daagse vakantie naar 
Normandië niet zo verlopen als we 
het graag hadden gewild. Het leek 
wel of we de ‘Wet van Murphy’ mee 
hadden gekregen als illegale reis-
genoot.  

Dat was vooral heel vervelend voor 
al onze gasten, die reikhalzend     
hadden uitgezien naar een mooie 
trip, zoals u die altijd van ons ge-
wend bent geweest. Maar dat het dit 
keer zo vaak zo tegenzat, is echt een 
hoge uitzondering, die we nog nooit 
eerder bij de hand hebben gehad.  

Daarom ook een welgemeend excuus aan iedereen, die toch 
enigszins teleurgesteld is thuisgekomen. Ik hoop dat het voor u 
geen belemmering zal zijn, om in de toekomst weer een reisje bij 
ons te boeken. Uiteraard zal er in overleg met de reisorganisatie 
Brabant Expres, die deze reis voor ons heeft opgezet, goed       
gesproken worden om te voorkomen dat we in de toekomst te-
gen gelijke problemen aan zullen lopen. De opmerkingen op de 
evaluatieformulieren worden zeer ter harte genomen. Overigens 
is ook wel duidelijk gebleken, dat de medewerking van verschil-
lende Franse organisaties ook verre van optimaal was. Deze zijn 
hierop reeds door Brabant Expres aangesproken. 

Gelukkig zijn er ook genoeg momenten geweest om wel van te 
genieten. Allereerst was daar de prachtige natuur in dit deel van 
Frankrijk. En verder hebben we een aantal bijzondere bezoekjes 
af mogen leggen, die zeer indrukwekkend of gewoon de moeite 
waard waren.  Er is gelukkig ook veel gelachen en plezier           
gemaakt door onze gasten. Ik hoop dat dit positieve gedeelte van 
deze vakantie bij de deelnemers uiteindelijk het meest zal blijven  

             hangen. 

 

Nogmaals, het is zeer jammer dat 
een aantal dingen anders was dan 
normaal. Het spijt ons echt.  

Niettemin hopen we, dat u er een 
volgende keer toch echt weer bij zult 
zijn. 

Namens de evenementencommissie, 

 

Wim Uijtdewilligen 

 

 
Reizen 
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Informatie 

 

ETENTJE bij Brasserie VERHOEVEN donderdag 28 juli 2022 

Op donderdag 28 juli as. kunt u weer gezellig met Seniorenbelang Uden uit eten. De aanvangstijd van 
het diner is 18.00 uur. U bent welkom vanaf 17.30 uur.  

 

Wij nodigen u daarom uit om in te schrijven 
voor een heerlijk 3 gangendiner bij Brasserie 
Verhoeven op de Markt 20. Een naam, die al 
tientallen jaren zeer bekend is in Uden.    
Niet  alleen als restaurant, maar ook als 
dansschool. Dus we zullen ongetwijfeld    
lekker te eten krijgen. 

Het diner dat u krijgt, bestaat uit:  

Voorgerecht met een keuze uit: Tomaten-
soep – Mosterdsoep of Carpaccio 

Hoofdgerecht met een keuze uit: Saté van de 
haas (3 st) – Gekruide kipfilet of Gebakken 
zalm 

Nagerecht met een keuze uit: 3 bolletjes ijs – 
            Crème Brulée of Koffie/Cappuccino 

 

KOSTEN: 

Het afgelopen half jaar zijn de prijzen in de horeca fors gestegen als gevolg van de verhoging van vele 
grondstoftarieven en de stijging van de energieprijzen. U weet ongetwijfeld, dat een en ander voort-
vloeit uit de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Dat betekent, dat ook de prijs voor een etentje niet 
meer zo goedkoop is als voorgaande jaren. Niettemin kunnen wij u dit diner aanbieden voor de prijs van 
€ 25,00. Zoals altijd zijn drankjes voor eigen rekening. 

Inschrijving: 

U kunt zich inschrijven via een formulier dat u kunt halen bij Eigen Herd. U kunt het daar, eenmaal inge-
vuld, weer in de brievenbus van Seniorenbelang Uden deponeren. U kunt zich ook inschrijven via onze 
website: www.seniorenbelang-uden.nl. (u gaat dan naar het tabblad Evenementen) U krijgt verder 
GEEN bevestiging meer. In geval van onverhoopte afgelasting en of wijziging wordt u bijtijds per mail of 
per telefoon op de hoogte gebracht. Het bedrag van € 25,00 pp. wordt eind juli automatisch van uw re-
kening afgeschreven en is tevens uw bewijs van deelname. 

 

Verhoeven heeft een grote zaal ter beschikking, maar er zijn altijd grenzen aan het aantal deelnemers. 
Let op: aanmeldingen worden behandeld op volgorde van inschrijving. Als er te veel deelnemers zijn 
wordt u op de hoogte gebracht en op de reservelijst geplaatst. 

 

U kunt zich inschrijven tot en met 19 juli.  
 

We hopen u allen in groten getale te zien en wensen u alvast een heel smakelijke maaltijd toe. 

http://www.seniorenbelang-uden.nl


 

Van de Algemene Ledenvergadering Seniorenbelang, van 11 mei 2022   

 

Aanwezig: 23 leden (conform presentielijst) en 4 bestuursleden 

Omdat de Voorzitter, de heer Frans Peters verhinderd is door een medische ingreep in het ziekenhuis, 
heeft de heer Jan Loonen (vicevoorzitter) zijn taak overgenomen. 

De heer Jan Loonen stelt zicht voor aan de leden en heet de leden van Senioren Belang van harte     
welkom en een speciaal welkom voor de aanwezige jubilarissen.                                                                        
Hij deelt mede, dat hij geen penningmeester is en vraagt de leden eventuele financiële vragen later 
(per email) te stellen aan de heer Frans Peters. 

 

De notulen van de schriftelijke Algemene Ledenvergadering van oktober 2021 zijn doorgenomen en  
akkoord bevonden. 

 

Het financieel jaarverslag van het jaar 2021 wordt goedgekeurd als ook de contributie voor 2023 die 
ongewijzigd blijft. 

 

Na toelichting van de vicevoorzitter op enkele posten van de begroting, wordt de Begroting 2022/2023 
goedgekeurd. De vraag over kienen op de balans ‘begroting 2021’ad € 6.000,- was de vergadering niet 
duidelijk, te meer omdat in de begroting van 2022 € 400,- is ogenomen.  

Toelichting Penningmeester: 

De post “Reservering Activiteit Kienen” bestond voorheen uit de post “Reservering Activiteit Recreatie 
en Activiteit Kienen” samen, voor een totaalbedrag van ongeveer € 6.000,00. In 2021 is deze post     
echter gesplitst en is het bedrag van de activiteit Recreatie ad +/- € 5.600,00 overgeboekt naar de post 
“Reservering Algemeen”, waardoor er alleen voor “Reservering Activiteit Kienen” nog een bedrag van  
€ 400,00 overbleef op de balans. De begrotingspost zelf is pas daarna in 2022 aangepast. 

 
De heren J. v. Lieshout  en J. v. Duivenboden die de kascontrole hebben uitgevoerd, verzoeken de     
vergadering schriftelijk om het Bestuur en met name de Penningmeester décharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid en de vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
Als leden van de kascommissie voor 2022 hebben zich mevr. Uitdewilligen en de heer Van Duivenboden 
gemeld. 

De diverse jaarverslagen van de bestuursleden en individuele belangenbehartiging worden, waar nodig, 
verder toegelicht. De Vicevoorzitter vraagt aandacht voor pagina 12, waaruit blijkt dat de gemiddelde  

 

Aanwezig /Afwezig 

Goedkeuring notulen 

Financieel jaarverslag 2021 en Contributie 2023 

Begroting 2022/2023 

Verslag kascontrole commissie 

Benoeming kascommissieleden voor 2022 
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Jaarverslagen 2021 



 

 

 

 

leeftijd van onze leden 79 jaar is. KBO Brabant is begonnen met een ledenwerfactie.  Ook vraagt hij leden 
of er belangstelling is voor de nog steeds uitstaande vacature Voorlichting en Educatie. 

 
De Vicevoorzitter vraagt de leden het beleidsplan thuis door te nemen en eventuele vragen aan het      
bestuur voor te leggen. Voor alle activiteiten zijn leden nodig die het voortouw willen nemen. Op 22 mei 
2022 wordt de Kring Maashorst opgericht en de Kringraad is verantwoordelijk voor de contacten met de 
Gemeente Maashorst, (eventueel i.s.m. PCOB). Ook zal de Adviesraad Sociaal Domein aansluiten in de 
Kringraad. 

 
Zoals aangekondigd stelt het bestuur de heer Jan Loonen voor als Vicevoorzitter en vraagt toestemming 
aan de leden. Hij stelt zich voor. Hij is getrouwd, 71 jaar en reeds 10 jaar met pensioen. Eerder heeft hij 
zich aangeboden in de laatste ALV en heeft met plezier de bestuursvergaderingen bijgewoond en richt 
zich op het vlak van externe betrekkingen. De leden gaan akkoord met de benoeming van de heer Loonen 
als Vicevoorzitter en hij bedankt hen voor het vertrouwen. 

Het bestuur wil ook nu weer een oproep doen. Help het bestuur met het vinden van nieuwe bestuurders 
(Educatie/Voorlichting), Penningmeester (oplossing inzicht in 2023) en mensen die de kar willen trekken 
bij verschillende activiteiten.  

 
Van de 19 uitgenodigde jubilarissen (25 jaar KBO-lid) zijn 5 personen aanwezig op de vergadering, welke 
door de Vicevoorzitter worden gefeliciteerd, waarbij hen een oorkonde wordt overhandigd van KBO    
Brabant, aangevuld met een attentie van Seniorenbelang Uden. 

Deze personen waren: mevr. Bakker, Esser, Van Berlo, de heren Van Eijl en Van Berlo. De Vicevoorzitter 
bedankt alle jubilarissen voor hun trouwe lidmaatschap. 

Van de overige jubilarissen zal hun oorkonde en attentie thuisbezorgd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag 

 
De Vicevoorzitter bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en nodigt iedereen nog uit voor een 
informeel samenzijn met een drankje en een worstenbroodje 

 

Beleidsvoornemens 2023 

Bestuursverkiezing 

Huldiging Jubilarissen 

Rondvraag 

Sluiting 
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Kunst en Cultuur 
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Activiteit Kunst & Cultuur 

 
Na de publicatie van het programma voor het komende najaar in de vorige Actueel zijn we voor wat be-
treft het aantal aanmeldingen weer terug op het niveau van voor de pandemie. Vooral de Oekraïne-
lezingen zijn begrijpelijker wijs sterk in trek. Het is nu maar te hopen dat we na de zomer niet weer te 
maken krijgen met allerlei beperkende maatregelen als gevolg van het opduiken van een oude of nieu-
we virusvariant. Maar in navolging van de uitgebreide programmaboeken van de diverse theaters die 
momenteel in de bus vallen, blijven we optimistisch en hopen we er het beste van. 

 

Voor de volledigheid volgt onderstaand nog een keer het volledige programma: 

 

16 september  Joop van Velzen Oekraïne, nu eens muziekhistorisch in beeld (en geluid!) 

23 september  Wil Boetzkes  Oekraïne cultuurhistorisch bezien, deel 1 

7 oktober   Wil Boetzkes  Oekraïne cultuurhistorisch bezien, deel 2 

14 oktober   Wil Boetzkes  Oekraïne cultuurhistorisch bezien, deel 3 

28 oktober                   Jos Meersmans           ‘Schittering en Tragiek’ (Schumann-Brahms) 

25 november               Joop van Velzen          Muzikale uitkomst uit de Verlichting 

 9 december                Joop van Velzen  Lezing geheel gewijd aan Kerstmuziek 

16 december               Wil Boetzkes  Kerst-/Nieuwjaarslezing 

 

Alle lezingen vinden plaats in de Eigen Herd op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 
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De bijdrage voor deelname aan de lezingen blijft 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 
herinnering, 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 re-
den.  

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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PRIJSWINNAAR JUNI 
Diny Klaassen 
Proficiat: De tegoedbon 
van € 10,00 wordt bij u 
thuis bezorgd.  

 

Einder         

Onweder         

Lamsoren         

Zadelen         

Adem         

Gebrul         

Frankeer         

3 Anagram 

Een anagram is een woord dat gemaakt is van de letters van een ander 
woord. Bijvoorbeeld: lijst-stijl.  Gelijke cijfers is gelijke letters 
TIP: de woorden die u moet zoeken zijn allemaal plaatsnamen 

1 2 3 4 5 6 7 

             

OPLOSSING: 

 2 6 5     

   5  6 7  

5      6 7 

 6 6   7   

6        

   4 5 3   

1   7 6   5 

4 Taartpuzzel 

 

Zoek de ontbrekende 
letter en maak een woord 
links-om of rechts-om 

OPLOSSING: 
 

1. Woordzoeker  Streep alle opgegeven woorden weg 
en u houdt 7 vakjes over waarin u de oplossing vindt. 

       

Voor elke puzzel krijgt u 1 punt. Totaal dus maximaal 4 punten. 
De winnaar is degene met de meeste punten en 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 

2 Sudoku  
Vul de cijfers 1/t/m 9 in elk blok,  
elke   kolom en elk rijtje in. 

VOET, ALS, ICOON,NOORDEN, GRONINGEN, TENNIS, 
REM, SMEEROLIE, OOG, EMMER, NONNEN, VANGEN, 
VERDOVING, PANLATTEN,ROOD, LANCERING 

V O E T B A L S P 

E M M E R A A M A 

R E M N O N N E N 

D N K N O V C E L 

O O G I D A E R A 

V I E S R N R O T 

I C O O N G I L T 

N O O R D E N I E 

G R O N I N G E N 

OPLOSSINGEN JUNI: 
Puzzel 1= ACCORDEONIST 
Puzzel 2= VIERKANT 
Puzzel 3= BOTER BIJ DE VIS 
       DOOR DE NEUS BOREN 




