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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. 
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LEDENADMINISTRATIE  

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

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 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

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) 

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

DISTRIBUTIE Actueel-ONS-E.H. 

Antoon en Riek Wijdeven        0413-247029 

           06-24698918 
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Lidmaatschap en gastlidmaatschap 

VOORWOORD VOORZITTER 

 

Omdat er blijkbaar toch nog af en toe            
onduidelijkheid is over het lidmaatschap en 
gastlidmaatschap van Seniorenbelang Uden en 
dan met name over het gastlidmaatschap bij 
deelname aan activiteiten en evenementen 
(dagtochten-meerdaagse reizen-etentjes e.d.) 
zal ik deze lidmaatschappen en aanvullende informatie   
hierna nog even duidelijk  uiteenzetten. 

Lidmaatschap Seniorenbelang Uden 

Dit geldt voor nieuwe leden, die nog nergens lid zijn van 
een of andere KBO-afdeling of PCOB Uden en deel willen 
nemen aan Activiteiten, Cursussen, Bijeenkomsten of      
Evenementen van Seniorenbelang Uden. 

Dit lidmaatschap kost in 2022 en 2023  € 23,00 per maand met incassomachtiging, waardoor het ver-
schuldigde bedrag automatisch van uw bankrekening wordt geïncasseerd en € 25,00 per maand zon-
der incasso-machtiging, waarvoor u dan een factuur krijgt die u zelf moet betalen.  

Gastlidmaatschap Seniorenbelang Uden 

Dit geldt voor nieuwe leden die al lid zijn van een andere KBO-afdeling of PCOB Uden en deel willen 
nemen aan Activiteiten, Cursussen, Bijeenkomsten of Evenementen van Seniorenbelang Uden. 

Dit lidmaatschap kost in 2022 en 2023 € 12,00 per maand met incassomachtiging, waardoor het    
verschuldigde bedrag automatisch van uw bankrekening wordt geïncasseerd en € 14,00 per maand 
zonder incassomachtiging, waarvoor u dan een factuur krijgt die u zelf moet betalen. Als uitzondering 
op deze regel geldt, van oudsher toen het nog gemeente Uden was, dat de gastleden van KBO Volkel 
en Odiliapeel gratis gastlid kunnen zijn, maar daarvoor wel altijd hun lidmaatschapsnummer moeten 
opgeven van de KBO Volkel of Odiliapeel. 

Gastlid wil dus niet zeggen dat men bij een Activiteit, Cursus, Bijeenkomst of Evenement (dagtocht-
reis-etentje e.d) van Seniorenbelang iemand kan meenemen die nog geen lid of gastlid is bij          
Seniorenbelang Uden. Uitzondering hierop is een eventuele begeleider/ster van een mindervalide 
persoon. 

Voor deelname aan Activiteiten, Cursussen, Bijeenkomsten e.d. kunnen in sommige gevallen, naast 
het lidmaatschap/gastlidmaatschap nog aparte deelname of cursuskosten in rekening worden        
gebracht. Dit wordt dan apart medegedeeld in Actueel en op het deelnameformulier. 

Voor deelname aan Evenementen (dagtochten-meerdaagse reizen-etentjes e.d) zijn naast het        
lidmaatschap/gastlidmaatschap altijd de aparte deelnamekosten verschuldigd. Dit wordt vermeld in 
het betreffende artikel in Actueel en op het inschrijfformulier.  

De lidmaatschapscontributies worden jaarlijks geïncasseerd of moeten betaald worden in de maand 
januari. Voor nieuwe leden of gastleden die in de loop van een jaar lid/gastlid worden, gaat de contri-
butie in per de 1e van het kwartaal, volgend op de datum van inschrijving. Van Evenement kosten 
krijgt u altijd vóóraf bericht van de datum van incasso en dit is dan tevens uw deelnamebewijs aan 
dat evenement. U hoeft dan niet te bellen of u deelneemt.  

Indien iemand, om welke reden dan ook, een geïncasseerd bedrag terug kan krijgen, dan moet hij/zij 
dat zelf, binnen 8 weken, regelen met de bank en dus tijdig actie ondernemen, daar na deze termijn 
de restitutiemogelijkheid vervalt. Annuleringskosten kan men niet terugkrijgen. 

In het jaar van beëindiging van het lidmaatschap of gastlidmaatschap en bij overlijden van een lid/
gastlid is men over het gehele jaar contributie verschuldigd en volgt geen restitutie. 

Frans Peters 

AGENDA 

Dit overzicht is onder voorbehoud 
van wijzigingen: 

Inleveren kopij  

Actueel december:  

Uiterlijk zaterdag 12 november 2022 

Verschijnt: vanaf maandag 

21 november 2022 

Etentje in de Eetkamer  

donderdag 10 november, 18.00 uur. 

Reünie reis naar de Ardennen:  

Vrijdag 18 november om 10.00 uur  

in Eigen Herd. 
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REÜNIE van de reis naar de BELGISCHE ARDENNEN  

Op vrijdag 18 november houden we van 10.00 tot ca 11.15 in 
Eigen Herd een reünie van deze heerlijke reis. U kunt kijken 
naar de film die over deze reis is gemaakt. Hebt U zelf foto’s of 
misschien wel een album, dan kunt die natuurlijk ook laten 
zien. De koffie staat klaar bij binnenkomst. Hopelijk tot dan. 

De evenementencommissie 

Helaas GEEN musical ‘Dagboek van een Herdershond’ 

Bij de laatste dagtocht, naar het Loo en de Veluwe, dacht ik onze gasten te kunnen verblijden met de 
mededeling, dat we volgend jaar naar de musical ‘Dagboek van een Herdershond’ zouden kunnen 
gaan. Ik had de datum en de offerte al binnen. Helaas heeft de producent moeten besluiten voorlopig 
af te zien van het uitvoeren van deze musical. O.a. de kosten van energie zouden veel te hoog worden. 
Niemand, zo vermoed ik, wil straks € 150,-- of daaromtrent voor een kaartje gaan betalen.                
Jammer, maar heel begrijpelijk. Hopelijk komt er nog eens een moment, waarop het wel kan. 

Inmiddels kijken we wel naar andere mogelijkheden om een show, voorstelling of ev. andere musical 
bij te kunnen wonen. 

De evenementencommissie. 

 

NEPCONTROLEURS ROOKMELDERS 

Vanaf 1 juli zijn rookmelders in woningen verplicht. Oplichters maken daar gebruik van door met een 
nep-identiteitskaart aan de deur te komen als zogenaamde controleurs van rookmelders, zo waar-
schuwt de politie.  Zodra ze binnen zijn, stelen ze waardevolle spullen en geld uit de woning. 

TRAP HIER NIET IN 

Gemeente, brandweer en politie komen niet controleren of u in bezit bent van een rookmelder.  

Woningcorporaties kunnen wel rookmelders installeren of toezien op de installatie, maar zij zullen 
u daar altijd vooraf over informeren. 
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Etentje in restaurant  

De Eetkaamer in Uden 

Donderdag 10 november om 18.00 uur. 

Op donderdag 10 november zijn we voor een heerlijk 3-gangen menu deze keer als gasten aanwezig in 
Restaurant DE EETKAAMER op het Brabantplein. Deze centraal in Uden gelegen horecagelegenheid is 
de laatste jaren regelmatig verbouwd en uitgebreid en heeft er voortdurend aan gewerkt de kwaliteit 
en de service nog verder te verbeteren.  Daarom leek het ons een mooie plek om er met zijn allen 
weer eens lekker te gaan eten. U bent dan ook van harte uitgenodigd om in te schrijven.                       
De linkervleugel van het restaurant (aan de straatzijde) wordt speciaal voor ons gereserveerd. 

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 € 31,00.  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 in-
gevuld, 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 € 31,00 pp. wordt in de eerste helft van 
november automatisch van uw rekening afgeschreven, waarvan u wel bericht krijgt, dat dan tevens uw 
bewijs van deelname is.  

U kunt zich inschrijven tot en met 3 november. 

 

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

PS. Er is na het vorige diner door diverse gasten gesuggereerd eens te gaan eten bij Hotel van der Valk. 
Wij hebben dan ook een poging ondernomen om dit te regelen. Echter, gezien de prijs die daar         
gevraagd werd, heeft het ons doen afzien van een reservering. Jammer. 
 

De evenementencommissie 
 

http://www.seniorenbelang-uden.nl
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KERSTDAGTOCHT naar KEULEN 

Donderdag 15 december 
Deelname: minimaal 40 personen.                                   begeleiding: Wim Uijtdewilligen en Frans Peters  

Wij kunnen u voor genoemde datum een hele gezellige en mooie dag aanbieden naar een van de 

mooiste kerstmarkten in Duitsland. Deze stad wordt in december omgetoverd tot een haast            

magische kerststad met op het plein voor de Keulse Dom een reusachtige Kerstboom.                     

Hieromheen zijn 150 kramen met heel veel mooie kerstartikelen. Daarnaast zijn er vlakbij nog meer 

kerstmarkten: de Sprookjesmarkt, de Middeleeuwse markt en zelfs de drijvende Kerstmarkt op de 

Rijn. Kortom, een lust voor het oog en een uitnodiging te genieten van heerlijke, typisch winterse 

hapjes en drankjes. 

We vertrekken om 9.00 uur bij de opstapplaats aan de Leeuweriksweg, t.o. het voormalige                  

politiebureau. Graag om uiterlijk 8.45 aanwezig! 

 

Onderweg krijgt U koffie of thee met iets lekkers. 

Rond 11 uur zijn we in Keulen.  

U hebt daarna 5 uur de tijd om een bezoek te brengen aan de Kerstmarkten. 

Om 16.00 uur vertrekken we weer richting Nederland. We stoppen onderweg voor een lekker  

winters 3 gangendiner. Drankjes zijn hier voor eigen rekening. 

Rond 20.00 uur willen we weer in Uden terug zijn. 

Kosten: € 47,50 per persoon. Annuleringsverzekering: € 3,00 per persoon. 
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AANMELDEN: 

Inschrijven is louter mogelijk voor (gast)leden van Seniorenbelang Uden en kan vanaf heden plaats-

vinden via de website: www.seniorenbelang-uden.nl. of via een aanmeldformulier. Dit laatste kunt U 

vinden in de hal van Eigen Herd. U kunt dit formulier ingevuld deponeren in onze brievenbus, buiten 

bij de ingang. Let op: U kunt niet later inschrijven dan 21 november. Het bedrag van € 47,50 pp. 

wordt eind november automatisch van uw bankrekening afgeschreven, waarvan u vooraf bericht 

krijgt via email of brief. 

Dit bericht of de afschrijving is tevens bevestiging van uw deelname. 

U kunt voor deze dagtocht een annuleringsverzekering afsluiten à € 3,00 p.p. Wilt u dat desgewenst 

op uw inschrijfformulier aangeven. 

Een annuleringsverzekering geldt overigens alleen in geval van overmacht, d.w.z. ziekte of ongeval 

of bijv. een sterfgeval in de familie. 

 

U krijgt verder geen andere bevestiging meer. Alleen als de dagtocht onverhoopt NIET door zou kun-

nen gaan is dit te lezen in de Actueel van begin december, of u krijgt een mail/telefoontje van ons. 

 

De Evenementencommissie 

                   KERSTVIERING 2022 Vrijdag 16 december om 16.00 uur 

  

Na een paar jaar van corona perikelen kunnen we nu 
weer een kerstviering houden voor onze leden.  

We bereiden ons voor op het Kerstfeest in een       
bijeenkomst waarbij u kunt (mee)zingen en kunt    
luisteren.  

We willen graag door middel van teksten, gedichten 
en een korte kerstoverdenking samen zijn.  

De viering zal plaats vinden in Eigen Herd op vrijdag-
middag 16 december om 16.00 uur. 

 

Daarna is er de mogelijkheid deel te nemen aan het 
Kerstdiner, dat om 18.00 begint. U krijgt hierover nog 
aparte informatie in de volgende Actueel. 

 

We hopen dat u in groten getale aanwezig wilt zijn bij 
deze kerstviering. 

De kerstcommissie 
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Evenementencommissie 

 

 

Groepsfoto reis naar NORMANDIE mei 2022 

Impressie van de dagtocht ROYAL TOUR en HET LOO 
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Activiteit Kunst & Cultuur 
 

Als u dit leest zijn we alweer halverwege het lezingenprogramma van dit najaar. We kunnen terugkijken 
op vier drukbezochte bijeenkomsten die alle gewijd waren aan Oekraïne. In de eerste lezing stond de 
muziekhistorische betekenis van dit land centraal. In de drie daaropvolgende lezingen maakten we   
kennis met de turbulente geschiedenis van het gebied en vooral de positie die de Krim daarin              
vertegenwoordigde. 

Enerzijds maakt de geschiedenis duidelijk dat de actuele situatie in Oekraïne niet meer is dan wat zich 
daar al eeuwenlang heeft afgespeeld. Anderzijds is het triest om te zien hoe het schitterende cultureel 
erfgoed niet alleen gevaar loopt, maar voorlopig ook niet meer voor de buitenwereld toegankelijk is. 
Wat we bijvoorbeeld van plaatsen als Kyev en vooral Lviv te zien hebben gekregen, was een regelrechte 
aansporing om daar onmiddellijk naartoe te reizen.  
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Kunst en Cultuur 

De eerstvolgende bijeenkomst  

staat gepland a.s. vrijdag 28 oktober.  

 
We verwelkomen dan de Belgische acteur                
Jos Meersmans met zijn nieuwe programma: 
‘Schittering en Tragiek’ (Schumann-Brahms). 

Onderstaand een uitgebreide inleiding op  

deze presentatie: 

 Verteltheater en monologen rond componisten en merkwaardige persoonlijkheden. 

Boeiend, laagdrempelig, lichtvoetig, ontroerend, verrijkend. 

Vanuit de lichtcirkel van twee spotjes en geïllustreerd met tal van korte muziekfragmenten. 

         Schittering en Tragiek 

Een anecdotische geschiedenis van 
Robert en Clara Schumann en Johannes Brahms 

Verteld door de beroemde violist Joseph Joachim 

Jos Meersmans                     Foto vtbKultuur Kortenberg 

Robert Schumann Clara Schumann-Wieck 



 

 
Kunst en Cultuur 
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Ik, Joseph Joachim, was een jongetje van twaalf toen ik in het beroemde Gewandhaus van Leipzig mijn 
eerste vioolrecital mocht spelen.  Daar heb ik kennisgemaakt met Robert en Clara Schumann.  Zij was 
toen al een gevierde pianiste.  Hij was zwijgzaam en teruggetrokken.  Pas jaren later zou zijn ster even 
schitteren,  maar al snel sloeg het noodlot toe.  Tijdens het carnaval van 1854 springt een krankzinnig 
geworden Schumann in de Rijn.  Terwijl die arme Robert wegkwijnt in een instelling, huurt mijn vriend 
Brahms een kamer bij de Schumanns.  Hij is veertien jaar jonger dan Clara, maar hij steunt en troost haar 
en zorgt mee voor de zeven kinderen.  Wanneer Robert eenmaal gestorven is, ontstaat er afstand tussen 
Clara en Johannes. Waar lag de bron van deze verwijdering?   

Pas enkele maanden voor hij stierf, lichtte Brahms het tipje van de sluier. 

Deze monoloog wordt geïllustreerd met zeventien muziekfragmenten.  Clara Schumann heeft daarbij 
een centrale plaats gekregen.  Zij was niet alleen een van de grootste pianovirtuozen van haar tijd, maar 
ze was ook een meer dan verdienstelijk componist. 

 
 
Voor de rest van dit najaar staan dan nog de volgende lezingen op het programma: 
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 

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 reden.  

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

Joseph Joachim Johannes Brahms 

mailto:p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl
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PRIJSWINNAAR  
OKTOBER 

Biek van Beek 
Proficiat:  
De tegoedbon van € 10,00 
wordt bij u thuis bezorgd.  
OPLOSSINGEN: 
1: Buitensporten 
2: Automobilist 
4: Consument 

OPLOSSING: 

 

 

 

KLOKKEN PIJN MOOI 

TONEEL KAART WORST 

MOES DENNEN BLAUW 

OVER BOOM ROOD 

 

L T S 

B  U 

U O A 

3 Paardensprong 

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

WELKE 3 WOORDEN ZOEKEN WE? 

1. “Vier woorden horen bij elkaar wij zoeken de drie verbanden “ 

KLOKKEN MOES ROOD 

BLAUW TONEEL DENNEN 

PIJN WORST MOOI 

OVER BOOM KAART 

4 Sudoku    

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 geloot. 

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

 

Harem         

Prikjes         

Lagen         

Spawater         

Melk         

Stik         

Lifter         

       

       

OPLOSSING: 

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 juiste woorden vind je vaak in een werkplaats. 

2 Anagram 

   2 3    

5   4 2 3 5  

   2     

1   2 3   5 

  2      

4  5      

    2 3   

 6 2 4 1     

  9     5  

         

     7    

2      5 3  

1    5 6  2  

7 3 5   8   6 

    7     

   9     4 


