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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 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 

Joke van Riel     06-82071282 

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

Wij zijn bovendien aangesloten bij de koepelvereniging KBO-Brabant, die zorgt voor de onderlinge 
verbinding, ondersteuning en extra voordeel. Met 120.000 leden is het de grootste in Brabant. Vanaf 
50 jaar kunt u bij ons al lid worden! 

Veel voordelen voor 23 euro. 

Voor 23 euro contributie per jaar kunt u het volgende verwachten: 

-    Ontmoeting via tal van activiteiten en evenementen (etentjes-uitstapjes-meerdaagse reizen etc.) 
georganiseerd door onze vereniging 

-    Praktische hulp en advies op velerlei gebied: bijvoorbeeld bij uw juridische problemen of het     
invullen van uw belastingformulier 

-   Interessante mogelijkheden voor vrijwilligerswerk (na gedegen opleiding): hulp en advies bieden 
aan andere leden, meebesturen en mee-organiseren 

-   Kortingen op bepaalde (zorg)verzekeringen en via de webshop Onsledenvoordeel 

-   Elke maand onze informatieve nieuwsbrief Actueel, het ledenmagazine ONS van KBO Brabant en 
de nieuwsbrief van Eigen Herd in uw brievenbus. Actueel en ONS ook digitaal op onze website te 
lezen. 

-    Belangenbehartiging door KBO-Brabant op provinciaal en landelijk niveau voor 50+ers:               
pensioenen, wonen/zorg, mobiliteit, welzijn 

En krijg zelfs maximaal 25 euro terug als… 

      ... u een aanvullende zorgverzekering via de collectiviteit van KBO-Brabant heeft bij VGZ of CZ.   

      Dan krijgt u ieder jaar weer uw lidmaatschap vergoed!  

Lid worden? Kom Bij Ons! 

Neem een kijkje op onze eigen website www.seniorenbelang-uden.nl  en op de website van KBO-
Brabant www.kbo-brabant.nl om een indruk te krijgen. Bij KBO-Brabant staat bovendien relevante 
informatie over b.v. de zorgverzekeringen van VGZ en CZ.   

Maar u mag natuurlijk altijd bellen of mailen voor meer informatie, mijn contactgegevens zijn:    
Voorzitter S.U.: telefoon: 06-29736040 en email: franssu.v.p.a.b@gmail.com  

Ook kunt u zich eventueel al inschrijven als lid via onze website bij HOME en Lid worden, of via een 
inschrijfformulier dat bij de ingang van Eigen Herd in het rek staat. 

U bent van harte welkom!       Frans Peters  

AGENDA 

Dit overzicht is onder voorbehoud 
van wijzigingen: 

Inleveren kopij Actueel Januari 2023:  
Uiterlijk zaterdag 10 december 2022. 
Verschijnt vanaf:  
maandag 19 december 2022 

Kerstdagtocht:  

Donderdag 15 december. 

Kerstviering en Kerstdiner:  

Vrijdag 16 december 

 
 

Kom Bij Ons – Bij Seniorenbelang Uden 

Ontmoeting staat voorop 

Ontmoet u graag mensen?  

Bent u op zoek naar leerzame en/of ontspannende activiteiten 
hier in de omgeving?  

Zet u uw talenten graag in voor bepaald vrijwilligerswerk? 

Dan bent u bij ons, Seniorenbelang Uden, aan het juiste adres! 

http://www.seniorenbelang-uden.nl
http://www.kbo-brabant.nl
mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
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Het bleef heel stil …… 
iets meer dan een jaar geleden maakte ik mijn eerste Actueel. Tijd om terug te blikken: 

In het eerste stukje dat ik schreef stond het volgende:  

“Heeft u ideeën, wensen, vragen, opmerkingen of wilt u eens een stukje schrijven over  

uw hobby of een leuke ervaring aarzel dan niet dit te melden aan:  

franssu.v.p.a.b@gmail.com” 

De reacties daarop vielen zwaar tegen, ze waren op de vingers van één hand te tellen. 

Het zou  heel fijn zijn als daar verandering in zou komen. Alles is welkom ! 
 

Alleen op de puzzelpagina kregen we elke maand wel een paar inzendingen maar boven de tien zijn we 
nooit gekomen. De vraag is dus gerechtvaardigd “gaan we hiermee door of niet”.  In de wandelgangen 
hoor ik vaak dat lezers de puzzels wel maken maar niet insturen. Dat zou reden genoeg zijn om ermee 
door te gaan.   

 

Dus mijn vraag is: als u vindt dat de puzzelpagina moet blijven laat dat dan even weten.  

Per mail hpscheepens@outlook.com, een briefje in de brievenbus van Eigen Herd of in mijn 

brievenbus St. Annastraat 33, Uden. 

 
Huub Scheepens 
 
(De foto op de voorpagina maakte ik een paar weken geleden in het sportpark in Uden, de uitgave van 
januari staat helemaal in het teken van Kerst. Komt uw foto of werkstuk op de voorpagina?) 

 

RECTIFICATIE 

Abusievelijk is in mijn voorwoord van november over lidmaatschap en gastlidmaatschap vermeld dat 

de lidmaatschapskosten (contributie) hiervoor per maand zijn verschuldigd, doch dat is natuurlijk  

PER JAAR. 

Excuses voor de vergissing 

De Voorzitter. 
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Een week daarna, op 9 oktober 2022, hebben we ons 50 jarig bestaan feestelijk gevierd bij Jambon.  
Dit feestelijk samenzijn werd prettig onderbroken door onze burgemeester die een koninklijke          
onderscheiding bij zig had. Ons gewardeert koorlid en tevens secretaris Tilly Schrager mocht de onder-
scheiding in ontvangst nemen. Erg mooi en toepasselijk waren de woorden van de burgemeester die 
Tilly liet stralen van oor tot oor. De burgemeester koos er voor om niet zelf de versierdelen op te    
spelden maar liet dat over aan het oudste kleinkind. Doordat wij haar kinderen en kleinkinderen     
hadden uitgenodigd werd het voor haar een onvergetelijke dag. In de avond daarna hebben we een 
feestelijk samenzijn gehad waarbij aan de koorleden een diner is aangeboden. Tijdens het diner werd 
Annie Verbruggen en Jo Lamers een attentie aangeboden omdat ze 20 jaar bij het koor zijn. Ook     
werden Christl Kemper, Josje Stolten en Jan de Bruin in het zonnetje gezet omdat ze 12,1/2 jaar bij het 
koor zijn. Speciale aandacht ging uit naar Paula Rams die 30 jaar lid is van het koor. Helaas was zij niet 
aanwezig door corona. 

We kunnen terug kijken op een geslaagd jubileum. Wat ons wel zorgen baart is aantal mannelijke  
koorleden. Denkt u erover om te gaan zingen kom dan luisteren of meezingen, wij repeteren iedere 
maandag van 13.00 uur tot 14.15 in De Eigen Herd. Rooijsestraat Uden.      

 

Jos Rutten – Voorzitter  

Seniorenkoor "De Groene Linde" 50 jaar 
Op 2 oktober 2022 hebben we bij de opening van de feestweek van de Eigen Hert een optreden       
verzorgd. Een optreden waar we met plezier aan terug denken. De zaal zat vol met mensen maar het 
was wel even wennen dat niet iedereen evenveel belangstelling had voor onze zangkunsten.          
Maar alles bij elkaar een geslaagde middag.    

Koninklijke onderscheiding voor Tilly Schrager 



   

 
Reizen  
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 Donderdag 15 december 

Als u mee wilt op deze prachtige dagtocht naar de zes Keulse kerstmarkten, dan kunt U zich nog  

tot 1 december inschrijven. Wij hebben nog wat plaatsen over in de bus. 

Het programma voor deze dag: 

Vertrek om 9.00 bij de parkeerplaats tegenover het voormalige politiebureau aan de Leeuweriksweg. 
Graag om 8.45 aanwezig zijn.   Onderweg: koffie/thee met iets lekkers; aankomst Keulen ca. 11.00 uur. 

U hebt 5 uur de tijd om langs de vele feestelijk versierde kraampjes te lopen, lekker wat te eten of te 
drinken en ook iets van Keulen te zien. Om 16.00 vertrekt de bus weer. Onderweg stoppen we voor een 
heerlijk 3-gangen diner (drankjes voor eigen rekening) 

Rond 20 uur zijn we weer terug in Uden. 

KOSTEN: € 47,50 per persoon. Annuleringsverzekering € 3,00 pp. 

Inschrijving:  Via de website seniorenbelang-Uden. Ga naar Evenement-etentjes-reis en vul uw formu-
lier digitaal in. Via een inschrijfformulier, dat u bij Eigen Herd kunt halen en daar ook weer in de         
brievenbus van Seniorenbelang kunt deponeren.  

Graag volledig invullen, ook of u wel of geen annuleringsverzekering wilt. 

De afschrijving van de kosten vinden plaats in de 1e helft van december. 

 

BIJ TE WEINIG DEELNAME (minder dan 40 personen) moet de dagtocht helaas worden geannuleerd.    
U krijgt of een mailbericht hierover of een telefoontje. Houdt dus aub uw mailbox in de gaten., 

 

De evenementencommissie 

 

Dagtocht KERSTMARKT KEULEN                                           U KUNT NOG MEE! 
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Kerstdiner 2022  

Het is een echte traditie geworden, het Kerstdiner van Seniorenbelang Uden.  

Dit jaar vindt het plaats op vrijdag 16 december 2022. Na de kerstbijeenkomst kunnen we weer om zes 

uur in Eigen Herd aan tafel voor een overheerlijk Kerstbuffet.  

De tafels zullen weer feestelijk gedekt zijn en er staat u een verrassend buffet te wachten.                    

Leden en gastleden van Seniorenbelang Uden kunnen zich daarvoor aanmelden via  

www.seniorenbelang-uden.nl bij Evenementen-etentjes-reis, of door een inschrijfformulier in te vullen 

dat bij Eigen Herd ligt en in de brievenbus (buiten) van Seniorenbelang te stoppen t.a.v. de Penning-

meester van Seniorenbelang.  Sluitingsdag voor de inschrijving is 9 december 2022.                                                                           

Dit buffet wordt u aangeboden voor € 30.00 euro incl. een kopje koffie met bonbon ter afsluiting.        

De drankjes zijn verder voor eigen rekening. 

Het bedrag zal na de sluitingsdag van uw rekening worden afgeschreven en is uw bevestiging van     

deelname. Als u bepaalde ingrediënten niet hebben mag, geef dit dan aan op het inschrijfformulier bij 

het kopje “opmerkingen”. 

  

Hebt u nog vragen over het buffet: bel dan Dora Verbruggen   

tel. 06-13752525 of stuur een mail naar: info@eigenherd.nl   

Hebt u nog vragen over deelname: bel dan Frans Peters 

Tel. 06-29736040 of stuur een mail naar: franssu.v.p.a.b@gmail.com 

 
 

http://www.seniorenbelang-uden.nl
mailto:info@eigenherd.nl
mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
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KERSTVIERING van Seniorenbelang Uden   VRIJDAG 16 december om 16.00 uur 

Op vrijdag 16 december heeft de kerstgroep van onze organisatie voor alle belangstellenden een  

sfeervolle kerstviering voorbereid in Eigen Herd met als thema: 
                                                               

Om 18.00 volgt dan het kerstdiner, waarover u elders in deze Actueel meer kunt lezen. Daar leest u 
ook hoe u zich voor deelname aan de maaltijd kunt inschrijven. 
 
U hoeft zich niet op te geven om deel te nemen aan de kerstviering. Iedereen is welkom. Neem gerust 
een familielid, buur of vriend(in) mee. Het zou fijn zijn als we, na twee jaar afgelasting wegens corona, 
weer met een grote groep senioren samen deelnemen aan deze viering. 

 

 

COLLECTE GOED DOEL:  

 

 

OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN IN ONZE  GEMEENTE 

Ieder jaar houden wij tijdens de kerstviering een collecte voor een goed doel. Ditmaal hebben we   
ervoor gekozen om iets te willen doen voor de Oekraïense gemeenschap in onze gemeente.  

We willen graag deze mensen een warme kerst geven nu ze zo ver van huis en familie zijn. We denken 
aan een financiële ondersteuning voor het aanbrengen van kerstversieringen en aan het mogelijk  
maken van een kerstmaaltijd voor deze groep. We hopen dan ook, dat u ruim wilt geven.              
Mocht u niet aanwezig zijn bij deze kerstviering, maar toch een bijdrage willen leveren aan dit goede 
doel, dan kunt u altijd een overschrijving doen op de rekening van Seniorenbelang Uden,                
bankrekening: NL80RABO0151963665 met als vermelding “Gift Udense Oekraïners 2022”.    

Graag wel uiterlijk 16 december, zodat wij bijtijds de gift kunnen overdragen. 

Hoe gaat het met de mensen uit Oekraïne, die nu tijdelijk in Uden wonen? 

Om hierop een antwoord te kunnen geven, heb ik op uitnodiging van de gemeente op donderdag 10 
november een bezoek gebracht aan het  opvangcentrum aan de Leeuweriksweg. 

‘VREDE BEGINT BIJ JEZELF’ 

                                                                                        

Tijdens deze viering kunt u luisteren naar het 
Kerstevangelie en verder naar teksten, gedich-
ten, een korte Kerstoverdenking  door mevr. 
Sannie Floor en een aantal liederen die gezon-
gen worden door het seniorenkoor De Groene 
Linde. Ook zijn er verschillende kerstliederen die 
we gezamenlijk zingen.                                          
De viering is om ca. 17.00 uur afgelopen. 
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Dit is een van de drie opvangcentra in de gemeente Maashorst. Verder worden er nog kleine groepen 
opgevangen in de voormalige brandweerkazerne bij de Nieuwe Markt en in het oude Gemeentehuis 
in Schaik. Bij elkaar zijn dat ca 150 gasten van alle leeftijden.  

In het oude Udense politiebureau is veel vertimmerd en aangepast om een aantal kamers te creëren. 
In de overigens kleine ruimtes kunnen mensen (ev. met hun gezinnen) slapen of zich terugtrekken 
voor een stukje privacy. Er is een flinke ruimte waar men gezamenlijk kan eten. Verder is er speel-
ruimte gemaakt voor de kleine kinderen en een lokaal waar de wat oudere jeugd kan tafeltennissen, 
tafelvoetballen, gamen of gewoon chillen, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. 

Er is heel hard gewerkt om dit centrum in te richten. Aanvankelijk hebben er meer dan 100               
vrijwilligers aan meegewerkt. Nu zijn er nog een aantal werkzaam om de mensen te begeleiden, met 
ze (via een tolk) te praten of hand- en spandiensten te verlenen. Veel van de volwassenen hebben al 
ergens werk gevonden en de meeste kinderen gaan naar school.  

Niet alleen de taal is een probleem, maar ook het wennen aan een andere cultuur en andere           
gewoontes. Toch merken de begeleiders waarmee ik gesproken heb, dat de goede wil er wel terdege 
is. De mensen zijn dankbaar, dat ze hier in onze gastvrije gemeente worden opgevangen.                   
Tegelijk zijn er echter de grote zorgen: hoe gaat het met mijn achtergebleven familie? Met mijn huis? 
Met mijn spullen? Is alles er nog wel?  En vooral ook: Hoe gaat het met mijn land? Hoelang duurt het 
nog, voor ik terug kan. Want dat willen de meeste mensen toch. 

U begrijpt, dat al deze vragen ook veel stress oproepen. Daarom is er ook goede begeleiding aanwe-
zig. En daarom is het ook fijn, dat mensen straks de warmte van Kerst kunnen ervaren in een veilige 
omgeving en even ontspannen kunnen genieten van een heerlijke kerstmaaltijd. En daar willen wij 
hen in ondersteunen met onze collecte voor het goede doel. We hopen dan ook, dat u, naar uw     
mogelijkheden, met gulle hand wil geven. De mensen zullen u zeer dankbaar zijn. 

 

Wim Uijtdewilligen 
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SENIOREN EXPO 2023 in Veldhoven 

 

 

Op dinsdag 17 januari 2023 start de Senioren Expo in Veldhoven weer. Deze duurt t/m 22 januari. Er 

zijn 120 stands met info over wonen & leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. 

Verder zijn er een aantal optredens en kunt u er eten en drinken. Kortom, de mogelijkheid voor een 

leuk en interessant dagje uit. 

De toegangsprijs bedraagt € 10,00, maar op vertoon van uw ledenpas betaalt u slechts € 6,00 

U kunt uw tickets ev. online kopen via: seniorenexpo.nl. Ga dan naar het kopje tickets. 

        
 
VERVOER: 
 
 
Busverbinding: 
Vanaf het busstation Uden lijn 305 van Arriva richting 
Eindhoven CS (45 min.) Daarna lijn 19 van Hermes    
richting Bladel (25 min.)                                                  
Vanaf de halte bij de Koningshof is het 3 minuten lopen 
naar de Expo. 
 
 

 
Wilt u met eigen vervoer komen, dan is Veldhoven te bereiken via de A50.  
 
U kunt de Expo vinden op het NH Conference Center Koningshof, Locht 117 in Veldhoven 
 
Parkeren 
Bij het NH Conference Centre Koningshof heeft u voldoende parkeergelegenheid.  
Tevens heeft u ook mindervaliden parkeerplaatsen tot uw beschikking. 
Uurtarief: € 1,50 per uur (eerste 3 uur gratis) 
Dagkaart: € 5,00 
 
 
Wij hebben nog geprobeerd om een bus te reserveren, doch dat kon alleen voor een vast bedrag  
inclusief toegangskaart, gebaseerd op minimaal 50 personen en dat is geen haalbare kaart, temeer 
ook omdat een aantal personen al een gratis toegangsbewijs hebben gekregen i.v.m. het bezorgen 
van onze nieuwsbladen en van het blad van de KBO en ze dan toch nog zouden moeten betalen voor 
de toegang wat niet eerlijk zou zijn. Dus helaas. 
 



    

STICHTING BEGELEID VERVOER UDEN (BVU) 

 

Begeleid Vervoer zorgt voor het vervoer van mensen met 

een mobiliteitsprobleem zodat zij activiteiten kunnen        

ondernemen of een bezoek kunnen brengen aan familie en 

vrienden. 

 

Vrijwilligers bieden cliënten, naast vervoer, altijd de begeleiding aan die ze nodig hebben. 

Voor wie? 

De vervoersdienst is er voor iedereen uit Uden of omgeving die geen gebruik kan maken van openbaar 

vervoer of (aangepast) taxivervoer. Dat kan komen door lichamelijke oorzaken of omdat begeleiding 

noodzakelijk is. 

Met elke cliënt mag maximaal 1 begeleider per rit mee. Voor minderjarigen is reizen met een begeleider 

verplicht. 

Kosten? 

Het lidmaatschap van Begeleid Vervoer kost € 12,50 per kalenderjaar. Daarnaast geldt per gereden kilo-

meter een onkostenvergoeding van € 0,40. Voor ritten die korter zijn dan 10 km betaalt u een minimum 

ritprijs van € 5,00.  Het 1e halfuur dat een chauffeur moet wachten is gratis. Daarna betaalt u € 2,50 

voor elk aangebroken wacht-uur. 

Als u met meerdere mensen vanaf hetzelfde adres vertrekt en/of dezelfde bestemming heeft,             

berekenen wij een aangepast tarief. 

Het totaalbedrag en eventueel wacht- en parkeergeld rekent u direct af met de chauffeur. 

 

Als er geen chauffeur beschikbaar is zoeken wij, met u, naar een passende oplossing!  

 

Meer weten of aanmelden: 

Bel: 06 14342814 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. 

Aanmelden voor een rit kan uiterlijk één dag van tevoren. 
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Informatie 
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Bezoek aan het Computer-Museum 

een onderdeel van het Museum voor Nostalgie en 
Techniek in Langenboom. 

Op uitnodiging van Egbert van Doren mochten wij, 
de Computerhobbyclub, met Jan van de Braak mee 
naar het Computer-Museum op donderdagmiddag 
3 november 2022. 

Om 14.00 uur werden wij ontvangen met koffie en 
lekker appelgebak. 

 

De eerste huiscomputer, de Commodore 64, kwam begin jaren 80 op de markt. Uit onze jeugd herken-
den wij deze computer nog. De 64 heeft betrekking op het werkgeheugen dat 64kB groot was. 

Een bepaald programma werd door Egbert ter plaatse met overtuiging gedemonstreerd. 

Het schrijven (corrigeren) van o.a. brieven werd steeds makkelijker en men kon ook nog verschillende 
spelletjes spelen. De Commodore 64 had toen al heel veel mogelijkheden!  

 

De ontwikkeling van de computer in de laatste 40 jaren werd tijdens de rondleiding uitvoerig              
besproken en Egbert kon vele vragen van onze leden met veel kennis beantwoorden!  

We hebben de middag afgesloten met een gezellig etentje bij de Chinees “Het Paradijs” in Uden. 

Jan…. grote dank voor de interessante en gezellige middag.                                    

De Computerhobbyclub 

Daarna kregen wij een rondleiding door Egbert 
in het Computer-Museum, dat nu één jaar oud 
is.   

Eerst had hij de hele verzameling computers 
met onderdelen thuis op zolder en in zijn 
schuur staan. Een verzameling van maar liefst 
30 jaar. Zijn verzameling heeft hij nu in dat  
Museum ondergebracht. Met veel trots heeft 
hij ons zijn verzameling laten zien en daarover 
met veel enthousiasme verteld! 



 
Kunst en Cultuur 
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Activiteit Kunst & Cultuur 
De presentatie van vrijdag 28 oktober door Jos Meersmans ‘Schittering en Tragiek’ (Schumann-

Brahms) was een geweldige belevenis. De 50 aanwezigen hebben geboeid en muisstil zitten luisteren 

naar deze voordrachtskunstenaar. Bij het gevoelvolle slot van het verhaal moesten sommige         

aanwezigen stiekem een traantje wegpinken.  

We prijzen ons dan ook gelukkig dat we Jos Meersmans ook voor volgend jaar nog een keer hebben 

kunnen contracteren en wel op vrijdag 6 oktober met zijn programma over Bachs laatste reis. 

Ook voor het eerste halfjaar van 2023 staat er natuurlijk alweer een aantal lezingen gepland. 

Over de data en de onderwerpen vindt momenteel overleg plaats met de docenten.  

In de volgende Actueel hoop ik u het volledige programma te kunnen presenteren. 

Voor de rest van het jaar staan er nog drie lezingen geprogrammeerd, te weten: 

25 november              Joop van Velzen         Muzikale uitkomst uit de Verlichting 
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9 december               Joop van Velzen Lezing geheel gewijd aan Kerstmuziek 

16 december              Wil Boetzkes  Kerst-/Nieuwjaarslezing over de Eenhoorn 
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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 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 telefo-
nisch 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 

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


 

 
Puzzelen 
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Winnaar november: Henk van den Berg 
De tegoedbon van € 10,00 wordt bij u 
thuis bezorgd.  
OPLOSSINGEN:  1: Appel, bloed, spel. 2: 
telt deze maand niet mee in verband met 
een fout in de puzzel. 3: Absoluut. 

 

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 

K E R S T B O O M 

R V R T A A T A K 

I P I E K L G E D 

B E  R K O R F O 

B E N G E L O H P 

E K  S N E E U W 

A L I C H T N L E 

A O R K A A R S N 

D K E S H O W T S 

4.Woordzoeker  Streep alle woorden weg en u houdt 
12 vakjes over waarin u de oplossing vindt. 

BAL, ENGEL, GROEN, HULST, KRIBBE, KLOK, KAARS, 
KORF, KERSTBOOM, LICHT, PIEK, SNEEUW, SHOW, STER, 
TAKKEN, TAK, WENS. 

            

OPLOSSING: 

 

 

 

WELKE 3 WOORDEN ZOEKEN WE? 

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

STADION RIJKS SNEL 

OPENLUCHT RAILS STEL 

COUPÉ KRONA TAFEL 

SPORT JAARKAART DAMES 

O
p

lo
ssin

g su
d

o
ku

 n
o

vem
b

er 

A J Z 

Z  F 

E C A 

Maak een achtletterwoord 
door paardensprongen, zoals 
bij schaken, te maken. De 
woorden kunnen zowel met 
de klok mee als tegen de klok 
in worden gevonden. 

2. Paardensprong   7 2  9  1   

    1     

 4 8      3 

2 8        

  9       

    5 1   6 

6    3  2  1 

     6  7  

      9  5 

3. Sudoku 

        


