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Voorwoord

Je krijgt een dubbel gevoel, als je de commentaren hoort over de troonrede op de 
derde dinsdag in september en de persconferentie van enkele dagen daarvoor. Een 
toespraak van de koning met, volgens de kenners, weinig inhoud en de versoepeling 
die schijnbaar voor velen nog niet ver genoeg gaat, maar wel voor velen positief werd 
ontvangen. Ons geduld wordt op allerlei wijzen op de proef gesteld, schiet de vorming 
van een landsbestuur al niet op, de algehele terugkeer naar normaal laat op zich wachten 
en de schop in de grond om eindelijk eens de lang verwachte woningen te kunnen 
bouwen moet ook nog gevonden worden. Kortom niet direct om vrolijk van te worden 
maar laten we ons maar vasthouden aan de woorden van koning  Willem Alexander:
 we leven in een welvarend land en dat vergeet men wel eens.
Luisterend naar tevreden deelnemers van de dagreis naar De Zaanse Schans werd deze 
activiteit ook als zeer aangenaam en leuk, dus ook dank aan de organisatie. Het verslag 
van Toos van Duijnhoven spreekt voor zich.

Een 60 tal leden bezocht maandag 21 september de uitgestelde jaarvergadering, die 
qua bespreekpunten minder inhoud kende. De herdenking van de ons ontvallen leden 
van de periode na de jaarvergadering van 2020 daarentegen nam door de lange lijst 
met namen helaas meer tijd in beslag.
Dat verdriet en vreugde soms dicht bij elkaar liggen bewijst de huldiging van een 
tweetal aanwezige 25 jarige jubilarissen, Mevr. Peters en Mevr. Liebreks. Samen met 
de, in de notulen van deze vergadering genoemde andere 25 jarige feestelingen wordt 
aandacht besteed in de volgende nieuwsbrief, vergezeld van foto’s. In de eerstkomende 
dagen worden namelijk ook deze jubilarissen  in hun eigen omgeving bezocht en 
gefeliciteerd.
De notulen, opgenomen door Antoon van de Ven, vinden jullie elders in dit blad. 
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet willen we in deze editie aandacht 
vragen voor een initiatief van een tweetal Udenaren om het gemis van een ouderen-
paragraaf ter discussie te stellen in het belang van de senioren in de nieuw te vormen 
gemeente. Het verzoek dus om het bijgevoegde formulier in te vullen en te ondertekenen, 
waarmee u het initiatief ondersteunt.

Om onze nieuwsbrief niet extra dik te maken is besloten om het verhaal van Cor van 
Boxtel door te schuiven naar de nieuwsbrief van november.

Geniet nog van een hopelijk vriendelijke nazomer.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven
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Activiteiten agenda

 Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang  13.00 uur
BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAGMIDDAG JEU DE BOULES

aanvang 13.30 - 16.30 uur 

September
dinsdag 28 sept koersbal/kaarten
woensdag 29 sept fietsen   13.00 uur
donderdag 30 sept sjoelen

Oktober
dinsdag 5 okt kienen/koersbal/kaarten 13.30 uur
dinsdag 12 okt koersbal/kaarten
woensdag 13 okt fietsen  laatste keer:
donderdag 14 okt sjoelen
dinsdag 19 okt kienen/koersbal/kaarten 13.30 uur
dinsdag 26 okt koersbal/kaarten
donderdag 28 okt  sjoelen 

November
dinsdag 2 nov kienen/koersbal/kaarten
dinsdag 9 nov koersbal/ kaarten
donderdag 11 nov sjoelen
dinsdag 16 nov kienen/koersbal/kaarten
dinsdag 23 nov koersbal/kaarten
donderdag 25 nov sjoelen
dinsdag 30 nov kienen/koersbal/kaarten
donderdag  16 Dec          KERSTVIERNG

O R A K E L H A N G A R
S P E L L J D S L O K
E P E C A B A R E T P E R
N A M O N O P O L I E S E
I S L A M F O K R E N T E
O E L B E N B A M I F
R O G O I R R E N G A T

O E R K A R I G I E R
M I N G E I B I G R A T
A D E E L Z N A S I R
R E E E L T O E P I A N O
I N K I L O M E T E R A O
N O L D U P E R E N S A S
E R E N X R E M E S T

M I L I E U U R G E N T

Oplossing 
puzzel september
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Dagreis 
Zaanse Schans

We vertrokken om 9 uur. De bus zat bijna vol. Onderweg een koffiepauze in Harmelen. 
Dat staat bekend om de grootste treinramp. Frontale botsing, 2 treinen in dichte mist, 93 
doden en 52 gewonden in 1962. Na de koffie gingen we op weg naar De Zaanse Schans. 
Daar hebben we eerst een groepsfoto gemaakt en daarna kregen we een heerlijk uit-
gebreide lunch. Daarna een bezoek aan het binnenmuseum. Daar was 2 weken eerder 
een schilderij van Claude Monet gestolen, maar omstanders zagen het gebeuren buiten 
en hebben het schilderij gered. Dit schilderij was in 2016 gekocht voor 1,16 miljoen. Dus 
nu is er een lege plek in het museum, want alleen de lijst moest gerepareerd worden. Er 
waren veel oude ambachten, zoals de verkadefabriek, waar de machines draaiden uit die 
tijd en waar je spelletjes kon spelen wie de meeste koekjes of bonbons in kon pakken zo 
snel mogelijk. Een replica van de eerste Albert Heijn winkel en nog veel oude beziens-
waardigheden uit de Zaanstreek waren er te zien. Ook buiten was het goed vertoeven 
met allerlei souvenir winkeltjes, klompenmuseum met demonstratie klompen maken 
zoals het vroeger was. Er waren wel honderden soorten en maten klompen. Ook waren 
er 5 molens te bezichtigen op loopafstand en nog meer. We hebben nog een kopje koffie 
gedronken op het terras. Om 16.30 uur naar de bus op weg naar Schaijk om af te sluiten 
met een heerlijk diner om 18.30 uur waar onze groepsfoto stond afgedrukt op alle place-
mats. Het diner was geweldig en we gingen voldaan weer terug naar Volkel. Met dank 
aan onze chauffeur Bert en de reisplanners.

Toos van Duijnhoven



Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag               10.00 - 14.00 uur

April en mei

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag                10.00 - 16.00 uur

Contacten voor activiteiten 

Kienen  Jeanne van Asseldonk Hermelijnstraat 11 tel. 0413 273137

Fietsen Frans van Boxtel Hogerandweg 14a tel. 0413 273696

Jeu de Boules Herman Hermans  Kroatenstraat 3 tel. 0413 275277

Biljarten  Martien van Dooren   Nieuwstraat 24 tel. 0413 302561

Sjoelen Sjaantje van Kessel  Maatseheistraat 4a tel. 0413 274324

Koersbal Tonny Wijdeven Kloosterstraat 51 tel. 0413 272946



Breng	le(ers	uit	de	puzzel	over	naar	de	hokjes	met	het	corresponderende	nummer.	

Horizontaal:	 1	 linie	 6	pl.	 in	 Overijssel	 12	dikke	 vloeistof	 13	dierlijke	 uitwerpselen	 14	 gard	 16	
eindbedrag	18	kreet	19	sluis	21	boven	22	telwoord	24	luitenant	25	teer	26	loon	27	vragend	vnw.	
28	slee	30	eerste	kwar=er	31	populair	33	reeds	34	deel	v.e.	geschri>	37	aldoor	40	=jdperk	41	
een	 zeker	 iemand	 42	 fakkel	 45	 zeemacht	 48	 senior	 49	 Oude	 Testament	 50	 vanwege	 51	
motorschip	 53	 kraan	 54	 verbond	 56	 kuil	 57	 rondhout	 58	 oxida=e	 59	 ingenieur	 60	 Turks	
bevelhebber	62	tochtje	63	eikenschors	65	op	de	wijze	van	66	mo(o	68	melkklier	70	kracht	71	
sieraad.	

Ver8caal:	1	werelddeel	2	pl.	 in	Gelderland	3	nummer	4	 lokspijs	5	vaste	 lezer	7	voortreffelijk	8	
troeCaart	 9	 Gedeputeerde	 Staten	 10	 kopergravure	 11	 s=jloefening	 15	 zangspel	 17	
bedevaartplaats	 18	 leemte	 20	bijnaam	 23	 Japans	 bordspel	 29	deel	 van	 Oostenrijk	 32	 land	 in	
Afrika	35	pausennaam	36	grappenmaker	38	glorie	39	naaldboom	42	laks	43	reiziger	44	deel	v.d.	
keel	45	seinalfabet	46	hobbyist	47	tandglazuur	48	later	52	kuststrook	55	lidwoord	61	Engels	bier	
62	korte	snelle	beweging	64	einder	65	grote	papegaai	67	daar	69	laag=j.
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Algemene ledenvergadering 
20 september 2021

Dagelijks bestuur voorzitter M. Wijdeven
secretaris Ant v.d.Ven

Algemene ledenvergadering 20 sept 2021

Notulen:  door Antoon van de Ven

1   Opening en mededelingen.
Voorzitter Mari Wijdeven opent  de vergadering en heet iedereen welkom.
Een woord van welkom voor onze geestelijk adviseur Dhr Henk van Thiel en evenzo voor 
de jubilarissen.
Afmeldingen voor deze bijeenkomst zijn van Kitty Bongers / Frits Koolen / Wim van de 
Bogaard en Tonny van Haandel.
Mari heeft nog een korte uitleg gegeven waarom er nu pas vergaderd wordt.
De grootste reden is natuurlijk het hele verhaal van het covidvirus en de daaraan gekop-
pelde lockdown. Ook de activiteiten van de kbo kwamen hierdoor lange tijd stil te liggen. 
Gelukkig worden deze activiteiten geleidelijk weer hervat.

2.  Herdenking overleden leden:  2020 tot september 2021.
Henk noemt alle namen van de overleden leden op met leeftijd en met elke naam werd 
er een kaarsje gebrand, welke de gehele vergadering brandend bleven.
In totaal werden er 27 namen genoemd.
Daarna werd er voor de overleden leden een Weesgegroet gebeden en een ogenblik 
stilte in acht genomen,
De voorzitter dankte Dhr Henk van Thiel voor de mooie plechtigheid.

3.  Huldiging  Jubilarissen.
Op deze bijeenkomst werden 2 leden, Annie Liebreks en Maria Peters, in de bloemetjes 
gezet voor hun 25 jarig lidmaatschap. Zij werden door de voorzitter op passende wijze 
toegesproken en gefeliciteerd. Na de vergadering werd eenieder in de gelegenheid 
gesteld  om de jubilarissen te feliciteren.  Er waren nog 5 jubilarissen die om verschillende 
redenen niet aanwezig konden zijn, zij worden thuis gefeliciteerd en verrast met een bos 
bloemen en een kleinigheid. Met name te noemen, Harrie Smits. /. Fien Aldenhuizen / 
Marie van Goor v.d. Locht. 
Wim van Tiel en Martien Hagelaars.
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4.  Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar Els Peeters en Marius Wijdeven, zij werden samen met  An-
toon van de Ven, als secretaris bij acclamatie respectievelijk herkozen en gekozen in het 
bestuur. 

5.  Notulen jaarvergadering van 4 maart 2020:
De notulen werden ongewijzigd goedgekeurd onder dank aan de samensteller.

6.  Het jaaroverzicht 2020 / 2021 :
Het jaaroverzicht samengesteld door Netty van de Burgt werd met applaus begroet door 
de aanwezigen. Het was een korte samenvatting omdat er door corona weinig
activiteiten hebben plaatsgevonden.

7.  Financieel overzicht 2020 en begroting 2021 / 2022:
De voorzitter gaf uitleg van de financiële situatie en begroting.
Een vraag over de rabo clubkas werd door de voorzitter evenals andere vragen naar be-
horen beantwoord en uitgelegd.(een vraag bleef enigszins onbeantwoord, met betrek-
king op de jeu de boulesbaan. Deze post valt voor een deel,in 2020 en een deel in 2021, 
bij de eerstvolgende jaarvergadering wordt dit wel duidelijk.)

8. Verslag kascommissie:
De kascommissie bestaande uit Henk van Erp en Adriaan van der Aa hebben de kas 
gecontroleerd en in orde bevonden. Zij hebben een verklaring van akkoord ondertekend 
en overhandigd aan de voorzitter.
Aftredend in de kascommissie is Henk van Erp. Hij is bedankt door de voorzitter voor zijn 
inspanningen. Als nieuw lid is benoemd Francien van der Locht, daarvoor hartelijk dank.

9   Rondvraag:
Van de Rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

10 Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de leden voor hun aanwezigheid.

( Na afloop was een optreden gepland van een Duo, wat echter door kennelijk miscom-
municatie gewijzigd was in een solo optreden ) Hiervoor is excuses aangeboden en een 
aangepaste kostprijs overeengekomen.)

(Op uitnodiging heeft wethouder Franko van Lankvelt nog een uiteenzetting gegeven 
over de stand van zaken tot realisatie van woningen voor Volkel.)
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Sociaal concert 
Grijs gedraaid! – Luister, 

beweeg en ontmoet

In de maand december vinden negen sociale concerten plaats verspreid over Brabant. 
Strijkorkest Kamerata Zuid, KBO-Brabant en stichting Vier het Leven hebben de handen 
ineengeslagen en bieden onder de naam Grijs gedraaid! een uniek programma waarbij 
muziek, beweging, creatie en ontmoeting centraal staan. Bent u of kent u een oudere 
voor wie de donkere decembermaand vaak extra eenzaam is, dan wijzen we u van 
harte op het sociale concert op 26 december 2021 om 15.00 uur in theater Markant 
te Uden, ticketprijs € 24,50. Leeftijd of eventuele fysieke beperkingen vormen geen 
belemmering voor deelname: iedereen kan meedoen!

Programma Grijs gedraaid!
Eerst gaan we luisteren naar liedjes van onze Brabantse zanger Gerard van Maasak-
kers onder begeleiding van strijkorkest Kamerata Zuid, om daarna – zittend in onze 
comfortabele theaterstoelen – in beweging te komen met danser Andrew Greenwood. 
Ter afsluiting is er gelegenheid om samen iets te drinken en/of deel te nemen aan een 
creatieve activiteit begeleid door kunstenaars van de stichting Stoute Schoenen. 
Niks moet, alles mag! Concertuitvoering en nazit duren ongeveer twee uur.

Kaarten bestellen in de voorverkoop
Tot medio oktober kunt u kaarten bestellen via de website van KBO-Brabant: www.
kbo-brabant.nl/grijsgedraaid of door te bellen naar KBO-Brabant: (073) 64 440 66.
Daarna start de vrije verkoop en kunt u kaarten rechtstreeks bij de theaters bestellen. 
Op het inschrijfformulier van KBO-Brabant 
kunt u aangeven of u met een rollator of 
rolstoel komt, of u begeleiding in het theater 
nodig hebt, en of vervoer van huis naar theater 
en terug een probleem voor u vormt. 

Oproep vrijwilligers
Wij zoeken voor elke uitvoering nog tien 
vrijwilligers per concert om te helpen bij 
de ontvangst, de coronacheck, zo nodig de 
begeleiding van minder mobiele deelnemers 
naar hun plaatsen en naar de creatieve 
activiteit in het theater na afloop van het 
concert.
Bij interesse, meld u dan bij Jacquelien Cuppers 
via jcuppers@kbo-brabant.nl of 
(073) 64 440 66. 
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Ouderenbeleid Uden 
is om te huilen

Het ouderenbeleid van de gemeente Uden is om te huilen! Of beter gezegd: het is er 
niet. Al meer dan 10 jaar weigert de gemeente Uden specifiek beleid te ontwikkelen 
voor wonen, zorg en welzijn van ouderen in Uden. De gevolgen zijn dramatisch.

Groot tekort aan verpleeghuisplaatsen
Uden vergrijst sterk, meer dan Nederland gemiddeld. Het aantal 80-plussers in Uden 
neemt de komende 20 jaar met bijna 2.000 toe: meer dan een verdubbeling. Ongeveer 
een kwart van hen heeft behoefte aan intensieve zorg in een beschermde woonomge-
ving: verpleeghuiszorg. In vergelijking met Nederland gemiddeld heeft Uden nu al ruim 
100 verpleeghuisplaatsen tekort. Dat tekort loopt bij ongewijzigd beleid de komende 20 
jaar nog met telkens 20 plaatsen per jaar op. Dat betekent, dat dan elk jaar 120 tot (in 
2040) 300 ouderen niet terecht kunnen in een verpleeghuis in de gemeente Uden (en 
waarschijnlijk in de toekomst ook niet meer elders in de regio). Een groot bijkomend 
probleem is personeelstekort in de zorg.

Groot gat tussen thuis en verpleeghuis; in Uden geen beschut wonen voor ouderen
Sinds 2010 zijn de verzorgingshuizen in Nederland geleidelijk opgeheven. Zij waren er 
voor ouderen met een matige zorgbehoefte en een behoefte aan beschut wonen met 
zorg dichtbij. Er is in Uden niets in de plaats gekomen van de verzorgingshuizen. 
Daardoor is een groot gat ontstaan tussen thuis en verpleeghuis. 
Er is bij de ouderen in Uden een grote behoefte aan (nieuwe) vormen van beschut 
(groeps)wonen met zorg dichtbij. Er zijn nu +/- 100 van dergelijke woningen nodig en de 
behoefte daaraan neemt de komende 20 jaar nog met +/- 30 per jaar toe.

Overbelasting van mantelzorgers
Ouderen in Uden met een behoefte aan een dergelijke woonvorm moeten nu thuis 
blijven wonen, wat leidt tot een groot en toenemend beroep op mantelzorg door familie 
en vrijwilligers. Door de bevolkingsontwikkeling nemen de mogelijkheden van mantel-
zorg de komende 20 jaar met meer dan de helft af. Overbelasting van mantelzorgers is 
het gevolg, en ouderen krijgen niet de passende zorg. Het zal je maar overkomen, of je 
partner of je ouders.

Gemeente: kom in actie!

Burgerinitiatief
Twee oud-bestuursleden van het toenmalige Senioren Belang Uden, zie hieronder, willen 
de gemeente indringend aanspreken om nu in actie te komen en de problemen aan te 
pakken. Wij hebben de problemen en ideeën voor oplossingen verwoord in een uitvoerige 
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notitie ‘Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Uden: 2010-2040’. 
Wij willen de gemeente aanspreken door het indienen van een zogenaamd ‘burgerini-
tiatief’ om de gemeente wettelijk te verplichten het onderwerp te agenderen voor de 
gemeenteraad. Wij hebben alle politieke partijen in Uden / Maashorst gevraagd om in 
hun partijprogramma’s voor de nieuwe gemeenteraad van Maashorst aan te geven hoe 
zij de problemen aan willen pakken. Wij benaderen de lokale en regionale media om 
aandacht te besteden aan deze actie.
In onze notitie verwijzen wij naar de wettelijke verplichting van de gemeente om beleid 
voor de gezondheidszorg van ouderen te ontwikkelen. Verder attenderen wij de ge-
meente op de opgave door de Provincie Noord-Brabant om in de periode tot 2045 
in Uden 409 extra verpleeghuisplaatsen te ontwikkelen. Daarnaast is de provinciale 
opdracht: 530 gegroepeerde ouderenwoningen (vormen van beschut wonen) en 1.010 
nultreden-woningen waar ouderen met beperkingen geschikt kunnen wonen.
Wij verwijzen naar een landelijke ‘Taskforce Wonen en Zorg voor Ouderen’, waarin de 
ministeries van VWS en BZK, de landelijke koepels van woningcorporaties  en van zorgin-
stellingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samenwerken. Deze landelijke 
taskforce roept de gemeenten op tot actie en biedt daarbij ondersteuning aan.

Op vrijdag 10 september 2021 heeft het Bestuur van de Lokale Senioren Vereniging 
Uden (LSV) zich achter het initiatief geschaard. In de LSV werken alle ouderenbonden in 
de gemeente Uden samen. 

Speerpunten voor de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen
1.  Neem als gemeente het voortouw om de geschetste problemen aan te pakken. Roep  
 alle betrokken instanties (zorgkantoor; zorginstellingen; welzijnsinstellingen; woning 
 corporatie; projectontwikkelaars; ouderen) bij elkaar en maak bindende afspraken.  
 Leg die afspraken goed en controleerbaar vast.
2.  Maak hiervan een ‘Chefsache’ voor de nieuwe burgemeester of benoem een wet 
 houder ouderenzaken, met bevoegdheden op de verschillende betrokken portefeuilles.  
 Maak gebruik van de hulp van de landelijke taskforce.
3.  Kies voor een wijkgerichte aanpak, waarbij alle betrokken instanties samenwerken  
 om ouderen in die wijk optimaal te ondersteunen met passende woonvormen, zorg  
 en welzijnsactiviteiten naar behoefte. Doe daarbij marktwerking / concurrentie en  
 bureaucratie in de ban.
4.  Wacht niet met de uitvoering tot er een totaal uitgewerkt plan ligt, maar begin met  
 wat nu al kan.

Cees van Iersel en Jan van de Ven




