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UdenaardeToekomst magazine
Platform voor burgerinitiatieven
Samen maken we de toekomst

Start Oranjerijk
“Voor mensen uit de buurt om iets op te 
kunnen bouwen”  p.4

Solidariteitswerkplaats Uden
Heropend op een nieuwe locatie p.5

TEDxYouth@Uden
Changing Perspectives p.3
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Demos - Fusie Uden-Landerd 
Inwoners denken mee p.6



Gelukkig weten we niet precies wat de toekomst 
brengt. We fantaseren erover, hebben dromen en 
angsten of laten het gewoon op ons afkomen. Maar 
we zijn wel vaak met onze persoonlijke toekomst, 
de toekomst van ons nageslacht én de toekomst 
van onze leefomgeving bezig. In de wereld én in ons 
mooie Uden, Volkel en Odiliapeel.

In dit magazine kijken we vooruit én achteruit. Naar de 
nieuwe mogelijkheden die de stichting Oranjerijk haar 
wijkbewoners gaat bieden bijvoorbeeld. En we zien 
een eerste kennismaking tussen inwoners van de 6 
kernen van de nieuwe fusiegemeente, die elkaar ook 
in de toekomst hopelijk kunnen versterken.

Maar we kijken ook terug. O.a. op een succesvolle 
plantactie, de mooie nieuwe plek voor de 
solidariteitswerkplaats en de legging van de 1e 
struikelsteen. En ook op een geslaagde eerste editie 
van TEDxYouth@Uden, waar jongeren elkaar hebben 
ontmoet en geïnspireerd. Allemaal gestart door 
initiatiefnemers die ook Udenaar de Toekomst (UndT) 
of het Udenfonds goed hebben kunnen vinden.

We komen helaas ook nog teveel mensen tegen die 
de mogelijkheden van UndT niet kennen en dat is 
jammer. Gezamenlijk is niet voor niets één van de 5 
G’s in de visie. Samen kunnen we meer bereiken. Met 
wat hulp uit het Udenfonds of het netwerk, of wat 
meer promotie of handige informatie kan een project 
soms net dat extra zetje krijgen. Of kunnen we samen 
meepraten en -denken over belangrijke thema’s. Maar 
dan moet je wel weten waar je moet zijn. 

Jij - als lezer van dit magazine - kan daarbij helpen. 
Ken je ons al wat langer en weet je wat we doen? Zegt 
het voort! Is dit magazine je eerste kennismaking met 
UndT? Neem dan eens een kijkje op onze website 
en bekijk de mogelijkheden. En deel het vooral met 
mensen in je omgeving waarvan je weet dat ze een 
zetje kunnen gebruiken bij een initiatief. Of al langer 
met een idee rondlopen en daar werk van willen 
maken.

Inmiddels ligt dit magazine - met dank aan Martin - 
op talloze plekken in Uden. Als dit exemplaar niet de 
laatste is van de stapel neem het dan gerust mee en 
geef het door. Zodat zoveel mogelijk inwoners van 
Uden, Volkel en Odiliapeel UndT leren kennen en 
vooral: er gebruik van kunnen maken. 

Want kijken naar, dromen en nadenken over de 
toekomst is mooi, maar er nu samen aan werken nog 
mooier!
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Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? 
Lid worden van de coöperatie Udenaar 
de Toekomst? Dat kan allemaal via de 
website: www.udenaardetoekomst.nl/ 
aanmelding-nieuwsbrief-en-lid/

Voorwoord



 

De eerste editie van TEDxYouth@
Uden vond zondag 20 januari 
plaats in Theater Markant. Het 
jonge organisatieteam bestaat 
uit een frisse, dynamische en 
multiculturele club van vrijwilligers, 
die naast de organisatie van 
het event gewoon een eigen 
onderneming hebben, werken of 
een studie volgen. 

Met veertien bevlogen sprekers, 
drie acts en honderd gasten mag je 
het zeker een geslaagd evenement 
noemen. Naast enkele lokale 
sprekers waren er ook sprekers uit 
het land naar Uden afgereisd om 
hun verhalen en ideeën met het 
publiek te delen. 

Het thema van deze eerste 
editie van TEDxYouthUden was 
“Changing Perspectives”. En dat 
is ook precies wat de organisatie 
ons mee wil geven: nieuwe 

inzichten, nieuwe ideeën en nieuwe 
contacten waarmee je jouw eigen 
ideeën vorm kunt geven. Het mooie 
van alle TEDx projecten is dat 
alles gefilmd en gedeeld wordt 
via YouTube, zodat de, meestal 
Engelstalige, presentaties de 
hele wereld overgaan en zo vele 
anderen kunnen inspireren.

Een van de sprekers, Udenaar Ton 
Delisse, vertelde over hoe hij vanuit 
zijn passie voor sport / bewegen en 
zijn eerdere verslaving de ambitie 
heeft om zijn eigen leefstijl te delen 
met een grotere groep. Door deze 
twee belangrijke factoren in zijn 
leven te combineren heeft hij nu 
een succesvolle onderneming, 
waarmee hij een grote groep 
jongeren bereikt en verder helpt. 
Hij wil vooral overdragen dat 
processen in het leven nooit voor 
niets zijn.

Een andere inspirerende spreekster 
was Nora Nerwa. Zij is een van 
oorsprong Assyrische vluchtelinge 
uit Irak die in Nederland terecht is 
gekomen. Hier heeft ze zich via de 
Internationale schakelklas, waar 
zij op 14-jarige leeftijd het alfabet 
moest leren, omhoog gewerkt. En 
heeft ze zich vervolgens aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen 
tot juriste Internationaal en 
Europees Recht opgewerkt.

Een inspirerend evenement dat 
zeker een vervolg zal hebben! 
Meer informatie: @tedxyouthuden 

TEDxYouth@Uden

“Changing Perspectives”
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“Er zit voor mij in elke levenservaring een groter doel” - Ton Delisse
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De gemeente, Ons Welzijn en Area hebben samen opge-
trokken om het wijkgebouw De Balans en de activiteiten 
die daar plaatsvinden meer aan te laten sluiten bij de wen-
sen en behoeftes van bewoners.

Het gebouw is nu lichter, ruimer en heeft een grote open 
keuken. Ook is de ingang verplaatst – meer richting de wijk 
– waardoor de bewoners nog gemakkelijker binnen lopen 
om elkaar te ontmoeten, een kop koffie te drinken, een 
praatje te maken of deel te nemen aan een van de vele 
activiteiten die er plaatsvinden.

De grote open keuken en de gezellige ontmoetingsruimte 
zijn het decor van de inmiddels goed bezochte lunches 
en diners door en voor de wijkbewoners. Ook is er een 
2ehands kledingwinkeltje gestart en wijkkapster Sama 
biedt er haar diensten aan. Sama is deelneemster binnen 
de nieuw opgerichte stichting OranjeRijk. Zij kreeg via 
OranjeRijk een verkorte kappersopleiding en heeft nu in 
De Balans haar oefenplek. Dat zijn mooie voorbeelden van 
wat er kan binnen “De Balans”, vertelt Mimie Arts van het 
kledingwinkeltje.

Oranjerijk

“Voor mensen uit de buurt, om iets 
op te kunnen bouwen”

Ontmoetingscentrum De Balans 
is na een ingrijpende verbouwing 
en feestelijke heropening 
inmiddels weer volledig in bedrijf. 
Die heropening viel ook samen 
met de start van de nieuwe 
stichting OranjeRijk.  



OranjeRijk werkt nauw samen met de gemeente, Ons 
Welzijn en Area en heeft zich tot doel gesteld dat 
bewoners elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ont-
moeten. En samen allerlei activiteiten kunnen onder-
nemen, waarmee de onderlinge betrokkenheid en de 
leefbaarheid binnen de wijk worden bevorderd.

Wat er wordt verdiend met alle activiteiten die worden 
georganiseerd, vloeit terug in de stichting. Daarmee 
wil OranjeRijk het toekomstperspectief van bewoners 
verbeteren. De stichting biedt hen de mogelijkheid om 
te ondernemen met behoud van uitkering en tegelij-
kertijd te sparen voor het volgen van een opleiding. 

Ontmoeten, meedoen, samenwerken en leren en 
daarmee kansen creëren op de arbeidsmarkt. Binnen 
OranjeRijk komen mooie dingen samen! 

Ben je ondernemend en zou je wel iets willen doen 
als vrijwilliger of deelnemer binnen OranjeRijk? Neem 
dan contact op met Willeke van der Heijden, e-mail: 
Willeke.vanderHeijden@ons-welzijn.nl

Of kom eens komen kijken bij een van de activiteiten. 
Kijk op de site van UndT voor de weekagenda en con-
tactgegevens: 
www.udenaardetoekomst.nl/overzicht-projecten.

Bekijk ook de video over 
OranjeRijk en De Balans.
www.youtube.com/
watch?v=7mlUHvNyV_Y

Solidariteitswerkplaats

5

Solidariteitswerkplaats Uden is al sinds 1996 een vertrouwde organisatie van enthousiaste vrijwilligers, die 
gebruikte goederen, zoals naaimachines, fietsen, rolstoelen en nog veel meer opknappen. Zodat ze in de Derde 
Wereld opnieuw gebruikt kunnen worden. Er worden zelfs complete gereedschapssets gemaakt, waarmee 
timmerlui, loodgieters en metselaars opgeleid kunnen worden. En die ze na hun opleiding mee mogen nemen om 
hun nieuw geleerde vak uit te kunnen oefenen. 

Daardoor krijgen mensen die deze goederen gebruiken een kans op een betere toekomst. Ook worden er 
bijvoorbeeld regelmatig fietsen geschonken aan Udenaren die een krappe beurs hebben. Ook de dames van 
de naaiclub ‘de Rode draad’, die samen met vluchtelingen handwerken om hen daarmee helpen om beter te  
integreren, kregen een stel opgeknapte naaimachines. Solidariteitswerkplaats Uden is onlangs verhuisd. Je kunt 
ze nu vinden aan de Loopkantstraat 17 in Uden. Ga gerust eens kijken of breng er het gereedschap dat je niet meer 
gebruikt heen. Meer informatie: www.solidariteitswerkplaatsuden.nl
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Begin dit jaar hebben enkele personen van 
UdenaardeToekomst en Demos het initiatief genomen 
om te gaan praten met enkele bestuurders van 
collega burgerfora uit de gemeente Landerd. In 
het kader van de gemeentelijke herindeling Uden-
Landerd staan we immers voor grote uitdagingen. Het 
herindelingsproces dat nu van start gaat zal zeker drie 
jaar duren. En omdat de inbreng van inwoners in dit 
proces een belangrijke factor moet worden, dachten 
wij dat een kennismaking tussen inwoners wel op zijn 
plaats was. 

Dus maar eens beginnen bij het begin en zo zijn de 
eerste gesprekken ontstaan met de tegenhangers 
van UndT. Uit Schaijk: ‘toekomst van Schaijk’, uit de 
Reek: ‘DOR - Dorpontwikkeling Reek’ en uit Zeeland: 
‘initiatiefgroep Zeeland’. En de zorgcoöperaties uit 
deze dorpen.

Net als UndT zijn deze organisaties bezig om inwoners 
te bewegen mee te doen in de toekomst van hun dorp. 
Welke kansen biedt de gemeentelijke herindeling en 
wat zal de invulling van de lokale democratie hierbij 
zijn? Hoe gaat de gemeente om met initiatieven vanuit 
de bevolking? 

De eerste gesprekken verliepen in een prettige 
sfeer waarbij spontaan geopperd werd om een 
gezamenlijke bijeenkomst te houden.

Op 19 maart was het dan zover dat vertegenwoor-
digers van diverse burgerfora bij elkaar kwamen 
en met elkaar kennis maakten. Met een kleine 
formele agenda hebben inwoners uit de dorpen hun 
organisatie aan elkaar voorgesteld en naderhand 
werd er nog gezellig gebuurt aan de bar. Al met al 
was het een geslaagde avond. En dat was precies de 
bedoeling, zonder pretenties, zonder agenda. Gewoon 
de eerste kennismaking. Naar mijn persoonlijke 
beleving staan de inwoners en hun burgerinitiatieven 
heel dicht bij elkaar, zowel qua doelstelling als 
omgang met elkaar. Ik denk dan ook dat de inwoners 
van de dorpen heel goed bij elkaar passen en de 
komende jaren elkaar nog vaker zullen zien en spreken 
om te komen tot een herindeling waarin de inwoners 
een grote bijdrage hebben geleverd. 

De gemeente schrijft: doe, denk, praat, maak mee!
En dat kunnen wij van harte onderschrijven.

René Jetten

Meedenken en beslissen? 

Meld je aan op de website  
www.udenaardetoekomst.nl/meedenken/

Geslaagde bijeenkomst van burgerorganisaties uit de 
gemeente Uden en Landerd
Tijdens een geslaagde avond in het Wapen van Reek hebben burgerorganisaties elkaar voor het 

eerst ontmoet en zich aan elkaar voorgesteld. Zowel tijdens als na de bijeenkomst was de sfeer 

gemoedelijk en constructief.
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FIETSFORUM UDEN

Het fietsforum behartigt alweer 
bijna 4 jaar de belangen van onze 
fietsers. Ter bevordering van veilig, 
snel en comfortabel fietsgebruik 
in de breedste zin van het woord, 
zodat Uden hèt fietsdorp van NO 
Brabant wordt. Op hun website 
fietsforumuden.blogspot.com is 
o.a. te zien voor welke knelpunten 
en onderhanden werken zij zich 
inzetten.

SCHELLING

De bewoners van de straat 
Schelling in Uden-Zuid kregen het 
zeer gewenste groen in de straat. 
Het begon met een vraag aan de 
gemeente Uden naar beplanting in 
de straat. De gemeente was bereid 
om hier in mee te denken. Door de 
grote betrokkenheid en hulp van 
de bewoners was het inplanten 
een groot succes en ziet de straat 
er veel aantrekkelijker uit.

PLANTACTIE

Wat een mooi resultaat had de 
plantactie! We kregen ruim 130 
bestellingen binnen voor ruim 
2700 planten.
Dankzij deze actie van IVN, 
Vogelwacht, sVLU, Gemeente 
Uden en UndT, i.s.m. de Hof van 
d’n Toekomst worden de tuinen en 
balkons in de gemeente Uden nog 
groener en gezelliger. Én gastvrij, 
voor vogels en insecten. 

STRUIKELSTENEN

Deze werkgroep zet zich in om de 
Joodse inwoners van Uden, die 
tijdens de 2e Wereldoorlog werden 
weggevoerd en vermoord, te 
blijven herinneren door het leggen 
van “struikelsteentjes”, in het 
trottoir voor de huizen waar deze 
mensen hebben gewoond. De 
eerste struikelsteen is op 16 maart 
2019 gelegd. Voor meer informatie: 
www.struikelstenen-uden.nl

STRAATCONTACTPERSONEN

Folkert & Floor zijn druk bezig met 
het opzetten van een netwerk 
van straatcontactpersonen in wijk 
Raam. Deze ‘goede buur’ kan zijn 
netwerk inzetten om wijkbewoners 
te verbinden, helpen of in contact 
te brengen met de juiste persoon. 

Dit project krijgt daarbij hulp van 
KNHM (Heidemij) adviseurs.

STUDIO ZIGZAG

Studio ZigZag verzorgt sinds 
maart 2019 naailessen in de Kom 
In. Op dinsdagochtend leren 
deelnemers in een serie lessen de 
basistechnieken die nodig zijn om 
een kledingstuk te maken. 
Onze doelen zijn; kennis opdoen, 
kennis delen en ontmoeten.
Voor meer informatie::
Floor.Jilesen@ons-welzijn.nl of
Marjorie.Jessurun@ons-welzijn.nl

Uitgelicht Een greep uit de vele projecten en ideeën die door inwoners zijn 
opgezet. Kijk voor meer informatie op www.udenaardetoekomst.nl
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Ruimte voor 
ideeën
Het Kantelhuis

Zo maar een pandje naast het gemeentehuis 
op de Markt? Nee, dit is het gezicht van 
UdenaardeToekomst. Een huiskamer, waar 
inwoners met hun ideeën voor de leefbaarheid 
in Uden elke laatste vrijdagochtend van de 
maand binnen kunnen lopen. Maar ook de 
plek waar initiatiefnemers kunnen vergaderen 
of proefprojecten kunnen worden besproken. 
Het is een huis waar ideeën gezamenlijk verder 
uitgewerkt kunnen worden en nieuwe initiatieven 
voor een groener, gezonder, gezelliger en 
gastvrijer Uden kunnen ontstaan.

Reserveren van een ruimte 
kan via onze website
www.udenaardetoekomst.nl/
reservering-kantelhuis/
of via email
info@udenaardetoekomst.nl.
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