Ja, het is echt waar, de lente komt eraan!

Informatieblad van Seniorenbelang Uden
Jaargang 31 – maart 2020

ALGEMENE LEDEN INFORMATIE
Het lidmaatschap Seniorenbelang Uden kost U € 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
aanmelding betaalt een nieuw lid/gastlid ingaande 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, dan 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.
LEDENADMINISTRATIE
Dhr. J. Bongers ledenadministrateur 0413-270802 / 06-22237514
E-mail: bongers47@gmail.com
Mw. D. van Geffen secretaris
0413-263602
Mw. R. Wijdeven
distributie
0413-247029
Bankrekening ledenadm.
NL73RABO0151903069
BESTUURSSAMENSTELLING
Dhr. A. Vincenten Voorzitter en Public Relations
E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl
Tel. 0413-245001
Dhr. F. Peters
vice-voorzitter; Penningmeester en activiteiten
E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com
Tel 06-29736040
Mevr. M. Zegers
Secretaris Seniorenbelang Uden
E-mail: keesenmariazegers@planet.nl
Tel. 0413 267346
Mevr. D. Rooijakkers belangenbehartiging
E-mail: dinyrooijakkers3@gmail.com

Tel. 06-20454704

Dhr. W. Uijtdewilligen Evenementen en Reizen E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com
Tel. 06-44402599
Dhr J. Bongers Educatie en Voorlichting en Ledenadministratie
E-mail: bongers47@gmail.com
Tel. 0413-270802 / 06-22237514
Dhr. J. van Duivenboden Redactie “Actueel” en informatievoorziening
E-Mail: jansenioruden@gmail.com
Tel. 0644254406
WEBMASTER (kopij voor website)
Dhr. F. Peters E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com
Tel 06-29736040

Coördinator: Dhr. F. Peters

BELASTINGINVULLERS
Tel. 06-29736040 E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com

ADRESSEN
Adres: Rooijsestraat 32b 5401 AT Uden Eigen Herd 0413-264593
E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl
Informatie over Seniorenbelang Uden zie bestuursleden SU
Adres: Secretaris Seniorenbelang Uden: E-mail: keesenmariazegers@planet.nl Tel. 0413-267346

Website: www.seniorenbelang-uden.nl
ZIEKENBEZOEK
Als u ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt en u wilt bezoek van onze ziekenbezoekers meldt u dan bij:
Mw. N. Nederkoorn
0413-265439
Mw. T. Spanjers
0413-250620
OUDERENADVIES
Coördinator: Diny Rooijakkers
Riet Gulen
José Joosten
Thea Spanjers
Martin Reitsma
Emmy Verstegen
Joke van Riel
Toos van Lieshout

06-20454704
06-51147585
06-57011256
0413- 250620
0413-251253 / 06-47014808
0413-850822 / 06-23899636
0413-268882
06-83983746
BEZOEK NABESTAANDEN

In geval van overlijden verzoeken wij de nabestaanden dit te melden bij:
Mw. Ans van de Elsen
0413-251444
Joke van Riel
0413-268882
CLIËNTONDERSTEUNERS
Mw. N. Nederkoorn, coördinator
(s.v.p. bellen tussen 9.00 en 10.00 uur)
E-mail: nellekenederkoorn@gmail.com
Diny Rooijakkers
Toos van Lieshout

0413-265439
06-20454704
06-83983746

RIJBEWIJSKEURING IN EIGEN HERD:
Tel: 088-2323300 of www.regelzorg.nl
Alle persoonlijke foto’s gepubliceerd in de Actueel zijn met toestemming van de betrokkenen

Agenda

Van de voorzitter

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen.

Het is niet iedere senior gegeven om
vaardig met de personal computer om te
gaan. Dat heeft met erg veel factoren te
maken, zoals nooit een opleiding of
training gevolgd, geen of weinig
Zaterdag 21-03-2020, 12.15u
Leeuweriksweg Anastasia
belangstelling voor de ontwikkelingen op
Zie Actueel februari
computergebied, nooit goed begrepen hoe die
computer nu kan worden gebruikt, gemakzucht want de
Woensdag 25-03-2020 14.00u
partner deed alle computerzaken, etc.
Voorlichting Notaris, Eigen Herd
Ook de afgelopen maand werd ik in de familiekring
daar weer keihard mee geconfronteerd.
Dinsdag 14-4-2020 20.15u Markant
Hendrik Groen
Na het overlijden van een van mijn schoonzusters
belde mijn zwager in paniek op hoe hij moest
Woensdag 15-04-2020 14.00u
internetbankieren. In eerste instantie geloof je je oren
Algemene ledenvergadering
niet. Bestaan er nog mensen die dat in deze tijd niet
Seniorenbelang Uden bij Eigen Herd
kunnen. Mijn zwager is 65-plusser. Inderdaad, mijn
overleden schoonzuster deed al dit soort zaken en mijn
Donderdag 23-04-2020 08.00u
Dagtocht Proeven van Brabant
zwager vond het wel prima zo. Voor hem was de
Busstation Uden
lokale voetbalclub (en natuurlijk ook Ajax!) en zijn
biljartcompetitie veel belangrijker. Oh ja, pinnen kon
Vrijdag 24-04-2020 20.15u Markant
hij wel! Toen na het overlijden er ook een aantal
Haal het doek maar op
bankzaken voor wat betreft de tenaamstelling moesten
worden geregeld, hing hij weer aan de telefoon; of ik
Zaterdag 13-06-2020 t/m 21-06-2020
9 daagse reis naar Kroatië
naar zijn huis in West-Brabant wilde komen om samen
met hem deze zaken bij de bank te gaan regelen. Even
Inleveren kopij: 28-03-2020
een schoon overhemd aan en de schoenen gepoetst en
Verschijningsdatum: 06-04-2020 weer op weg. Zo ging dat de afgelopen maand zo’n
keer of zes. Alles geregeld en de rust was weer
teruggekeerd. Zo lang dat Ajax maar wint!
Moraal van het verhaal, neem binnen uw relaties tijdig actie om te voorkomen dat bij
overlijden de overgebleven partner in alle staten van paniek raakt omdat die niet weet hoe met
de personal computer moet worden omgegaan (inclusief het internetbankieren). Waar nodig,
stap eens binnen bij onze computerclub. De aldaar aanwezige instructeurs zijn graag bereid u
solo te maken op de computer. Echt doen!
Dinsdag 3-3-2020, 24-3-2020 en
31-3-2020 10.00-12.00u
Kunst en Cultuur

Ton Vincenten

Even voorstellen
Na heel lang zoeken en vragen voor de functie van Secretaris voor onze vereniging Seniorenbelang Uden,
Zijn wij verheugd U te kunnen mededelen dat wij weer een compleet bestuur hebben met het aantreden en toe
te stemmen in deze functie, de naam is “Maria Zegers”’, misschien bij een aantal leden wel bekend.
Zij wil zich graag aan u voorstellen, zie onderstaand artikel.

Maria J. Th. Zegers van Ras
Herman Linnebankhof 23
5402WH Uden
Tel. 0413-267346
E-mail: keesenmariazegers@planet.nl
Ik ben geboren op 1 mei 1945 in Uden en sinds 10 september1966 getrouwd met Kees Zegers.
Wij hebben een zoon en een dochter en 4 kleinkinderen.
Van augustus 1963 tot eind 1971 heb ik als directiesecretaresse gewerkt bij DICO.
In 1979 teruggevraagd bij DICO en daar gewerkt als managementassistent tot oktober 2001.
Mijn hobby’s zijn wandelen, lezen handwerken, museumbezoek en theater.

Het bestuur van Seniorenbelang Uden

De Notaris op bezoek…..
Woensdag 25 maart 2020 om 14.00 uur in Eigen Herd
De lezing over het levenstestament wordt verzorgd door mr. Marie-José Rijkers, notaris bij SVN
Notarissen aan de Velmolenweg 145 te Uden. Het levenstestament zorgt ervoor dat je zaken tijdens je
leven goed geregeld zijn als je gezondheid je in de steek laat. Bijvoorbeeld door een beroerte of
dementie. Met het levenstestament wijs je een vertrouwd persoon aan, zoals je echtgenoot of kinderen,
die jouw financiële en persoonlijke of medische belangen dan zo goed mogelijk kan behartigen.
Ook zal zij aandacht geven aan het wel of niet opnemen van een euthanasieverklaring in een
levenstestament en nog vertellen over testamenten in
verband met de erfbelasting en de eigen bijdrage die
verschuldigd wordt bij opname in een zorginstelling.
Na de lezing is er gelegenheid vragen te stellen.
Wilt u komen, laat het ons even weten
Tel: 0413-270802 of 06-22237514
E-mail: bongers47@gmail.com
John Bongers

U KUNT NOG INSCHRIJVEN VOOR
DE 9-DAAGSE BUSREIS NAAR KROATIE.
Inschrijftermijn verlengd t/m maandag 16 maart
Van 13 t/m 21 juni organiseert Seniorenbelang Uden in samenwerking met Brabant Expres een 9-daagse
busreis naar het mooie Kroatië. Deze reis staat uitgebreid in het januarinummer van Actueel. Tevens is er een
en ander over te lezen op onze website.
De kosten voor de reis bedragen € 949,00. Dit is incl. vervoer
per luxe touringcar, 2x een overnachting onderweg, een
VIER sterrenhotel (Georgio II in Icici) met lift en zeezicht
aan de kust, Een kamer met een douche, ontbijt en diner en
alle excursies inbegrepen. Tevens is er gedurende de hele reis
reisbegeleiding aanwezig. De toeslag voor een 1-pers. kamer
bedraagt € 139,-- pp voor de hele reis.

Wilt u mee. Dat kan. We hebben nog een aantal
plaatsen beschikbaar.
De formulieren om in te schrijven liggen in Eigen Herd voor u klaar. U kunt ze ingevuld achterlaten in de
brievenbus van Seniorenbelang Uden buiten bij de voordeur.

Hebt u nog vragen? Wilt u meer weten? Bel of
mail mij gerust.
De evenementencommissie
Wim Uijtdewilligen
Tel. 06 – 44402599
wimuijtdewilligen1947@gmail.com

Graag wil ik even een en ander
verduidelijken betreft de prijs van
deze reis.
Ik hoor deze weken nogal eens de opmerking dat de reis (te)
duur zou zijn. ‘Er zijn al aanbiedingen vanaf € 300,00’ Ja dat
is zo, maar het venijn zit hem in de twee letters die erboven
staan: V.A. , vanaf dus. Als u gaat zoeken naar de prijs in
een mooie, niet te warme maar ook niet te koude maand,
zoals wij dat gedaan hebben, dan komt u al snel op een prijs
van € 600,--. Dat zijn de gemiddelde prijzen voor juni. En
verder is het zo, dat u wel moet kijken wat u voor dit bedrag
krijgt. Wij bieden in ieder geval een hotel met lift, een
douche op de kamer, een balkon en een mooi uitzicht. En
goed verzorgde maaltijden. Geen twee sterren hotel in een
achterafstraatje, boven een discotheek of in een lawaaierige straat, waarbij u van te voren niet weet of u
misschien elke morgen in het bad moet klimmen om u te wassen. En dit geldt zeker ook voor de
overnachtingshotels onderweg!
Tja, en dan de toeslag voor de 1-persoonskamer. We begrijpen heel goed, dat de prijs nog eens hoger wordt
door die toeslag. We proberen er altijd een minimale toeslag uit te slepen, maar het is vaak dat de hotels een
2-pers. kamer in moeten zetten als 1-pers, kamer en ze dus ook inkomsten missen. Aan die toeslag is ook vaak
niets te doen. Een tip misschien: wellicht kunt u eens vragen of iemand een kamer met u wil delen. Gezellig
en tegelijk kostenbesparend.

Verder is deze reis op maat gemaakt voor senioren. D.w.z. geen excursies die veel te zwaar voor u zijn:
waarbij u heel veel moet lopen of klimmen. Of waarin het tempo veel te hoog is. Bovendien, wat excursies
betreft: bij de zogenaamde goedkopere aanbiedingen moet u wel een excursiepakket er bij kopen van soms €
100,00 tot € 150,00 per persoon.
Bovendien is er maar één opstappunt: al jarenlang vertrekken we op een centraal pint in Uden: bij het
busstation. U gaat bovendien alleen met de eigen groep. Bij grote organisaties moet u vaak maar afwachten of
u in Uden op kunt stappen, of dat u eerst zelf in bijv. Den Bosch of Veghel moet komen (met uw koffer) en
daarna nog langs verschillende andere plaatsen rijdt, waar meer mensen opgehaald moeten worden.
Vervolgens gaat men dan vaak naar een verzamelpunt. Daar moet van bus verwisseld worden en voordat u het
weet bent u uren onderweg voor de eigenlijke reis begint. Bij ons gaan we vanaf Uden meteen richting
eindbestemming.
Ook hebt u de gehele reis begeleiding. U wordt niet ergens afgezet zonder dat er iemand bij de groep is. Wij
staan voor u klaar als u even wat hulp nodig hebt. En u bent met vele leeftijdgenoten. We streven er ook naar,
zo veel mogelijk Nederlandssprekende gidsen te regelen. Zeker voor senioren kan dat heel belangrijk zijn. En
zo zijn er nog wel meer verschillen op te noemen.
Al met al krijgt u bij onze reis echt SERVICE, KWALITEIT en WAAR VOOR UW GELD.
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Dankbetuiging
Op 28 januari 2020 hebben we met de fietsvrienden van
KBO/Seniorenbelang Uden het 60-jarige jubileum gevierd in Eigen
Herd. Het geschonken bedrag vonden we het beste besteed in Eigen
Herd, in samenwerking met Mevr. Dora Verbruggen hebben we een
feest middag samen gesteld. Opening was om 14.30 met kop koffie
met gebak, bonbons, nootjes, koude snak, warme snak, consumptie
en als kers op de taart een warm worstenbroodje. Onder het genot
van een drankje hebben we diverse oude en nieuwe fietsfoto’s
bekeken en lekker heel veel gekletst. Wij mogen wel zeggen een
zeer geslaagde en gezellige middag gehad te hebben. Namens onze
fietsclub een hartelijke dank aan het Bestuur van de Seniorenbelang
Uden, die dit ons mogelijk maakten, ook de vrijwilligers en Dora
van Eigen Herd, hartelijk bedankt voor de bediening, accommodatie en de gastvrijheid.
Dank je wel.
Met de Vriendelijke groet De Fietsclub

DAGTOCHT “PROEVEN VAN BRABANT”
een CULINAIR FEEST op donderdag 23 april
Inschrijven t/m vrijdag 3 april
begeleiding: Wim Uijtdewilligen en Frans Peters
Gaat u mee een heerlijk dagje proeven en smullen in Brabant.
Kortom, om een heel gezellige dag met elkaar te hebben? Dat
kan op deze bijzondere excursie.

‘s Morgens
We vertrekken om 8.00 uur op onze bekende opstapplaats aan de
Leeuweriksweg bij het busstation. Daarna rijden we naar
Rijsbergen, waar we op bezoek gaan bij asperge- en
wijnboerderij ‘De Santspuy’ We beginnen daar met koffie/thee
en appelcake uit de streek. Hierna krijgen we een heel
interessante en leuke rondleiding door dit familiebedrijf. We zien
hoe asperges worden geteeld, gestoken en gesorteerd. Tevens
brengen we een bezoek aan de wijngaard. Uiteraard volgt daarna
een proeverij van een port en een advocaatje.

Lunch
Rond het middaguur gaan we bij ‘De Santspuy’ zalig lunchen met aspergesoep, stokbrood, kruidenboter, twee
belegde broodjes en een glaasje wijn uit eigen wijngaard!

‘s Middags
Daarna gaan we de bus in er rijden naar de Schrobbelèr Distilleerderij in Tilburg. In de
70-er jaren is dit Brabantse kruidenlikeurtje ontstaan. Er inmiddels is het overal bekend.
We gaan hier proeven, ruiken, ontdekken en genieten. Via een fantastische presentatie
maakt u kennis met de wereld achter Schrobbelèr. In het proeflokaal nemen we nog een
laatste glaasje onder genot van LIVE-muziek.

Diner
We besluiten de dag met een goed 3 gangendiner. In feestelijke stemming gaan daarna
richting Uden, waar we rond 20.30 zullen aankomen. Waarschijnlijk zal iedereen die
nacht daarna heerlijk slapen en zoet dromen!!
De kosten voor de hele dagtocht zijn € 75,00 pp.
Hierbij is alles inbegrepen behalve de drankjes bij het diner.
INSCHRIJVEN:
Inschrijven is louter mogelijk voor (gast)leden van Seniorenbelang Uden en kan
vanaf heden 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 3 april. Het bedrag van € 75,00 pp. wordt half april automatisch van
uw bankrekening afgeschreven.
U kunt voor deze dagtocht een annuleringsverzekering afsluiten à € 3,00 p.p. Wilt
u dat desgewenst op uw inschrijfformulier aangeven
U krijgt verder geen bevestiging meer. Alleen als de dagtocht onverhoopt NIET
door zou kunnen gaan krijgt u van ons een mailbericht of een telefoontje.
De evenementencommissie,
Wim Uijtdewilligen, tel. 06-44402599

Ledenvergadering biljartvereniging BVOG
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van biljartvereniging Ons Genoegen (BVOG) op 29 januari in Eigen
Herd werd onder meer afscheid genomen van secretaris Harrie van Summeren, die 8 jaar lang deze functie
vervulde naar volle tevredenheid van de leden. Gelukkig blijft hij nog het 50+-toernooi mee organiseren.
Hij ontving als dank terecht een mooi bloemetje, mede voor zijn echtgenote.
Vlnr. Voorzitter Geert Biesterbos en Harrie van Summeren.

•

Richard Perdon werd gekozen als nieuw bestuurslid
en hij zal de rol van Harrie over nemen.
Vice-voorzitter Tonnie van Oers werd herkozen.
De ledenvergadering legde daarnaast onder meer
vast dat:
•
wordt bezien of een driebandentoernooi
kan worden gehouden;
•
wordt bezien of nog een extra activiteit zal
worden georganiseerd voor de leden;
•
een impuls wordt gegeven aan het niveau
van de arbitrage door de leden;
•
nadere regels worden vastgelegd over wie
een wedstrijd mag staken;
•
een tweede lid wordt betrokken bij de
begeleiding van nieuwe leden;
opfrissen van de kennis van de digitale scoreborden.

Het aantal leden staat nu op 86, waarvan 1 rustend lid. Wie nu lid wil worden komt even op een wachtlijst.
Vijf leden werden gehuldigd. Henk Venmans is al 10 jaar lid, Tonnie van Oers en Wim van Hassel 15 jaar,
Lambert van den Reek 20 jaar en erelid Cor van Draanen 25 jaar. Wim en Lambert waren verhinderd.
Vlnr. Tonnie van Oers, Cor van Draanen en
Henk Venmans.

MARKANT
Dinsdag 14|04 | Aanvang 20.15 uur | Hendrik Groen
De knuffelbejaarde van Nederland komt terug naar het
theater! Voor alle fans is hier de nagelnieuwe Hendrik Groen
- Zolang er leven is. Met nieuwe belevenissen van Hendrik,
zijn beste vriend Evert, de Omanido-club (Oud-maar-nietdood) en een aantal nieuwe bewoners van het
verzorgingshuis.
Ledenkorting SU: € 5,00 korting (van € 34,00 voor € 29,00
excl. € 1,85 ticketkosten). U ontvangt deze korting door de
actiecode SBUGROEN te vermelden bij uw online reservering (wwww.markantuden.nl) of deze code door te
geven tijdens uw reservering bij ons Informatiepunt (bereikbaar via informatiepunt@markantuden.nl en
telefonisch via 0413 25 61 10 van maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur). Restitutie op reeds
gekochte tickets is niet mogelijk.
____________________________________________________________________________________
Vrijdag 24|04 | Aanvang 20.15 uur | Haal het doek maar op
Haal het doek maar op is een Nederlandse musical over artiesten
op de schnabbeltour. De populaire zangers Rolf en Lonneke
ontmoeten elkaar op de begrafenis van een dierbare collega en
gaan terug in de tijd.
Wat volgt is een meeslepend, hilarisch en romantisch verhaal
over dromen die bedrog zijn, stiekeme verhoudingen, ruzies in
de kleedkamers, eindeloze busritten en een absolute top of juist
een gigantische flop. Soms lijkt het heel duidelijk over wie al die
mooie, gekke en stoute verhalen gaan, maar dan is de waarheid
toch net even anders.
Tophits
Met Spiegelbeeld, Ritme van de regen, Telkens weer, Sammy, Sophietje, Land van Maas en Waal, Ik ben
gelukkig zonder jou, Dans je de hele nacht met mij, Brandend zand en vele andere grote hits.
Ledenkorting SU: € 5,00 korting (van € 37,50 voor € 32,50 excl. € 1,85 ticketkosten). U ontvangt deze korting
door de actiecode SBUDOEK te vermelden bij uw online reservering (wwww.markantuden.nl) of deze code
door te geven tijdens uw reservering bij ons Informatiepunt (bereikbaar via
informatiepunt@markantuden.nl en telefonisch via 0413 25 61 10 van maandag t/m zaterdag van 13.00 tot
17.00 uur). Restitutie op reeds gekochte tickets is niet mogelijk.

Activiteit Kunst & Cultuur
In de vorige Actueel kon ik over de kennismaking met de Belgische acteur Jos Meersmans en zijn presentatie
over Beethoven nog niets zeggen. Ik kan nu zonder overdrijving stellen dat zijn optreden een grandioos succes
was. Alle aanwezigen waren vol lof en hoopten dat het niet bij deze ene keer zou blijven. Ik ben dan ook blij
dat ik met Jos Meersmans meteen een nieuwe afspraak heb kunnen maken voor dit najaar. U kunt nu alvast de
datum noteren: op vrijdag 13 november komt hij weer naar Uden, nu met een programma over Haydn.
Op 14 februari was Joop van Velzen weer aan de beurt met een lezing over de relatie tussen muziek en
beeldende kunst. Ook hier waren de deelnemers unaniem enthousiast. De lezingen van Joop van Velzen
kunnen sowieso altijd op veel bijval rekenen. De volgende lezing is morgen. Als u daar nog bij wilt zijn, moet
u vlug zijn want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij.
Voor het drieluik over de Hanze heeft het aantal aanmeldingen het maximale aantal van 60 bereikt.
Mocht u vergeten zijn u bijtijds aan te melden en toch nog mee willen doen, dan kan ik u alleen nog een
plaatsje op de wachtlijst aanbieden.
Wat zeker niet onbelangrijk is om te vermelden is het feit dat de lijst met belangstellenden voor de
kunstlezingen de afgelopen twee maanden met maar liefst tien procent is uitgebreid. In totaal zijn er nu binnen
Seniorenbelang Uden 150 leden die een of meer keren een lezing hebben bijgewoond.
Bij de mensen die zich recentelijk hebben aangemeld, bevindt zich een substantieel aantal dat zich gelijktijdig
heeft aangemeld als lid van Seniorenbelang Uden. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten.
Onderstaand nog eens een opsomming van de lezingen die nu nog op het programma staan:
Dinsdag 3 maart
lezing door Joop van Velzen over leven en werken van Vivaldi en Händel
Dinsdag 24 maart
eerste lezing over de Hanze door Wil Boetzkes
Dinsdag 31 maart
tweede lezing over de Hanze door Wil Boetzkes
Dinsdag 14 april*) derde lezing over de Hanze door Wil Boetzkes
Vrijdag 24 april
lezing door Marie Christine Walraven over Deconstructivisme in de architectuur
Vrijdag 8 mei
lezing door Joop van Velzen over bloemen, planten en bomen in de muziek.
*) Let op dit is een gewijzigde datum!
De lezingen vinden plaats in de Eigen Herd in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De kosten bedragen 9 euro per persoon per lezing, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.
De procedure is als volgt: Als u aan een lezing wilt deelnemen, dient u dit altijd tevoren telefonisch of via email aan mij kenbaar te maken. Dit in verband met het gereedzetten van het aantal stoelen in de zaal.
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.
Contactpersoon: Paul Faulhaber, 0413 331233 of 06 12712027, p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.

Museum de Looierij in Dongen
Met de Cultclub uit Uden zijn we op zaterdag 1 februari naar De
Looierij in Dongen geweest. We kregen een rondleiding van
Kees van Seeters die ons alles kon vertellen over het looien van
huiden in de 19e en 20e eeuw.
Een interessante rondleiding die begon met een kopje koffie in
het museumcafé, een gezellige ontvangstruimte waarin je boven
op de meer dan 120 jaar oude looiputten zit. (zie foto)
De Looierij, voorheen het Dongha museum, is een museum in
Dongen, gevestigd aan de Kerkstraat 33. Het museum werd in
2000 ingericht in de voormalige leerlooierij van de firma
Hessels. Na een renovatie in 2010-2011 werd het museum
heropend onder de naam De Looierij.
Er werd ons verteld hoe de huiden eerst geweekt werden in een
riviertje. Daarna werden de haren en huidresten verwijderd. De
materialen waarmee de haren werden verwijderd lagen allemaal
in het museum. Dan werden de huiden in putten gelegd bedekt
met een laagje versnipperd eikenschors. Dan weer een huid, dan
weer eikenschors totdat de put vol was. Dit was een langdurig
proces van meer dan 1 jaar. Dan werden de huiden gedroogd op
een zolder met openstaande luiken waar de huiden goed konden
drogen. Wanneer de huid droog was kon men er ook structuur in
aanbrengen met diverse attributen. Allemaal handwerk.
Aanvankelijk werden de haren van de huid gedumpt in de
rivieren, maar later werd het afval verzameld en hergebruikt. Er
werden bv bruine matjes van gemaakt die in de kerken gebruikt
werden om op te knielen. Of werd het gebruikt als kussenvulling.
Kortom het was een interessante rondleiding.
Verslaggeefster Marianne Biesterbos
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