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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. John Bongers Ledenadministrateur
Tel. 0413-270802/06-22237514
E-mail: bongers47@gmail.com
Mevr. Diny van Geffen
secretaris
Tel. 0413-263602
Mevr. Riek Wijdeven
distributie
Tel. 0413-247029
Bankrekening ledenadm.
NL73RABO0151903069
BESTUURSSAMENSTELLING
Dhr. Ton Vincenten Voorzitter en Public Relations
E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl

Tel. 0413-245001

Dhr. Frans Peters Vice-voorzitter; Penningmeester en Activiteiten
E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com
Tel. 06-29736040
Mevr. Maria Zegers Secretaris
E-mail: keesenmariazegers@planet.nl

Tel. 0413-267346

Mevr. Diny Rooijakkers Belangenbehartiging
E-mail: dinyrooijakkers3@gmail.com

Tel. 06-20454704

Dhr. Wim Uijtdewilligen Evenementen en Reizen
E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com

Tel. 06-44402599

Dhr. John Bongers Educatie en Voorlichting en Ledenadministratie
E-mail: bongers47@gmail.com
Tel. 0413-270802/06-22237514
Dhr. Jan van Duivenboden Redactie “Actueel” en Informatievoorziening
E-Mail: jansenioruden@gmail.com
Tel. 0644254406
WEBMASTER (kopij voor website)
Dhr. Frans Peters E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com Tel. 06-29736040

Coördinator: Dhr. Frans Peters
E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com

BELASTINGINVULLERS
Tel. 06-29736040

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

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. Nelleke. Nederkoorn
0413-265439
Mw. Thea Spanjers
0413-250620
OUDERENADVIES
Coördinator: Mw. Diny Rooijakkers
Mw. Riet Gulen
Mw. José Joosten
Mw. Thea Spanjers
Hr. Martin Reitsma
Mw. Emmy Verstegen
Mw. Joke van Riel
Mw. 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
Mw. Joke van Riel
0413-268882
CLIËNTONDERSTEUNERS
Mw. Toos van Lieshout, coördinator
E-mail: toosvanlieshoutpost@gmail.com
Mw. Nelleke Nederkoorn,
Mw. Diny Rooijakkers

06-83983746
0413-265439
06-20454704

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

Van de voorzitter
Ik denk dat vele van u, net als ik, met enige spanning
de regeringsverklaring van ons cabinet via de telvisie
hebben gevolgd. Een regeringsverklaring is een rede
Dit overzicht is onder voorbehoud van
van de Minister-president waarin hij het beleid van
wijzigingen.
de regering voor het volgende jaar mededeelt aan het
Quiltenexpositie
parlement. Alhoewel het bijna een traditie is, is
Eind augustus Zie Actueel
vooraf de inhoud van deze verklaring al via de media
van augustus
grotendeels uitgelekt. Zo kon men dus al in grote lijnen al weten
wat er verteld zou gaan worden. Voor sommige Nederlanders een
verassing en voor sommigen een bekend verhaal. Dit jaar was het
opmerkelijk te constateren dat de reactie van de politieke partijen
Inleveren kopij: 17-10-2020
inde Tweede Kamer duidelijk in het kader stonden van de
Verschijningsdatum:
komende verkiezingen. De aanvallen van de linkse partijen op het
toch rechts-liberale kabinet waren niet van de lucht en de Minister26-10-2020
president werd fors aangepakt. Dat was allemaal te verwachten
want er moesten stemmen gewonnen worden. Zoals verwacht
waren de beloften aan de toekomstige kiezers legio en zijn een
aantal Nederlanders hiermee aardig op de verkeerde baan gezet. Als na de verkiezingen de stemmen
zijn geteld, zijn die hard roepende politieke partijen vaak vergeten wat men heeft beloofd of is
gemakshalve vergeten hoe hun beloftes moeten worden gefinancierd. Kortom niets nieuws onder de zon
zei mijn opa altijd.

Agenda

Deze maand heeft uw bestuur zich gebogen over het teruglopende aantal ouderenadviseurs en
cliëntondersteuners. Dit baart ons grote zorgen en vraagt om adequate oplossingen. Op zich is het
plaatje duidelijk. De zittende functionarissen worden ook allemaal ouder, soms met alle bekende
ongemakken. Nieuw bloed is dus de oplossing en daar wringt nou de schoen. Genoemde functies
vereisen een daartoe door KBO Brabant georganiseerde opleiding. Geen maandenlange opleiding,
maar wel op een niveau waarmee de cliëntondersteuner met de WMO-ambtenaar van de gemeente kan
discussiëren en oplossingsgericht kan werken. Van ouderenadviseurs wordt na de opleiding verwacht
dat zij zijn geschoold in gesprekstechnieken en een kritisch oog hebben voor de leefomstandigheden van
hun cliënt. Enkele oproepen in ons verenigingsblad Actueel hebben jammer genoeg nog geen
kandidaten opgeleverd. Bij onvoldoende kandidaten zullen wij een beroep moeten gaan doen op andere
instituten binnen de Gemeente Uden, zoals Ons Welzijn en/of MEE. Het bestuur hoopt van harte dat
het niet zo ver hoeft te komen. Kandidaten kunnen zich opgeven bij ons bestuurslid
Mevr. Dinie Rooijakkers.
Ton Vincenten
Voorzitter

OPROEP VOOR EEN VERTEGENWOORDIGER UIT DE
VERENIGING SENIORENBELANG UDEN IN DE
THEMAGROEP SENIOREN VAN DE ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN GEMEENTE UDEN (ASD-Uden).
De ASD-Uden vormt de brug tussen de inwoners van Uden en gemeente.
Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken, inkomen en actief betrokken zijn
bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig (ouder) worden. Over leven met een
ziekte of handicap. Op deze manier willen de ASD-leden met elkaar het sociale domein helemaal bestrijken.
Het doel is dat uiteindelijk iedereen, die dat wil, op een goede manier mee kan doen aan de samenleving.
De adviesraad is opgedeeld in vijf themagroepen, die zich inzetten op het gebied van:
Armoede-Werk-Inkomen
•

Jeugd en Onderwijs

•

Mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap

•

Senioren

•

Toegankelijkheid

De themagroepen vertegenwoordigen op deze wijze de kwetsbare burger. Vanuit de Vereniging
Seniorenbelang Uden heeft 1 verenigingslid zitting in de themagroep Senioren. Deze positie is momenteel
vacant.
Heeft U ambitie om deze vacature te gaan vervullen, kunt u nadere informatie verkrijgen bij ondergetekende.
Ton Vincenten
Voorzitter Vereniging Seniorenbelang Uden 0413-245001 of tonvin@onsbrabantnet.nl

KBO-Brabant
biedt hulp bij
oplichting
senioren
In samenwerking met het
Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Op 1 september start de campagne
Senioren en Veiligheid; samen met
het ministerie van Justitie en Veiligheid zet KBO-Brabant de schouders onder het bestrijden
van oplichting van senioren. Daar is alle reden voor: één op de tien senioren is ooit
slachtoffer geweest van (online) criminaliteit. Het gaat daarbij om het afhandig maken van
geld door criminelen. Maar niet alleen het geld is weg: ook het vertrouwen van mensen wordt
ernstig geschaad. Een gewaarschuwd mens telt echter voor twee!
KBO-Brabant is blij te kunnen samenwerken met het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de
bestrijding van oplichting. Deze vorm van criminaliteit treft mensen zwaar, niet alleen materieel, maar
ook sociaal-emotioneel.
Het programma van de campagne beslaat de hele maand september. Iedere week staat een ander
onderwerp centraal: achtereenvolgens meekijken bij het pinnen, babbeltruc, hulpvraagfraude en
phishing. Met online webinars en filmpjes worden senioren voorgelicht over kwalijke praktijken.
Catherine Keyl presenteert iedere dinsdag om 10.30 uur de webinars. Acteur Kees Hulst, bekend van
Het geheime dagboek van Hendrik Groen, vervult de hoofdrol in de voorlichtingsfilmpjes. Op de website
van KBO-Brabant is alle informatie te vinden (www.kbo-brabant.nl).
Hulp aan slachtoffers
Bovendien biedt KBO-Brabant hulp aan slachtoffers. Mensen die zelf iets onprettigs op dit gebied hebben
meegemaakt en erover willen praten kunnen terecht bij vrijwilligers van Ons Veilig thuis. Ook daarover
informatie op de website van KBO-Brabant.
Want slachtoffer worden van deze criminele praktijken, dat willen we allemaal zoveel mogelijk
voorkomen. Dat begint bij bewustwording. Als je direct een niet-pluis gevoel hebt, en al eerder iets hebt
gehoord over dergelijke vormen van criminaliteit, dan denk je wel twee keer na voordat je handelt!

Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 286 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd
meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste
seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie NoordBrabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Edith Mostert, beleidsmedewerker,
telefoon: 06-54923148.

AANVRAAG MANTELZORGCOMPLIMENT
Waardering voor mantelzorgers
Zorgt u langere tijd en intensief voor iemand in uw directe omgeving? Dan bent u
mantelzorger en komt u in aanmerking voor een waardering voor mantelzorgers.
Wat is een mantelzorgwaardering?
Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol in de zorg voor anderen. De
mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers. Dat is bijvoorbeeld:
•
•
•
•

een bedrag
praktische ondersteuning (respijtzorg)
een kortingsbon
een kortingspas

Lees meer over de waardering voor mantelzorgers op de website www.MantelzorgNL.
Hoe vraag ik een mantelzorgwaardering aan?
Een mantelzorgwaardering vraagt u aan bij de gemeente degene die u verzorgt. Dat hoeft dus
niet uw eigen gemeente te zijn.
De aanvraag dient u in door middel van een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de
secretaris van de Vereniging Seniorenbelang Uden
(e-mailadres:keesenmariazegers@planet.nl of telnr. 0413-267346)
Wel zelf invullen en opsturen naar de Gemeente.
Ton Vincenten
Voorzitter Verenging Seniorenbelang Uden

CULTCLUB
Het is alweer enige tijd geleden dat we ons laatste gezamenlijke uitstapje hadden. Dit was in
februari naar de Petruskerk hier in Uden, waar we zijn rondgeleid door dhr. Wim Schigt.
Nog geen twee weken later ging alles in Lockdown.
Voorlopig komen er helaas nog geen nieuwe activiteiten; het
bezoeken van musea, exposities, tuinen etc. aan coronaregels
gebonden en voor groepen al helemaal problematisch. Evenals het
vervoer ernaar toe.
Hopelijk kunnen we volgend jaar de draad weer oppikken als corona
onder controle is.
We hebben nog het uitje naar het Zilvermuseum op de agenda staan.
Tot dan 'BLIJF GEZOND' en hopelijk zien we elkaar weer in 2021.
Henriette Smith

OPEN DAG QUILTCLLUB
Op 12 april 2016 zijn we met een kleine groep mensen gestart om gezamenlijk te gaan quilten. Eén keer per
week komen we in Eigen Herd bij elkaar. Sommigen waren al ervaren, anderen hadden het quilten nooit
eerder gedaan. Nu, na vier jaar, hebben we deze maanden onze tweede expositie in Eigen Herd.
Ter gelegenheid hiervan houden we een open dag, waar u ons aan het werk kunt zien en meer te weten kunt
komen over de verschillende aspecten van het quilten (patchwork, appliqueren, quilten). Eventueel kunt u zich
dan aanmelden voor onze club, nieuwe leden zijn van harte welkom.
Wij nodigen u graag uit voor de Open Dag op

zaterdag 10 oktober van 13.30 tot 16.00 uur in Eigen Herd.
In verband met corona verzoeken we u wel van te voren te
reserveren, U kunt zich bij mij per email opgeven onder vermelding
van naam en telefoonnummer.

Henriette Smith
henriettesmith@ziggo.nl

WIE VERRE REIZEN DOET……. KAN VEEL VERHALEN 2
Een paar maanden geleden heb ik in Actueel wat anekdotes verteld uit de vele reizen
die ik tot nu toe in mijn leven heb gemaakt.

Ik was toen nog in de (ijdele) veronderstelling dat
we in september weer voorzichtig zouden kunnen
beginnen met wat activiteiten. Helaas is niets
minder waar gebleken. Gezien de huidige opleving
van corona mogen we blij zijn als we voor het eerst
volgend voorjaar voor het eerst iets kunnen gaan
ondernemen. Laten we ons daarop maar een beetje
vastklampen, in de hoop dat er dan een
vaccinatiemiddel op de markt is gekomen en we
ons weer wat vrijer mogen en kunnen bewegen.
Belangrijkste is nu vooral: blijf gezond en pas je
aan. Tot die tijd zult u het alleen maar met
reisverhalen moeten doen.
De 21e eeuw werd voor mij en mijn echtgenote een
tijd om samen te kunnen reizen. De kinderen waren
volwassen en zelfstandig en we konden nu wat
meer ondernemen. En dat hebben we dan ook flink
gedaan!
Een van de eerste reizen was naar Aruba. Mijn zus,
die daar al jaren woont, had het huis van een
kennis geregeld. De man was met zijn gezin een
paar weken in Holland op vakantie en het was fijn,
als het huis niet onbewaakt was. Dus voor een
appel en een ei mochten we er drie weken in. Als
we de kippen en de honden voerden was het al
goed. Aruba heeft 365 dagen per jaar zon, een
beetje wind en een temperatuur van rond de 30
graden. In de winterperiode regent het soms hevig,
maar verder is het altijd mooi weer. We genoten er
dus volop van. Op de laatste avond zou mijn
zwager ons naar het vliegveld brengen. We
moesten om uiterlijk 23 uur inchecken en daarom
zouden we om 22.30 opgehaald worden. Maar wat
er ook gebeurde… hij kwam maar niet. We belden
hun huis, maar kregen geen gehoor. En gsm
hadden wij en zij ook nog niet. Enfin, om even half
12 kwam hij aan gescheurd. Was in slaap gevallen!
En mijn zus zat bij een vriendin, dus vandaar.
Enfin, we waren tegen middernacht op het
vliegveld. Sorry, mevrouw en meneer, het vliegtuig
is vol. We zijn overgeboekt. Heeft u er problemen
mee om op onze kosten nog een dag te blijven?

Dan hebben we voor u een 5 sterren hotel in
Oranjestad (hoofdstad van Aruba), uiteraard vol
pension en nog een vergoeding voor de geleden
schade. Die kunt u op Schiphol ophalen. We
brengen en halen u vanzelfsprekend met de taxi.
Daar hoefden we niet lang over na te denken. En
zo kwam het, dat we de volgende morgen niet
boven de Grote Oceaan vlogen, maar heerlijk
zwommen in de Caraïbische zee. Uiteraard waren
we ’s avonds wel op tijd op het vliegveld. We
vlogen als verrassing ook nog businessclass met
een souper en een glas champagne. En eenmaal
terug op Schiphol haalden we de vergoeding op
voort het ongemak. Daar zijn we later dat jaar nog
een week van naar Athene geweest, dus u begrijpt
dat het niet om een paar tientjes ging. Enfin, we
hebben het onze zwager dan ook nooit kwalijk
genomen, dat hij zich de avond van ons
oorspronkelijke vertrek had verslapen/
Een vakantie van een heel ander kaliber was een
rondreis door Canada. Mijn vrouw had er nog wat
familie wonen, die we o.a. wilden bezoeken.
Daarom stippelden we een mooie tocht uit, per
vliegtuig, per boot en met een huurauto.

Vancouver en Vancouver-eiland maakten veel
indruk op ons. Vanuit deze laatste bestemming
was het mogelijk om per boot een tocht op de
Grote Oceaan te maken en hopelijk orka’s te zien.
Het is natuurlijk afwachten, Er wordt geen garantie
gegeven dat ze er zijn.
We hadden het geluk dat er een school was van
wel 20 stuks. Ooit hadden we er een gezien in het
Dolfinarium in Harderwijk, maar nu, deze grote
groep in de vrije natuur, dat was toch wel heel
indrukwekkend. Soms zwom er een onder de boot
door en rende iedereen met camera’s van bakboord
naar stuurboord om ze te kunnen vastleggen. Dit
was een heel aparte ervaring.
Nadat we een week bij diverse familieleden hadden
doorgebracht trokken we per auto door de Rocky
Mountains. Ik had nog nooit van mijn leven zo’n
uitgestrekt en groots bergebied gezien, met zijn
vele bossen, grote meren, watervallen en heel veel
herten. Als je daar stond ervaarde je echt de
grootsheid van de natuur en voelde je je eigenlijk
maar een nietig wezen.

Aan het eind van deze fantastischer reis hadden we
nog een heel bijzondere ervaring. We waren met
een neef nog een dag terug in de zuidelijke Rockies
De weg die we door een bosgebied reden, was niet
meer dan 6 meter breed. Plotseling stopten er twee
auto’s die voor ons reden. “Oh, dan is er iets
bijzonders te zien”, reageerde onze neef. En
inderdaad, aan de overkant van de weg zat een
grote zwarte beer rustig te eten van een
bessenstruik. We stapten uit om wat te filmen en
foto’s te maken, echter wel dicht bij de auto’s om
er in te springen bij het minste geringste gevaar.

Dat zouden in ieder geval mooie en bijzondere
beelden worden. ‘Zorg altijd, dat er nog een ander
tussen jou en een beer is”, vertrouwde onze neef
ons nog toe.
Achter ons stopte inmiddels nog een auto. Er stapte
een gezin uit, jonge ouders met twee kinderen van,
denk ik 6 en 8 jaar. Het waren Japanners. En
misschien weet u het, veel Japanners willen met
het te fotograferen object ook zelf op de foto. Dus
werden de kinderen op ca. 3 meter van de beer
gezet en kennelijk gevraagd om even te lachen.
Maar in plaats daarvan keken ze angstig achterom
Wij, en ook de andere fotografen op afstand
hielden onze adem in. Niet roepen”, zei onze neef,
“als de beer schrikt kan hij agressief worden.”
Gelukkig was het dier verstandiger dan de mensen.
Hij at nog even onverstoorbaar door, draaide zich
toen om en liep het bos in. De Japanners stapten
weer in hun auto en reden verder.
Oef, dat was gelukkig goed afgelopen. We slaakten
een zucht van verlichting. Ik kan nog steeds die
bange gezichtjes van die twee kindertjes voor me
zien. Hoe dom kunnen mensen soms doen.
Ik hoop dat u met plezier deze persoonlijke
terugblik hebt gelezen. Laat het me gerust weten.
De vorige keer heb ik ook wat leuke reacties
gehad. En, als er verder als evenementencommissie
toch niets aan te bieden valt, heb ik volgend keer
nog wat meer verhalen.
Wim Uijtdewilligen.

Van de redactie
Het bestuur van de SU laat u weten dat: Jan van Duivenboden heeft besloten om
met ingang van het nieuwe seizoen 2021 – 2022 zijn functie binnen het bestuur
niet te continueren.
Daarom zijn we opzoek naar iemand v/m om deze functie over te willen nemen.
Belangstellende kunnen contact opnemen met de voorzitter Ton Vincenten of met
Jan van Duivenboden Tel. Nr.‘s staan in de colofon.

Op vrijdagmiddag 18 sept. Mocht
ik weer een bloemetje gaan
overhandigen aan mevr. Gerry
Snoeks. Zij heeft net als vele
andere puzzel no 4 van KBO
Brabant goed opgelost,
Zonnestralen was het goede
woord.

Activiteit Kunst & Cultuur
Als u dit leest hebben we als het goed is de eerste lezing na onze noodgedwongen pauze achter de rug. Het is
tenminste te hopen dat de verslechterende situatie rond het corona-virus niet op het laatste moment toch nog
een kink in de kabel heeft veroorzaakt. Het blijven helaas nog steeds bizarre en onzekere tijden.
Laten we hopen dat eventuele nieuwe maatregelen niet opnieuw roet in het eten gooien want er staat nog veel
moois op het programma:
Vrijdag 2 oktober
eerste lezing over de Hanze door Wil Boetzkes
Vrijdag 9 oktober
tweede lezing over de Hanze door Wil Boetzkes
Vrijdag 16 oktober
derde lezing over de Hanze door Wil Boetzkes
Vrijdag 13 november
voorstelling door Jos Meersmans als de componist Joseph Haydn:
Het is mei 1809. Napoleon heeft Wenen gebombardeerd. Ook in het voortuintje van Haydn is een projectiel
terechtgekomen.
De oude componist is aangeslagen en verontwaardigd. De verwarring neemt
toe. Muziek uit het verleden zingt in zijn hoofd, maar ook nieuwe
melodieën. In zijn laatste heldere uren vertelt hij de belangrijke en
vertrouwelijke dingen uit zijn leven aan zijn vriend Albert Christoph Dies,
zijn belangrijkste biograaf.
Gelardeerd met 16 muziekfragmenten horen we hoe het Haydn verging
vanaf zijn jeugd vol ontbering, over zijn vaste dienst bij de vorsten van
Esterházy tot zijn internationale roem en zijn reizen naar Londen.
Zijn huwelijk was niet bepaald gelukkig. Maar bovenal was er de trouwe
vriendschap met Marianne von Genzinger, die hem inspireerde en die hem
het mooiste schonk waar een componist van kan dromen.
Vrijdag 27 november
Vrijdag 11 december

lezing Marie Christine Walraven over deconstructivisme in de architectuur
lezing Joop van Velzen over het Kerst-oratorium uit de schaduw van Bach.

De lezingen vinden plaats in de Eigen Herd in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De kosten bedragen 12 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. 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.

Deze lezingen zijn al vol geboekt
Contactpersoon: Paul Faulhaber, 0413 331233 of 06 12712027, p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl

