
 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

 

                       
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1 november allerheiligen 
 

 

 

 

                 

            Jaargang 31 – november  2020   

 

 

  Informatieblad van Seniorenbelang Uden 



 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 

 

BELASTINGINVULLERS 

Coördinator: Dhr. Frans Peters      Tel. 06-29736040 

E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com 
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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    06-20454704 

Mw. Riet Gulen      06-51147585 

Mw. José Joosten      06-57011256 

Mw. Thea Spanjers      0413- 250620 

Hr.   Martin Reitsma      0413-251253 / 06-47014808 

Mw. Emmy Verstegen     0413-850822 / 06-23899636 

Mw. Joke van Riel      0413-268882 

Mw. Toos van Lieshout     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    06-83983746 

E-mail: toosvanlieshoutpost@gmail.com 

Mw. Nelleke Nederkoorn,     0413-265439 

Mw. Diny Rooijakkers     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 
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Van de voorzitter 
 

 
Zo’n zeven maanden geleden besloot Brabant 

Zorg te stoppen met de maaltijdverstrekking aan 

Udense senioren (zowel op het huisadres alsook 

in Eigen Herd). Een volslagen verrassing voor 

veel vaste gebruikers. Een poging om met een 

andere maaltijdverstrekker verder te gaan werd 

geen succes en de maaltijdverstrekking stierf 

(wederom) een stille dood. Een globaal onderzoek naar de 

behoeften en de eisen m.b.t. een nieuw op te zetten 

maaltijdverstrekking werd actueel en heeft geleid tot het 

opzetten van een onderzoek (enquête) onder de leden van de Vereniging Seniorenbelang Uden betreffende de 

behoefte en randvoorwaarden van een nieuwe vorm van maaltijdverstrekking voor onze leden. Ik verzoek 

onze leden dan ook het enquêteformulier dat in deze Actueel staat afgedrukt in te vullen en daarna te 

deponeren in de brievenbus bij de ingang van Eigen Herd. Aan de hand van de uitslagen van de 

binnengekomen enquêteformulieren zal daarna door het bestuur worden bepaald in hoeverre aan de opzet en 

uitvoering van een nieuw te organiseren maaltijdvoorziening verder kan worden gewerkt. U wordt dringend 

verzocht om het ingevulde enquêteformulier voor 1 december 2020 in de brievenbus bij Eigen Herd te 

deponeren. Het bestuur rekent op een grote response!  

 

Ton Vincenten 

Voorzitter Vereniging Seniorenbelang Uden 

 

Cliëntondersteuners 
 

Clientondersteuner en Vrijwillig Ouderadviseur In de Actueel van september hebben we het gehad over het 

teruglopende aantal Ouderadviseur  en Clientondersteuner .  

Dit baart ons nogal zorgen en vraagt om adequate oplossingen. We vragen daarom om meer aanmeldingen. 

Genoemde functies vereisen een daartoe door KBO Brabant georganiseerde opleidingen. Geen maandenlange 

opleiding, maar wel op een niveau waarmee de Clientondersteuner met verschillende disciplines kan werken 

en voor oplossingen kan zorgen. Enkele oproepen hebben tot nog toe een kandidaat opgeleverd, maar we zien 

graag nog meerdere personen. 

Wij hopen van harte dat er meerdere aanmeldingen komen. 

 

Kandidaten kunnen zich opgeven bij 

Diny Rooijakkers Bestuurslid Belangenbehartiging Tel. 06 20454704 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Kunst en Cultuur. Zie Actueel 

Vrijdag 13 november  

Vrijdag 27 november 

Vrijdag 11 december 

 

Inleveren kopij: 21-11-2020 

Verschijningsdatum: 30-11-2020 



 

 

ONDERZOEK MAALTIJDVERSTREKKING. 
Mijn mening betreffende een toekomstige maaltijdvoorzienig luidt als volgt: 

 

A. Ik ga NIET meedoen aan de door de verenging georganiseerde maaltijdvoorziening. 
 

U HOEFT verder DE VRAGEN B T/M J NIET IN TE VULLEN 

B. Ik wil graag meedoen aan de maaltijdvoorzienig met:  …………. (aantal) personen. 

 

C. Ik wil op ……… werkdagen een maaltijd voor ………. Personen.. 

 

D. Ik wil de maaltijdvoorziening:   

1. Op mijn huisadres                            2. In Eigen Herd (doorhalen wat niet van toepassing is.) 

 

E. Ik begrijp dat de maaltijden in diepgevroren toestand worden aangeleverd en in een magnetronoven 

moeten worden verwarmd. 

 

F. Mijn voorkeur gaat uit naar een systeem waarbij een week tevoren meerdere keuzes gemaakt kunnen 

worden m.b.t. onderdelen van het dagelijks menu.  

 

1. Ja                                                 2. Maakt mij niet uit. 

 

G. Mijn voorkeur gaat uit naar een redelijke variatie in de menu-onderdelen.  

 

1, Ja           2. Maakt mij niet uit. (Bijvoorbeeld niet meerdere malen per week dezelfde groenten). 

 

H. Mijn voorkeur gaat uit naar een menu:  

 

1. Met een voorgerecht cq soep. 2. Zonder voorgerecht 

I. Mijn voorkeur gaat uit naar een menu:   

1. Met toetje cq nagerecht  2. Zonder toetje cq nagerecht. 

J. Ik wil mijn dieet-eisen per maaltijd bekend kunnen stellen. 

 

J. Gezien mijn financiële draagkracht wil ik maximaal Euro ………………….betalen voor een maaltijd. 

Naam deelnemer(s): 

.…………………………………………………….. 

 

Adres: ……………………………………………… 

 

Postcode ……………………… Plaats:………………………….  

 

Tel. nummer……………………………………… 

 

Tel, nummer:  ……………………………………. 

 

E-mailadres: ……………………………………… 

 



 

NOTULEN 
Van de schriftelijke Algemene Ledenvergadering Seniorenbelang, gepubliceerd in 

de Actueel van oktober 2020 en op de website.  

Datum | tijd Oktober 2020 

Aanwezig via het blad Actueel 

Alle leden  

Goedkeuring notulen 

De notulen van de vergadering van 17 april 2019 waren gepubliceerd in de Actueel van mei 2019 en op de 

website van Seniorenbelang en aangezien hierover toen en nu niet schriftelijk of per email, inhoudelijke 

vragen zijn gesteld en/of op- en aanmerkingen zijn geweest, worden deze notulen als goedgekeurd 

beschouwd. 

Financieel overzicht 2019 

Aangezien er inhoudelijk of per email geen schriftelijke vragen zijn gesteld en/of op- en aanmerkingen zijn 

geweest over dit financieel overzicht, wordt het Financieel overzicht 2019 als goedgekeurd beschouwd en is 

daarmee tevens de voorgestelde contributie voor 2021 akkoord bevonden. 

Begroting 2020/2021 

Aangezien er inhoudelijk of per email geen schriftelijke vragen zijn gesteld en/of op- en aanmerkingen zijn 

geweest over deze begroting, wordt de Begroting 2020/2021 als goedgekeurd beschouwd 

Verslag kascontrole commissie 

De heren A. van Donzel en W. van Lanen verzoeken de vergadering om de Penningmeester décharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid over genoemde periode en aangezien er niet schriftelijk of per email vragen zijn gesteld 
en/of op- en aanmerkingen zijn geweest, wordt het beleid van de Penningmeester als goedgekeurd beschouwd en 
décharge verleend. 

Benoeming kascommissieleden voor 2020 

Daar wij tot op heden nog geen aanmeldingen mochten ontvangen, verzoeken wij nogmaals of 2 personen zich 
hiervoor wil aanmelden bij onze Secretaris (via email: keesenmariazegers@planet.nl , schriftelijk via de brievenbus bij 
Eigen Herd of telefonisch via: 0413-267346) 
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Bestuursverkiezing 

Aangezien er geen schriftelijke/email bezwaren zijn ontvangen tegen de benoeming van Maria Zegers als 

nieuwe Secretaris en er ook geen tegenkandidaten zijn aangedragen, is Maria per 15-10-2020 gekozen en 

benoemd als onze nieuwe Secretaris.  

 

Wij heten Maria welkom in ons Bestuur.  

 

Huldiging van de Jubilarissen 

Aangezien wij onze jubilarissen nu niet persoonlijk hebben kunnen ontvangen en toespreken, bedanken wij 

hen bij deze voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap en hebben zij inmiddels hun oorkonde en cadeaubon 

thuis ontvangen. 

 

 

SLOTWOORD: 

 

Het is voor u als lid en voor ons als Bestuur natuurlijk heel vreemd geweest om op deze manier een Algemene 

Ledenvergadering te moeten houden, maar vreemde tijden vragen helaas om een vreemde oplossing en wij 

hopen dat u er, gezien de omstandigheden, toch zo aan mee hebt kunnen doen. 

Hopelijk gaat in de loop van volgend jaar alles weer normaal worden en krijgen we corona onder controle, 

waardoor we dan ook weer een fysieke Algemene Ledenvergadering kunnen houden, waarbij iedereen dan 

ook weer lijfelijk aanwezig kan zijn. Want het is natuurlijk prettiger als we gewoon weer allemaal bij elkaar 

kunnen komen en ook na afloop een gezellig samenzijn kunnen hebben onder het genot van een hapje en een 

drankje. 

Het ga u allen goed en blijf hopelijk gezond. 

 

Namens het Bestuur van Seniorenbelang Uden, 

 

Frans Peters – Vice-voorzitter en Notulist. 

________________________________________________________________________________________ 

 

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 
 

 

 



 

OPROEP VOOR EEN VERTEGENWOORDIGER UIT DE 

VERENEIGING 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 
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WIE VERRE REIZEN DOET…….. KAN VEEL VERHALEN! 
 
Voorlopig zullen we het nog met reizen op papier en films moeten stellen. Daar waar in juli nog de hoop was, 

dat er in het najaar weer voorzichtig aan uitstapjes begonnen kon worden, is dat idee door de oplaaiende 

tweede coronagolf nu helemaal van de baan. Ik denk dat we op zijn vroegst in het late voorjaar van 2021 er 

weer samen op uit kunnen. De plannen zijn er, dus we blijven bidden, duimen en hopen. Tot die tijd probeer 

ik u te vermaken met wat anekdotes uit mijn vele reizen.  

De vorige maal vertelde ik u over de eerste reis naar Canada. In 2005 volgde een tweede.  

Ditmaal starten we in Toronto. Vandaar uit was het mooi om de beroemde Niagarawatervallen te bezoeken. 

Een enorm spektakel om een miljoen liter water per seconde(!) naar beneden te zien storten. 

In Toronto zelf staat de Toronto Space Tower, maar liefst 540 meter 

hoog. Met een heel snelle lift ben je zo op de hoogste verdieping, waar 

je op 450 meter hoogte een fantastisch uitzicht hebt. Maar er is nog een 

verrassing. Bij de uitbouw op die hoogte is een stuk glazen vloer, 

waardoor je in de schijnbaar eindeloze diepte kijkt. Heel veel bezoekers 

stappen er aarzelend, voetje voor voetje op, bang dat de glasplaat breekt 

en ze in de diepte storten. Sommigen kruipen zelfs op handen en voeten 

of… ze gaan er helemaal niet op. Ik moet ook zeggen: het eerste 

moment was ook wel wat griezelig. Maar goed, uiteraard is de glasplaat 

zo dik en stevig, dat er niets gebeuren kan. Maar tocht, het blijft 

spannend. Wist u trouwens dat er bij de beroemde Grand Canyon in de 

V.S. ook een dergelijke flinke uitbouw is gemaakt, om zo de diepte van de kloof goed te kunnen ervaren. Een 

bezoek aan dit gebied staat nog steeds op mijn bucketlijst. 

Diezelfde vakantie kwamen we opnieuw in de Rocky Mountains bij Calgary. Onze Canadese neef stelde voor 

te gaan paardrijden. Nu had mijn vrouw nog nooit op zo’n dier gezeten en ik eenmaal - pakweg 35 jaar 

geleden - aan de Spaanse kunst.  Maar goed, als Hollanders lieten we ons niet kennen en stapten we met de 

familie o.l.v. een gids op dit edele dier. Ik herinner me nog dat mijn vrouw zei: oei, wat is dit hoog! 

Na een vijfhonderd meter vlak te hebben gereden zei onze gids: We gaan zo dadelijk een rivier oversteken. 

Let er vooral op dat je paard door blijft lopen naar de overkant en niet stopt. Want dan kan ie wel eens met de 

stroom mee gaan lopen. 

Hij had het nog niet gezegd of we reden door wat boom- en 

struikgewas en zagen het water. Oeps! Dit was een flink brede 

rivier, minstens dertig of veertig meter. En er stond een 

behoorlijke stroom.  Enfin, de gids ging voorop en wij er op 

gepaste afstand achteraan. Het water kwam bijna tot aan de 

knieën, dus heel diep was de rivier niet. 

Midden in het water bleef mijn paard staan en draaide een 

beetje. O, nee. Ik trok aan de teugels en hoopte maar, dat ie 

luisterde. Even was er bij het dier nog een aarzeling en toen 

stak hij gelukkig verder de rivier over.  

We reden uren verder. Het was echt fantastisch. Soms stopten 

de dieren even als ze wilden grazen en dan bogen ze, ook aan de voet van een afgrond, wel erg voorover. Dat 

waren momenten, waarop ik dacht: waar ben ik aan begonnen. Maar, eerlijk gezegd, de fantastische 

uitzichten, de overweldigende natuur en de smalle paadjes met dikke lagen mos maakten alles goed. 

Na vier uur rijden kwam er een eind aan deze wonderbaarlijke tocht. En ondanks de wat spannende momenten 

zou ik het best nog wel eens over willen doen. 

 

 



 

 

 

 

Een jaar eerder, in 2004, wonnen mijn vrouw Lidy en ik een vakantieverblijf in Mexico en Florida. 

We moesten wel zelf zorgen dat we er kwamen. Dat was al een hele onderneming, maar toen we eenmaal in 

Cancun (Mexico) geland waren, werden we als VIP’s behandeld. Een schitterend hotel en vele excursies, o.a. 

naar de beroemde Mayatempel van Chicen Itza.   En een heel wonderlijk voorval. Op een middag zat mijn  

vrouw in een luie stoel aan het zwembad. Midden in het zwembad was een bar. Ik ging net drankjes halen, 

toen ik ineens een aantal mensen zag opstaan en hun fototoestel zag richten op de stoel, waarin Lidy zat.  

Wat krijgen we nou. Lijkt ze soms op een beroemdheid? 

Het raadsel was snel opgelost. Wat zijzelf niet zag, maar anderen dus wel, was, dat er onder haar stoel een 

hele flinke leguaan zat. En die moest natuurlijk op de foto. Enfin, toen ze het door had en wat verschrikt 

omhoogschoot, ging het dier en snel vandoor. 

Na vijf dagen Mexico reisden we naar Florida. Ook daar weer prachtige voorzieningen. En mooie excursies. 

Natuurlijk gingen we naar omhoogschoot en naar de filmstudio’s. Maar voor alles kwam een droom van mij 

uit. We gingen een dag naar Cape Carnaval, de beroemde ruimtevaartbasis, van waaruit de maanreizen 

plaatsvonden en vanwaar ook vele andere ruimtemissies nog regelmatig vertrokken. 

Naast een gigantisch museum is er nog heel 

veel te zien en te doen. Maar het mooist van 

alles was toch hert moment, waarop we de 

Spaceshuttle in mochten. Helaas niet voor een 

rondje om de aarde, maar wel om een kijkje 

te nemen. Wat fantastisch! En Wat een 

instrumenten. Ik had zo weg willen vliegen. 

Al met al was deze gewonnen reis een 

ongelooflijk mooie ervaring. Met heel veel 

indrukken in onze bagage kwamen we na tien 

dagen weer thuis. Dit kan niemand ons ooit 

meer afnemen! 

 

Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van mijn verhaal. Volgend keer heb ik weer nieuwe avonturen te 

vertellen, want we zijn nog lang niet uitgereisd. 

 

Wim Uijtdewilligen 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activiteit Kunst & Cultuur 
 

Het goede nieuws is dat de eerste vier lezingen van dit najaar ondanks alle beperkingen toch door konden 

gaan. Het ging allereerst over een lezing door Joop van Velzen over de rol van bomen, planten en bloemen in 

de klassieke muziek. Een verrassende kijk op de wijze waarop componisten zich hebben laten inspireren door 

de schoonheid van de natuur en dat in hun muziek hebben laten doorklinken. 

Vervolgens heeft Wil Boetzkes ons in drie lezingen meegenomen in de historie van de Hanze. Het is 

ongelofelijk hoeveel daarover te vertellen valt en dan nog zijn we achtergelaten met het gevoel dat we nog 

lang niet alles hebben gehoord. Het is jammer dat we voor deze lezingen een substantieel aantal potentiële 

deelnemers hebben moeten teleurstellen omdat het aantal aanmeldingen ruimschoots boven het maximaal 

toegestane aantal van 29 lag (ook de docent moest worden meegeteld). 

 

Over wat er met betrekking tot de overige nog geplande lezingen dit najaar gaat gebeuren, is nu nog geen 

zinnig woord te zeggen. We kunnen niet anders dan afwachten waar onze regering de komende weken nog 

mee komt. Voor de eerstvolgende activiteit komt daar nog bij dat Jos Meersmans uit België moet komen wat 

op zichzelf al een probleem kan opleveren. 

 

Onder voorbehoud volgt onderstaand nog eens het programma voor de rest van dit najaar: 

 

Vrijdag 13 november   voorstelling door Jos Meersmans als de componist Joseph Haydn. 

Vrijdag 27 november   lezing Marie Christine Walraven over deconstructivisme in de architectuur. 

 

                                          
Deze lezing belicht het Deconstructivisme. Het Deconstructivisme is een stroming in de architectuur die ervan 

uitgaat dat de maatschappij verwarrend en onzeker is. Dat proberen de architecten ook in hun bouwwerken tot 

uiting te laten komen. Het Deconstructivisme als architectonische stroming dankt haar naam aan de expositie 

"Deconstructivist architecture" in het MOMA in New York in 1988.  

Tot het Deconstructivisme behoren o.a. Peter Eisenman, Zaha Hadid, Frank Gehry en Daniel Libeskind.  

Vrijdag 11 december   lezing Joop van Velzen over het Kerst-oratorium uit de schaduw van Bach. 

Bovenstaande informatie is deze keer alleen bedoeld om u als leden van Seniorenbelang Uden te laten weten 

welke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door Seniorenbelang worden gefaciliteerd. 

U kunt zich voor deze lezingen helaas niet meer opgeven omdat het aantal aanmeldingen al ver boven het 

maximum is gestegen en er voor alle lezingen al een wachtlijst is.  

We kunnen slechts de hoop uitspreken dat er over niet al te lange tijd een einde komt aan deze pandemie en 

we voor 2021 weer met een mooi programma van start kunnen gaan. 

Contactpersoon: Paul Faulhaber, 0413 331233 of 06 12712027, p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl 
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