
 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

  

 

              Zo stil is het bij Eigen Herd geen fietsen of scootmobielen          
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  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. J. Bongers Ledenadministrateur      0413-270802 

E-mail: bongers47@gmail.com    06-22237514 

Mw. Diny van Geffen   Secretaris  0413-263602 

Mw. Riek Wijdeven Distributie  0413-247029 

Bankrekening ledenadm.      NL73RABO0151903069 
 

BELASTINGINVULLERS 
Coördinator: Dhr. Frans Peters    06-29736040 

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

BESTUURSSAMENSTELLING 
Dhr. Ton Vincenten Voorzitter en Public Relations 

I.v.m. Ziekte Ton Vincenten, via de Vice-Voorzitter 
 

Dhr. Frans Peters Vice-voorzitter 

Penningmeester en Activiteiten    06-29736040 

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

Mevr. Maria Zegers  Secretaris    0413-267346 

E-mail: keesenmariazegers@planet.nl 
 

Mevr. Diny Rooijakkers  Belangenbehartiging 

E-mail: dinyrooijakkers3@gmail.com     06-20454704 

 

Dhr. Wim Uijtdewilligen                  06-44402599 

Evenementen en Reizen 

E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com 
 

Dhr. John Bongers  Educatie en Voorlichting 

En Ledenadministratie    0413-270802 / 06-22237514 

E-mail: bongers47@gmail.com 
 

Dhr. Jan van Duivenboden   06-44254406 

Redactie “Actueel” en Informatievoorziening 

E-mail: jansenioruden@gmail.com 
 
 

 

Webmaster  (kopij voor website) 

Dhr. Frans Peters 

E-mail; franssu.v.p.a.b@gmail.com 

Adressen 

Adres: Rooijsestraat 32b AT Uden   0413-264593 

E-mail: Secretaris    keesenmariazegers@planet.nl 
Informatie over Seniorenbelang Uden zie bestuursleden SU 

 

ZIEKENBEZOEK 
Als u ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt en u wilt 

bezoek van onze ziekenbezoekers, meld u dat dan bij 

Nelleke Nederkoorn     0413-265439 

 

 

OUDERENADVIES 
Coördinator:  Diny Rooijakkers   06-20454704 

Riet Gulen      06-51147585 

José Joosten      06-57011256 

Martin Reitsma     0413-251253 / 06-47014808 

Emmy Verstegen    0413-850822 / 06-23899636 

Joke van Riel      0413-268882 

Toos van Lieshout     06-83983746 

 

 

BEZOEK NABESTAANDEN 
In geval van overlijden verzoeken wij de nabestaanden 

dit te melden bij: 

Ans van de Elsen     0413-251444 

Joke van Riel       0413-268882 

 

 

CLIENTONDERSTEUNERS 
Toos van Lieshout, Coördinator     06-83983746 

E-mail: toosvanlieshoutpost@gmail.com 

Nelleke Nederkoorn     0413-265439  

Diny Rooijakkers     06-20454704 

 

 

 

RIJBEWIJSKEURING IN EIGEN HERD 
      Tel: 088-2323300 of  www.regelzorg 

 

Alle persoonlijke foto’s gepubliceerd in de Actueel zijn met toestemming van de betrokkenen 
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Van de Voorzitter  

 
 

  

 

 

 

 

 

65 JAAR “TREKKEN VAN DREES” 
Dit voorjaar bestaat de AOW officieel 65 jaar. De 

ouderdomsuitkering waar nu 3 miljoen mensen van 

genieten, is nog net zo belangrijk als in de tijd van 

Drees. 

Dat een pensioen voor ‘iedereen’ noodzakelijk 

was, had februari 1956 wel geleerd. Toen teisterde 

een langdurige koudegolf tot – 26 graden ons land. 

Met turf, hout en olie probeerde een groot deel van 

de huishoudens tenminste één kamer een beetje 

warm te houden. De politiek was er meer dan ooit 

van doordrongen dat een staatspensioen 

noodzakelijk was om de vele verarmde ouderen te 

beschermen. 

En het jaar daarop kregen ze vanaf januari hun 

eerste AOW, die toen 119 gulden per maand was, 

als je getrouwd was. Alleenstaanden kregen 71 

gulden. Bedragen die toen voor vele ouderen een 

schat vertegenwoordigden. 

De mensen in de stad konden hun geld bij het 

postkantoor ophalen. Het loket ging om halfnegen 

open, maar de mensen stonden al om zeven uur 

voor de deur, omdat ze bang waren dat er anders 

misschien geen geld meer in kas was. 

Mensen op het platteland, in afgelegen huizen of 

boerderijtjes kregen het geld van de postbodes, die 

eenmaal per maand de uitkering met tassen vol 

geld rondbrachten. Soms reden ze helemaal niet 

naar een boerderij, maar hingen het papieren zakje 

met geld aan de dop van een melkbus. Het is nu 

toch niet meer voor te stellen dat dat zou kunnen 

gebeuren. 

Mensen vonden de AOW een wonder. Dat je zo 

maar geld kreeg, zonder er iets voor hoeven te 

doen. De toenmalige premier die het allemaal 

mogelijk maakte dr. W. Drees, werd daarom 

liefkozend “onze Willemme” of “Vadertje Drees” 

genoemd. 

Het zou echter nog bijna 10 jaar duren 

voordat de AOW daadwerkelijk voor 

iedereen werd ingevoerd. Er moest nl. 

nog eindeloos worden gepraat over de 

kosten, omdat het een tijd was waarin 

elk dubbeltje omgedraaid moest worden, niet 

alleen door de mensen in het land, maar ook door 

de regering, omdat al het geld dat er was in 1e 

instantie naar de wederopbouw van ons land moest 

gaan. Om dat te bereiken hield de regering de 

lonen ook laag, waardoor je er maar net van kon 

leven en zeker niet van kon sparen voor later. Maar 

uiteindelijk vonden de politieke partijen elkaar in 

een premiestelsel, waarmee de AOW voor de 

toenmalige 800.000 vijfenzestigplussers betaald 

zou worden. 

Maar toen al waarschuwde Drees dat de leeftijd 

van 65 jaar op de lange termijn niet houdbaar zou 

zijn. Hij werd er toen om uitgelachen, maar 

inmiddels weten we dat hij wel gelijk had. Al in 

2002 waren er al zoveel gerechtigden, dat de 

premies niet meer genoeg waren voor de 

uitkeringen en moest de Belastingdienst 

bijspringen. 

Maar langzaam maar zeker groeide de AOW uit tot 

een volwassen pensioen. In 2013 werden echter de 

profetische woorden van Drees werkelijkheid en 

werd de pensioenleeftijd van 65 jaar onhoudbaar 

en ging voorlopig naar 67 jaar. 

In de tussentijd is onze maatschappij echter totaal 

veranderd en kwam er voor veel mensen de 

gelegenheid om een bedrijfspensioen op te 

bouwen. Daarnaast waren ook veel mensen in staat 

om spaargeld voor de oude dag te reserveren, al 

was het alleen maar door de waardestijging van 

hun huis. Maar er is ook iets hetzelfde gebleven. 

De AOW is altijd een “stut” onder de 

pensioenvoorziening van bijna alle ouderen 

gebleven en voor meer dan de helft van de 

gepensioneerden is de AOW nog steeds hun 

pensioen of het grootste deel van hun pensioen  

 

Frans Peters

Agenda 
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Inleveren kopij:   

17-04-2021 

 

Verschijningsdatum:  

26-04-2021 



INFORMATIE OPLICHTING  

 
Heb ik u in de vorige Actueel al geïnformeerde over een ernstige 

vorm van oplichting, door middel van een NEPAFSPRAAK voor 

het coronavaccin, nu wil ik u weer waarschuwen voor een nieuwe 

oplichtingstruc, nl: “De bank-aan-huis” oplichting. 

 

Wat gebeurt er ? 
Een oplichter belt en doet zich voor als iemand van uw bank. Het 

telefoonnummer waarmee de oplichter belt, kan het echte nummer 

van de bank zijn, maar is het niet. Dat is het spoofing-gedeelte. 

De NEP-BANKMEDEWERKER maakt de persoon aan de andere 

kant van de lijn eerst bang met een smoes, door bijvoorbeeld te zeggen dat er een verdachte grote betaling 

vanaf diens rekening is gedaan, dat diens computer niet meer veilig is of dat een betaalpas of inlogapparaatje 

vervangen moet worden. Daarna maakt de nep-bankmedewerker het slachtoffer wijs dat er iemand van de 

bank langs moet komen (‘tja, corona, u kunt nu niet naar het kantoor komen, dus wij komen naar u’) om de 

problemen op te lossen of om een pas of inlogapparaat op te halen. Sommige boeven zijn zo brutaal dat ze 

zich een weg naar bij u binnen weten te banen om “zogenaamd” even te helpen met de computer. 

 

TRAP HIER NIET IN 
Uw bank vraagt nl. nooit om uw pincode, betaalpas of inlogapparaat en zal deze ook nooit bij u 

ophalen ! 

Geef ook geen vreemden toegang tot uw computer. 

 

SENIOREN EN VEILIGHEID 
KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in april mee aan een campagne 

“Senioren en Veiligheid”. 

In verband hiermee worden er dan twee Webinars georganiseerd door Catherine Keyl. Catherine zal u dan, 

samen met de tafelgasten, waaronder de politie, voorlichting geven om nare vormen van criminaliteit te 

voorkomen. 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Webinars 

Op 15 april om 10.30 uur gaat de Webinar over Spoofing (een vorm van oplichting zoals hiervoor 

omschreven in het artikel de “bank-aan-huis” oplichting. 

Op 22 april om 10.30 uur gaat de Webinar over Online Veiligheid (veilig internetten, gebruik van 

wachtwoorden, het maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups) 

Indien u wilt deelnemen aan deze Webinars gaat u op genoemde data en tijd naar de website:                                                                                      

maakhetzeniettemakkelijk.nl                                                                                                             

en u kunt dan via uw eigen computer of laptop deelnemen aan deze voorlichtingsbijeenkomst. 

 

Frans Peters 

 

 

 
 

 

 



 

Bruukskes Huukske, 
 

Kommúniekaotsie, 
 

Vruuger hadde eigelek mar twee maniere um mi mekaor te kommúniesjeere; mi de tillefoon  

of mi de pôst. 

B’ons thuis ha’n we ’n bakkeliete tillefoon in de gang hange.dè was de innige tillefoon van de 

buurt, óns tillefoonnummer waor 118, dus hèndig zat te ónthauwe. 

Óns mam ha ’n blikske bij de tillefoon staon wor de buurlui ’n kwartje in konne gòje as ze 

wilde bèlle. 

Nou woonde wij, âchteraf,  óp d’n vùrste Hoenderbosch èn ut dichtbij zijnde huis stond  

minstens 50 meeter van óns af, dus as ‘r iemand belde mi de vraog ofdè  de buure thuis waore, 

zin óns mam nogal liggelek:  “gao  zèèluf mar keeke, ik heb nou ginne tijd um de hort óp te 

gaon.” 

De diensten van de tillefoon kwâm van de PTT èn die reegelde òk de pôst. 

Ut waor zò skón, ’n kaortje te verstuure as iemand jaorig waor of ’n kaortje te ontvange. 

Èn ins per jaor stuurde ons moeder ’n brief nor ome Frans in Canada. 

Dè ging mi luchtpost èn óns mam skreef d’n brief van boove tot ónder kèi vol mi van alles wa 

d’r bizzig hield. 

 

Èn tiggesworrig, och tiggesworrig is ut allemol vort zò hèndig. 

We hebbe allemol vort ’n mobieltje èn kompjúter èn worre óvverspuuld mi provaiders die hun 

diensten zò goeiekoop mogelek aon wille biede. 

Bij d’n eene kunde gratis belle, bij de ânder  vùrniks sms-en. mi famielie in Canada kunde 

skaipe of meele. Un foto of filmke gaot binne ’n paor seconde de wirreld óvver èn kumt mi 

unne klik oew huiskaomer binne. 

De groowte tillefoonaonbieders geeve prakties de nieuwste tillefoons weg mi ’n duur 

abonnement, wa elke twee jaor wer verlengt moet worre, mi ut nieuwste van ut nieuwste. 

Ja, dizze moderne tijd hi óns veul gebracht, òk nêij woorde zoas: GSM, Whats-app, baits, 

mega-baits èn Terra-baits mar òk un veul geheurde zin: “ik heb gin bereik.” 

Un naodeel van zò’n mobieltje is wel, ge kunt d’n hoorn nie mer óp d’n haok gooien mar ge 

moet ‘m uitdouwen of swaipe. 

 

Wánne… 

 

Bruukske 

 
 

 

  

 

 



 

Hallo Puzzelaars wederom een nieuwe hersenbreker voor jullie, aangeboden door KBO Brabant 

Ook deze keer kan u de oplossing weer naar mij toe sturen jansenioruden@gmail.com  

(niet per post of in de brievenbus bij E.H.) voor 12 april  
en na loting kom ik weer een bloemetje brengen naar diegene met de juiste oplossing. 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met  correspondente nummer 

mailto:jansenioruden@gmail.com


 

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel  

14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 

23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 

32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 39 soort fee  

40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 

48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori  

60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 tekst 

op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad  

6 vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe 

woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort 

appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat  

31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in 

Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier  

49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in 

elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WIE VERRE REIZEN DOET…… KAN VEEL VERHALEN 8 

 
In de zomer van 2006 reisden mijn vrouw en ik met de auto naar 

Kroatië. We hadden een appartement gehuurd in Istrië, dat is het 

noordelijk gedeelte in de vorm van een frietzak , grenzend aan Italië. 

Een mooie streek met oude plaatsjes zoals Rovinj en Pula. Echt de 

moeite waard. De mensen zijn vriendelijk, er is van alles te krijgen en 

de Italiaanse invloed is duidelijk aanwezig.  Vanuit Porec, de plaats 

waar wij zaten, was ook een dagtocht per catamaran te maken naar 

Venetië. Dat deden we ook. Om zes uur opstaan, om zeven uur 

vertrekken en om half tien uitstappen in de beroemde Italiaanse stad, 

waar het altijd druk is. 

Uiteraard kom je op het San Marcoplein.  Daar moet je niet 

gaan zitten om koffie te drinken, had men ons gezegd.  

En dat klopt. De terrassen zien er verleidelijk uit, er speelt een 

strijkorkest en de koffie kost tien euro per kopje! 

Als je voor de eerste keer in Venetië bent moet je natuurlijk een 

tochtje maken met een gondel. Dat hoort erbij, al zijn ook hier 

de kosten heel hoog. Maar goed, natuurlijk deden we dat.  

De gondelier deelt de 

mensen zorgvuldig in, 

zodat de smalle boot in 

balans blijft. En je mag 

niet gaan verzitten of gaan staan tijdens de tocht.  Alleen maar kijken 

en genieten. En nee, om even een sprookje de wereld uit te helpen, 

de gondeliers staan echt niet allemaal ‘O sole mio’ te zingen in de 

boot.  

Zo werd een dagje naar deze Italiaanse plaats wel een heel 

bijzondere excursie. Tegen de avond vaar je weer terug en ben je 

tegen middernacht weer op honk in Kroatië. 

 

Een heel andere ervaring tijdens deze reis 

was het bezoek aan de Meren van Plitvice. 

Deze zijn wereldberoemd door de vele 

watervallen. Het gebied waarin de meren 

liggen was ca. 350 km van ons vakantiehuis 

vandaan. Dus besloten we dat we daar een 

nacht in een hotel zouden blijven. We 

moesten eerst een heel stuk naar het zuiden 

rijden, bijna langs de grens met Servië.  

Er stonden nog talloze verlaten huizen met 

vele kogelgaten erin. Hier was nog niet zo 

heel lang geleden een oorlog aan de gang! 

Het gebied bij de meren is werkelijk 

fenomenaal mooi. We hebben er uren 

gewandeld en fantastische plekken gezien. 

De hoogste waterval is 78 meter.  Maar er 

zijn ook veel kleine en verrassend mooie, 



soms in trappen naar beneden. Het hele gebied telt 

90 watervallen.  Het is nauwelijks te beschrijven 

welke indrukken dit natuurschoon op ons maakte. 

Je moet het gewoon zien. 

Ook de volgende morgen liepen we nog een 

wandelroute, Tegengesteld, zodat we niet 

voortdurend samenliepen met een grote groep 

Japanse toeristen. Die willen overal foto’s maken. 

Prima, maar het zou onze rust verstoren en die 

zochten we nu juist. 

Nog vol indrukken komen we bij ons hotel terug. 

Nog even lunchen en dan 4 uur terugrijden om 

liefst voor het donker weer in Porec te zijn.  

 

Helaas, de auto wil niet starten. Hij doet helemaal 

niets. Ik heb altijd wat gereedschap bij me en weet dat een tik met een hamer op de startmotor nog wel eens 

wil helpen. Maar deze keer niet! We raadplegen de man achter de balie. Die komt even gewichtig kijken, 

maar kan ons niet helpen. Hij zal wel even een monteur in het dorp bellen. Die moet er iets aan kunnen doen, 

zegt hij. Gelukkig spreekt hij goed Engels. 

Helaas, de monteur komt, kijkt en constateert dat dit te lastig voor hem is. Maar hij weet nog wel een 

bedrijfje, dat een eind verder zit. Misschien….. We wachten af. 

Een half uur later komt er een sleepwagen aan. Er stappen twee mannen uit. Ze zien er uit als de foute figuren 

in een angstaanjagende thriller. Ze buigen zich over de geopende motorkap en na enig consult delen ze de 

receptionist mee, wat ik al vermoedde: de startmotor is defect. Het gaat allemaal in het Kroatisch. Ze spreken 

exact twee woorden Engels; yes en no. En dan takelen ze mijn auto op de sleepwagen. Vervolgens gebaren ze 

dat ik in moet stappen. Ik geef Lidy wat geld en zeg tegen haar dat ze maar lekker aan de bar moet gaan zitten 

en genieten van het leven….. stel dat ik niet meer terugkom. Overdreven natuurlijk, maar ik stap niet met het 

grootste gemak in. 

We rijden 30 km naar het noorden. Dan komen we bij een oude schuur. Er staan nog wat auto’s. Ineens zie ik 

een bordje van de ANWB hangen. Dat geeft me een vertrouwd gevoel. 

Er staat een stuk rioolpijp in het gras, met een plank erop. Een van de mannen gebaart, dat ik daar kan zitten. 

En dan begint de operatie. Na twintig minuten haalt een van hen met een triomfantelijk gezicht de startmotor 

uit de auto, alsof hij net met succes een 

bevalling heeft gedaan. Daarna verdwijnen 

beide mannen naar binnen en ik hoor allerlei 

geluiden van machines. Als ze weer naar 

buiten komen koesteren ze de startmotor als 

een pasgeboren kind. Er worden wat 

handelingen verricht en dan komt het 

moment suprême. De oudste steekt zijn 

vinger op, stapt in en start de auto.  

De motor slaat onmiddellijk aan en zoemt 

zeer vertrouwd. 

Ze roepen me mee naar binnen. Op een 

werkbank liggen allerlei onderdelen. IK zie dat ze de motor met delen van andere motoren hebben 

gerepareerd. Ik steek mijn duim op. Goed werk. 

Nu nog betalen. Ik pakt mijn creditcard. Nee, schudden ze. Ze hebben de apparatuur daarvoor niet Een van 

hen gebaart, dat hij even met me meerijdt naar een dorp om te pinnen. Dat doe ik. Uiteindelijk vragen ze voor 

de totale onderneming, inclusief slepen en arbeidstijd slechts 200 euro. Een schijntje. In Nederland had de 

garage er waarschijnlijk meteen voor het driedubbele een nieuwe startmotor ingezet. 



 

Ik zet de man af bij de garage en rijdt terug naar het hotel om Lidy op te halen. Onderweg bedenk ik, hoe 

verschrikkelijk ik me had vergist in het uiterlijk van deze twee mannen, die uiteindelijk gewoon twee 

deskundige, hardwerkende monteurs blijken te zijn. Goeie mensen. Want ja, ik heb daarna nooit meer last 

gehad met het starten van mijn auto. 

 

Kroatië. Het stond op het programma voor onze Senioren reis in 2020. We verschoven het naar dit jaar, maar 

dat zit er ook niet in. Hopelijk dan maar in 2022. Overigens zijn de Plitvice meren helaas niet opgenomen in 

ons programma. Voor een rit met de bus te ver weg vanuit ons hotel. Maar laten we hopen dat we volgend jaar 

in ieder geval in Kroatië zullen komen! 

 

Wim Uijtdewilligen 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activiteit Kunst & Cultuur 
Ook na de laatste persconferentie is het nog steeds onduidelijk wanneer de Eigen Herd weer 

open mag en als het zover is hoeveel mensen er bij een lezing aanwezig mogen zijn. Wat wel 

duidelijk is, is dat de lezing die op 26 maart stond gepland in elk geval geen doorgang kan 

vinden. De leden die zich hiervoor hadden aangemeld en de docent zijn inmiddels op de 

hoogte gebracht. Voor de andere lezingen blijft het afwachten of er binnenkort wat meer 

versoepelingen mogelijk zijn waardoor ook de Eigen Herd weer open kan. 

Daarom nog steeds onder het nodige voorbehoud het programma voor de komende maanden 

en de procedure met betrekking tot de deelname aan een of meer lezingen. 

 

2 april    Joop van Velzen                   Verschillende uitvoeringen van het Stabat Mater 

9 april    Marie Christine Walraven    Fatale Vrouwen, het door mannen bepaalde vrouwbeeld   rond 1900  

16 april  Wil Boetzkes                        Vikingen-Noormannen-Normanni, cultuur van wereldformaat, deel 1 

23 april  Wil Boetzkes                        Vikingen-Noormannen-Normanni, cultuur van wereldformaat, deel 2 

30 april  Wil Boetzkes                        Vikingen-Noormannen-Normanni, cultuur van wereldformaat, deel 3 

7 mei      Jos Meersmans                     Joseph Haydn 

14 mei    Wil Boetzkes                        Mexicaanse muralisten en Frida Kahlo 

21 mei    Joop van Velzen                   De geschiedenis van de opera, deel 1 

28 mei    Joop van Velzen                   De geschiedenis van de opera, deel 2 

 

Over de kosten voor deelname aan de lezingen valt nu nog weinig te zeggen, omdat deze 

afhankelijk zijn van het aantal mensen dat in de zaal kan, respectievelijk mag, worden 

toegelaten. Uitgaande van een minimale bezetting van 30 deelnemers moet u rekening houden 

met een bedrag van maximaal 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 e-mail 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.nl 
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