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Seniorenbelang Uden Jaargang 34 - maart 2022 



ALGEMENE LEDEN INFORMATIE 
Het lidmaatschap van Seniorenbelang Uden kost  € 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 aan-
melding betaalt een nieuw lid/gastlid per ingang van 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, 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. 
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LEDENADMINISTRATIE  

BELASTINGINVULLERS 
Zie onze website. 
Nieuwe klanten moeten zelf een afspraak maken. 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

ADRESSEN 
Adres:  Rooijsestraat 32b AT Uden   0413-264593 
Secretaris E-mail:  keesenmariazegers@planet.nl 
Informatie over Seniorenbelang Uden zie        
bestuursleden SU. 

Website:  www.seniorenbelang-uden.nl 
De Actueel is daar ook digitaal te lezen 

 

Dhr. J. Bongers Ledenadministrateur       0413-270802 

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

Mevr. Diny van Geffen Secretaris 0413-263602 

Mevr. Riek Wijdeven  06-24698918 

Distributie van Actueel-ONS-Nieuwsbrief Eigen Herd 

Bankrekening ledenadm. NL73RABO0151903069 

Alle persoonlijke foto’s gepubliceerd in deze      
uitgave van Actueel zijn met toestemming  

van de betrokkenen. 

Dhr. Frans Peters: Voorzitter en PR, Penningmeester, 

Activiteiten, Webmaster en  bestuurslid Eigen Herd      

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

 

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:                    
Evenementen en Reizen                        06-44402599 

E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com 

Dhr. Jan Loonen                                      06-50297988 
Vice-voorzitter en contactpersoon/vertegenwoor-
diger bij  de Kring Maashorst en overige externe  
vergaderingen. E-mail: jmloonen@gmail.com 

Samenstelling Actueel:   

Dhr. Huub Scheepens         0413-331979 

Kopij aanleveren via email: franssu.v.p.a.b@gmail.com  

ZIEKENBEZOEK 
Als u ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt en 
u wilt bezoek van onze ziekenbezoekers, meldt 
u dat dan bij: 

Nelleke Nederkoorn            0413-265439 

OUDERENADVIES 
Coördinator:  Diny Rooijakkers        06-20454704 

E-mail: dinyrooijakkers3@gmail.com 

Riet Gulen               06-51147585 

Martin Reitsma     0413-251253 / 06-47014808 

Emmy Verstegen     0413-850822 / 06-23899636 

Gi van Dinteren                                 06-28461283 

Annemarie Dollevoet    06-48357307 

Riet Coolen      06-55165420 

BEZOEK NABESTAANDEN 
In geval van overlijden verzoeken wij de            
nabestaanden dit te melden bij: 
Joke van Riel      0413-268882 / 06-82071282 
 

CLIENTONDERSTEUNERS 
Toos van Lieshout, Coördinator      06-83983746 

E-mail: seniorenzorgtvl@gmail.com 

Nelleke Nederkoorn                     0413-265439  

Diny Rooijakkers                      06-20454704 

Peer de Wildt            06-29160207 
 

RIJBEWIJSKEURING IN EIGEN HERD 
 Afspraak maken via: Tel: 088-2323300 of via:  

www.regelzorg.nl  (zie ook artikel op de website) 

mailto:keesenmariazegers@planet.nl
http://www.seniorenbelang-uden.nl
mailto:bongers47@gmail.com
mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
mailto:keesenmariazegers@planet.nl
mailto:dinyrooijakkers3@gmail.com
mailto:wimuijtdewilligen1947@gmail.com
mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
mailto:seniorenzorgtvl@gmail.com
http://www.regelzorg
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VOORWOORD VOORZITTER 

VRIJWILLIGERS KBO-BRABANT STAAN   

MASSAAL KLAAR OM KWETSBARE            

OUDEREN TE HELPEN 

 
 

Nu de pandemie voortduurt heeft een grote groep kwetsbare 
ouderen, zonder eigen netwerk, hulp nodig. Sommigen met 
een directe vraag voor het halen van b.v. medicijnen of bood-
schappen, anderen met een meer duurzame vraag naar       
contact en aandacht.              

 

Uit regulier overleg tussen het ministerie van VWS (Volksgezondheid-Welzijn en Sport) en de          
ouderenbonden over de effecten van Covid-19 (Corona) voor ouderen kwam dit urgente signaal   
naar voren.           

De oproep van KBO-Brabant om vrijwilligers hiervoor, leverde in Brabant liefst 75 vrijwilligers op die 
in samenwerking met het Rode Kruis deze ouderen kunnen helpen!          
Het Rode Kruis bedient sinds het begin van de pandemie een landelijke telefonische advies- en hulp-
lijn. Algemene vragen om zorg/hulp worden doorgezet naar een eigen vrijwilliger van het Rode Kruis 
die naar de hulpvrager toegaat met de bedoeling om kortdurende hulp of zorg te bieden.       

 

Nu de coronacrisis voortduurt en professionele hulp- en zorgdiensten al twee jaar onder zware druk 
staan, is er grote behoefte aan meer vrijwilligers. Daarom deed KBO-Brabant, via zijn 281 afdelingen, 
eind 2021 een beroep op vele KBO-vrijwilligers die in Brabant werkzaam zijn. De respons was over-
weldigend: maar liefst 75 mensen uit alle Brabantse regio’s meldden zich om hulp aan te bieden aan 
kwetsbare ouderen die tijdelijk behoefte hebben aan hulp bij b.v. boodschappen doen, incidenteel de 
hond uitlaten, vervoer naar bijvoorbeeld een test of priklocatie, of om een luisterend oor te bieden. 
De meeste mensen die zich hebben aangemeld zijn al jaren actief als vrijwillige ouderenadviseur,   
belastinginvuller, thuisadministrateur, ziekenbezoeker of WMO-cliëntondersteuner binnen KBO-
Brabant en de plaatselijke afdelingen. 

 

HULP NODIG? 

Voor wie hulp nodig heeft: De Rode Kruis Hulplijn is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 
17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer: 070-4455888 

 

WILT U ALS VRIJWILLIGER MEEDOEN? 

Voor wie zich als vrijwilliger wil aanmelden: KBO-Brabant is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 
uur en 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer: 073-6444066       

Frans Peters 

AGENDA 

Dit overzicht is onder voorbehoud 
van wijzigingen en actuele corona-
maatregelen: 
 
Vrijdag 25-feruari 2022 
Presentatie jaarprogramma reizen,   
met name de Voorjaarsreis. 
Plaats en tijd: Eigen Herd 10.00 uur. 
 
 

Inleveren kopij Actueel April:  
Uiterlijk zaterdag 19 maart 2022 

Verschijnt: 28 maart  2022  
 



 
Vacatures 
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Gegadigden kunnen voor meer informatie en aanmelding of vrijblijvende kennismaking , contact            

opnemen met de: Voorzitter Frans Peters: telefoon: 06-29736040 of email: franssu.v.p.a.b@gmail.com 

EDUCATIE en VOORLICHTING 

Zijn/haar taak binnen ons bestuur zal bestaan uit het zoeken, regelen en organiseren van educatieve    

cursussen en voorlichtingsprogramma’s voor onze leden en het overleggen met de manager van        

Eigen Herd over mogelijkheden en beschikbare zaalruimte daarvoor.                                             

In verband met het vertrek van ons bestuurslid educatie en voorlichting, zijn wij op zoek naar een 

nieuw bestuurslid:         

BESTUURSLID EDUCATIE en VOORLICHTING  

 
Bij de voorpagina 

 

CONTACTPERSONEN – ORGANISATORS en BEGELEIDERS  

voor de ACTIVITEIT FIETSEN  

In verband met de leeftijd en gezondheidssituatie van de huidige contactpersonen, organisators en       

begeleiders van deze activiteit hebben zij moeten besluiten hun functies neer te leggen en kan deze     

Activiteit momenteel geen doorgang vinden. Daarom zijn wij nu op zoek naar nieuwe mensen hiervoor 

zodat deze activiteit dan, hopelijk dit voorjaar, weer opgestart kan worden. 

Indien leden zich geroepen voelen om deze Activiteit  nieuw leven in te blazen dan kunnen zij contact  

opnemen met de Voorzitter, Frans Peters: telefoon 06-29736040 of email: franssu.v.p.a.b@gmail.com  

 Alvast een plaatje van de voorjaarsreis die gepland staat : Mont Saint Michel die op maandag 16 mei 

bezocht wordt. Deze komt van Brabant reizen, de organisatie die de reis uitvoert. 

LAATSTE NIEUWS: vanaf vrijdag 25 februari zijn alle Corona Maatregelen           
in Eigen Herd opgeheven en is alles weer als vanouds. 

mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com


NIEUWE DIENSTVERLENING DOOR WLZ-ADVISEURS 

In januari en februari wordt de contributie voor het lidmaatschap voor Seniorenbelang Uden betaald of 
geïncasseerd. Helaas is dat vaak ook het moment dat lidmaatschappen ophouden wegens overlijden    
vorig jaar of eerder dit jaar, of wegens opname in een verpleeghuis.  Als blijkt dat een van de partners is 
of wordt opgenomen in een verpleeghuis, kan het voor de achterblijvende partner verstandig zijn om  
advies in te winnen bij een vrijwilliger van het WLZ-team (Wet Langdurige Zorg) van KBO-Brabant:            

Wat te doen met de AOW.                 

Kiezen voor een alléénstaanden- of een gehuwden AOW?                                  

De hogere alléénstaanden-AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan in sommige gevallen grote nadelige financi-
ële gevolgen hebben, afhankelijk van uw situatie. De vrijwilligers van het WLZ-team van KBO-Brabant 
kunnen precies uitzoeken wat in uw situatie de juiste keuze is. 

Indien u geïnteresseerd bent in een gesprek en advies in deze, dan kunt u contact opnemen met KBO-
Brabant via telefoonnummer: 073-6444066. Daar worden dan uw naam en telefoonnummer genoteerd 
en iemand van het WLZ-team neemt dan contact met u op.               
Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans twee bezoeken.  Ter dekking van de onkosten die de WLZ-
vrijwilliger maakt voor kopieer, telefonie en reiskosten, wordt een eigen bijdrage van in totaal € 25,00 
per adres in rekening gebracht, hetgeen direct te betalen is aan de WLZ-adviseur. 

Frans Peters - Voorzitter 

 
Informatie 
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MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN IN EIGEN HERD 

 

Bij Eigen Herd werd al sinds jaar en dag de Activiteit “Meer Bewegen voor Ouderen” gegeven. MbvO-
docente Maike Blokhuis heeft het stokje nu overgedragen aan Hilde Verschuren en vanaf januari 2022 
neemt zij deze lessen op de maandag in Eigen Herd voor haar rekening. Tevens is deze Activiteit daarbij 
overgegaan van Eigen Herd naar Seniorenbelang Uden en is dit voortaan dus een van de activiteiten 
van Seniorenbelang Uden, maar blijft ze voor de uitoefening wel bij Eigen Herd.  

MBvO staat voor bewegingsactiviteiten voor senioren onder leiding van een speciaal opgeleide docen-
te. De inhoud van de les wordt aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Be-
weegplezier en sociaal contact staat hierbij centraal.  

Bewegen is gezond voor zowel lichaam als geest. Juist als je ouder wordt, is het belangrijk om in condi-
tie te blijven.  

 

Hilde: “Met veel plezier en enthousiasme” verzorg ik deze lessen. Naast dat we sportief bezig zijn, is het 
ook nog eens heel gezellig!”  

Wil je een keer komen kijken of mee willen doen en ben of word je lid of gastlid van Seniorenbelang 
Uden, dan ben je van harte welkom!  

Maandag van 14:30-15:15u en 15:30-16:15u, locatie: Eigen Herd, Rooijsestraat 32, Uden 

 

Aanmelden kan via 06-38226625 of email: ikbenhilde@hotmail.com  

mailto:ikbenhilde@hotmail.com


6-DAAGSE VOORJAARSREIS naar NORMANDIË                              

 

 
Reizen 
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Dinsdag 17 mei: 
rijden we een flink stuk naar het Normandy American Cemetery and Memorial. Een indrukwekkende 
locatie met vele herinneringen aan D-Day, 6 juni 1946. Vervolgens rijden we met uitzicht op de kust 
naar Arromanches, waar u in 360 graden ervaart hoe de soldaten op D-day deze invasie hebben be-
leefd. Later op de middag gaan we iets lekker luchtigs doen, nl. een bezoek brengen aan Calvados Pier-
re HUET, om daar te genieten van een proeverij van dit bekende drankje. Dat wordt vast heel gezellig. 
’s Avonds dineren we weer in ons hotel. 

Woensdag 18 mei: 
vertrekken we naar Chateau de Vendeuvre, een typisch 
Normandisch landhuis met tuinen die zeer de moeite 
waard zijn. Rond het chateau zijn ontzettend veel tulpen 
te bewonderen. Daarna gaan we vlak in de buurt samen 
lunchen. ’s Middags vervolgen we de tocht naar Haras 
national du Pin, het symbool van de Franse paardenfok-
kerij en het meest prestigieuze van alle stoeterijen.  Een 
zeer aparte belevenis om hier rond te kijken en te genie-
ten van een demonstratie met de paarden. Aan het eind 
van de dag rijden we weer naar het hotel voor het diner. 

De evenementencommissie presenteert u de mogelijkheid mee te gaan op deze 
fantastische reis naar het westen van Frankrijk. Een reis naar een prima hotel 
met prachtige excursies in een heel mooie omgeving. Een reis om weer eens fijn 
samen te zijn en daarbij te genieten van mooie tochten en te proeven van de 
heerlijke Franse keuken. 

Het reisprogramma: 
Zondag 15 mei :  
vertrekken we vroeg per luxe touringcar van Brabant Expres richting Frankrijk. 
Onderweg stoppen we in Amiens, bekend van de drijvende tuinen en van de 
grootste kathedraal van Frankrijk, de Notre Dame genoemd. Hier kunt U vrij 
rondkijken en lunchen. Daarna rijden we door naar hotel B’O Cottage Resort & 
Spa op 10 minuten lopen van het stadje Bagnoles de l’Orne. Daar genieten we 
van een goed 3-gangen diner en hebben we de avond om even uit te rusten of 
rond te kijken in de buurt. 

Maandag 16 mei: 
vertrekken we na het  ontbijt naar Mont Saint 
Michel, een zeer bekende plaats. Midden op het 
rotsachtige eiland werd daar ooit een abdij ge-
bouwd. Nu is deze plaats met abdij een grote be-
zienswaardigheid, waar we naar toe gaan.  
’s Middags rijden we naar Saint Malo, vroeger 
een piratenbolwerk. Hier ligt de vesting aan het 
water en verder zijn er de stadswallen, de haven 
en het strand. Heerlijk om daar te slenteren of op 
een terras neer te strijken. Aan het eind van de 
middag rijden we weer naar ons hotel terug voor 
het diner. 



 
Reizen 
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Vrijdag 20 mei: 

De laatste dag van onze vakantie brengen we nog een bezoek aan Parijs. We zullen daar een rondrit 
maken en nog even kunnen verblijven op het wereldberoemde Montmartre. Misschien wilt u zich wel 
laten vereeuwigen door een van de vele schilders die daar zitten. Enfin, zorg wel dat u op tijd bij de bus 
bent, want we gaan weer richting Uden, waar we aan het eind van de avond aankomen. Maar natuur-
lijk is er onderweg tijd ingeruimd voor een heerlijk slotdiner. 

Donderdag 19 mei : 

We gaan ontbijten en daarna verlaten we met onze 
koffers ons hotel. We gaan vandaag een heel      
bijzondere excursie maken. We bezoeken nl. het 
wereldberoemde paleis van Versailles, groot      
geworden door de bekende Franse koningen met 
de naam Lodewijk. Hier is zo ontzettend veel te 
zien. U zult zich vergapen aan de vele kunst en de 
glorie van weleer. Na afloop van deze prachtige 
excursie brengen we de nacht door in een goed 
hotel in de omgeving.  

AL MET AL EEN FANTASTISCHE REIS, NIETWAAR? EEN UNIEKE KANS OM DIT DEEL VAN FRANKRIJK 

BETER TE LEREN KENNEN! 

KOSTEN: 
De prijs voor deze reis is € 669,00 per persoon. Voor 1-persoonskamers is er een toeslag van € 160,00.  

Inclusief vervoer per luxe touringcar, service en begeleiding, verblijf in genoemde hotels, ontbijt en diner 
en op dag 4 een lunch, schoonmaak op dag 3, genoemde excursies en toegang. 

Exclusief: overige verzorging, annulerings- en reisverzekering, niet genoemde entreegelden, fooien en 
persoonlijke uitgaven. Minimaal aantal vereiste deelnemers: 36, maximaal 60. 

Er zijn maximaal 22 2-persoonskamers ter beschikking en maximaal 16 1-persoonskamers. 

Dit prachtige hotel ligt in een 25 ha groot park.  U verblijft in 
een studio appartement met een kitchenette (voorzien van 
keukengerei, magnetron en koelkast). U hebt een badkamer 
met inloopdouche. Verder is er een satelliet TV en gratis 
Wifi. ’s Morgens is er een ontbijtbuffet en ’s avonds wordt 
er een 3-gangen diner geserveerd. Verder kunt u gratis    
gebruik maken van het binnenzwembad. Ook zijn er          
mogelijkheden gebruik te maken van welness en/of schoon-
heidsbehandelingen. 

U kunt inschrijven tot uiterlijk 1 april 2022. 

Op vrijdag 25 februari is er een uitgebreide presentatie van deze reis in EIGEN HERD. Aanvang 10 uur. 
Hier kunt u eventueel ook verdere info krijgen en of vragen stellen. 

Wij zullen deze ochtend ook kort het jaarprogramma 2022 toelichten. 

INSCHRIJVEN: 

U kunt zich vanaf heden inschrijven via een inschrijfformulier dat voor U klaarligt in Eigen Herd. U kunt 
dit later volledig ingevuld deponeren in de brievenbus van Seniorenbelang. 

Op vrijdag 6 mei is er ’s morgens in Eigen Herd nog een korte bijeenkomst waarin u uw reispapieren e.d. 
ontvangt en verder nog eventuele vragen kunt stellen. In de ACTUEEL van eind april kunt u de juiste aan-
vangstijd lezen. 

De evenementencommissie: Wim Uijtdewilligen (06-44402599) en Frans Peters. 

HOTEL BÓ COTTAGE RESORT & SPA**** 



 
 
 

 

 
Informatie 

 Seniorenbelang Uden  Pagina 7 

ETENTJE bij GOSSIMIJNE op donderdag 24 maart. 

Gelukkig is de horeca weer open en kunnen we elkaar weer eens ontmoeten door lekker samen uit 
eten gaan. Daarom heeft de evenementencommissie van Seniorenbelang Uden een etentje georgani-
seerd op donderdag 24 maart as. om 18.00 uur in restaurant GOSSIMIJNE in de Kerkstraat 35 te Uden, 
recht tegenover de ingang van de Petruskerk.  U bent welkom vanaf 17.30 uur. 
U krijgt dan een 3-gangen verrassingsmenu voor de prijs van €21,00.                                                      
Vooraf kunt u op het inschrijfformulier per persoon aangeven of u vlees, vis of vegetarisch wilt hebben. 
De drankjes komen voor eigen rekening. 

 
Informatie 
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Gossimijne is een heel bekend restaurant in Uden, 
waar dagelijks vele mensen komen dineren. Het 
restaurant heeft een prima keuken en ongetwijfeld 
zal de kok bij ons verrassingsmenu iets lekkers voor 
de gehele groep op tafel zetten.  Het is ruim twee 
jaar geleden, twee weken voor de coronapandemie 
hier in Brabant dat we met velen uit eten gingen. 
Nu hebben we de gelegenheid om elkaar weer 
eens gezellig te ontmoeten onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

In verband met de thans geldende coronamaatregelen even het volgende: 
U bent verplicht Uw QR code bij u te hebben, hetzij op uw mobiel, hetzij op papier of een negatief    
testbewijs. Men kan het in het restaurant komen controleren en zonder QR-code kan u de toegang  
worden geweigerd. 
Bij binnenkomst en tijdens het lopen (naar bijv. toilet) moet u een mondkapje gebruiken. 
Het kan zijn, dat een of meer van deze maatregelen vervallen na de persconferentie van de Regering op 
15 februari. In dit geval gelden uiteraard de gewijzigde maatregelen. 

Inschrijving: 

U kunt zich inschrijven via een formulier dat u kunt halen 
bij Eigen Herd. U kunt het daar eenmaal ingevuld weer in 
de brievenbus van Seniorenbelang Uden deponeren. U 
kunt zich ook inschrijven via onze website: 
www.seniorenbelang-uden.nl (u gaat dan naar het tabblad 
Evenementen) U krijgt verder GEEN aparte bevestiging 
meer. In geval van onverhoopte afgelasting en of wijziging 
wordt u bijtijds per mail of per telefoon op de hoogte ge-
bracht. Het bedrag van €21,00 pp. wordt in de tweede 
helft van maart automatisch van uw rekening afgeschreven 
en is dan tevens uw bevestiging van deelname. 

Vergeet aub. niet om op het formulier per persoon aan te kruisen of u vis, vlees of vegetarisch wilt. 
We kunnen maximaal 60 mensen kwijt. Let op: aanmeldingen worden behandeld op volgorde van in-
schrijving. Als er te veel zijn wordt u op de hoogte gebracht en op de reservelijst geplaatst. 
U kunt zich inschrijven tot en met 10 maart.             
We hopen u allen in groten getale te zien en wensen u alvast een heel smakelijke maaltijd toe. 
 
De evenementencommissie. 

http://www.seniorenbelang-uden.nl
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Podiumschool SPOENK Senior 
 

Hebt u altijd al willen acteren, een 
mooi verhaal willen vertellen,     
willen zingen, dansen, slap lachen 
of prachtig willen huilen? Maar het 
nooit gedurfd, gedaan of juist wel 
maar wilt u het weer eens oppak-
ken? Wilt u nu ook eindelijk wel 
eens in een voorstelling spelen, 
met wat u graag zou willen?       
Doe dan mee aan SPOENK Senior. 

Wij spelen geen toneelstuk, maar 
we vragen u wat u graag wil doen 
op een podium. Daar schrijven we 
dan kleine scènes voor, zoeken we 
samen naar mooie nummers om te zingen of gaan we op zoek naar welk verhaal u wil vertellen. 

In tien vrijdagen gaan we aan de slag en we sluiten af met een soort revue voorstelling die we samen  
maken. In deze tien bijeenkomsten kijken we waar uw talenten liggen, wat u graag zou willen doen en 
wat ervoor nodig is om dat in de voorstelling te laten zien. Onder regie en begeleiding van de deskundige 
docenten van Stichting Gekheid op een Stokkie gaan we in deze korte tijd intensief aan de slag, om er 
samen voor te zorgen dat u kunt stralen op het podium. 

 

Enige ervaring is niet vereist.  

 

Weet u. Sommige kansen moet je gewoon aangrijpen. Als het gaat kriebelen bij u, dat u denkt: “goh dat 
zou ik eigenlijk wel heel leuk vinden…”. Laat dan de “maar” die er altijd achteraankomt eens achterwege. 
Doe t gewoon. U heeft alleen maar te winnen.   

 

Voor wie: Iedereen van 55-88 jaar met een podiumwens’ 

Waar: Eigen Herd Rooijsestraat Uden 

Tijd: Vrijdagochtend 10.00- 11.30 uur 

Data: 18, 25 maart, 1,8,22 april, 13,20 mei, 3,10, 17 juni 

Voostelling is op 18 juni in de middag 

Kosten: 99 euro 

Vol = Vol 

Voor meer informatie kunt u altijd even een  

mailtje sturen naar: info@gekheidopeenstokkie.nl 

 

 Stichting Gekheid op een Stokkie presenteert: 

 

PODIUMSCHOOL SPOENK Senior  

GEKHEIDOPEENSTOKKIE 

SENIOR 



 
Kunst & Cultuur 

 Seniorenbelang Uden  Pagina 9 

 

Activiteit Kunst & Cultuur 
 
Na een afwezigheid in de Actueel van februari nu een bijdrage 
met daarin het lezingenprogramma voor de komende maanden. 
De bij mij bekende kunst- en cultuurliefhebbers hebben het   
programma al via e-mail ontvangen. Dat heeft al een behoorlijk 
aantal aanmeldingen opgeleverd. Weliswaar is er nog steeds 
sprake van enige terughoudendheid. Wellicht heeft dat deels te 
maken met de nog geldende corona-beperkingen.   

Als de voortekenen echter niet bedriegen mogen we binnenkort 
toch rekenen op een reeks verdergaande versoepelingen.     
Daarom kijken we nu met vertrouwen naar de toekomst.           
De docenten en ondergetekende rekenen erop dat de belang-
stelling voor de lezingen dan ook weer snel terug is op het       
niveau van voor de pandemie. Het met zorg opgestelde            
programma biedt daarvoor diverse mogelijkheden. 

Op vrijdag 18 februari is het programma van start gegaan met een lezing van Joop van Velzen die       
aansloot op de laatste lezing van 2021 over de Muzikale ontwikkeling in de zuidoostelijke Nederlanden. 

Hierna volgen de lezingen zoals vermeld in het volgende overzicht: 

 

4 maart Wil Boetzkes    Paula Modersohn-Becker en Worpswede 

18 maart Joop van Velzen                       Warme klassieke muziek uit het koude Noorden 

8 april Marie Christine Walraven Het lijdende lichaam van Christus opnieuw verbeeld in de       
       periode 1300-1500 als aanloop naar de lezing op 15 april 

15 april       Joop van Velzen   Verschillende uitvoeringen van het Stabat Mater 

29 april       Marie Christine Walraven Wanderlust, tentoonstelling Dordrechts Museum                      

20 mei        Joop van Velzen   Klassieke Muziek: inspiratiebron voor POP, Jazz en Blues 



 

 
Kunst & Cultuur 
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Alvast een vooraankondiging voor het nieuwe programma van Jos Meersmans op 28 oktober over 

‘Schittering en Tragiek’ (Schumann-Brahms). 

 

Alle lezingen vinden plaats in de Eigen Herd op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 

 

De bijdrage voor deelname aan de lezingen is vooralsnog vastgesteld op tien euro, per persoon,           
per lezing, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. 

 

De procedure is als volgt:  

 

Als u serieus van plan bent om een of meer lezingen bij te wonen, 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 en het vaststellen van de bijdrage die nodig is om het financiële plaatje rond te krijgen.  

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. 

Onverhoopt betekent in dit verband ook dat ik ervanuit ga dat er sprake is van een dringende reden.  

 

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

mailto:p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl
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Voor elke puzzel krijgt u 1 punt. Totaal dus maximaal 3 punten. 
De winnaar is degene met de meeste punten en ontvangt een   

tegoedbon van € 10,00 
Bij meer goede inzendingen wordt de winnaar bepaald via loting. 

Inzendingen s.v.p. naar hpscheepens@outlook.com 
of stop ‘m in de bus bij St Annastraat 33, 5401 AN Uden 

Puzzelen 

1       SUPER REBUS 

In deze tekening zijn   
wél 12 spreekwoorden 
en gezegdes te vinden. 
Heeft u meer dan de 
helft gevonden dan   
rekenen wij uw oplos-
sing goed.                      
En krijgt u dus één punt. 

OPLOSSINGEN februari  
Drie verbanden: MAAT -  SPEL -  HUIS 
Quizfilippine:      Wordt ons pensioen dit jaar geïndexeerd. 
Taartpuzzel:        CARNIVOOR, ontbrekende letter dus “R” 

PRIJSWINNAAR FEBRUARI: 
Mevr. Marianne Biesterbos. 
Proficiat: De tegoedbon van € 10,00 wordt bij u thuis bezorgd.  

7   Wie wind ….. zal storm oogsten  
8   Je mag alleen rijden met ‘n ……... 
9   De ….. is ‘n gezond vervoermiddel 

   10  Geld wordt minder waard …….. 
   11  Voorloper van fax en email: ….. 
   12  Bier is het lekkerst uit een ... 

Zet de eerste letter van ieder antwoord in de bovenste rij vakjes.  
Maak in de tweede rij van de gevonden letters de oplossing. 

2     2 VOOR 12  PUZZEL  

 
                      

 1   Koningin …...  
 2  Geen dag zonder …. 
 3  ….. is een schotse drank  
 4  Geen export maar …... 
 5  Na zeven komt …. 
 6  ‘n Indiaan woont in ‘n …... 

1  
      

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 3       5 

    8 3    

 9    7  8  

9         

  3  4  1 9 8 

     1  6  

 6      7  

  4  6 8   2 

  1     4  

3     SUDOKU 


