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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            06-51524305 
 

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 

Terugblik én een blik op de toekomst. 

Corona: 
Op het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw was er     
beroering als een echtpaar ging scheiden. Ongehoord, schande, 
was in die tijd de algemene opinie. 

Tijden zijn veranderd. Misschien wat overdreven, maar we lijken in een tijdperk te zijn beland waar  
kinderen op school soms worden gepest als ze nog maar twee ouders hebben. 

Sinds 1962 krijgen 4-jarigen een DKTP-vaccinatie. Deze prik beschermt tegen difterie, kinkhoest,       
tetanus en polio. Een pluim voor de Nederlandse gezondheidszorg en gelukkige ouders omdat hun   
kinderen sindsdien beschermd worden tegen ziekten die veel ellende en verdriet veroorzaakt hadden.    

 

Heden ten dage vindt de ene na de andere demonstratie plaats door mensen die zich afzetten tegen 
gewenste vaccinatie die is bedoeld om het coronavirus klein te krijgen. Demonstreren mag volgens de 
Grondwet en in de Grondwet staat ook dat mensen zelf mogen beslissen wat er met hun lichaam     
gebeurt, maar verstandig lijkt dit in dit geval niet, omdat het niet laten vaccineren betekent dat het 
coronavirus extra op de loer ligt en dat de omgeving van positief geteste mensen grotere risico’s loopt. 
Maar dat wordt maar op de koop toegenomen. Dat mensen jou niet moedwillig mogen blootstellen 
aan risico’s voor het leven is ook een grondrecht. Maar telt het ene grondrecht dan zwaarder dan het 
andere? 

 

Kwetsbare ouderen en hun woonsituatie: 
In de jaren vijftig, zestig van de vorige eeuw rezen pensions en bejaardenoorden als paddenstoelen uit 
de grond. De woningnood onder jongeren was zo groot dat mensen van 65 jaar en ouder verzocht  
werden hun woning te verlaten om ruimte te maken voor jongeren. Ook in deze tijd is sprake van     
woningnood, maar nu bij alle leeftijdscategorieën. Ouderen die hulp nodig hebben, komen steeds 
moeilijker in een woonzorgcentrum terecht. Het beleid van de landelijke overheid is er financieel op 
gericht om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen. Behalve de negatieve 
invloed die dit heeft op doorstroming op de woningmarkt is een nog groter probleem dat weinig famili-
ale menskracht en professionele hulp beschikbaar is om mensen thuis de benodigde hulp en onder-
steuning te geven. In de vorige eeuw waren er nog weinig gebroken gezinnen en de gezinnen groot ge-
noeg om kwetsbare grootouders hulp te bieden. In de huidige tijd, waar familiale banden sterk zijn ver-
anderd en geslonken en ouderen dikwijls nog maar een beperkt sociaal netwerk hebben, gaat het thuis 
blijven wonen bij verhoogde kwetsbaarheid niet lukken. 

 

De komende decennia zullen voor deze doelgroep veel soorten groepswoningen gebouwd moeten 
worden om sociale contacten te bevorderen en dynamiek op de woningmarkt aan te brengen. 

 

Voor de sociale contacten kan het lidmaatschap van Seniorenbelang Uden ook een belangrijke bijdrage 
leveren omdat senioren aan onze activiteiten en evenementen kunnen meedoen. 

 

Frans Peters 

AGENDA 

Dit overzicht is onder voorbehoud 
van wijzigingen: 

Inleveren kopij  

Actueel juli/augustus:  

Uiterlijk zaterdag 18 juni 2022 

Verschijnt: 27 juni 2022 

De volgende Actueel van september 
verschijnt eind augustus. 



 

 

DAGTOCHT LINGE en ALBLASSERWAARD 

 

De evenementencommissie biedt u weer een mooie en ontspannende dagtocht aan. Ditmaal gaan we 
richting Alblasserwaard. We vertrekken ’s morgens om 8.15 uur bij de bekende opstapplaats bij het   
busstation aan de Leeuweriksweg tegenover het voormalige politiebureau (graag 8.00 aanwezig).        
We rijden richting Leerdam, naar de prachtige rivier de Linge. Daar gaan we aan boord van een rond-
vaartboot. U kunt zowel binnen als buiten plaatsnemen. Uiteraard  starten we met tweemaal een kop 
koffie of thee met daarbij 
iets lekkers. Ondertussen 
zijn we aan het varen en 
kunt u genieten van het 
prachtige decor. Vanaf de 
boot is er voortdurend van 
alles te zien in dit heel mooi 
stukje Nederland.                
Er is verder een bar aan 
boord, waar u tegen beta-
ling drankjes kunt krijgen. 

De boottocht die we maken 
zal twee uur duren.  

Tegen het middaguur gaan 
we van boord om vervol-
gens te kunnen gaan genie-
ten van een heerlijke lunch, 
inclusief kroket. 

 

Hierna stappen we weer in de bus. We maken dan een rondrit door de Alblasserwaard onder leiding van 
een gids, die ons heel veel kan vertellen over dit bijzondere gebied.  

Weet u wat  Vloeddeuren zijn? Of Hoogwaterkamers? Of Kamelenrugboerderijen? Natuurlijk kunnen we 
er ons iets bij voorstellen, maar het fijne ervan kan onze gids onthullen. Onderweg zullen we op een paar 
bijzondere locaties stoppen om even rond te kijken en de benen te strekken.  

 

Onze gids heeft iets leuks in gedachten, 
maar daarover wil hij nu nog niets      
zeggen. We laten ons maar verrassen. 

 

Aan het eind van deze middagrit       
stoppen we bij een goed restaurant, 
waar we zullen gaan genieten van een 
prima 3 gangendiner (drankjes zijn hier 
voor eigen rekening). We zullen rond 
20.00 uur weer terug zijn bij de opstap-
plaats in Uden. 

 

 

DONDERDAG 30 JUNI 2022                        minimaal 40 personen                                                                                

 
Reizen 
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Omdat we tijdens deze dagtocht weinig hoeven 
te lopen, is deze ook zeer geschikt voor men-
sen die minder goed ter been zijn. U kunt een 
rollator gerust meenemen. 

De prijs voor deze dagtocht bedraagt € 77,50 
per persoon. 

Dit is incl. vervoer, koffie/thee met iets lekkers, 
boottocht, uitgebreide lunch, rondrit met gids 
en 3-gangen diner 

 

U kunt ev. een annuleringsverzekering afsluiten 
voor € 4,00 p.p. Let wel: deze verzekering geldt 
alleen in geval van calamiteiten, zoals ziekte of 

ongeval, sterfgevallen in uw naaste omgeving of andere ernstige gebeurtenissen.  

U kunt zich opgeven voor deze dagtocht tot en met VRIJDAG 10 JUNI 2022 

 

INSCHRIJVEN: 

Dat kan op twee manieren:  

Via de website: www.seniorenbelang-uden.nl  Vervolgens klikt u op ‘evenement-etentje-reis’ en daar 
vindt u het formulier. U vult het aub compleet in en klikt op verzenden. 

Via een formulier, dat u kunt ophalen bij Eigen Herd aan de Rooysestraat 32. U kunt dit formulier  
ingevuld deponeren in de brievenbus van Seniorenbelang Uden, bij de voordeur. 

U krijgt verder geen aparte bevestiging meer van uw aanmelding. De betaling van het inschrijvings-
bedrag op uw bankrekening is uw bewijs van deelname. Mocht de dagtocht door onverhoopte 
omstandigheden niet door kunnen gaan, dan krijgt u van ons z.s.m. een telefoontje of een e-mail 
bericht. 

De kosten voor deze dagtocht worden in de tweede helft van juni automatisch van uw bankrekening 
afgeschreven. 

Wij willen u er even op attent maken dat alle actuele zaken dagelijks worden aangepast op onze  
website. Een goede tip misschien om daar regelmatig eens op te kijken. 

De evenementencommissie S.U. 

Wim Uijtdewilligen en Frans Peters 

Info: wimuijtdewilligen1947@gmail.com of 06 44402599 

 

                  

 

Gegadigden kunnen voor meer informatie/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 

BESTUURSLID EDUCATIE en VOORLICHTING  

mailto:wimuijtdewilligen1947@gmail.com
mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
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 5-daagse NAJAARSREIS naar de BELGISCHE ARDENNEN     

          maandag 12 t/m vrijdag 16 september 2022   

 

In het MEI nummer van ACTUEEL  mochten wij u deze reis al aanbieden.             

Er zijn al een aantal aanmeldingen binnen. Gelukkig hebben we de laatste datum van inschrijving nu  
kunnen verlengen t/m 30 juni, zodat u op uw gemak kunt overwegen om met deze prachtige 5-daagse 
reis mee te gaan. 

 

 Nog even kort het programma:     

Maandag 12 september:  vertrek uit Uden.  Onderweg koffie/thee met vlaai.  Bezoek aan Maastricht 
en vrije tijd aldaar. Daarna rijden we richting het kleine maar mooie Houffalize in de Belgische 
Ardennen. Daar zijn kamers gereserveerd in het schitterende Hotel Vayamundo ***superior. Hier 
is ons buffetdiner, incl. drankjes. 

 

Dinsdag 13 september:             

 Een buffetontbijt incl. bubbels 
aan het begin van de dag.    
Daarna een bezoek aan het   
indrukwekkende Bastogne War 
Museum en vervolgens aan het 
mooie stadje La Roche-en-
Ardennes. 

 

 

 

 

Woensdag 14 september:  

Met een toeristentreintje door Durbuy, het kleinste stadje ter 
wereld. Genieten van een prachtig uitzicht. Tijd om hier zelf wat 
rond te dwalenDaarna een bezoek aan de La Chouffe brouwerij 
(bier met een kabouter op het etiket); een echt geweldig gastvrij  

onthaal en vervolgens een heel leuke proeverij (kleine glaasjes! Dus u kunt gerust meedoen). 

 

Donderdag 15 september:  

 Een rondrit en een stadswandeling in 
Luxemburg stad o.l.v. een Nederlands-
talige gids.   Luxemburg is een plaats met 
vele (interessante) gezichten. Na afloop 
van de excursie volop gelegenheid om nog 
zelf te winkelen, rond te kijken of een    
terrasje te pakken. 
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Vrijdag 16 september: afscheid van het hotel. Bezoek aan de prachtige natuurlijke watertuinen van 
Annevoie. Rondleiding met een gids. Daarna een stadsbezoek aan de historische plaats Namen 
(Namur). Afsluiting van deze reis met een 3 gangendiner. 

HOTEL VAYAMUNDO:  

 prachtig gelegen hotel met liften,  ruime kamers, TV, eigen badkamer met douche en gratis Wifi. 
Verder is er een zwembad, sauna en fitnessruimte. Drankjes tijdens de maaltijden zijn inbegrepen. 

 

ECHT EEN NAJAARSREIS DIE ONGELOOFLIJK DE MOEITE WAARD IS!! 
 

KOSTEN voor deze reis, incl. vervoer, verblijf, genoemde maaltijden en genoemde excursies: 

€ 499,00 p.p. bij een 2-persoonskamer. 

Toeslag 1-pers. kamer: € 89,00 pp. Er zijn nog een beperkt aantal 1-persoonskamers ter beschikking  

INSCHRIJVING: 

Dit kan alléén via een formulier, dat u kunt vinden bij de S.U informatiekast in Eigen Herd. U kunt het 
(aub volledig) ingevulde formulier achterlaten in de brievenbus van Seniorenbelang-Uden bij de ingang 
buiten. U krijgt na 1 juli via Brabant Expres een factuur van deze reis. 

Begin september is er in Eigen Herd een korte bijeenkomst waarop U de reisdocumenten worden         
aangereikt. 

Verdere informatie kunt u vinden in de Actueel van mei. U kunt mij ook ev. bellen als u meer wilt weten. 
Dat kan tussen 30 mei en 10 juni. Daarna ben ik wegens vakantie even niet te bereiken. 

De evenementencommissie 

 

 

Wim Uijtdewilligen en 
Frans Peters 

Tel. 06 44402599 
      



 

Met de Cultclub naar het Gebroeders van Lymborch museum 

 
Zaterdag 30 april 2022 hadden we met de Cultclub een uitstapje naar Nijmegen, naar het Gebroeders 
van Lymborch museum. We gingen met de bus vanaf het station in Uden. Er was een tijdelijke actie     
zodat 2 personen maar betalen voor 1. Dat scheelt de helft natuurlijk. En geen problemen met het      
parkeren van auto’s. 

 

We kwamen om 14.00 uur aan bij het Gebroeders 
van Lymborch museum in Nijmegen. Het is daar 
gevestigd sinds 2019. De gebroeders hebben daar 
gewoond en gewerkt.   

We werden in 2 groepen verdeeld. Het is daar   
binnen niet zo groot.  

Onze gids was Jan Cornelissen. Hij liet eerst een 
film zien over het leven en werken van de drie 
broers. Daarna mochten we de middeleeuwse  
kelders bekijken die nog redelijk intact waren. 

 

 

 

De drie broers Herman, Paul en Johan van Lymborch, geboren tussen 1385 en 1388 in Nijmegen,          
veroverden de kunstwereld met hun fenomenale miniaturen, waarvan er circa 662 bewaard zijn           
gebleven. Het waren miniatuurschilders. Dankzij hun opleiding in het familieatelier Maelwael-Van Lym-
borch aan de Burchtstraat, leerden zij al jong de vele vaardigheden van een ambachtsman. In 1400      

vervolgden zij hun opleiding in Parijs. Vanaf 1402 traden 
Paul en Johan, toen slechts 17 en 14 jaar, in dienst van    
Filips de Stoute op voordracht van hun oom Johan 
Maelwael.  

De broers vervaardigden in Parijs 384 volledige en 128 
onvolledige miniaturen van een Bible moralisée. Na de 
dood van de Bourgondische hertog in 1404 stelde Jan, 
hertog van Berry, de drie broers aan als hof kunstenaar 
en later als zijn kamerdienaar. Voor hem vervaardigden 
zij de Belles Heures (1405-1409; coll. Metropolitan     
Museum) en Très Riches Heures du duc de Bery     
(1411/12-1416; coll. Musée Chantilly, Condé).                                     
Deze getijdenboeken behoren door 
hun fabelachtige verfijning tot de 
belangrijkste uit de Late middel-
eeuwen. Tussen de bedrijven door 
keerden zij met enige regelmaat 
terug naar Nijmegen om hun bezit 
aan onroerend goed veilig te      
stellen.  

 
Cultuur 
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In 1416 overleden zij, waarschijnlijk aan de 
pest, evenals hun opdrachtgever. 

Hun werk is vernieuwend, omdat voor het 
eerst pagina vullende landschappen werden 
geschilderd, met overtuigend slagschaduw, 
een fel realisme en sprankelende, peperdure 
kleurpigmenten die nog niets van hun kleur-
kracht hebben verloren.  

 

 

 

 

 

De complexe, mathematische composities 
doen niet onder voor die van Johan Vermeer. 
Opvallend is tevens dat tot een eeuw na hun 
dood, zowel in hun geboorteland als in andere 
West-Europese landen hun werk inspiratie-
bron is geweest voor kunstenaars. Met het 
kunstenaarsgeslacht Maelwael-Van Lymborch 
begint de Nederlandse schilderkunst. Nu wor-
den ze de Rembrandts van de middeleeuwen 
genoemd. 

 

Na ons bezoek aan het museum hebben we 
nog wat gedronken op een terras.  

Hierna vervolgden we onze weg weer naar 
het Station om met de bus weer naar Uden te 
gaan. Om half zes kwamen we weer aan op 
het busstation in Uden. We zijn benieuw wat 
we de volgende keer weer gaan doen. 

 

Marianne Biesterbos 

 

 
Cultuur 
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Activiteit Kunst & Cultuur 

In deze laatste bijdrage voor de zomer blikken we vooruit op wat er het komende najaar op het program-
ma staat. In de vorige Actueel was al aangekondigd dat Oekraïne daarin een prominente rol zal spelen. 

 

Op vrijdag 16 september bijt Joop van Velzen het spits af met een lezing over muziek uit Oekraïne. 

 

Vervolgens zal op 23 september, 7 en 14 oktober Wil Boetzkes drie lezingen verzorgen onder de titel: Oe-
kraïne, cultuurhistorisch bezien. Om u een indruk te geven wat u in deze lezingen mag verwachten, treft 
u onderstaand de tekst aan die Wil Boetzkes mij hierover heeft toegestuurd:  

 

Oekraïne: parel van Oost-Europa- caleidoscoop van culturen  
Het grootste land van Europa heeft in de loop van de eeuwen een bewogen geschiedenis gekend.  

De machtige Djnepr was al in de 9de eeuw de belangrijkste handelsader van Scandinavië naar de Zwarte 
Zee, van de Vikingen naar de Grieken. De rivier was het strijdtoneel van gevechten tegen veel ver-
overaars, Mongolen, Tataren, Litouwers, Polen en Russen. Oekraïne was het woongebied van Scythen en 
Sarmaten, zag Griekse kolonies ontstaan aan de oevers van de Zwarte Zee en werd een sleutelgebied van 
de Oost Slavische cultuur. Het werd het eerste kerngebied van het rijk Rus en de hoofdstad Kiev maakte 
een gouden periode door onder Vladimir de Grote en Yaroslav de Wijze.  

In de 18de en 19de eeuw bloeide een kozakkenrepubliek, het land werd een mondiale korenschuur.  

Oekraïne leverde enkele van de belangrijkste avant-garde kunstenaars op, zoals Kazimir Malevitsj en 
Vaslav Nizjinski. De oudste orthodoxe kerken van het Russisch rijk staan in Kiev, de St. Sophia of het Lavra 
klooster. In het westen van het land staan nog vele originele houten kerken.  

 

 
Kunst en cultuur 
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Kunst en Cultuur 

 

De Poolse en Habsburgse aanwezigheid is goed voelbaar 
in steden als Lviv, van gotiek tot Jugendstil.  

In Odessa komen Europese en Aziatische culturen samen. 
De Krim was door de eeuwen een favoriete  

vestigingsplaats aan de Zee van Azov, voor de Grieken, 
Mithridates VI van Pontus, de Goten, de Chazars, de   
Mongolen en de Russen. Catharina de Grote verwierf de 
Krim en maakte van steden als Simforopol en Sebastopol 
Russische steden met eigen karakteristieken. Beroemde 
Russische architecten als Bartolomeo Rastrelli ontwierpen 
in Oekraïne fameuze gebouwen.  

Als Oekraïne ‘grensgebied’ betekent, dan komt deze naam 
meer dan ooit tot zijn recht in de pluriforme cultuur en 
grote betekenis voor de geschiedenis van Oost-Europa en 
Rusland. 

  

 

Na dit Oekraïens avontuur staan er nog vier lezingen op het programma, te weten: 

 

28 oktober                  Jos Meersmans          ‘Schittering en Tragiek’ (Schumann-Brahms) 

25 november              Joop van Velzen         Muzikale uitkomst uit de Verlichting 

 9 december               Joop van Velzen         Lezing geheel gewijd aan Kerstmuziek 

16 december              Wil Boetzkes               Kerst-/Nieuwjaarslezing 

 

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

De bijdrage voor deelname aan de lezingen blijft vooralsnog vastgesteld op 10 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 dan 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 

(Dmytro Bortnjanski Oekraïens componist) 

mailto:p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl
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Oplossingen Mei:  

Puzzel 1: Punaise.  

Puzzel 2 : Formulier.     

Puzzel 4: Tenvolle. 

Sudoku: 

3 4 5 6 8 2 7 9 1 

1 8 9 3 7 5 2 6 4 

6 2 7 4 9 1 3 5 8 

8 5 3 1 4 6 9 7 2 

9 7 2 5 3 8 1 4 6 

4 6 1 7 2 9 8 3 5 

7 1 4 2 6 3 5 8 9 

5 9 6 8 1 7 4 2 3 

2 3 8 9 5 4 6 1 7 

PRIJSWINNAAR APRIL 
Anne de Haan, Uden 
Proficiat,  de waardebon van € 
10,00 wordt bij u thuis  
bezorgd.  

Oplossing: 

Oplossing: 

 

 

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

1     2 VOOR 12  PUZZEL  

            

1  
 

2  

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 

7   Daar stopt ‘n trein: ……. 

8   Maakt je aan het  lachen: ….. 

9   Zware wind: …... 

10 Tegenovergestelde van zuid: ….. 

11 Sommigen kijken er uren naar: ……... 

12 Bespeelt een orgel: …….. 

 1 Filmmaker: ……. 

 2 Zeer sterke drank: ... 

 3 Baas  in een bedrijf : ……... 

 4  Koude buiten houden: …….. 

 5 Partner van Eva : …. 

 6 Een nalatenschap: ……. 

3   REBUSSEN 

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 

 2    PAARDENSPRONG 
Je vindt het woord door een sprong    
te maken in een L-vorm. Vanaf de start-

letter V sla je steeds twee letters over, de 
derde letter wordt dan de volgende letter 
in het woord. Als je helemaal rond gaat, 
ontstaat er een woord. 

K T E 

I  A 

N R V 

SENIOREN 
BELANG 
UDEN 


