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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 en de “NIEUWSBRIEF” van Eigen Herd. 

 
Colofon 
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LEDENADMINISTRATIE  

 

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 

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 

Foto’s graag afzonderlijk insturen in groot formaat. 

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) 

Antoon en Riek Wijdeven                      0413-247029     
                                                                    06-24698918 

BELASTINGINVULLERS 
Zie informatie en gegevens op onze website. 
Nieuwe klanten moeten zelf een afspraak maken. 

DISTRIBUTIE Actueel-ONS-E.H. 

BESTUURSSAMENSTELLING 

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 

ERFENIS en BELASTINGEN:  
EEN VORDERING OP DE LANGSTLEVENDE 

 

Als de 1e ouder in een familie overlijdt zonder testament en was gehuwd in gemeenschap van goederen, 
hebben de kinderen een zogeheten ‘vordering op de langstlevende’.  
Hierover zijn soms misverstanden en daarom wordt aan de hand van een voorbeeld met willekeurige 
namen en leeftijden toegelicht wat de ‘vordering op de langstlevende’ inhoudt. 

 

Johanna (75) heeft onlangs haar man Willem (79) verloren. Johanna weet dat Willem en zij elk een eigen 
erfenis achterlaten (ieder de helft van de huwelijksgemeenschap) en dat er ‘iets’ is met het geld dat hun 
twee kinderen nu van haar tegoed hebben, uit de erfenis van Willem. De erfenis van Willem is in dit 
voorbeeld dan die helft van de huwelijksgemeenschap.                              

Maar hoe zit dat nu precies? 
WIE ZIJN DE WETTELIJKE ERFGENAMEN 
De wettelijke erfgenamen zijn in dit voorbeeld de moeder, Johanna en de 2 kinderen. Elk van hen heeft 
dus recht op 1/3 deel van de nalatenschap van Willem. 
SCHULD 
Als Willem overlijdt en er is geen testament, krijgen beide kinderen een zogeheten ‘vordering op de 
langstlevende’. Dat houdt in dat Johanna aan ieder kind het erfdeel uit de nalatenschap van Willem   
verschuldigd is, maar nog niet aan hen hoeft te betalen. Zij houdt dus een schuld aan de kinderen. 
Voor de kinderen is hun erfdeel, 1/3e deel van de nalatenschap van Willem, in beginsel pas opeisbaar bij 
het overlijden van Johanna, hun moeder. 
ERFBELASTING 
Belangrijk is om na het overlijden van de 1e echtgenoot, in dit geval Willem de vader, altijd vast te leg-
gen wat de nalatenschap is en dus ook de grootte van de vordering van de kinderen. Daarover moet je      
namelijk erfbelasting betalen. 
Het is voor de kinderen belangrijk dat zij zich bij het overlijden van Johanna, hun moeder, realiseren dat 
ze alleen nog over Johanna’s nalatenschap erfbelasting hoeven te betalen. 
Over de nalatenschap van Willem, hun vader, - inclusief de toen ontstane erfdelen van de kinderen – 
heeft Johanna, hun moeder namelijk al erfbelasting moeten betalen bij het overlijden van Willem. 
TOT SLOT 
Dit is maar een voorbeeld en ieders situatie kan anders zijn, b.v. als de ouders niet in gemeenschap van 
goederen waren getrouwd of er wel een testament was met afwijkende of speciale bepalingen. Ook kan 
het zijn dat Johanna de nalatenschap van Willem ondertussen heeft opgemaakt, wat is toegestaan en 
zelf ook niets meer nalaat.                                                       In dat geval hebben de kinderen helaas pech. 
Mocht de Johanna uit dit voorbeeld na het overlijden van Willem opnieuw trouwen dan is het heel be-
langrijk om te weten dat de kinderen hun erfdeel van Willem in alle gevallen mogen opeisen na het 
overlijden van Johanna, hun moeder. De nieuwe echtgenoot moet beseffen dat dit erfdeel altijd eerst 
aan de kinderen moet worden uitbetaald, vóór Johanna’s eigen nalatenschap wordt verdeeld. 
Omdat erfenissen dikwijls complex zijn moet er bij speciale gevallen of vragen over erfenissen altijd con-
tact opgenomen worden met een notaris of de juridische helpdesk van KBO Brabant.  
Frans Peters 

AGENDA  

Dit overzicht is onder voorbehoud 

van wijzigingen: 

Inleveren kopij Actueel oktober  

  Uiterlijk zaterdag 17 september       

Verschijnt: 26 september 2022 

Terugkomdag reis Normandie: 

Vrijdag 23 september 10.00 uur 

in Eigen Herd 



 
Vacatures / Informatie 
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BESTUURSLID EDUCATIE en VOORLICHTING 

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

 

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 de  mogelijkheden en beschikbare zaalruimte daarvoor. 

 

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 

5-DAAGSE REIS NAAR DE BELGISCHE ARDENNEN 

Het is fijn, dat deze reis door kan gaan. Inmiddels heeft u de rekening al ontvangen en zijn de aan-
meldingen afgehandeld. Op maandag 12 september vertrekken we per touringcar met 34 mensen      
richting Houffalize. 
Via Brabant Expres krijgt u alle reisbescheiden thuisgestuurd. Hierin staat ook de exacte vertrektijd.   
Wilt u a.u.b. uiterlijk 15 minuten voor vertrek aanwezig zijn? 

Van degenen die al met de reis naar Normandië zijn mee geweest en nu weer meereizen, heb ik de  
dichtgeplakte enveloppen met persoonlijke gegevens nog. Die kunnen ook deze reis weer mee. 
Voor de nieuwkomers: U krijgt per deelnemer twee identieke formulieren thuisgestuurd. Daarop kunt u 
een aantal persoonlijke gegevens schrijven, die wij gesloten bewaren en in geval van uiterste nood kun-
nen gebruiken. Wilt u BEIDE formulieren invullen, in de bijgeleverde enveloppen stoppen en daarna    
uiterlijk 7 september in de brievenbus van Eigen Herd deponeren. 

Een uitgebreide toelichting van het hoe en waarom van deze formulieren wordt aan de formulieren toe-
gevoegd. Het is overigens niet verplicht de formulieren in te vullen. Het is alleen wel handig om het te 
doen. 
Verder hopen we er met zijn allen een heel leuke reis van te maken. Duimt u mee voor heel mooi 
weer? 
 
Wim Uijtdewilligen en Frans Peters. 



 

 
Reizen 
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AUB EVEN UW AANDACHT als u inschrijft voor 

ETENTJES, DAGTOCHTEN en REIZEN 
 

Regelmatig krijg ik bij deze activiteiten formulieren die maar gedeeltelijk ingevuld zijn. Vaak ontbreken 

het lidmaatschapsnummer en/of de adresgegevens.  Dat maakt de verwerking van uw aanmelding   

extra lastig. Als er bijv. staat bij het lidnummer; ‘u wel bekend’, dan is dat niet zo. Ik ken geen ruim 

2000 nummers uit het hoofd. Ik moet dat gaan opzoeken. En bij de financiële afhandeling heeft de  

penningmeester hetzelfde probleem. Dus bij deze mijn dringende verzoek: vul het deelnameformulier 

a.u.b. COMPLEET in. Dank U! 
 

Nog wat anders: Als u zich aanmeldt via de website, dan komen de formulieren via internet bij mij        

terecht. De andere inschrijvingen komen via de brievenbus bij Eigen Herd, die ik regelmatig leeg maak. 

Zodra de inschrijftermijn is verstreken en ik alle inschrijfformulieren heb ontvangen, maak ik een deel-

nemerslijst. Zo gauw als u zich correct aangemeld heeft voor een reis, dagtocht of etentje, mag u ervan    

uitgaan, dat dit door zal gaan. Let er bij een inschrijving via de website wel op of u meteen een               

bevestiging krijgt dat de inschrijving is ontvangen, daar u anders wellicht niet op verzenden heeft      

gedrukt en de inschrijving niet is verzonden.                                

U krijgt dus geen bevestiging dat de inschrijving is ontvangen door S.U. Het is nl. ondoenlijk – en 

daarbij zou het een uiterst kostbare zaak voor S U worden - om iedereen per post of per email een 

bevestiging te sturen.  

Als een uitstapje onverhoopt NIET door zou kunnen gaan, krijgt u wel ALTIJD een mailbericht of tele-

foontje. De afschrijving voor etentjes en dagtochten vindt gewoonlijk plaats vóór de datum van deze 

gebeurtenis. Dat kan soms pas geruime tijd na uw inschrijving zijn. Op het inschrijfformulier staat     

echter altijd vermeld om en nabij welke tijd de afschrijving plaats vindt. De automatische afschrijving 

op uw bankrekening is tevens het bewijs dat u ingeschreven hebt en van de incasso’s krijgt iedereen 

wel een emailbevestiging of brief. 

Bij meerdaagse reizen krijgt u via Brabant Expres de nota per mail thuisgestuurd. Indien geen mailadres 

bekend is, gaat dat per post. U moet daarna aan hen het geld overmaken. 

Van leden die een emailadres hebben wordt verwacht dat zij altijd zelf hun emailberichten lezen of 

deze laten lezen door bv. kinderen of hulpverleners en als dat het geval is dan zullen zij ook altijd ons 

emailbericht over de incasso van de deelnamekosten van een dagtocht, evenement of etentje zien, 

of het emailbericht met de nota van Brabant Expres en dus op de hoogte zijn van hun deelname-

bevestiging.  

Mocht iemand zijn of haar email niet lezen, dan is het wenselijk om dit emailadres te laten vervallen 

bij onze ledenadministratie, zodat deze mensen altijd een brief krijgen. 
 

Als u vragen, opmerkingen e.d. over onze uitstapjes hebt, bel of mail dan alleen mij. Andere bestuursle-

den zijn vaak niet op de hoogte van details. Ook bij ev. afmeldingen kunt u het beste mij mailen of bel-

len. 
 

Wim Uijtdewilligen 06 – 44402599   wimuijtdewilligen1947@gmail.com  06 – 44402599 

wimuijtdewilligen1947@gmail.com  

 

 

mailto:wimuijtdewilligen1947@gmail.com
mailto:wimuijtdewilligen1947@gmail.com
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Theaterspoor presenteert: 

Podcast ‘Marieke, of: Het meiske en de paarse hei’ 

Vraag een kenner waarom de heide in augustus van kleur verschiet en je krijgt een interessant  

verhaal over stikstof en heidebeheer en zo. In de Maashorst weten we beter. Luister maar naar het 

verhaal van Marieke... 

… een verhaal waarin je zult ontdekken waarom de heide steeds weer paars kleurt en wat de          
ontmoeting tussen Marieke en Onze Lieve Vrouw ter Linde – 600 jaar geleden! - daarmee te maken 
heeft.  

Dit verhaal werd gelukkig bewaard in het boek ‘Udense vertellingen’ van Kruisheer A. van den Elsen. 
Marc Isphording bewerkte het tot een spannende vertelling waardoor je nooit meer over de hei zult 
wandelen zonder aan dit meiske te denken. 

 

Digitaal luisterverhaal  

 

De beste plek om het verhaal van Marieke te beluisteren is waar zij ooit haar leven leefde:                 
de Maashorst. Wandelend of zittend op een van de bankjes op de Kanonsberg en de Slabroekse hei. 
Maar languit thuis op de bank met je ogen dicht kan natuurlijk ook!   

 

De podcast ‘Marieke, of: het meiske en de paarse hei’ vind je vanaf 14 augustus op 
www.theaterspoor.nl/marieke en op Spotify, Google en Apple. Het verhaal duurt zo’n 20 minuten en 
is bedoeld voor volwassenen en voor begeleide kinderen vanaf een jaar of 8.  

Stem: José Kuijpers • Tekst: Marc Isphording • Regie: Moniek Merkx • Soundtrack: Bart van Don-

gen •  Opname-techniek: Stan Bes / Maaspodium Rotterdam • Fotografie: Willem Kuijpers •                           

Productie: Theaterspoor • Educatie: Kunst & Co. • Dank aan: Leny van Grootel, Adriaan Sanders,          

Sara Giampaolo, Maas Theater en Dans en Bibliotheek Uden (NOBB). 

Deze productie kwam tot stand met steun van de Gemeente Maashorst en maakt onderdeel uit van 

het project Kom op verhaal in de Maashorst. 

Voor nadere inlichtingen: Marc Isphording, 0413 247 684 / 06 4848 2813 

http://www.theaterspoor.nl/marieke


 

Dagtocht: ROYAL TOUR en Paleis Het LOO op donderdag 6 oktober 2022 

Deelname: min 40 personen         begeleiding: Wim Uijtdewilligen en Frans Peters 

 
Een koninklijk dagje uit. We vertrekken om 8.00 uur bij 
onze bekende opstapplaats aan de Leeuweriksweg t.o. 
de brandweerkazerne. Daarna gaan we op een locatie 
in de bossen koffie of theedrinken met iets lekkers   
erbij. Vervolgens stapt onze gids Irene (nee, niet de 
prinses) aan boord en maken we een prachtige tour 
met een aantal stops langs wondermooie plekken.   
We zien de schitterende omgeving rond Apeldoorn 
met vele monumenten, kleine dorpjes, landgoederen                
en bossen in beginnende herfsttinten.  

 

We eindigen weer bij het restaurant waar we koffie 
gedronken hebben. Daar krijgen we de lunch met soep, 
brood, kroket en koffie of thee. 

 

 

 

 

 

 

Na deze lunch rijden we naar Paleis Het Loo. Jarenlang is men bezig geweest met de restauratie, maar 
sinds enkele maanden is dit koninklijke verblijf weer toegankelijk voor publiek. We hebben hier uitge-
breid de tijd om te kijken naar de koninklijke verblijven, de indrukwekkende baroktuinen met hun fon-
teinen, de stallen en de koetshuizen met hun koninklijke rijtuigen en oldtimers. Prachtig om te zien. 

Na deze ‘Royal Visit’ rijden we naar een restaurant voor een Pannenkoekendiner ter afsluiting. Rond 
20.00 uur zullen we weer in Uden arriveren. 

 
 

 Reizen  
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De kosten voor deze dagtocht zijn € 77,50 pp. (Drankjes bij het diner zijn voor eigen rekening) 

Dit bedrag wordt eind september van uw rekening afgeschreven en daarvan krijgt u bericht. 

Een annuleringsverzekering voor deze dagtocht is mogelijk voor een bedrag van € 4,00 pp. 

Wilt u bij uw aanmelding vermelden of u hier wel of geen gebruik van wilt maken? 
 

U kunt zich aanmelden voor deze dagtocht tot en met maandag 19 september 
 

AANMELD PROCEDURE en BEWIJS VAN DEELNAME. 

Aanmelden kan op twee manieren: 

Via een formulier, dat u in Eigen Herd kunt halen en daarna ingevuld weer in de brievenbus van      
Seniorenbelang Uden kunt deponeren. 

Via onze website: www. Seniorenbelang-uden.nl Ga daarna naar evenement-etentje-reis en klik hier-
op. U vindt dan in de kolom eronder het inschrijfformulier. 

Vriendelijk, maar dringend verzoek: wilt u het formulier aub geheel invullen, dus graag met uw lid-
maatschapsnummer en adresgegevens erbij. Dat bespaart ons heel veel werk.                                                                                                                             
Na aanmelding krijgt u verder geen aparte bevestiging. Alleen als de dagtocht NIET doorgaat krijgt u 
van ons een telefoontje of een mailtje. Wel krijgt u een emailbevestiging of brief als het bedrag wordt 
geïncasseerd.     Deze email of brief kunt u dan tevens als uw bevestiging van deelname beschouwen. 

Wij wensen u allen een fijne dag toe. 

 

De evenementencommissie 

Wim Uijtdewilligen 06 -44402599  

Frans Peters 

Wegens vakantie en begeleiding van de reis naar de Ardennen is Wim Uijtdewilligen niet te bereiken 
tussen 9 en 16 september en Frans Peters tussen 12 en 16 september. 
 

 
Reizen  
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Informatie 

 

Gratis je verkeerskennis opfrissen?  

 
Veilig Verkeer Nederland organiseert gratis opfriscursussen in de gemeente Maashorst. 

We willen allemaal zo lang mogelijk onze eigen boodschappen blijven doen. Makkelijk een bezoekje 
brengen aan een vriend of familielid. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt 
wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dan dat je zo lang mogelijk mobiel 
blijft?  

 

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan meedoen met de VVN Opfriscursus van Veilig Verkeer Neder-
land. In opdracht van de gemeente Maashorst en in samenwerking met de lokale seniorenverenigingen, 
organiseren we dit jaar een aantal opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren automobilist.          
Helemaal gratis, op een locatie in de buurt en ook nog eens gezellig.  

Waarom een opfriscursus nuttig is? “Natuurlijk fiets je al je hele leven en heb je waarschijnlijk al jaren je 
rijbewijs. Meer dan genoeg ervaring dus.” zegt de projectleider van Veilig Verkeer Nederland in Noord-
Brabant. “Toch ben je, als je wat ouder wordt, een stuk kwetsbaarder in het verkeer dan een 20-jarige. 
Als er iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak ernstiger. Maar je wilt wel blijven fietsen en autorijden.      
Daarvoor kan onze opfriscursus helpen: je verkeerskennis wordt weer even bijgespijkerd en je krijgt 
praktische adviezen van onze instructeur.”  

 

Wat gaan we doen?  

Je kunt meedoen met een opfriscursus waar je verkeerskennis wordt bijgespijkerd. Onze instructeur 
geeft uitleg over oude en nieuwe verkeersregels, -situaties en -borden.  

 

Doe mee met de gratis VVN Opfriscursus! 

We organiseren onderstaande cursussen (je wordt beide dagen verwacht): 

Dinsdag 20 en 27 september 2022; tijdstip 9.30 – 11.30 uur in Uden 

Donderdag 6 en 13 oktober 2022; tijdstip 09.30 – 11.30 uur in Schaijk 

Woensdag 2 en 9 november 2022; tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Uden 

 

Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Maashorst 
dan kun je je tot één week voor aanvang van de cursus aanmelden op  

https://vvn.nl/opfriscursusmaashorst of tijdens kantooruren bellen met 088-5248850. 

 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestigingsmail met de locatiegegevens. 

https://vvn.nl/opfriscursusmaashorst
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Activiteit Kunst & Cultuur 
De zomervakantie zit er voor de meesten van ons weer op. Tijd dus om uit te kijken naar de start van het 
lezingenprogramma voor het komende najaar. Onderstaand nog eens de data en de onderwerpen die op 
het programma staan: 

 

16 september  Joop van Velzen Oekraïne, nu eens muziekhistorisch in beeld (en geluid!) 

23 september  Wil Boetzkes Oekraïne cultuurhistorisch bezien, deel 1 

7 oktober   Wil Boetzkes Oekraïne cultuurhistorisch bezien, deel 2 

14 oktober   Wil Boetzkes Oekraïne cultuurhistorisch bezien, deel 3 

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 

Het aantal aanmeldingen is over de hele lijn alleszins bemoedigend en is weer helemaal terug op het   
niveau van voor de pandemie. Tot op heden zijn er gelukkig nog geen signalen dat we rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen. Laten we hopen dat dat zo blijft. 

 

 

 

 

In aanvulling op het lezingenprogramma kan ik nog melden dat het onderwerp voor de Kerst-/
Nieuwjaarslezing inmiddels bekend is. Van Wil Boetzkes ontving ik onderstaande tekst als inleiding op 
deze lezing: 

 

De eenhoorn: van fabeldier tot Kerstmis 
 



Slechts zelden heeft een legendarisch fabeldier zo’n opvallende plaats weten te verwerven in Bijbelse 
voorstellingen als de eenhoorn.  Al vroeg verscheen het fabeldier in de Indusbeschaving en de Chinese 
cultuur. De eenhoorn komt niet voor in de Griekse mythologie maar schrijvers waren overtuigd van zijn 
bestaan, ook in de Romeinse tijd. Er werd verteld dat het om een antilope, een neushoorn, een paard of 
een hert ging. De middeleeuwse kennis over het fabeldier was afkomstig uit Bijbelteksten en antieke 
bronnen.  
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 De populaire belangstelling nam zienderogen toe sinds de Physiologus in laat-Romeinse tijd verscheen als 
voorloper van de middeleeuwse Bestiaria en waarin een latere beroemde allegorie was opgenomen die 
beschrijft hoe de niet te vangen eenhoorn slechts getemd kon worden door een maagd. Volgens christe-
lijke interpretatie moest het gaan om de Annunciatie en incarnatie van Christus. Het werd een standaard 
en zeer populair motief in de middeleeuwse iconografie en vormde de verbinding tussen de menswording 
van Christus en zijn dood. Het thema van Maria en de eenhoorn verving soms het hoofdthema van de Ge-
boorte van Christus of werd eraan toegevoegd. In de late middeleeuwen nam het thema in de beeldende 
kunst een enorme vlucht. Vervolgens werd het een symbool van kuisheid, verhuisde zo naar de hoofse 
wereld. De  fijngemalen hoorn van het dier gold niet alleen als medicijn, maar werd zelfs als afrodisiacum 
gebruikt. 

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 her-
innering, 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  

Kunst en Cultuur 

mailto:p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl
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Informatie 

UW STEM OP SENIORENBELANG UDEN IS GELD WAARD  

Ook dit jaar organiseert Rabobank Uden/Veghel weer de Rabobank Clubsupport (voorheen Rabobank 

Clubkas Campagne), waarbij de Rabobank de verenigingen en stichtingen in de regio Uden/Veghel 

ondersteunt. Seniorenbelang heeft zich ook dit jaar weer aangemeld met als doel geld op te halen 

voor onze activiteiten.  

STEMMEN:          

Bent u lid van de Rabobank, dan kunt u stemmen via uw Rabobank-App (bij Service en Lidmaatschap) 

of via de website van de Rabobank van 5 t/m 27 september. U kunt maximaal op 3 verenigingen of 

stichtingen stemmen. 

OPROEP: 

Het is voor Seniorenbelang Uden belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel 

mogelijk stemmen en daarmee geld te vergaren. Het zou daarom fantastisch zijn als u en uw familie, 

vrienden en kennissen hun stemmen geven aan Seniorenbelang Uden tijdens deze campagne.      

LAAT UW STEM DUS NIET VERLOREN GAAN 



 

Podiumschool SPOENK Senior 
 

Hebt u altijd al willen acteren, een mooi verhaal willen vertellen, willen zingen, dansen, slappelachen of 
prachtig willen huilen? Maar het nooit gedurfd, gedaan of juist wel maar wilt u het weer eens oppakken? 
Wilt u nu ook eindelijk weleens 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 7 vrijdagen gaan we aan de slag en we sluiten af met een soort revue voorstelling die we samen       
maken.   

In 7 bijeenkomsten kijken we waar uw talenten liggen, wat u graag zou willen doen en wat er voor 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 achteraan komt 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:  7,14 en 21 oktober, 4,11,18 en 25 november 

 

Voostelling is op 26 november in de middag 

Kosten: 84 euro 

Vol = Vol 

Voor meer informatie kunt u altijd even een mailtje sturen naar: info@gekheidopeenstokkie.nl 

 
Informatie 
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Puzzelen 

 
Seniorenbelang Uden  Pagina 15 

 

PRIJSWINNAAR JULI/AUGUSTUS 
Biek van Beek Uden 
Proficiat: De tegoedbon van € 10,00 
wordt bij u thuis bezorgd.  
OPLOSSINGEN juli/augustus: 
Puzzel 1= BANKIER 
Puzzel 3= FIGUREN 
Puzzel 4= INGENIEUR 

OPLOSSING: 

 

 

 

SLEUTEL KANT IJZER 

TAFEL CIRKEL BEL 

SIER DEUR SPRIET 

VAKANTIE MAAIER FIGUUR 

WELKE 3 WOORDEN ZOEKEN WE? 

1. “Vier woorden horen bij elkaar wij zoeken de drie verbanden “ 

 

I X U 

R  F 

I C C 

  2 Paardensprong 

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

letter S 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. 

3 Sudoku  
Vul de cijfers 1/t/m 9 in elk blok,  
elke   kolom en elk rijtje in. 

Voor elke puzzel krijgt u 1 punt. Totaal dus maximaal 4 punten. 
De winnaar is degene met de meeste punten en ontvangt een              

tegoedbon van € 10,00 
Bij meer goede inzendingen wordt geloot. 

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

  4 Paardensprong 

 

Oplossing: 

Oplossing: 

j 


