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          Van de bestuurstafel                       

2013 door de ogen             

van de voorzitter. 
 

Het eerste volle jaar zit er op voor mij 

als nieuwe voorzitter. In 2012 heeft 
Gerda van Dinter samen met de zitten-
de bestuursleden een aanvang ge-
maakt met het verdelen van taken en 
verantwoordelijkheden. Dit initiatief 
past in mijn zienswijze daarom hebben 
we met alle bestuurleden de taakver-
deling verder uitgewerkt. 
 

Vanaf 2011 was De Heyacker helaas 

niet langer het onderkomen voor veel 
van onze binnenactiviteiten. Het was 
onze grote wens om de binnenactivitei-
ten toch weer onder één dak te bren-
gen. 
 

Van december 2012 tot en met maart 

2013 leek het er op dat dit zou gaan 
lukken; onze activiteiten zouden tot 
aan de oplevering van de nieuwe Ros-
molen een tijdelijk onderkomen krijgen 
in het leegstaande SKW gebouw. De 
gemeente keurde begin april de plan-
nen af wat voor ons uitermate teleur-
stellend was. Kalligraferen, handwer-
ken en bestuursoverleg zijn wel in het 
SKW gebouw ondergebracht en wij 
zijn zeer verheugd dat het kantklossen 
alsnog een tijdelijke plaats gekregen 
heeft in St. Elisabeth.  

De wijzigingen in het SeniorenContact 

zijn sneller gegaan dan verwacht. Ge-
rard Kouwenberg heeft jarenlang als 
eindredacteur en met veel enthousias-
me het SeniorenContact voor u ge-
maakt. 
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ONS (data zwart) 

ONS+SENIOREN CONTACT 

10 februari       10 maart       

14  april       12 mei           

16 juni             08  augustus      

08 september 13  oktober      

10 november  08  december 

In de praktijk betekent dit, dat 

2e week v/d maand de bladen 

worden bezorgd. 



Vervolg:                          

Van de bestuurstafel 

2013 door de ogen van de voorzitter. 

Vanaf eind 2013 heeft Ben Schonenberg de eindredactie op zich genomen. 

We hebben enkele nieuwe adverteerders en we hopen om samen met u,           
onze lezers, het Seniorencontact uit te bouwen tot een 2 maandelijks blad 
waar u naar uitkijkt. 

Het aangesloten zijn bij een overkoepelende bond blijft de gemoederen bezig-

houden. Ik vind het uitstekend dat leden opkomen voor hun eigen ideeën en 
betrokken zijn bij het wel en wee van onze vereniging. Een aantal jaren gele-
den heeft het bestuur besloten om over te stappen naar KBO Brabant. De be-
langrijkste reden was: de afdracht per lid aan de Gelderlandse bond was erg 
hoog. Wij zijn vooral lid van een grotere bond omdat deze veel meer in staat is 
om, op landelijk niveau, op te komen voor de belangen van senioren: voor ons 
dus. Daarnaast heeft het lidmaatschap meerdere voordelen zoals een korting 
op de zorgverzekering. 

Voor mij persoonlijk geldt: of ik nu de Nestor op de deurmat krijg of de ONS, 

de meeste Gelderse of Brabantse plaatselijke artikelen zijn allemaal ver van 
het Maas-en-Waalse vandaan. Het aardige is dat ik bij de meeste reacties te 
horen krijg dat men zich toch meer aangetrokken voelt tot het Brabantse. Voor-
keuren zijn persoonlijk dus een algemene keuze maken blijft lastig. Een sterke 
algemene bond die opkomt voor onze belangen kan voor ons allemaal belang-
rijk zijn, die keus is voor mij niet erg moeilijk. 

Het bestuur krijgt zeer regelmatig leuke en interessante artikelen die wij graag 

met u zouden willen delen. Veel van deze artikelen vragen om een directe ver-
spreiding dus opnemen in het Seniorencontact is lang niet altijd mogelijk. Wij 
willen daarom graag, als extra service aan u, de artikelen verspreiden via e-
mail. Wij beseffen dat lang niet iedereen een e-mailadres heeft maar als deze 
leden het e-mailadres van een naaste doorgeeft kan toch iedereen profiteren 
van deze mailservice. 

Ik hoop veel leden te mogen ontmoeten op onze ledenvergadering. Samen 

blikken we terug naar 2013 en kijken we vooruit naar 2014 en 2015 (nieuwe 
Rosmolen). 

Henri van de Vorst 



HERHAALDE OPROEP 

Beste 50+ Senioren Leden. 

Het bestuur wil heel graag com-

municeren op een manier die past 

bij deze tijd. Bijna iedereen heeft 

wel een computer. Of we er alle-

maal zo makkelijk mee om kunnen 

gaan ??????  

We krijgen regelmatig info van or-

ganisaties, die vragen om onze 

leden over iets te informeren.  

Denk aan: 

Waarschuwing tegen oplichting 

activiteiten.            

Nieuws ouderenbond ANBO 

Nieuws van KBO Brabant           

Uitnodigingen voor activiteiten. 

Aanbiedingen. Etc. etc. 

We vinden het ook een ”plicht” 

om u te informeren met het       

SeniorenContact. Maar dit kan 

soms veel te laat zijn. 

Heeft uzelf geen e-mailadres, 

maar u wilt wel op de hoogte 

worden gebracht. Geef u email- 

adres van een van uw kinderen of verzorger op. Zij/hij kan u dan 

toch informeren                                                                              

Geef uw e-mailadres door aan: jeannedeweijert@outlook.com 

 

We herhalen deze oproep tot we alle leden kunnen bereiken!! 



VOORJAAR 

Elk jaar blijft het toch een wonderlijke belevenis. Na maanden van duister-

nis, kilte, storm, sneeuw, regen, ijzel en een kou die je tot in je botten voelt, 

is dan ineens dat magistrale moment 

aangebroken.  
 

Het gebeurt meestal plotseling. Op een 

dag kom je buiten en voel je meteen 

aan:  er is iets veranderd. Er zit iets in 

de lucht, in het licht. Het ruikt ook an-

ders. Er hangt een verwachtingsvolle 

sfeer buiten, alsof er iets te gebeuren 

staat. En dat is ook zo. De vogels heb-

ben dat meestal als eersten in de gaten.  

Zo viel het mij op dat ik, na maanden van stilte, ineens al heel vroeg in de 

ochtend weer wakker werd van het gefluit en getsjilp van vogels. 
  

Mensen zijn weer buiten bezig en dat is heerlijk, zeker na zo’n lange periode 

van gedwongen binnen zitten. Ik durf zelfs te beweren dat het voorjaar zo’n 

extatisch gevoel oproept omdat we zo lang onder ons herfstig en winters 

kluizenaarschap hebben moeten lijden. Zeker weten dat we de seizoenen, ja 

zelfs de regen, zouden gaan missen als we altijd mooi weer zouden hebben. 

Afwisseling tussen warme en iets warmere dagen wordt namelijk al snel 

stomvervelend.  
 

Het ontluikende groen in onze tuin doet pijn aan mijn ogen, de hosta’s    

groeien zienderogen en af en toe zorgt een zacht briesje ervoor dat de zoete 

bedwelmende geur van de sneeuwbalstruik mijn neusgaten bereikt en ver-

went.  

 

Het is voorjaar! 



Tuin & Buiten Event 

In de winter van 2014 wordt op 14,15 

en 16 februari voor de tweede maal het 

Tuin & Buiten event georganiseerd. 

Deze consumentenbeurs is de nieuwe 

inspiratiebron voor tuinliefhebbers en 

eenieder die graag buiten leeft. De 

evenementenhal Cuijk wordt omgeto-

verd tot een grote voorbeeldtuin. Toon-

aangevende hoveniers uit de regio ma-

ken er samen met vele bedrijven voor 

bestratingmaterialen, tuinmeubelen, 

serres, tuinhuisjes en overige tuinarti-

kelen een perfect totaalplaatje van 

waar iedere bezoeker de juiste inspira-

tie krijgt. Ook de nieuwste trends voor 

het ‘buitenleven rondom het huis’ krij-

gen ruim aandacht waardoor de aantrekkingskracht voor het grote publiek 

enorm is. Het Tuin & Buiten Event in Cuijk wordt georganiseerd in  Evene-

mentenhal Cuijk, Korte Oijen 3, 5433 NE Katwijk. 

OPENINGSTIJDEN      

14 februari 2014 van 11.00 – 21.00 uur. 
15 februari 2014 van 10.00 – 17.00 uur. 
16 februari 2014 van 10.00 – 17.00 uur. 

ENTREEPRIJS 

Volwassenen € 5,00 incl. kopje koffie/thee bij inlevering van consumptiebon 

65-Plussers € 3,50 incl. kopje koffie/thee bij inlevering van consumptiebon 

 

ENTREEPRIJS  SENIOREN 

Voor vrijdag 15 februari zijn de senioren van harte welkom voor een 
prijs van € 2,50 inclusief een kop koffie/thee (normaal €5,00). 

www.seniorenleeuwen.nl 
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Kom uit die 

bank Henk, ga 

iets doen 

   

   

   

FIETSEN 

Vertrek    
vanaf 
Kerkplein   

 
 
 

Mei t/m oktober 
Een keer per 2 weken   

woensdagmiddag 
 

Start om 13:30uur 

Afstand 20 tot 40 km 

 

opgeven bij: 
Willemien Romijnders 
591990 

BILJARTEN 

Huize 
Elisabeth 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

’s Middag vanaf  ± 14:00uur 
’s Avonds vanaf  ± 18:00uur   
Competitie ma.- wo.- do. 
Vrij biljarten vrijdag - zaterdag   
en elke avond 
Activiteiten Elisabeth  
hebben altijd voorrang.  
opgeven bij: 
Henri v.d. Vorst   595880 

BOETSEREN 

Bij ie-
mand  
thuis 
 
 

 
 

 
 

September t/m mei 
 
Een keer per week 
woensdag 
10:00 tot 12:00 uur 
In ruimte bij een van de leden 
thuis 
opgeven bij: 
Arnold v. Rossum  593049 

BEWEGEN 

Dorps-
huiszaal 
De Ros-
molen 
 

 
 

 

September t/m april 
(m.u.v. schoolvakanties) 
Een keer p/week 

 

Op woensdag  13:30 tot 14:30 
uur 

 
opgeven bij  
Iny van Koolwijk    594821 

BINGO 

Dorps-
huiszaal 
De Ros-
molen 
 

 
 

 

Oktober t/m mei 
 
Een keer per maand 
 
Elke 1e dinsdag 
14:00 tot 16:00 uur  
 
Informatie bij: 
Nellie Broeder    592090 

BOWLING 

Moeke 

Mooren   

Appel-
tern 
 
 
 

September t/m mei 
2e Woensdag van de maand  
Van 10:00 tot 11:00 uur 
 

08 jan. - 12 febr. - 12 maart  -  

09 april - 14 mei   
€ 3,50 p/keer 

opgeven bij: 
Nelly vd Hurk   593255 

Zaal   
De  
Rosmo-
len 

 
 
 

 

September t/m april 

 
Een keer per week 

dinsdag13:30 tot 15:30 uur 

 
 
opgeven bij: 
Tonny Crommentuyn 
591753 

HANDWERKEN JEU des BOULES 

Tuin  
Elisabeth 
 
 

 
 
 

Gehele jaar 
Dinsdag  woensdag  donder-
dag 
13:30 tot 16:00uur 
 
 
opgeven bij: 
Wil van de Zandt   591078 
Wilma Bosman      592025 



   

   

   KLUSSENDIENST 

LEESKRING 

Biblio-
theek 
 
 
 

 

 
September t/m april 

 
Een keer per maand 

 
donderdag 10:00 tot 12:00 uur  

 
opgeven bij: 
Netty Heimeriks   591563 

LUISTERKRING 

Biblio-
theek 
 
 

 
 

 
 

September t/m april 

 
Een keer per week 

 
maandag 10:00 tot 12:30 uur 
 
opgeven bij: 
Netty Heimeriks   591563 

KALLIGRAFEREN 

Zaal  
De  
Rosmo-
len 
 
 

 
 

September t/m april 

 
Een keer per week 

maandag 13:30 tot 15:30 uur  

 
O.l.v. Gerda Bouman 
opgeven bij: 
Riet Maas   592135 

KAARTEN 

Dorps-
huiszaal 
De  
Rosmo-
len 
 

 
 

September t/m april 

 
Een keer per week 
 
vrijdag vanaf 14:00 uur 
 
informatie bij: 
Leo Janssen    592861 

KANTKLOSSEN 

Elisabeth  
 
2e ver-
dieping 
 

 
 

 

September t/m april 

 
Een keer per week 

 
Maandag 13:30 tot 15:30uur 
 
opgeven bij: 
Cis vd Pol    593169 

KOERSBAL 

Dorps-
huiszaal 
De Ros-
molen 
 

 

 
September t/m april 

 
Een keer per week 
 

donderdag 14:00 tot 16:00 uur 
 

informatie bij: 
Nelly Broeder   592090 

Klussen melden bij: 
Piet Hulsen   541233 
Liefst bellen tussen 
12:30/13:30 -18:00/19:00 
uur 
 
Water, Verwarming, Electra 
Vacature:…….. 
 59…….. 
 
Info over vacature bij: 
 

Leo Janssen    592861 

www.seniorenleeuwen.nl 
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 Geacht bestuur, 

Met ingang van 1 februari 

2014 begint Alex KlusWijs 

met een nieuw spaarsys-

teem voor verenigingen, 

instellingen en stichtingen 

en ideële doelen in de re-

gio. Hierna te noemen ver-

enigingen. 

Een vereniging kan Alex 

KlusWijs per mail verzoe-

ken om deel te mogen ne-

men aan het Alex KlusWijs 

spaarsysteem. Met de in-

voering van dit spaarsys-

teem vervallen alle eerdere 

afspraken voor een spon-

sering of een jaarlijkse fi-

nanciële bijdrage. 

Hoe werkt het spaarsys-

teem? 

Elke klant ontvangt voor 

elke volle 25 euro aan con-

tante aankopen een spaar-

munt. De waarde van één 

munt is 25 eurocent.  Deze 

spaarmunt(en) kan door de 

klant worden gedeponeerd 

in een spaarpot van een 

deelnemende vereniging naar keuze van de klant. 

Alex KlusWijs keert de gespaarde bedragen 1x per kalender jaar uit in de maand 

februari volgend op het kalenderjaar. 

Indien u als bestuur van een vereniging wenst deel te nemen aan deze spaaractie is 
het nodig om u per mail aan te melden. info@kluswijsbeneden-leeuwen.nl 
U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegezonden dat volledig moet worden inge-
vuld en moet worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester van de 
vereniging. 
Om een zo groot mogelijk spaarsaldo op te bouwen is het wenselijk om de leden van 

uw vereniging hierover te informeren. 

Wij wensen u veel succes met de spaaractie. Met vriendelijke groet 

Alex KlusWijs Beneden-Leeuwen  Jan Willem van Tiem 

mailto:info@kluswijsbeneden-leeuwen.nl


ACTIVITEIT INFORMATIE TELEFOON 

Belastingconsulenten Nelly van de Hurk   593255 

Biljarten Henri van de Vorst   595880 

Bingo Nelly Broeder   592090 

Boetseren Arnold van Rossum   593049 

Bowling Nelly van de Hurk   593255 

Bewegen Iny van Koolwijk   594821 

Fietsen Wilhelmien Romijnders   591990 

Handwerken Tonny Crommentuyn   591753 

Internet café Gerard Kouwenberg   592115 

Jeu de Boules Riet Maas   592135 

Kaarten Leo Janssen   592861 

Kalligraferen Riet Maas   592135 

Kantklossen Cis van de Pol   593169 

Klussendienst Leo Janssen   592861 

Koersbal Nelly Broeder   592090 

Kunstbus Netty Heimerinks   591563 

Kunstgroep Toon Banken   593505 

Leeskring Netty Heimerinks   591563 

Luisterkring Netty Heimerinks   591563 

Ouderen adviseurs  Nelly van de Hurk   593255 

Reiscommissie Nelly Broeder   592090 

Vrijwilligers ondersteuning Willie Zondervan   06-23798092 

Website beheer Gerard Kouwenberg   592115 

Senioren Contact Ben Schonenberg   593075 

Ledenadministratie Jeanne de Weijert   592519 



50Plus zoekertjes 

Welkom in de 50 Pluszoekertjes rubriek.  

Wilt u iets kopen, verkopen, ruilen, weggeven, hulp !! 

Dat kan eenvoudig via deze rubriek.  

Stuur uw advertentie naar: svblbs@gmail.com, bent u 

niet zo handig met computer stop uw zoekertje in de 

brievenbus.  Burg.Dittersstraat 32  Beneden-Leeuwen 

Mijn grote hobby is het verzamelen van eier-
dopjes. Alles is welkom. Hout, plastic, aarde-
werk, porselein, glas, metaal. 
Heeft u er nog en doet er niets mee, u maakt 
er mij blij mee. 

 

Truus van Os - van Eck. 

Lijnbaanstraat 23 

Beneden-Leeuwen  

Tel: 501138 
 

 

De collectie bestaat momenteel uit meer 

dan 1300 stuks eierdopjes. 

Ik heb twee kleine dozen staan met leesboeken en na-
slagwerken over tuinieren en andere hobby’s. 
Bel of stuur een e-mail als u interesse heeft. 
Henri van de Vorst, Beatrixstraat 19, 0487-595880, 
hcjmvdvorst@hetnet.nl 
——————————————————————————————————————————————————————————- 

Heeft u op zolder nog oude ansichtkaarten of verjaar-
dagskaarten / kerstkaarten uit verloren tijden dan zou ik 
daar heel blij mee zijn. 
Henri van de Vorst, Beatrixstraat 19, 0487-595880, 
hcjmvdvorst@hetnet.nl 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Ik heb een zo goed als nieuw looprek staan dat wij een 
tijdje hebben moeten gebruiken. 
Mocht u ooit eens in een situatie komen dat u tijdelijk 
een looprek nodig heeft dan wil ik dit graag uitlenen. 
Henri van de Vorst, Beatrixstraat 19, 0487-595880, 
hcjmvdvorst@hetnet.nl 

Op vrijdag  

14 en 28   

februari is er 

geen kaarten 



Via deze rubriek willen wij onze 

jarigen feliciteren.   

Helaas weten wij (nog) niet alle 

voornamen dus staat er achter 

de geboorte datum een m (man) 

of een (v) vrouw.   

Onpersoonlijker kan het bijna 

niet.  

Mede daarom vragen wij aan 

iedereen ons hun voornaam / 

roepnaam te mailen.  

Doordat u ons dit stuurt hebben 

wij ook uw e-mailadres, zoals al 

eerder geschreven in blad wil-

len wij uw e-mailadres gebrui-

ken voor snelle bereikbaarheid 

van berichten die via ons blad 

(veel) te laat zouden kunnen 

zijn. 

van Os - Gerritsen 1-feb v 

Verwoert - Gerritsen 1-feb v 

Peters 2-feb m 

van den Brink 2-feb m 

van Wijk-Elsen 2-feb v 

Frans van Hulst 3-feb m 

Helmond-van Gasteren 4-feb v 

Nolly Koopmans - Jacobs 4-feb v 

Bressers 4-feb m 

van Diën - Quint 5-feb v 

Hol-Douma 5-feb v 

Ans van Kessel - v.d.Hurk 6-feb v 

van Hees-van Eck 7-feb v 

Harrie Pastors 7-feb m 

Vermeulen 7-feb m 

Verhoeven 7-feb m 

Mien van Gelder - van den 

Hurk 

8-feb v 

van Oijen - van Oijen 9-feb v 

de Grauw -Sas 10-feb v 

Marleen Vrolijks - de Kok 10-feb v 

Hol-de Waal 11-feb v 

Mieke van Ass 12-feb v 

van Oijen - van Oijen 13-feb v 

Rien van Rossum 13-feb m 

Jacobs - Langens 14-feb v 

van Kerkhof - Lamers 14-feb v 

Willy Zondervan - Leurink 14-feb v 

Jan Bronmans 15-feb m 

van Gelder-Elsen 15-feb v 

Peters - Banken 16-feb v 

van Leenen 17-feb m 

van Os 17-feb m 

Mulders 17-feb m 

Burgers 18-feb m 

van Haagen 19-feb m 

Oremus 20-feb m 

Arnold van Rossum 20-feb m 

Janssen 21-feb m 

Annie Beerling - Leveling 22-feb v 

Hol 22-feb m 

Schiks 22-feb m 

Annie de Kok-van Koeverden 23-feb v 

van Gelder - van Sommeren 24-feb v 

van Gelder - Oremus 25-feb v 

Ton Zaal 27-feb m 

Nuyen 28-feb m 

Crommentuyn 28-feb m 



Beneden-Leeuwen 

Ingang Beatrixstraat 

Zandstraat 53-02 

6658 CM Beneden-Leeuwen 

Tel: 0487-849303 

Openingstijden: 

dinsdag  t/m  zaterdag  

van 09:30 uur tot 17:00uur 

Donkers - Luipen 28-feb v 

Kuijpers-van der Borgh 1-mrt v 

van Eldijk 2-mrt m 

Gerard Verhoeven 2-mrt m 

Theo van Oijen 2-mrt m 

Johan Looman 3-mrt m 

Gerrit Looys 3-mrt m 

van Gelder-Driessen 4-mrt v 

Wim Piketh 4-mrt m 

Engelaer - Derksen 4-mrt v 

Mulders 4-mrt m 

   

van Gelder 5-mrt m 

Thea van Oijen - van Elk 6-mrt v 

Kruisbergen 7-mrt m 

de Heer - Geurts 7-mrt v 

Margriet Salet - van Elk 7-mrt v 

van Elk - Verweij 8-mrt v 

Cis van de Pol - Peters 9-mrt v 

Piet Hulsen 9-mrt m 

Jan Nijtmans 9-mrt m 

Piketh - van Lent 10-mrt v 

Spanjers 10-mrt m 

Wim den Bieman 10-mrt m 

Nelly Broeder - Gerrits 11-mrt v 

Wilma Bosman - van Hees 11-mrt v 

van Lieverloo 12-mrt v 

v.d. Weijden 13-mrt v 

den Biezen - In den Bosch 14-mrt v 

   

Balvers 15-mrt m 

van Eck - van Rossum 15-mrt v 

Willi van Beek - de Haas 17-mrt v 

van Klaassen - Gelder 17-mrt v 

Toos van Erp-v.d. Ven 18-mrt v 

Lien van Dodewaard 
Deursen 

22-mrt v 

Reuser 23-mrt m 

Riet Lemmers - Moors 23-mrt v 

v.d. Hurk - van de Heuvel 23-mrt v 

Kemkes - Luypen 23-mrt v 

Nuyen - van Hees 25-mrt v 

van de Pol - Rijnders 25-mrt v 

van de Pol 26-mrt m 

Lukkezen - van Os 27-mrt v 

van Dijk - van Zwolgen 27-mrt v 

Sjaan de Haas - v d Wiel 28-mrt v 

Mien Gremmen - Scheeren 28-mrt v 

Lemmers - Dekkers 29-mrt v 

   

van Brummelen - Bremer 29-mrt v 

Vissers - Boerakker 29-mrt v 

Henk Mus 29-mrt m 

de Waal-Heesakker 29-mrt v 

Derks - Verbruggen 30-mrt v 

Leo van Dreumel 31-mrt m 

van Hulst 31-mrt m 

Bronmans 18-mrt v 

Anny Gubbels - v.d. Geijn 19-mrt v 

Herregraven - Heijmans 20-mrt v 

van Os 21-mrt m 



5 - DAAGSE REIS NAAR HET PALTSERWOUD. 

van 12  t/m 16 mei  2014   

Het Paltserwoud is door UNESCO         
aangemerkt als Wereld natuurerfgoed. 

Het is een gebied met prachtige              
natuurschoon,fraaie uitzichten en pittoreske     
dorpen.  
 

Let op !!!!!!!  

Deze reis kan alleen doorgang vinden wanneer er minimaal 30 deelnemers 
zijn. 

Vrienden en vriendinnen die ook mee willen, ook al wonen ze niet in          
Beneden -Leeuwen en/of zijn ze geen lid van onze vereniging   GEEN      

BEZWAAR ze kunnen ook mee.  

Vertrekdatum: Maandag 12 mei 2014  08.30 uur   vanaf   DE HEYACKER  

We verblijven in Hotel WASGAUS Peyerstrasze 4/6 Huaenstein BRD.   

De kosten zijn incl. reis- en ongevallenverzekering:                                          
2 pers. kamer € 349,00 p.p.  1 pers. kamer € 399,00 p.p.  

Bij deze kosten zijn inbegrepen:                                                                    
Koffie met gebak op de heenreis, 4 overnachtingen met halfpension.         
Vervoer per luxe touringcar en diner op de terugreis  

De inschrijving voor deze reis is op:                                                          

Dinsdag 18 februari van 14:00 tot 16.00 uur in DE ROSMOLEN  

Bij inschrijving betaalt u de helft of de hele reissom.                       
Op donderdag 10 april kunt u de rest betalen.   

Gelieve bij inschrijving telefoonnummers mee te 
brengen van uw kinderen,vrienden of bekenden bij 
eventuele calamiteiten tijdens de vakantie.  

Nadere informatie bij:  Riet Maas  tel: 592135 

Nelly Broeder  tel: 502090 



Naamgeving 

Tot circa het jaar 1900 was er sprake van één dorp: “Leeuwen”. Bij het ontstaan van 
een eigen parochie in Beneden-Leeuwen is dat vroegere dorp gesplitst in de dorpen 
Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen. Voor historisch onderzoek dienen wij echter 
uit te gaan van het vroegere “Leeuwen” vandaar de naam “Heemkundevereniging 
Leeuwen”.Het werkgebied van de vereniging bestaat dus uit beide genoemde dor-
pen. 

Doelstelling 
Heemkundevereniging Leeuwen heeft als doelstelling: het bevorderen in brede kring 
van de historische kennis van de eigen woonplaats, streek, bevolking en gebruiken 
tevens het behoudt van heemkundig waardevolle en monumentale overblijfselen uit 
vroeger tijden. Ze tracht dit te bereiken door publicatie van onderzoeksresultaten en 
het uitgeven van boeken over historische onderwerpen. 

Een goed voorbeeld hiervan is het boek: “Het klooster aan de dijk” over 90 jaar 
(1874–1964) Zusters Franciscanessen van Oirschot in Leeuwen. Verder was de 
heemkundevereniging nauw betrokken bij de uitgifte van het onlans uitgegeven boek 
over de historie van Boven-Leeuwen. 

Website:  
De vereniging heeft een eigen website waarop veel informatie en foto’s over velerlei 
onderwerpen zoals: Dorpshistorie in het algemeen, De oorlogsjaren, De watersno-
den van 1861 en 1926 , genealogie en familiegeschiedenissen, topografie en inwo-
ners , oude beroepen en bedrijven zoals de Scheepswerven en de meubelindustrie , 
Het dagelijks leven,  Het Verenigingsleven, Het Kerkelijk en geestelijk leven, aange-
vuld met fotomateriaal en krantenknipsels over personen, instellingen, gebouwen en 
gebeurtenissen 
Lopende onderzoeken gaan over. 
De historie van de Molen van Boven Leeuwen -Touwslagerij den Bieman  
De houthandel van Heck   -  De Ruilverkaveling van 1954 
De afd Wamel van het Wit Gele Kruis  
De historie van het Boerenbond gebouw  “De Klef” 
 
Oproep 
Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe feiten, documenten en wetenswaardighe-
den. Privé verhalen en verzamelingen van oud fotomateriaal kunnen daarop een 
welkome aanvulling zijn.  Mocht U daarover beschikken,  dan houden wij ons daar-
voor aanbevolen 
We kunnen desgewenst kopieën maken, zodat u de de originelen kunt behouden.  

Ook kunt u lid worden van onze vereniging, de contributie hiervoor bedraagt   
€ 10,00  per persoon per jaar  
 

Adres secretariaat:  

Rozenstraat 15,6658 WS Beneden-Leeuwen. Telefoon: 0487 59 35 05                                         

E-mail: toon.banken@planet.nl       Website: www.heemkundeverenigingleeuwen.nl 

mailto:toon.banken@planet.nl
http://www.heemkundeverenigingleeuwen.nl


KOU. 
 

De start van deze winter be-
gon met abnormaal hoge tem-
peraturen, waardoor men al 
begon te twijfelen aan een ech-
te winter. Het bracht bij mij 
echter een herinnering aan het 
jaar dat ik in het huwelijk trad. 
Dat was 28 Januari 1947 (ik 
zie sommigen al rekenen), 
maar tot die datum was het 
ook uitzonderlijk zacht weer 
geweest. Echter juist op die 
dag begon het behoorlijk te 
vriezen zodat het kanaal bij 
ons bijna direct dichtvroor.  
Stoffen en kleding waren toen 

nog alleen schaars op punten te verkrijgen, waardoor ik een dunne  witte bruids-
japon van puntloze schoenvoering droeg zonder warmere bescherming en het 
daar ontzettend koud in had bij het maken van foto’s buiten in de sneeuw. Naar 
het Land van Maas en Waal was er destijds nog geen echt openbaar vervoer en 
moesten mijn man en ik,  bij mijn vertrek vanuit mijn ouderlijk huis in Waalwijk 
naar Beneden-Leeuwen, gebruik maken van een primitief openbaar vervoermid-
del n.l. van een vrachtwagen, vanachter overhuifd met een linnen kap voor de 
passagiers.  
Dus het werd een lange rit in ijzige kou, wat me het idee gaf dat we naar Nova 
Zembla gingen. Had van al die kou intussen een blaasontsteking opgedaan, 
waardoor de chauffeur een beetje medelijden met me kreeg en ik iets warmer bij 
hem in de cabine mocht komen zitten. In Beneden-Leeuwen gearriveerd kwa-
men we met nog twee gezinnen te wonen in een oude pastorie aan de dijk, dat 
nu een goed verwarmd herstellingsoord voor verslaafden is. Wij bewoonden 
toen de bovenverdieping met hoge kamers en lange brede gangen, die met ka-
chels, gestookt met cokes en hout, verwarmd moesten worden. Wat onmogelijk 
was met ook nog eens niet sluitende ramen, die we deels met dekens afdekten 
en de ijskoude wind die vanuit het Noorden door alle kieren en ramen binnen-
kwam. Als we in de morgen wakker werden, lag er een ijslaag op de bovenrand 
van ons bed. Zelfs de Waal vroor dicht en via een door de veerlui gemaakt pad, 
heb ik toen nog met een buurjongen met twee fietsen, een rol goedkoop zeil 
voor de slaapkamer kunnen gaan kopen, maar moesten daardoor wel helemaal 
te voet terug naar huis. Al wordt de winter nog zo streng, ik hoop het nooit meer 
zo koud te krijgen als destijds.  
Ria Lemmers-Dekkers, Beatrixstraat 15,6658EH Beneden-Leeuwen. 

Vereeniging van Senioren Beuningen  

Dans contact 

middagen in de     

Vrijboom  

(Zondag middag) 

Dansen  van 

14:00 tot 17:00 

Zaal open 

13:15uur 

Entrée: € 3,00  niet Leden  € 4,00 

23 febr.-16 mrt.-27 apr.-18mei-22 jun. 

Voor u spelen    ”De Amigo’s” 

We zijn blij met de terug-

keer van een trouw    

schrijfster voor ons blad. 



www.seniorenleeuwen.nl 

VAN EEN BELASTING INVULLER 

Er verandert de laatste 

jaren veel bij de belas-

ting, soms,  

“zien we door de bo-

men het bos niet 

meer”.   

Hier zijn enkele veran-

deringen die voor 

iedereen gelden 

 

Partnerschap: 

Iedereen die gehuwd is of een samenlevingcontract heeft,           

is voor de belasting partner. 

Ook al is een van de twee opgenomen in een verpleeg -

verzorgingstehuis. 

Dit  is voor alle zaken, zoals: 

Inkomstenbel. en premie volksverzekering, huursubsidie, zorg-

toeslag,  enz. 

Pensioengerechtigde leeftijd. 

We spreken niet langer over 65 plusser, maar over  pensioen  ge-

rechtigde. 

Deze is dan niet langer 65 jaar, maar 65 jaar plus 1 maand of meer 

maanden naar gelang van het geboortejaar. 

Dit telt door in alle belastingfaciliteiten (soms voordelen ) die 

voor deze categorie tellen. 

 



Vervolg             VAN EEN BELASTING INVULLER 

Specifieke zorgkosten. 

Niet meer aftrekbaar zijn diverse   

hulpstukken,: looprek, drie/vierpoots    

loophulp, gipssteun of rollator. 

En dan nu een klein voordeeltje: 

Restschuld die is ontstaan na de    

verkoop van een eigen huis 

Tussen 29 okt. 2012 t/m 31 dec. 2017 

blijft dit nog 10 jaar aftrekbaar. 

En zo kan ik nog veel meer technische 

dingen opsommen, maar het is toch 

voor iedereen individueel anders. 

Dus raad ik iedereen aan om altijd 

belasting aangifte te doen . 

Dit kan bij een bureau, maar ook bij 

onze seniorenvereniging die enkele 

belastinghulpen heeft. Zij kunnen u 

helpen met eenvoudige aangiften, of 

doorverwijzen naar professionele 

hulp.  

Ik hoop dat u nu “door de bomen het 

bos wat beter ziet” 

Schroom niet ons om hulp te vragen, 

antwoord krijgt u altijd.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=A3T46Sw558UxYM&tbnid=NwnXniUk4vomSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fambtenaar.blog.nl%2Fwerk%2F2010%2F01%2F18%2Fschande-belastingdienst-plukt-verlamde-agent&ei=qDnKUrvhCuSM0wXYr


Ter info: 
De nieuwe manier van opmaak hebben ervoor gezorgd dat boekje 
SeniorenContact voortaan gedrukt kan worden i.p.v. kopiëren. 
Mede daardoor zijn de kosten van het boekje SeniorenContact 
niet gestegen. Tevens hebben we enkele adverteerders gevonden 
voor ons boekje. Dit zorgt steeds meer voor een kostendekkend 
boekje. Waarvoor wij de adverteerders zeer dankbaar zijn. 



 

LEDENVERGADERING   2014 

Uitnodiging voor de ledenvergadering, welke gehouden wordt op 

woensdag 26 maart  2014 om 13.30 uur in De Rosmolen 

De zaal is open om 13.00 uur 

Het bestuur ontvangt U met een kopje koffie of thee en wat lekkers 

Daarnaast ontvangt U 2 consumptiebonnen 

en U kunt gratis meespelen aan het bingospel 

Toegang is alleen mogelijk op vertoon  

van uw lidmaatschapskaart 2013/ 2014 van de seniorenvereniging 

      Agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Huldiging van de volgende jubilarissen. 

 

  25 jaar mevr. E.P. Dodwaard van Deursen      Walravenstraat 36 

  25 jaar mevr. C.G.J.M. van Erp v.d Ven           Rozenhof Asterstraat 18 

  25 jaar mevr. G.C.G. Gruijthuijsen de Klein    Burg. Schuijtstraat 2 

  25 jaar mevr. M.Lemmers van Heck  -              van Heemstratweg 51b 

  25 jaar mevr. A.J.M. Sengers v.d. Bosch         Brouwerstraat 30 

  25 jaar mevr. I.Delicaat van Hagen                   Zandstraat 25 

  25 jaar mevr. J.A. van Kerkhof van Oss           Zandstraat 54b 

  25 jaar mevr. L.M.W. de Kok Dingemans             Zandstraat 18 

  40 jaar mevr. W.H.M. Broers van Sonsbeek     Lauwengaard kamer 13  



vervolg:  LEDENVERGADERING   2014 

3. ( Her –) verkiezing van bestuursleden. 

 

      Dit jaar zijn 2 leden aftredend en/of herkiesbaar waaronder Nellie Broe-

der en Henri van de Vorst. Henri van der Vorst is pas één jaar lid en voor-

zitter van het bestuur van onze vereniging. Als u tevreden bent met een 

of beide bestuursleden bent u in de gelegenheid om een of beiden te her-

kiezen. Beide bestuursleden hebben aangegeven dat zij herkiesbaar zijn. 

Het bestuur stelt voor beide bestuursleden te herbenoemen. 

      In de loop van het afgelopen verenigingsjaar is Jeanne de Weijert aange-

schoven als nieuw bestuurslid en 2
e
 secretaris, Jeanne heeft de extra 

taak van Gé van Hees namelijk de ledenadministratie overgenomen. Het 

bestuur stelt voor Jeanne nu officieel te benoemen als 2e secretaris. 

     Ben Schonenberg zal zich hoofdzakelijk bezig gaan houden met het     

SeniorenContact en de website. Hij zal daarom aanwezig zijn bij de 

maandelijkse bestuursvergaderingen. 

     Conform artikel 13 A, lid 1 van de statuten, kunnen naast de voor-

dracht door het bestuur, minimaal dertig leden van de vereniging schrifte-

lijk een voordracht doen voor andere kandidaten. 

      Een dergelijke voordracht dient, ondersteund met de namen en handte-

keningen van minimaal dertig leden, minstens 7 dagen voor de ledenver-

gadering bij het bestuur te worden ingediend. 

 

4. Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 20 maart 2013. 

     Dit verslag staat in het februarinummer van SeniorenContact zal tevens 

tijdens de jaarvergadering beschikbaar zijn. 

5. Goedkeuring begroting 2014. 

     De begroting wordt uitgereikt tijdens de jaarvergadering maar is ook op te 

vragen bij het secretariaat (Gé van Hees). 



LEDENVERGADERING   2014 

6.  Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2013. 

Dit verslag staat in het Seniorencontact van februari 2014 en zal tevens   

tijdens de jaarvergadering beschikbaar zijn. 

7   Goedkeuring financieel verslag 2013, met advies kascommissie. 

Dit verslag wordt beschikbaar gesteld tijdens de jaarvergadering en is-

vooraf op te vragen bij het secretariaat.  

Het verslag is opgesteld door de heer Wim Janssen ( onze boekhoudkun-

dige) aan de hand van de gegevens die onze penningmeester Riet Maas-

aan hem heeft overhandigd. 

8.  Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie en een           

reservelid. 

Greet Heerkens en Annie Kouwenberg vormen tot en met deze vergade-

ring de kascommissie. Annie Vermeulen is 1e reserve en Piet van Hoog-

straten is 2
e
 reserve. 

9.  Korte pauze met verkoop van loten. 

De loten kosten 0,50 eurocent per stuk 

Maar u kunt ook 3 loten kopen voor 1 euro of 10 stuks voor 3 euro 

 

10. Kijken naar 2014 en 2015 o.a. de nieuwe Rosmolen. 

11.Herbenoemen lid van de beroepscommissie. 

Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het 

rooster van aftreden is de heer H. Propper is aftredend en herkiesbaar. 

Het bestuur stelt voor om de heer Propper te herbenoemen. 

12. Rondvraag. 
Deze rondvraag is bedoeld om korte vragen te stellen over onderwerpen 

die niet zijn behandeld bij de agendapunten. 

 

13.Sluiting van de vergadering door de voorzitter. 



Verslag van ledenvergadering op woensdag 20 maart 2013  
 
Aanwezig waren 90 leden 
Opening door de waarnemend voorzitter, zij vraagt 1 minuut stilte voor de 
overledenen. 

Welkom aan de jubilarissen. 
Dit jaar 6 personen die 25 jaar lid zijn. 3 van hen hebben er voor gekozen 
niet op de jaarvergadering aanwezig te zijn, deze worden thuis bezocht. 
Mevr. C. van der Weijden, mevr. A. van Kessel-van Erp en mevr. Van Eldijk
-Kremers werden gehuldigd met een bos bloemen en een oorkonde. 
 
Het jaarverslag van de ledenvergadering van 22 maart 2012  
Dit verslag wordt door de leden unaniem goedgekeurd. 
 
De Begroting  
Deze wordt voorgelegd en goedgekeurd 
 
Het financieel jaarverslag. 
Toon Banken vraagt het bestuur waarom het financieel verslag niet in het 
seniorencontact is geplaatst.  
Antwoord bestuur: wij hebben ervoor gekozen de financiële stukken niet te 
publiceren maar op de vergadering ter inzage te leggen zoals in het senio-
rencontact is aangekondigd. Het Seniorencontact ligt op diverse openbare 
plaatsen ter inzage. Volgend jaar krijgen alle leden de kans deze stukken 2 
weken voor de jaarvergadering bij de penningmeester op te vragen. 
Financieel adviseur de Hr Wim Janssen geeft uitleg over het financieel 
jaarverslag. Aansluitend wordt het door de leden met unanieme stemmen 
goedgekeurd.  
 

Kascommissie. 
Bij afwezigheid van Ton Zaal brengt mevrouw Greet Heerkens namens de 
kascommissie verslag uit, er zijn bij de controle geen onregelmatigheden 
gevonden. 
Ton Zaal is aftredend, Greet Heerkens nr.1, Annie Kouwenberg nr.2, Annie 
Vermeulen 1ste reserve en Piet van Hoogstraten 2de reserve. 
 
Bestuursleden. 
De aftredende bestuursleden Willie Zondervan en Gerard Kouwenberg 
worden met applaus herbenoemd.  
Gerda van Dinter is aftredend en niet herkiesbaar wegens verhuizing, het 
bestuur bedankt haar middels een bloemetje voor haar inzet als secretaris 
en waarnemend voorzitter. 
Frans van Wezel (ledenadministratie) is medio 2012 afgetreden wegens 
ziekte.  
Als nieuw bestuurslid werd Henri van der Vorst benoemd, hij zal de vacan-
te voorzittershamer overnemen. 
Ook is Gé van Hees nieuw in het bestuur en neemt het secretariaat op zich 
met als extra taak de ledenadministratie. 



Vervolg     

Verslag van ledenvergadering op woensdag 20 maart 2013  
 
 

Als nieuwe voorzitter geeft Henri een korte introductie: 
De leeftijdsgroep senioren stijgt het meest in het Land van Maas en Waal 
De leden worden bijgepraat over de intentie van het bestuur om alle activi-
teiten weer in een locatie onder te brengen. Op dit moment zijn de bespre-
kingen met de gemeente in een ver gevorderd stadium over de huur van de 
voormalige SKW ruimten in de Rosmolen.  
Toon Banken is bereid gevonden als onze adviseur op te treden namens 
de Senioren Vereniging 50+. Toon zal onze zaken behartigen inzake de 
plannen voor de nieuwe Rosmolen en in overleg met het bestuur aan fond-
senwerving doen. 
Met betrekking tot de beweegtuinen is er een afspraak met Miranda van 
Zwam. 
Betreft WMO. Piet Rutten stopt, vraag is of iemand interesse heeft in de 
WMO advies raad zitting te nemen. 
Na de vraag of er in de zaal nog gegadigden zijn het bestuur te versterken 
geeft Gerrie van Zwam zich spontaan op, Gerrie wordt op de eerstvolgende 
vergadering uitgenodigd. 
Nog even een toelichting waarom het financieel overzicht niet meer in ons 
contactblad staat. De reden is dat er in de toekomst geen seniorencontact 
meer wordt uitgegeven maar een 2-maandelijks mededelingenblad en dan 
bij voorkeur zoveel mogelijk per email ( mede om de frequentie van het ver-
schijnen te verhogen en toch de kosten te verlagen ). 
Tenslotte nog even een toelichting waarom het belangrijk is dat wij bij KBO-
Brabant zijn aangesloten omdat dit een groter orgaan is dat ons landelijk 
vertegenwoordigt. 
Maar onze prioriteit zal dit jaar toch liggen in Beneden-Leeuwen met name 
het samenbrengen van onze activiteiten zodat we meer het gevoel krijgen 
dat we een vereniging zijn. Het bestuur wil streven naar een ontmoetings-
plaats voor senioren. 
 

Zoals aangekondigd wordt voor het verenigingsjaar 2014 de contributie niet 
verhoogd. 
 

Ook met de herbenoeming van de heer P. Luites als lid van de beroeps-
commissie kon de  vergadering instemmen. 
 

 
Rondvraag: 
 
Renee Theunissen komt nog even terug op de Stamppotdag ( 60-jarig jubi-
leum) met name de gezellige band, kunnen we niet vaker een dansmiddag 
of avond organiseren. De voorzitter zegt toe dat dit een goed idee is als we 
het voormalige SKW gebouw zover klaar hebben we een openingsfeest 
kunnen organiseren. 
Mevr. Selissen geeft aan dat onze beweegtuin gevaarlijk is. In Maurik zijn 
beweegtuinen die niet gevaarlijk zijn. 
Sluiting van de vergadering om 15.25 uur, start van de loterij met           
aansluitende bingo. 



Wie zijn lidmaatschappij op wil zeggen, kan dat alleen 
doen bij Jeanne de Weijert  tel: 0487-592519 
of per email jeannedeweijert@outlook.com 

Klussendienst:   
OPROEP KLUSJESMAN water, verwarming, elektra  
 

De Klussendienst is opgericht in het belang van  

de leden van de Seniorenvereniging. 

Algemene voorwaarden en criteria van de klussen: 

1.In de directe omgeving of in de familiekring is niet op redelijke                                 
termijn iemand te vinden die de klus kan doen 

2.de klus is zo gering dat geen bedrijf hiervoor langs komt 

3.de klus kan door de klusjesman/-vrouw binnen enkele uren wor-
den gedaan. Bij huurwoningen worden geen klussen uitgevoerd aan 
installaties of veranderingen aangebracht aan de woning, zonder 
toestemming van de verhuurder 

Kosten: 

De mensen die gebruikmaken van de Klussendienst zijn voor het 
uitvoeren van de klus een vast bedrag van € 5,00 en eventuele 
materiaalkosten verschuldigd. 

Zij moeten deze kosten contant betalen aan de klusjesman/-
vrouw. 

Omschrijving klussen : 

lekkende kraan repareren of vervangen, douchekop vervangen 

handgrepen aanbrengen in bad of wc 

lekkende radiatorkraan repareren of vervangen 

water bijvullen van cv-installatie, radiators ontluchten 

defecte schakelaar of stopcontact vervangen 

stekkers aan snoeren vervangen. 

Aanmelden bij:    
Leo Janssen  tel. 592861  Beneden-Leeuwen 
of via e-mail naar:   eefenleojanssen@gmail.com 

Voor kleinschalig  TUINONDERHOUD 
Mag u contact opnemen met A.J. van Dinther Tel: 591868 





Wij feliciteren 

Biljartvereniging                           

Ons genoegen 1989—2014              

met haar 25 jaar bestaan 

Op  maandag 10 maart om 19:30uur wordt er 

door De GELDERLANDER  een debat georga-

niseerd voor de politieke partijen die mee doen 

aan de gemeenteraad verkiezingen van 19 

maart 2014. Aanvang 19:30 uur 

U bent van Harte Welkom Gemeentehuis Dijkstraat 11 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WOENSDAG 19 maart 2014 

Bij de inwoners van Beneden Leeuwen het grootste dorp van onze ge-
meente leeft sterk de indruk dat wij geregeerd worden door de andere dor-
pen. 

Men vind dat Beneden Leeuwen in verhouding onvoldoende is vertegen-
woordigt in de gemeenteraad.  

Tevens vind men dat het grootste dorp toch zeker een van de wethouders 
moet kunnen leveren. 

Laat u stem daarom niet verloren gaan. 
Zorg dat BENEDEN LEEUWEN straks goed / beter  vertegen-

woordigd word in de bestuursfuncties van onze gemeente. 



Bestuurlijk Jaarverslag 2013 

 
 

 
 

 

 

Vergaderingen: 

In 2013 hebben we 1 algemene ledenvergadering, 9 formele bestuursverga-

deringen en 2 bijeenkomsten met het dagelijks bestuur. Ook zijn diverse be-

stuursleden informeel en in wisselende samenstellingen bij elkaar gekomen 

om praktische zaken te bespreken. 

 

De samenstelling van het bestuur was: 
  
Dhr. Henri van de Vorst               voorzitter 
Dhr. Gé van Hees                  1e  secretaris / wnd. Voorzitter 
Mevr.Jeanne de Weijert  2e secretaris /ledenadministratie (aspirant lid) 
Mevr. Riet Maas                     1e  penningmeester 
Mevr. Willie Zondervan           2e  penningmeester 
Mevr.  Nelly Broeder                    bestuurslid 
Mevr.  Nelly van der Hurk            bestuurslid 
Dhr.   Gerard Kouwenberg           bestuurslid 
Dhr.    Leo  Janssen                     bestuurslid 
  

Ondersteuning van het bestuur: 
Dhr. Toon Banken     ondersteuning bestuur inzake nieuwe Rosmolen 
Dhr.  Wim Janssen                onafhankelijk boekhoudkundige 
Dhr.  Chris van Kerkhof         ondersteuning werkzaamheden bestuur 

Ledenaantal en mutaties: 
Leden per 31-12-2012                                             660 
Opzeggingen:                   33 leden 
Overleden:                        18 leden 
Nieuwe leden:                  18 leden 
Leden per 31-12-2013                                             627 
 



Vervolg:  Bestuurlijk Jaarverslag 2013 

Externe vergaderingen of bijeenkomsten waaraan een afgevaardigde of 

afvaardiging van het bestuur aan deelnam. En overleg met andere in-

stanties. 

Meerdere gesprekken met ambtenaren vanwege de gewenste ingebruikname 

van het leegstaande SKW gebouw. 

Vergaderingen van KBO regio Rivierenland en Brabant 

Bijwonen gemeente en leden kringberaad West Maas en Waal 

Bijwonen overleg kringberaad seniorenverenigingen West Maas en Waal 

De herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei 

Vergaderingen en themabijeenkomsten van RSBO-R 

Besprekingen met wethouder Bert van Swam 

Besprekingen met Git van de Beld en Hans van Herwijnen, huize Elisabeth 

Bijeenkomsten van de gemeente over Leefbaarheid 2030 

Activiteitengroepen: 

Alle Activiteiten van de Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen staan 

vermeld op het verzamelblad achterin het Infoblad van onze vereniging : 

Seniorencontact dat 2-maandelijks verschijnt. Voor informatie over een of 

meer van deze activiteiten staat de contactpersoon genoemd inclusief zijn of 

haar telefoonnummer. 

Beste Leden, 

Zoals jullie zien, gaat het boekje steeds meer vorm krijgen. Ria Lemmers is 

weer terug als trouw schrijfster. Wij (de redactie) zijn blij met de positieve en 

verbeterreacties,en proberen daar als het mogelijk is gehoor aan te geven. 

Het kwam ons ter ore dat in de rubriek WIJ FELICITEREN geboorte datum 

niet vermeld hoefde worden. 

Dus zoals u al heeft kunnen lezen is geen jaartal meer vermeld in deze    

rubriek, maar alleen de geboortedatum. Wij hopen dat u het boekje steeds 

meer gaat waarderen. Schroom u niet om iets te vermelden.                     

Leuk verhaal, u zoekt iets, jubileum, wat het ook is, laat het ons weten. 

Ben Schonenberg (eindredactie) 



Vervolg:  Bestuurlijk Jaarverslag 2013 

 

Jubileum Seniorenvereniging 60 jaar. 

      Vanwege onderbezetting in het bestuur door ziekte en verhuizing is de        

viering van het 60-jarig jubileum niet gevierd in 2012                               

maar gehouden op 21 februari 2013 

 

Deelnemers per activiteit:  

5-daagse reis      31 deelnemers 

Vrijwilligersmiddag     60 vrijwilligers 

Kerstviering     86 deelnemers 

Adviseren Ouderen 

Belasting advisering 

Biljartclub     33 leden 

Bingo       50 leden 

Bowling                18 deelnemers 

Fietsen      25 deelnemers 

Handwerken, borduren             18 deelnemers 

Internetcafé                20 deelnemers 

Jeu de Boules     10 deelnemers 

Kaarten ( jokeren, klaverjassen en rikken )60 deelnemers 

Kaligraferen      4 deelnemers 

Kantklossen      4 deelnemers 

Koersbal     10 leden 

Klussendienst 

Kunstbus             150 deelnemers 

Kunstgroep     37 deelnemers 

Meer bewegen voor Senioren            16 deelnemers 

Pottenbakken       8 deelnemers 

www.seniorenleeuwen.nl 



Seniorenvereniging 50+ 

Postbus 83 6658ZH Beneden-Leeuwen 
RaboBank IBAN rek.nr. NL95RABO 0105812153 
Lid worden € 19,00 per jaar 

Redactie: Seniorencontact 
 

Henri van de Vorst (redactie) 

Ge van Hees (redactie -advertenties) 

Riet Maas (redactie) 

Jeanne de Weijert (bezorging/controle) 

Ben Schonenberg (eindredactie) 

Website: 
www.seniorenleeuwen.nl 
Correspondentie 

svblbs@gmail.com 

Bestuur: 
 

Henri van de Vorst          Voorzitter  
hcjmvdvorst@hetnet.nl  tel: 0634668316 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ge van Hees   1e secr./plv. Voorzitter 
gevanhees@gmail.com  tel:0630354496 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Riet Maas             1e Penningmeester 
m.maas559@upcmail.nl      tel: 592135 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Willie Zondervan   2e Penningmeester 
willie.zondervan@gmail.com   

tel:0623798092 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nellie Broeder         Bestuurslid 
n.broedergerrits@xmsweb.nl     
tel:592090 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nelly van de Hurk              Bestuurslid 
nbuijks@hetnet.nl          tel:593255 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Gerard Kouwenberg        Bestuurslid 
gkouwenberg@kpnmail.nl         
tel:592115 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Leo Janssen                Bestuurslid 
eefenleojanssen@gmail.com                    
tel: 592861 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Jeanne de Weijert       Bestuurslid 
     Ledenadministratie 
jeannedeweijert@outlook.com   
tel: 592519 

Vrijwillige  
Belasting Consulenten 
Martin Andela   tel: 593315 
Nelly v.d Hurk   tel: 593255 
Atie Verheijden tel: 592372 
Gerrit Sepers  0651600425 

Cliëntenraad  
Stichting Voormekaar  
Nelly v.d Hurk   tel: 593255 

Vrijwillige  
Ouderen Adviseurs 
Martin Andela   tel: 593315 
Nelly v.d Hurk   tel: 593255 
Gerrit Sepers  0651600425 

Collectiviteitnummer van KBO - 

Brabant is: 8086 (daarna uw lid-

maatschapnummer invullen) 

Klussendienst: Leo Janssen tel: 592115  

Klussen melden bij: Piet Hulsen tel: 541233 tussen 12:30-13:30 en 18:00-19:00uur  

Water, Verwarming, Electra  Vacature:…… 



   

   

   

   

   

   


