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In de winter van 2014 op 14,15
16 februari in Evenementenhal
Cuijk, Korte Oijen 3, 5433 NE
Katwijk. Volgende uitgave meer
nieuws

Heeft jarenlang
SeniorenContact gemaakt. Hij wil nu meer
vrije tijd aan andere dingen gaan besteden o.a.
zijn kleinkinderen.
Ook het onderhouden
van de website gaat hij
binnenkort beëindigen
Daarom willen wij
Gerard bedanken voor
de vele vrije uurtjes die
hij hieraan als vrijwilliger heeft besteed.
Gerard heel erg bedankt

ANNIE MARCELLIS
Ook zijn vrouw Annie
willen we bedanken, zij
heeft al die jaren als
correctrice het blad
gecontroleerd op fouten.
Annie heel erg bedankt.

Maar ja, hoe vind je nu
weer vrijwilligers die dit
willen oppakken.

Hoe nu verder ??
Zie pagina 3

Hoe nu verder ??
Sinds kort ben ik lid van
Senioren Vereniging Leeuwen.
En soms weet je niet hoe dingen lopen, maar ’n hobby van mij is computeren.
Met zo’n ding kun nou eenmaal heel
veel en in de grafische mogelijkheden heb ik mij
verdiept.
In een van de eerste uitgaven die ik
als nieuw lid kreeg stond een oproep
van het bestuur.
Zij zochten een vrijwilliger die het
maken van het blad Senioren Contact
en alle dingen daarom heen op zich
wilde nemen.
Ik heb toen een ontwerp gemaakt en
heb het bestuur benaderd of dit iets
zou kunnen zijn.
We waren het snel eens en dit boekje
is nu het resultaat.
Nieuwe afmeting en Full Color.
Ben Schonenberg

……………………………………...….

Jeanne de Weijert die de ledenadministratie verzorgt gaat Ben helpen
met correctie etc.
……………………………………………
Een blad wordt pas succesvol als
leden actief meedoen .
Stuur in wat u denkt dat leuk is om te
vermelden.
mail dit naar: svblbs@gmail.com

Let op: we kunnen natuurlijk niet alles
plaatsen, zodat we uit de inzendingen
een selectie zullen maken.

Van de bestuurstafel
Enige maanden geleden heeft Gerard aangegeven dat hij 2 belangrijke
taken binnen het bestuur wil gaan
afbouwen. De oproep in een eerdere
uitgave van het Seniorencontact
heeft tot ons grote genoegen een
positieve reactie opgeleverd.
Ben Schonenberg is bereid om 2 taken van Gerard op zich te nemen te
weten de eindredactie van het Seniorencontact en het beheer van onze
eigen website.
Uiteraard zijn wij Gerard zeer erkentelijk voor het enthousiasme waarmee hij jarenlang de drijvende kracht
was achter het Seniorencontact.
Aan dit nieuwste nummer van het
Seniorencontact is direct te zien dat
er nogal wat veranderd is. Uiteraard
hopen wij dat deze nieuwe vorm bij
U in de smaak valt. Wij zijn zeer benieuwd naar Uw bevindingen en wij
stellen het zeer op prijs om zowel
positieve als negatieve reacties te
mogen ontvangen. Leden mogen altijd stukjes aanbieden om opgenomen te worden in de nieuwe versie
van het Seniorencontact.
Het jaar 2013 zit er alweer bijna op.
Wij kijken naar 2014 en de ontwikkeling rondom de nieuwe Rosmolen.
Belangrijk aandachtspunt blijft om
de binnen activiteiten zo veel als mogelijk weer bij elkaar te brengen.
Ik hoop velen van U te mogen begroeten op de kerstviering op
woensdag 18 december.
Ik wens U allen heel prettige, gezellige en vredige kerstdagen en een
goed maar bovenal gezond 2014.
Uw voorzitter

Henri van de Vorst
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U heeft er vast eens over gehoord of gelezen:
Overstappen van leverancier (Gas-Stroom ) loont.

Hoe werkt het??
Velen durven niet over te
stappen van energiemaatschappij, maar het is
echt niet moeilijk. Je verdient door te shoppen elk
jaar tussen €250,00 en
€350,00. bij verbruik van
1900 m3 gas en 3000
Khw stroom. (is toch
mooi meegenomen).
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Groepsveiling.nl, is neutraal en onafhankelijk, is
vrij van verplichtingen met
welke aanbieder dan ook.
Zelf is groepsveiling.nl
geen aanbieder. Zij verzamelen een groep van
deelnemers en door de
aanbieders te laten bieden in een veiling, krijgen
we de beste aanbiedingen.
Als groep ontvangen we
een beter aanbod, dan
u als individu. En vooral,
als we dat doen door leveranciers tegen elkaar te
laten bieden in een veiling.

Kosteloos: voor u zijn
aan deze deelname geen
kosten verbonden.
Groepsveiling.nl factureert een vergoeding aan
de energieleveranciers.
Zonder langjarige verplichtingen: uw tarieven
zijn voor een overzichtelijke periode van 12 (of
36) maanden zeker en
vast. Daarna kunt u kiezen of u opnieuw kosteloos naar een
ander wilt overstappen of
niet. Vrijblijvend: u kunt
bij het bekijken van de
biedingen nog bepalen of
u gebruik wilt maken van
een aanbod. Die keuze
maakt u dus pas na de
veiling.

BESPAAR
ZONDER VERLIES VAN SERVICE OF KWALITEIT!!!!

Besparingen zijn met kleine inspanningen te realiseren.

VOORBEELD:
Is uw kliko niet te groot voor het kleiner geworden gezin en door
de vele aparte inzamelingen.
1 telefoontje naar Gemeentehuis tel: 599500 en hij wordt
(zonder??) kosten omgeruild voor een kleinere.
Besparing 52 x € 2,50 = ± € 100,00 per jaar.
Samen de krant !! Besparing € 150,00 per jaar
Hier zie ik u denken, ja ik ga dat niet vragen of aanbieden. Ik heb mijn trots.
Verder in dit blad (BLADENPARADE) hoe we dit kunnen organiseren!

VOORBEELD BESPARINGEN IN 10 JAAR
1 KLIKO IS € 100,00 p/jaar
Is wel € 1000,00 in 10 jaar
KRANT IS € 150,00 p/jaar
Is wel € 1500,00 in 10 jaar
Hoppen met Gas & Stroom
Bespaar € 250,00 p/jaar

Is wel € 2500,00 in 10 jaar

HET GELD LIGT DUS EIGENLIJK OP STRAAT!!!
Als u bovenstaande voorbeelden allemaal zou doen,
is uw besparing over 10 jaar € 5000,00 ???
Het gaat ook hier weer om de wet van de grote getallen.
Als 100 gezinnen dit zouden doen bespaar je samen
een half miljoen € 500.000,00
www.seniorenleeuwen.nl
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Openingstijden
Wintermaanden
ZONDAG’s
12:00 uur - 17:00 uur
Onderstaand een bericht dat we in de toekomst direct via de mail aan u willen sturen.
Daarom is het belangrijk dat we u e-mailadres
krijgen en kunnen gebruiken.

Kom uit die bank
Henk, ga iets doen

Een 'bedrijf' zegt korting te kunnen bedingen
op het huidige zorgpakket van verzekerden.
Hiervoor vragen ze een vergoeding van 25 euro. Om e.e.a. te regelen komen ze bij de mensen thuis. Omdat niet duidelijk is of het hier
gaat om een betrouwbare partij of mogelijk
om oplichting, willen wij u hier graag op attent
maken.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BILJARTEN

BINGO

Competitie ma. - wo.- do.
Vrij biljarten vrijdag - zaterdag
en elke avond
Activiteiten Elisabeth
hebben altijd voorrang.
opgeven bij:
Henri van de Vorst  595880

Bij iemand
thuis

Dorpshuiszaal
De Rosmolen

Elisabeth

’s Middag vanaf ±14:00uur
’s Avonds vanaf ±18:00uur

BOETSEREN

Oktober t/m mei

September t/m mei

Een keer per maand

Een keer per week

Elke 1e dinsdag
14:00 tot 16:00 uur

woensdag
10:00 tot 12:00 uur
In ruimte bij een van de leden
thuis

Informatie bij:
Nellie Broeder  592090

opgeven bij:
Arnold van Rossum  593049

www.seniorenleeuwen.nl
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BOWLING

BEWEGEN

Moeke
Mooren
Appeltern

September t/m april
2e Woensdag vd mnd 10: tot 11:uur
08 jan. - 12 febr. - 12 maart 09 april - 14 mei € 3,50 p/keer
opgeven bij:
Nelly vd Hurk  593255

HANDWERKEN

Een keer per week
dinsdag13:30 tot 15:30 uur
opgeven bij:
Tonny Crommentuyn 591753

KAARTEN

(m.u.v. schoolvakanties)
Een keer p/week
Op woensdag 13:30 tot 14:30 uur
opgeven bij
Iny van Koolwijk  594821

Mei t/m oktober
Een keer per 2 weken woensdag
Start om 13:30uur
Afstand 20 tot 40 km
opgeven bij:
Willemien Romijnders 591990

JEU des BOULES

KANTKLOSSEN

September t/m april

Tuin
Elisabeth

Gehele jaar
dins -woens-donderdag
13:30 tot 16:00uur
opgeven bij:
Wil van de Zandt  591078
Wilma Bosman  592025

KALLIGRAFEREN

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

LEESKRING

Een keer per week
maandag 13:30 tot 15:30 uur
O.l.v. Gerda Bouman
opgeven bij:
Riet Maas  592135

LUISTERKRING

Bibliotheek

September t/m april
Een keer per maand
donderdag 10:00 tot 12:00 uur
opgeven bij:
Netty Heimeriks  591563

Zaal
De
Rosmolen

September t/m april
Een keer per week
Volgende uitgave wanneer.
opgeven bij:
Cis vd Pol  593169

KOERSBAL

Zaal
De
Rosmolen

September t/m april

September t/m april

Vertrek
vanaf
Kerkplein

Dorpshuiszaal
De Rosmolen

Zaal
De
Rosmolen

September t/m april

FIETSEN

Bibliotheek

September t/m april
Een keer per week
maandag 10:00 tot 12:30 uur
opgeven bij:
Netty Heimeriks  591563

Dorpshuiszaal
De Rosmolen
September t/m april
Een keer per week
donderdag 14:00 tot 16:00 uur
informatie bij:
Nelly Broeder  592090

Op de volgende
vrijdagen is er
GEEN kaarten
27 dec. 2013
3 en 14 jan.
28 febr. 2014
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Geurts

01-12-1935 m van Tiem - van Balveren

23-12-1942 v

Visschers

de Kok - Schoots

01-12-1946 m van Elst - van Summeren
de Weijert
03-12-1940 m
Sjef van Oosteren
03-12-1943 v
van Tiem
03-12-1946 m Jan van Oijen
05-12-1923 v Looys-de Beer
Theo van Dodewaard
06-12-1931 m
van Sommeren - van Gent
06-12-1938 m
Sanders
07-12-1922 v Koppers

24-12-1936
24-12-1944
26-12-1940
27-12-1945
28-12-1928
28-12-1942
29-12-1938
30-12-1943
31-12-1931
31-12-1942

Kotoun - Kocken

07-12-1934 v

van Gelder - Peters

07-12-1938 v

van Rossum
Heesakker - van Oijen
van Leeuwen
van Zwam - Hol
Selissen
Gradus Dekkers

v
m
m
m
m
v
m
v
m
v

Annie Gruijthuijsen v Oijen 07-12-1940 v
Burgers - van de ol

08-12-1937 v

Boogerd - van Altena

08-12-1941 v

Piet van Kaauwen

10-12-1947 m

de Keijzer - de Kleijn

11-12-1943 v

v.d. Vorst - de Bie

11-12-1950 v

Bertha de Wit - Tuinier

12-12-1939 v

vd Wert - de Kock

13-12-1934 v

Koolhout

15-12-1944 m

Diny Arts - Sas

16-12-1945 v

Helsloot

16-12-1958 v

van Emmerloot v. Lissum

17-12-1930 v

Willems

17-12-1942 v

Soetekouw

18-12-1947 m

Jacobs - van de Coolwijk

19-12-1951 v

Loos

20-12-1926 m

Walbeek - Janssen

20-12-1942 v

Hol-Vos

21-12-1929 v

van Zwam

21-12-1933 m

Zondag - van Tiem

22-12-1921 v

Marietje Kuijpers Franssen 22-12-1926 v

Via deze rubriek willen wij in elke
uitgave onze jarigen feliciteren.
Tevens is het leuk om te zien hoe
oud iemand nou eigenlijk is.
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 willen
wij uw e-mailadres gebruiken
voor snelle bereikbaarheid van
berichten die via ons blad (veel)
te laat zouden kunnen zijn.

van Mook - Roelofs
van Eck van de Geijn
Joke Driessen-Arts
Verhoeven-Visée
Rinie van Oijen - van Haren
Burgers - van Someren
Soetekouw - Meijer
Loderus-de Groot
Riek Kruisbergen - van Wijk
van Dijk
van Tiem - de Lang
Janssen - Reijers
de Bruin - Veendal

01-01-1941
01-01-1943
01-01-1944
02-01-1949
02-01-1953
03-01-1933
03-01-1947
04-01-1939
05-01-1931
05-01-1933
05-01-1939
06-01-1930
06-01-1933

v
v
v
v
v
v
v
v
v
m
v
v
v

van Echteld
Jan Sas
Jan van Dam
Heerkens-Heessels
Gardien
Mien Kruisbergen - Ouwens
Marie de Kok - Dingemans
Beck
Toon Banken
Rien van Beek
Kreuze

17-01-1939
17-01-1945
17-01-1948
17-01-1948
17-01-1952
18-01-1949
20-01-1924
20-01-1940
21-01-1933
21-01-1933
21-01-1942

m
m
m
v
v
v
v
m
m
m
m

Gertie Gerritsen-van den Thillart 22-01-1949

v

Gubbels
Corry Kooimans - Brouwers
van Gelder
Thea van Hulst - Poulussen
Sengers
Lemmers-de Kok
de Kock

23-01-1931
24-01-1929
24-01-1934
24-01-1948
25-01-1932
25-01-1933
25-01-1939

m
v
m
v
v
v
v

van der Zanden

06-01-1935

m

van Tiem
Ben Schonenberg
Sas - Stevens
Wil Walbeek
Jeanne de Weijert - Zondag
Reini Klein Lenderink - Kornegoor
Merx
van Rossum-Stekelenburg
van Gent
Hendriks - Fleuren
van Gelder - van Gelder
Wammes
Beck - Walk
Gerry van den Hurk-van de
Geijn
Gonny Cools - van Rossum
Graven - van Gelder
van Kerkhof-Basten
de Groot - van de Wielen
de Groot
Ricky Verhoeven-Mulders
Kreuze - Luiken
Arno Pelkman
Henk Luypen
Riek Pas - van Oijen

06-01-1938
06-01-1953
07-01-1942
08-01-1944
08-01-1945

m
m
v
m
v

09-01-1929

v

Anny Kouwenberg - Marcellis

25-01-1947

v

09-01-1932
09-01-1942
09-01-1946
10-01-1946
10-01-1949
11-01-1941
11-01-1943

m
v
m
v
v
m
v

Zondag - van de Heuvel
Miep Sanders - de Haan
Roeffen
Hennie van Maanen - Steenbrink

25-01-1949
26-01-1933
26-01-1939

v
v
m

26-01-1947

v

Leonie Tegel-Gasman

26-01-1952

v

Gert Lemmers

27-01-1935

m

12-01-1942

v

Sas - van Oijen

27-01-1945

v

13-01-1927
14-01-1926
14-01-1947
14-01-1948
15-01-1936
15-01-1943
15-01-1945
15-01-1955
16-01-1924
17-01-1935

v
v
v
v
v
v
v
m
m
v

Corry van Oijen - v.d. Geer

27-01-1950

v

van Zon

27-01-1955

m

Hendriks

28-01-1946

m

Ge van Hees

28-01-1949

m

Sengers -v.d.Bosch
van Os - Gerritsen

30-01-1929
01-02-1951

v
v

Verwoert - Gerritsen

01-02-1955

v

Peters

02-02-1927

m

9

Ideale perfecte kerst’
Heerlijk, het is weer kerst!
Gaan we ook dit jaar weer genieten van de ideale, perfecte kerst?
Hopelijk wel! Maar wat is dat eigenlijk de ideale, perfecte kerst?
Tijdens de ideale, perfecte kerst is het koud buiten. Er ligt een dik pak sneeuw,
lekker sneeuwballen gooien en een sneeuwpop maken.
De prachtig opgetuigde kerstboom heeft dit jaar echte kaarsjes en geen kitschy
kunstlichtjes. De boom is voorzien van kerstballen in de nieuwste trendkleur.
Het kerstmenu en langzaam-in-de-oven-gegaarde-lamsbout-met-rozemarijn bestaat uit 5 gangen en wordt opgediend op een beeldschoon gedekte tafel. Natuurlijk staat er wildzwijn ragout, hazenpeper op het menu. Lekker glaasje wijn erbij,
genieten!
Maar nu de realiteit…
Het is eerste Kerstdag en het regent pijpenstelen… Niks witte kerst en sneeuwballen gooien, maar binnenblijven omdat het buiten te nat is.
Natuurlijk heeft onze prachtig opgetuigde kerstboom geen echte kaarsjes, maar
gewoon oerdegelijke kitschy kunstlichtjes.
Wij kopen ieder jaar nieuwe kerstverlichting, anders gaan je lampjes halverwege
de kerst onherroepelijk kapot. Of manlief is uren bezig met het ontwarren van de
in de knoop geraakte lampjes…Daar begin ik zelf al helemaal niet meer aan,
daarvoor ben ik veel te ongeduldig… Dat zorgt zeker niet voor een vredige kerstsfeer…
Onze kersballen zijn vijf jaar oud, maar kunnen nog best een paar jaartjes mee.
Het kerstmenu bestaat uit drie gangen, anders duurt het te lang.
We eten kip, de maaltijd duurt al met al nog geen drie kwartier. ‘Saaaaaaai, zo
lang aan tafel zitten’, ‘Ik verveel me’ en ‘Wanneer gaan we nou sjoelen?’ zijn
veelgehoorde kreten.
Ik pleur alles in de vaatwasser, de resten kip haal ik er morgen wel uit, manlief
maakt cappuccino en chocomel.
Aan het eind van de avond zitten we met rode wangen moe, maar voldaan op de
bank.
En allemaal zijn we blij, tevreden en gelukkig. De ideale, perfecte kerst?
Ach, wij passen ons aan en zo wordt kerst ieder jaar de ideale, perfecte kerst!
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Wijze spreuken en gezegden
Ons leven is wat onze gedachten ervan maken.
Leef elke dag alsof het uw eerste van uw laatste ware.
Het grote genoegen in het leven is die dingen te doen
waarvan de mensen zeggen dat je ze niet kunt doen.
Leven is een schilderij maken, niet een som oplossen.
Alles in het leven duurt zo lang, behalve het leven zelf.
Alle dieren, behalve de mens, weten dat de voornaamste plicht van
het leven is ervan te genieten.
Het leven is eenvoudig, maar de mensen hebben het zo vreemd
en zo ingewikkeld gemaakt.
Geloof niet dat de wereld u een bestaan verschuldigd is;
de wereld is u niets verschuldigd, zij was hier eerder dan u.
Enkele mensen leven eenmaal. De meeste mensen leven nul maal.
Als je bemind wordt, twijfel je nergens aan. Als je bemint,
twijfel je aan alles.
Beminnen en bemind worden, is de zon aan twee kanten voelen
schijnen.
De beste manier om een probleem op te lossen is de humor
ervan te ontdekken.
Alles is grappig zolang het iemand anders overkomt.
Gevoel voor humor begint bij gevoel voor verdriet.
Respect is geen recht. Respect is iets dat je moet verdienen.
Te laat komen, is gebrek aan respect, niet aan tijd.
Het gevoel geen haast te hebben, is op zichzelf een vorm van luxe.
Alle problemen die ik in mijn leven heb gehad,
waren het gevolg van haast en niet van te laat zijn.
De beste manier om een goed idee te hebben, is een heleboel ideeën
te hebben.
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INFORMATIE-PAGINA

HET NIEUWE AFVAL
SYSTEEM
BETALEN PER KEER

De afvalstoffenheffing in
2014 zal worden opgebouwd uit een vast en een
variabel deel: een vast basisbedrag voor iedereen en
een variabel bedrag, dat
onder andere afhangt van
hoe vaak u uw grijze container aan de weg zet.
De afvalstoffenheffing wordt
aan het begin van het jaar
bepaald. Aan het eind van
het jaar krijgt u geld terug
per keer dat u uw container
niet aan de weg gezet hebt.
Als u uw afval beter scheidt,
raakt uw grijze restafvalcontainer minder snel vol en
kunt u deze container minder vaak aanbieden als u
dat wilt. Ook krijgt u in het
najaar van 2013 de mogelijkheid om aan te geven dat
u een kleiner formaat container wilt hebben. U gaat dan
vanaf 1 januari 2014 voor
deze container een stuk
minder betalen. Ook in de
toekomst blijft u de mogelijkheid houden om van container te wisselen.

Vanaf 2014 heeft u zelf invloed op de hoogte van uw
afvalstoffenheffing! U gaat
per 1 januari 2014 namelijk
een vast basisbedrag betalen en een bedrag per keer
dat u de grijze restafvalcontainer aan de weg zet.
Hoe beter u uw afval
scheidt, hoe minder er in uw
grijze restafvalcontainer
hoeft en hoe minder vaak u
deze aan de weg hoeft te
zetten. Hiermee kunt u dus
kosten besparen. Goed
scheiden loont, noemen wij
dat!
Deze nieuwe manier van
afval inzamelen, gaat naar
verwachting jaarlijks zo'n 13
miljoen kilo extra aan waardevolle herbruikbare grondstoffen opleveren. Dit sluit
aan bij het streven van de
overheid om nog meer
grondstoffen uit ons afval te
halen. Zo dragen we bij aan
een beter milieu en een
duurzame economie. En
wanneer u goed uw afval
scheidt zult u minder gaan
betalen dan wanneer u dit
niet doet.

Waarom is goed afval
scheiden belangrijk?
In afval zitten veel waardevolle grondstoffen en de
overheid wil dat we hier
meer gebruik van gaan maken. Zo sparen we ons milieu en dragen we bij aan
een duurzame economie.
De invoering van 'Goed
scheiden loont' leidt naar
schatting tot zo'n 13 miljoen
kilo extra aan herbruikbare
grondstoffen

Wat zijn de tarieven 2014
Deze zijn ons nu nog niet
bekend .
Volgens het voorstel van de
milieuwethouders zal de
afvalstoffenheffing voortaan
bestaan uit een vast en een
variabel deel.
Voorstel B&W vast bedrag:
€ 125,- per huishouden bij
één grijze restafvalcontainer
van 140 of 240 liter.
Het aanbieden van de containers kost in het voorstel
€ 3,50 per keer voor een
140 liter container en
€ 6,00 per keervoor een
240 liter container.
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ACTIVITEIT

INFORMATIE

TELEFOON

Belastingconsulenten (vrijwilig)

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 Crommentuin

 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 (vrijwillig)

Nelly van de Hurk

 593255

Reiscommissie

Nelly Broeder

 592090

Vrijwilligers ondersteuning

Willi Zondervan

Website beheer

Gerard Kouwenberg

 592115

Senioren Contact

Ben Schonenberg

 593075

Ledenadministratie

Jeanne de Weijert

 592519

 06-23798092

Jeu de Boules
Na 2 jaar onderhoud is de
Jeu de Boules baan bij
St. Elisabeth in perfecte
staat.
Toen wij bij de Heyacker
speelden waren we met
een grote groep
deelnemers.
Helaas zijn er nu nog
maar een paar leden
actief en dat is natuurlijk
jammer met zo’n mooie
baan.
Wij doen daarom deze
oproep om je te melden
als lid van de jeu de boules groep. Alle leden van
Seniorenvereniging 50+
Beneden Leeuwen zijn
welkom. Voor de kosten
hoef je het niet na te laten
want de deelname is
geheel gratis.
De jeu de boules wedstrijden zijn elke dinsdag,
woensdag en donderdag
tussen 13:30 en 16:00
uur. Wij hopen natuurlijk
dat de groep snel weer
zal groeien want het is
gezellig om samen een
balletje te gooien en wat
bij te kletsen.
Opgeven kan bij:
Wil van de Zandt 591078
Wilma Bosman

592025

Wij horen
graag
van jullie.
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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

ONDERSTAAND WAT VOORBEELDEN
Ik wil de krant wel doorgeven, hoef daarvoor geen
vergoeding. Maar het zal niet altijd op een vaste tijd
zijn, het gaat om DE GELDERLANDER
Adres bekend bij redactie
Ik ben geabonneerd op DE GELDERLANDER maar
vind hem wel duur. Ik zou de krant best samen met
buren of meerdere buren willen delen,
betalen samen de abonnementskosten.
Adres bekend bij redactie
Wij stellen het zeer op prijs als onze lezers een redactionele bijdrage zouden willen leveren aan ons
blad. Dit kan op allerlei manieren. Vertel iets over
een unieke hobby. Heeft u een slimmigheidje dat u
aan de hele wereld kwijt wilt. Laat het ons weten.
Wie vind het leuk om een rubriek koken te gaan
vullen met Kooktips of Recepten. We eten tenslotte
elke dag dus lekker eten is wel een must!!!

Veel tijdschriften en kranten zijn ook, nadat de uitgave al een tijdje uit is, nog steeds leuk om te lezen. Het doorgeven van zo’n
blad is voor de ontvanger altijd een cadeau.
Dit kan met heel veel meer bladen dan
hier zijn afgebeeld.
Wij denken dat er een enorme drempel
is om dit aan iemand te vragen. Maar wij
weten en zien dat veel buurtgenoten dit
allang doen en soms wel met 3
of 4 gezinnen. Met zo’n actie
hebben we alleen maar winnaars.
Het is tevens een manier om
contact te krijgen met buurt/
straatgenoten.
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
www.seniorenleeuwen.nl
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Op deze en de pagina hiernaast
willen wij wat aandacht besteden aan het
Kerstdiner

Het bedenken van een heerlijk Kerstdiner
of lekkere hapjes is altijd weer een moeilijke klus.
Hoe maak ik het nog gezelliger in huis
dan vorig jaar
Je wilt elk jaar jezelf telkens overtreffen.
Meestal is dit toch de belangrijkste taak
van de vrouw des huizes.
Er is een site waar u vele ideeën op kunt
doen. U staat versteld van de eenvoud
van de voorbeelden.

www.welke.nl

Succes dit wordt
de mooiste kerst
sinds jaren!!

Beste 50+ Senioren Leeuwen leden.
Het bestuur wil heel graag communiceren op
een manier die past bij deze tijd. Bijna iedereen heeft wel een computer. Of we er allemaal zo makkelijk mee om kunnen gaan is
een tweede.
Communiceren gaat daardoor veel sneller en
iedereen is ook sneller te bereiken. Als we
nu iets willen delen met onze leden gaat dat
nog via dit blad
Dus stellen wij voor om, voor degene die dit
willen, te gaan mailen. Daarmee zeggen wij
niet dat Seniorencontact gaat verdwijnen
ZEKER NIET.
Maar we kunnen u wel sneller bereiken.
De ledenadministratie wil bijvoorbeeld heel
graag alle voornamen hebben, zodat we uw
voornaam kunnen gebruiken. Als voorbeeld
de rubriek: Wij Feliciteren staat bij velen
slechts een M of een V, uw voornaam zou
toch veel leuker staan. Als u ons daarmee wil
helpen vragen wij u om uw e-mailadres en
uw voornaam naar onderstaand e-mailadres
te mailen of te bellen Tel: 592519 jeannedeweijert@outlook.com
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Hoeveel inwoners heeft
Beneden Leeuwen?
Aantal inwoners: 6.055
Aantal Huishoudens: 2505
Inwoners 0-15jaar
Inwoners 15-25jaar
Inwoners 25-45jaar
Inwoners 45-65 jaar
Inwoners 65+

16%
11%
22%
31%
20%

Bron: www.stadindex.nl

Vakkundig
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Vertrouwd

Voordelig

Redactie: Seniorencontact
Henri van de Vorst
Ge van Hees
Riet Maas
Ben Schonenberg
Jeanne de Weijert
Website:
www.seniorenleeuwen.nl
----------------------Correspondentie, Reacties,
Informatie, Foto’s, etc.
sturen naar:
Seniorencontact
t.a.v. Ben Schonenberg
Burg. Dittersstraat 32
6658BT Beneden-Leeuwen
of mailen naar:
svblbs@gmail.com
Drukker: Hooftzaak

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

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

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
-------------------------------

Adres Seniorenvereniging 50+
Postbus 83 6658ZH Beneden-Leeuwen
RaboBank rekening nr. 105812153

LID WORDEN VAN SENIOREN VERENIGING € 19,00
www.seniorenleeuwen.nl

PER JAAR
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Zorgen moet je doen.
Niet maken.

