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Inhoud
Deze uitgave is veel aandacht
voor de 2e wereldoorlog.
Het zijn verhalen die mij aan
hebben gegrepen.
Over enkele weken herdenken
we weer alle slachtoffers van
deze oorlog. Zij zijn gesneuveld
en hebben gezorgd voor ons
welzijn.
Ik besef, nu ik ouder word en
jullie zijn weer een stukje ouder
dan ik, wat dit voor ons leven
heeft betekend.
Ben Schonenberg
(Eindredactie)

Uitgave 2014
ONS (data zwart)
ONS+SENIORENCONTACT
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.

2

Van de voorzitter
Hoe was het en hoe gaan we verder.
In de ledenvergadering hebben we
met de aanwezige leden teruggekeken naar 2013. Vanwege enkele
meevallers heeft onze vereniging
een goed financieel jaar gehad. Het
niet doorgaan van onze activiteiten
in het SKW gebouw was echter een
zware teleurstelling. De meeste activiteiten zijn redelijk goed bezocht.
Het geheel vernieuwde Seniorencontact begint langzamerhand zijn
definitieve vorm te krijgen maar het
bestuur staat altijd open voor uw
tips, ideeën en/of opmerkingen. Dit
jaar gaan we onderzoeken in hoeverre een digitale nieuwsbrief een
aanvullende service voor u zou kunnen zijn. Het bestuur realiseert zich
dat we met deze extra informatie
alleen de leden bereiken die een
computer hebben. Met mond op
mond “reclame” kunnen we misschien ook de leden bereiken die
(nog) geen internet hebben.
In april start de bouw van de nieuwe
Rosmolen en het bestuur probeert
haar invloed aan te wenden om de
faciliteiten voor de leden en de activiteiten zo goed mogelijk te regelen.
Onze uitdrukkelijke wens is om in
onze eigen consumpties te mogen
voorzien. Dit om te voorkomen dat
de consumptieprijs voor onze leden
meer dan verdubbelt. De mogelijkheid om nieuwe activiteiten te ontplooien dient sterk te verbeteren ten
opzichte van de huidige werkwijze.
Tot nu toe blijven we erg in het ongewisse over onze uitdrukkelijke
wensen en daar maakt het bestuur
zich ernstig zorgen over.

Vervolg: Van

de voorzitter

Onlangs hebben wij een zeer constructief gesprek gehad met dhr. Ruud
Broekman van St.Elisabeth. Het zorgcentrum biedt onze vereniging gratis toegang tot onze oude, vertrouwde zaal van De Hey-Acker. Dit geweldig aanbod
moet natuurlijk goed uitgewerkt worden in de vorm van een contract met afspraken en regels. Seniorenvereniging 50+ draagt wel bij in de energiekosten.
Wij hopen dat we de komende maand alle zaken formeel kunnen regelen zodat u vanaf september aan de activiteiten in de zaal van De Hey-Acker kunt
meedoen. Het contract loopt in elk geval door tot in 2018. (4 seizoenen)
Aandachtspunt voor het bestuur is onze positie in de nieuwe Rosmolen als Seniorenvereniging 50+ na 2018 niet meer in de zaal van De Hey-Acker zou kunnen. Groot voordeel van de zaal van De Hey-Acker is dat wij op elk gewenst
moment nieuwe activiteiten kunnen inplannen, de zaal is immers altijd voor ons
beschikbaar. Een bijkomend voordeel is dat we in alle rust de ontwikkelingen
van de nieuwe Rosmolen kunnen volgen.
Voor het september is moeten we op zoek naar voldoende tafels, stoelen, kopjes/schoteltjes, glazen e.d. Zoekt u met ons mee!!
Helaas heeft Gerard Kouwenberg besloten om te stoppen als bestuurslid. Wij
zijn Gerard en Annie zeer erkentelijk voor hun geweldige inzet voor onze vereniging.
Vanwege het vertrek van Gerard zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Wie gaat ons helpen?
Het verslag van de ledenvergadering wordt in het juni-nummer van het SeniorenContact gepubliceerd.
Namens het bestuur: Henri van de Vorst

Niet alle jubilarissen konden aanwezig zijn voor de foto

Duitse heldin uit de 2e Wereldoorlog.
Kijk eens naar deze vrouw!
Irena Sendler.
Onlangs overleed ze in de leeftijd van 98 jaar.
Vergeet haar nooit.
Tijdens de tweede wereldoorlog vroeg ze werk in het
getto van Warschau, als loodgieter / slotenmaker.
Ze had een heel specifieke reden daarvoor. Ze wist
dat de nazi’s plannen hadden om de Joden uit te roeien, zijzelf was Duits.
Irena Sendler. foto
genomen in 1942

Irena verborg kinderen in de bodem van de gereedschapskist die zij vervoerde achterop haar voertuig en
ook een grote tas.(voor oudere kinderen)

Ze had ook een hond op de kar die ze opgeleid had om te blaffen als de
Duitse soldaten controleerden bij binnenkomst en verlaten van het getto.
De soldaten konden dan niets doen tegen de blaffende hond
die het geluid overstemde (wat de bedoeling was) dat de kinderen eventueel
konden maken.
Ze redde 2.500 kinderen en wist ze te verbergen.
Ze werd gearresteerd en de nazi's braken haar benen, armen en martelden
haar ernstig.
Irena hield alle namen bij van de kinderen die ze gered had uit het getto
en deed die namen in een grote glazen pot die ze begroef aan de voet van
een boom achter haar huis.
Na de oorlog probeerde ze de ouders die hadden overleefd te vinden en probeerde hun families te herenigen, maar de meesten waren vergast.
De kinderen die gered zijn, werden in een pleeggezin geplaatst, of zijn aangenomen.
Ze werd voorgesteld om de Nobelprijs voor de Vrede te krijgen, maar is nog
niet goedgekeurd.
Ter herinnering, 63 jaar later, heb ik deelgenomen aan haar bescheiden
verjaardag door het laten rondsturen van deze boodschap.
Prijzen gaan niet altijd naar degenen die het verdienen!

Hoe verliep de scheiding tussen de joden en het volk in de beginfase?
In Duitsland was de jodenhaat al een lange tijd aan de gang. Aan het begin
van de jaren 30 telden Nederland 137.000 joden. Doordat in Duitsland de
vervolging van joden al lange tijd aan de gang was nam het aantal joden toe
tot 160.000 in Nederland omdat veel joden probeerden te vluchten vanuit
Duitsland naar Nederland. Nederland had een groot aantal joden toegelaten
maar ook een groot aantal teruggestuurd naar Duitsland. Door de jodenhaat
in Duitsland was Nederland op dit vlak minder tolerant. Toen de jodenhaat in
Duitsland was verergerd zijn veel joden gevlucht vanuit Nederland naar Engeland en ook naar Frankrijk. De Kristalnacht was dan ook een grote waarschuwing voor veel joden die nog probeerde te vluchten uit Duitsland. Hitler
was dan ook een groot symbool van angst geworden voor de joden en vele
joden voelde zich daaarom ook niet veilig.Na de inval van de Duitsers in mei
1940 was de jodenvervolging in Nederland ook goed voelbaar. Toch gingen
de Duitsers mild om met Nederlanders. De Duitsers waren van mening dat
de Nederlanders tot hetzelfde Arische ras behoorden.
De Duitsers probeerden dan ook het normale leven van de Nederlanders
door te laten gaan. Zij probeerden op een rustige manier aanhangers te winnen. Doordat zij ook een geringde ondersteuning kregen of tenminste verdraggelijkheid van de bevolking konden de Duitsers steeds meer maatregelen tegen de joden gebruiken. In het najaar van 1940 werd er een begin gemaakt met het plaatsen van borden in restaurants en koffiehuizen met daarop:’Joden niet gewenst’. Onder druk van de Nederlandse NSB leden, kwamen de borden daadwerkelijk overal te hangen. In 1941 werd deze maatregel verergerd,waardoor het verboden werd om voor joden hier te komen met
uitzondering van speciale gelegenheden die dan alleen voor joden zelf waren. Hierdoor konden de Duitsers de joden afzonderen van het normale volk.
Ook mochten joden niet meer naar het strand, parken, bioscopen, hotels of
andere openbare plekken. De Duitsers probeerden de joden in bedwang te
houden door voor hen afzonderlijk gelegenheden te houden. De scheiding
tussen de joden en het zuivere volk namen ze ook zeer serieus doordat de
Duitsers besloten dat joden geen donor meer mocht zijn. Zij vonden dat
joods bloed alleen door joodse aderen mocht stromen. Ook werden zij gescheiden bij verenigingen. Alle
joden werd eind 1941 het lidmaatschap van een vereniging
ontzegd. Ze mochten alleen
nog lid zijn van een joodse vereniging. Joodse kinderen werd
het in de provinciale hoofdsteden verboden om naar openbare of particuliere scholen te
gaan. Op lokaal niveau moest
de gemeente het zelf uitmaken. Vaak werden de joodse
kinderen onder invloed van
Duitsers en NSB’ers van
school gestuurd.

Hoe verliep de verdere scheiding en registratie van de joden?
Nadat er al vele maatregelen in kracht waren tegen de joden werden zij
steeds meer gescheiden van het normale volk. Rijkscommissaris SeyssInquart had de taak om in Nederland ook het nationaalsocialisme te kweken,
zodat deze zelf maatregelen tegen de Joden kon ondernemen. Hij besefte
dat hij heel geleidelijk de joden moest isoleren van het normale volk. En zo
gebeurde het ook. Heel geleidelijk aan, zodat de Nederlanders nauwelijks in
protest kwamen. Na steeds vele kleine veranderingen, werden de privileges
van de joden steeds minder. Maar steeds een klein beetje en ook vaak met
sussende worden dat de maatregel maar tijdelijk was of dat het goed was
voor de joden zelf. Doordat de joden gescheiden werden merkte het andere volk
hier steeds minder van. Dit kwam ook omdat de maatregelen alleen de joden troffen. In Amsterdam werd voor alle joden
verplicht om in bepaalde wijken te gaan
wonen. Zo kwamen zij nog minder in aanraking met de rest van het volk. Verder
werden de maatregelen steeds erger
waardoor ook daadwerkelijk twee duidelijke, verschillende groepen ontstonden. Het
volk had nog maar heel weinig contact
met de joden of zelfs helemaal geen contact meer. Hierdoor wisten veel niets van
de verergerende situatie. Dit was natuurlijk
wat de Duitsers probeerden te bereiken
zodat zij steeds verder konden gaan.
De Duitsers moesten natuurlijk ook weten
wie een jood was anders konden zij hen
niet opsporen als er problemen waren.
Natuurlijk ook met de achterliggende gedachte van de latere deportatie. Dit
was ook nodig voor de grote verhuizingen en ook zodat alle maatregelen
goed gebruikt konden worden. Alle joden moesten zich op 10 januari 1941
laten registreren. Bijna iedereen gaf gehoor aan dit bevel. Vele zagen de
ernst van deze actie nog niet. Je moest je melden bij een gemeentehuis of
bij een ambt. Eenmaal bij het gemeentehuis werd alles uitgezocht wie je was
en kreeg je als je een jood was, een grote J op je persoonsbewijs.
In Nederland werd het ook verplicht voor alle joden een Jodenster te dragen.
Deze beslissing werd gepubliceerd op 29 april 1942. Op zondag 3 mei 1942
moesten allen joden deze zespuntige Jodenster dragen. Deze sterren werden heel goedkoop en snel gemaakt. Ook moesten deze altijd goed zichtbaar zijn.

Hoe verliep de totale scheiding en deportatie van de joden?
De Duitsers hadden alles nu zoals zij het wilden. Ze hadden de joden voor
een heel groot deel gescheiden van de rest van het volk. Veel joden hadden
geen onderling contact meer met niet-joden. De joden hadden nog maar weinig privileges waardoor velen van het volk niet wisten wat er aan de hand
was. Ook hadden zij geen mogelijkheden meer om via enige media de rest
van het volk te bereiken. Ze woonde afzonderlijk en hadden een eigen samenleving. Het contact was in principe verbroken. Toch wouden de Duitsers
verder gaan. In de zomer van 1942 begonnen zij met de deportatie. Dit was
het uiterste scheiden van joden met de rest van het volk. Velen joden werden gedeporteerd naar werkkampen of zogeheten concentratiekampen. Binnen deze muren was er geen enkel contact meer mogelijk. Ook brieven werden vaak onderschept en aangepast. De deportatie was niet uiterst moeilijk
voor de Duitsers omdat een groot deel van de joden zich geregistreerd had.
Ook was het handig voor de
Duitsers dat alle joden gezamenlijk in getto’s woonde. Zo werden
zeer velen opgepakt tijdens razzia’s. hierbij barricadeerde de
Duitsers alle bekende uitwegen.
En gingen ze deur na deur langs
op zoek naar joden. Als er joden
aangetroffen werden , werden
deze meegenomen en op een
vrachtwagen gezet. Bijna alle
joden werden in een bepaalde
straat gevonden tijdens een razzia. Zo gingen de Duitsers systematies straat na straat af om elke mogelijk onderduikende jood te vinden. Als
je eenmaal opgepakt was tijdens een razzia of gewoon zelf gekomen was
werd je gedeporteerd naar de kampen dit ging vaak onder zeer slechte omstandigheden. Er zijn er dan ook een tal die de deportatie naar kampen niet
hebben overleefd.
Eenmaal in de kampen was het leven een hel. Velen hebben deze kampen
niet overleefd. Dit was dan ook de bedoeling van deze concentratiekampen
en vernietigingskampen. Op deze manier konden de Duitsers het joodse ras
geheel verwijderen zodat er volgens hen een steeds zuiverdere ras ontstond. Dit betekende dat de joden definitief werden gescheiden van de rest
van het volk en het doel bereikt was. Er bleken in 1941, bij een Duitse telling
140.552 joden te wonen in Nederland. Naar schatting woonden er 160.000
joden in net voor de Tweede wereldoorlog in Nederland. Van hen zijn er naar
schatting in de Tweede Wereldoorlog 106.000 omgekomen.

Hoe verliep de scheiding tussen de joden en het volk tijdens de tweede
wereldoorlog?
Toen Nederland bezet was door de Duitsers, begon de scheiding tussen de
joden en de rest van het volk. In het begin ging het heel rustig. De Duitsers
hadden hier nog een gering aantal aanhangers. Nadat zij een kleine tijd rustig waren geweest met maar kleine maatregelen genomen te hebben tegen
de joden, begonnen de Duitsers op een ingenieuze wijze de joden van het
volk te scheiden. Er kwamen steeds kleine maatregelen die alleen betrekkingen hadden op de joden. Ook steeds met een korte tijd ertussen. Bijna alle
maatregelen waren erop gericht de joden te scheiden of privileges van hen
af te pakken. Na enige tijd waren er al een hoop privileges afgepakt van de
joden en was het contact met de rest van het volk dramatisch gezakt. Even
later begonnen de Duitsers alle joden te registreren en samen te voegen in
aparte wijken genaamd: ‘getto’s’. Ook werden er steeds meer maatregelen
bijgevoegd. Joden werden verplicht een Jodenster te dragen en in hun persoonsbewijs stond een grote J van jood. Velen waren hier trots op, niet wetend wat dit als gevaar meebracht. Nadat de Duitsers een
alles geregistreerd
hadden van wie een
jood was en waar hij/
zij woonde, begonnen de Duitsers met
de deportatie. De
deportatie werd ook
wel gezien als de
uiterste scheiding,
omdat hierbij vrijwel
al het contact werd
verbroken. Veel joden zijn door razzia’s opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd waar zij hun einden vonden. Doordat de Duitsers vrijwel geen
grote stappen namen in de beginfase hadden zij een duidelijke scheiding
gecreëerd. Ook hebben de Duitsers op slimme wijze zo veel mogelijk informatie bemachtigd en uiteindelijk een groot deel van de joden gedeporteerd.
Zo hebben zij door verschillende fases een scheiding gecreëerd tussen de
joden en de rest van het volk, waardoor ze de joden makkelijk konden uitmoorden.

Zomerdagreis woensdag 21 mei
DE MOLENCRUISE.
Vertrek :8.45 uur vanaf De Hey-Acker.
Vanuit Beneden - Leeuwen rijden we naar de koffie -stop waar ons een
heerlijk kopje koffie met gebak wordt aangeboden.
Daarna rijden we naar Leiden waar we aan boord gaan bij Rederij
Groene Hart Cruises voor een mooie tocht door een gebied alsof het lijkt dat
de tijd heeft stil gestaan.
Tijdens deze tocht passeren we plm. 13 molens.
’s Middags kunt u genieten van een 3-gangen diner( aan boord )
Soep ,hoofdgerecht en een toetje. Om 15.00 uur bent u weer bij de opstapplaats van de boot en hebben we vrijaf om de stad Leiden te bezoeken.
Thuiskomst tussen 18.15 – 18.45 uur.

Kaartverkoop: dinsdag 22 april + donderdag 24 april 14.00 - 16.00 uur
De prijs voor deze mooie reis is € 55,00 pp.

De reizencommissie went u
een gezellige
en fijne reis
toe.
Nelly Broeder
Riet Maas

www.seniorenleeuwen.nl

BEVRIJDING.
De teevee-programma’s over de beleving van de bevrijding
destijds, brachten ook bij mij weer herinneringen. Toen wij in
de Langstraat bevrijd werden was ik 21 jaar en begon voor
ons de spannendste tijd van de oorlog, doordat men boven de rivier de Maas
nog niet bevrijd was en wij daardoor in Niemandsland terecht kwamen.
Met granaat-beschietingen van de overkant en vliegende bommen, waarvan
een bom in de vroege morgen in de buurt op het huis van een onzer vrienden
terecht kwam en daardoor met gezin geheel verdween. Wij werden wakker
met het glas van onze slaapkamerramen op ons bed.In plaats van Duitse militairen, kregen wij nu Engelse, Poolse en Canadese soldaten ingekwartierd met
soms Hollandse militairen van het Ireneleger op bezoek. Mijn poëzie-album is
daardoor wel internationaal.
De Poolse militairen moesten vaak ‘s avonds op patrouille naar het Kapelsche
Veer, omdat Duitse militairen daar ‘s nachts de Maas probeerden over te steken. Waarop gevechten volgden met dikwijls dodelijke afloop.
De Polen waren duidelijk bang als ze ‘s avonds bij ons vertrokken en wilden
dan graag een kus of kruisje.In die dagen werd ik door mijn baas, waar ik als
secretaresse werkte, aan het plaatselijk verzet uitgeleend, dat tijdelijk gehuisvest was onder het gemeentehuis, dat echter veelvuldig met granaten beschoten werd.
De latere redacteur van het Brabants Dagblad Joep Naninck samen met een
half verlamde jongeman, die alleen met zijn mond kon schrijven, hadden de
leiding. Ik moest stenografisch berichten opvangen van o.a. Radio Oranje,
want velen hadden tijdens de bezetting hun radio moeten inleveren. Deze berichten werden dan dagelijks via een luidspreker voorgelezen op het plein voor
het gemeentehuis. Eens zijn we tijdens een beschieting op het gemeentehuis
moeten gaan vluchten. Doordat men dan angstvallig zijn voordeur gesloten
hield, moest ik noodgedwongen mijn redding thuis gaan zoeken onder het vuur
van het afweergeschut door. Waarvoor ik normaal een half uur nodig had,
deed ik het toen uit pure angst in minder dan de helft van die tijd en vond mijn
huisgenoten allen biddend in de kelder. Want in nood leert men bidden.
Toen allen bevrijd waren, kwamen de bevrijdingsbals met veel onvergetelijke
muziek van Glen Miller.
Tijdens de bezetting hadden we als jonge mensen ontspanning moeten missen en werd van deze feesten dus gretig gebruik gemaakt. Heb op zo’n bal
toen ook mijn man als officier bij de Stoottroepen leren kennen en zodoende in
Beneden-Leeuwen terecht gekomen.
Ria Lemmers-Dekkers,
Beatrixstraat 15,
6658EH Beneden-Leeuwen.

Adams - Tijnagel
Hol - Gerlag
Adams
Addie van Welie - Thijssen
Adrie de Wild
André Jacobs
Annie Reuvers - Kolvenbach
Annie Tromp - Janssen
Annie Willems-Derks
Anny Janssen - Gubbels
Anny Koolhout - Sas
Anny Nijs
Ans Pietersen - Smit
Ans van Gent - Scheeren
Ardie v.d. Hurk - van Heck
Arnold Toebast
Arts-van de. Hurk
Berndsen - de Vries
Boogerd
Carpay - van de Pol
Cees van Hulst
Cis Verheijden-Verweij
Coby van Gent - Derks
Corry Gerrits-van Dodewaard
de Bruijn
de Heuvel
Dekkers
Derksen - Vermeulen
Dien van Beek - Klabbers
Diny de Kock- van Zandvoort
Door v Barneveld - van Rossum
Door van Dreumel - van Hees
Doortje Looman - van Lent
Doortje v Gelder - van Wamel
Eef Janssen - Lamers
Exner
Fien Schiks - van de Pol

13-apr
16-mei
12-mei
23-apr
16-mei
10-mei
8-mei
26-apr
27-mei
5-mei
2-apr
16-apr
26-apr
17-mei
26-mei
29-apr
25-mei
29-apr
25-mei
15-apr
7-apr
19-apr
18-apr
8-apr
3-apr
9-apr
24-mei
25-apr
23-mei
5-mei
31-mei
27-apr
7-mei
22-mei
18-apr
2-mei
8-apr

Frans de Groot
Gerard van Gelder
Gerda Gremmen - van Baren
Gerrie Lemmers - de Kock
Herman van Gelder
Irene Sanstra - van de Weijer
Jan Megens
Jan Zondag
Janssen
Janssen - Kolvenbach
Jeanne Metselaar
Jo Hol - van Tiem
Jo van Vlaanderen
John van Heck
Joop van Kerkhof
Leo Bergers
Leo Janssen
Leo Koopmans
Lieverloo - van Zuilen
Mans Bevers
Marian Oremus
Marian van Oijen - Huisman
Marie van Dodewaard - Fenten
Mariet van Kerkhof-Simajchl
Marietje van der Reijden - van
Rossum
Maya van den Akker - Lamers
Meindert Tegel
Nelleke Oremus van Kuppeveld
Nelly Peters - Hol
Piet v.d. Berg
Piet van Rijsingen
Piet van Rossum
René Theunissen
Ria van Heck - Bosch
Rien Burgers
Riet Maas-van Gelder
Riet Mus - Kozijn

8-mei
22-mei
1-mei
5-mei
6-mei
6-mei
2-apr
18-apr
27-apr
21-apr
7-mei
30-mei
22-apr
10-mei
7-apr
24-mei
27-apr
13-apr
27-mei
15-apr
23-apr
15-apr
26-apr
28-apr
10-mei
9-mei
13-apr
15-apr
25-apr
17-apr
30-mei
10-apr
20-mei
11-apr
25-apr
14-apr
11-mei

Riet Selissen - Stenssen
Sjaan v d Hurk -van Emmerloot
Sjaan vde Logt-van den Heuvel
Theo Broekman
Theo Salet
Theo van Kerkhof
Ton van Beek
Tonny Crommentuyn - de Haas
Toon Beerling
Toon Grisel
Toos Toebast - Hol
Truus de Kok - Lukkezen
Truus van Rossum
v.d. Heuvel - Grandjan
van Aanholt - Bokken
van de Pol - Herregraven
van de Zandt - Sengers
van den Brand
van den Brand - Hendriks
van den Hurk - van Erp
van der Ven
van Kerkhof - Megens
van Os - Vlemmings

3-mei
14-apr
16-mei
16-apr
12-mei
7-apr
16-mei
4-mei
9-mei
14-apr
25-mei
6-mei
21-apr
20-apr
23-mei
10-apr
23-apr
4-mei
20-apr
17-apr
6-mei
20-mei
8-mei

Vogelzang
Wammes - v.d.Heuvel
Wicky van de Wielen
Wil de Weijert
Wilhelmus - Verburg
Willemien van Doorn-Korten
Willems
Wim Donkers
Wim Heesakker
Wim van Wamel

12-mei
24-mei
6-apr
9-apr
6-apr
2-apr
25-mei
1-apr
7-mei
31-mei

Via deze rubriek willen wij onze
jarigen feliciteren.
Helaas weten wij (nog) niet alle
voornamen
Mede daarom vragen wij aan
iedereen ons hun voornaam /
roepnaam te mailen.
Doordat u ons dit stuurt hebben
wij ook uw emailadres, zoals al
eerder geschreven in
blad willen wij uw emailadres gebruiken
voor snelle bereikbaarheid van berichten die via ons blad
(veel) te laat zouden
kunnen zijn.

HERHAALDE OPROEP
Beste 50+ Senioren Leden.

Het bestuur wil heel graag
communiceren per e-mail.

We krijgen regelmatig info
van organisaties, die vragen om onze leden over
iets te informeren.

Denk daarbij aan:
Waarschuwing tegen oplichting. Uitnodigingen voor activiteiten.
Heeft u zelf geen e-mailadres,
geef dan het e-mailadres van
een van uw kinderen of verzorger op. Zij/hij kan u dan toch
informeren.
Geef uw e-mailadres door aan:
jeannedeweijert@outlook.com

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

Fietsclub Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen.
Programma 2014.
13 april:

Fietstocht Rabobank (Opgeven bij Willemien)

Wij starten weer op 7mei en vervolgens op 21 mei, 4 juni,18 juni, 2 juli.
16 juli dagtocht vertrek 10:30 uur (Lunchpakketje meenemen)
overige fietsdagen: 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september,
24 september en de laatste keer op 8 oktober.
Wij verzamelen bij de kerk en vertrekken om 13:30 uur.
Willemien Romijnders
Trambaan 2 Boven Leeuwen
0487-591990

Voor de tweede keer SamenLoop voor Hoop in
Beneden-Leeuwen
De SamenLoop is ontstaan doordat in 1985 de
Amerikaanse oncoloog Gordy Klatt het evenement “Relay for Life” is gaan opzetten. Dit is zich
toen als een olievlek gaan uitbreiden en is nu wereldwijd een begrip. Het is het grootste evenement waarbij geld wordt ingezameld voor de Kankerbestrijding.
In 2006 werd het voor het eerst georganiseerd in Borger. Sindsdien is de SamenLoop voor Hoop ook niet meer weg te denken uit Nederland. Dit jaar
worden er maar liefst 28 SamenLopen georganiseerd.
Een daarvan is natuurlijk onze eigen SamenLoop in Beneden-Leeuwen. Het
startsein wordt gegeven op zaterdag 31 mei om 12:00uur . De laatste ronde
zal om 12:00uur gelopen worden op zondag 1 juni.
De eerste ronde wordt gelopen door de “survivors” met hun echtgenoot,
vriend, vriendin of ander familielid. Survivors zijn de mensen die de ziekte
hebben overwonnen of nu met herstel bezig zijn. Dat dit een emotioneel moment is, kan ik mij nog herinneren van 2011. Mensen die langs de kant stonden begonnen spontaan te applaudisseren. Bij de survivors ( en familie) rolden de tranen over de wangen. Daarna sloten alle teams aan. Dit ging ook
gepaard met een lach en een traan. Veel teams lopen in naam van een overleden familielid/vriend of vriendin/collega. Van te voren hebben de teams hun
eigen stekkie, partytent, ingericht en beginnen aan het 24-uurs wandelevenement. 24 uur staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker die
ook 24 uur per dag geleverd moet worden.
Om 23:00 zal er een mooi toepasselijk lied gezongen worden en aansluitend
is er een stilte van 2 minuten om de mensen te herdenken die zijn overleden.
Inmiddels zullen alle kaarsen in de kaarszakken branden . Deze staan langs
de wandelroute opgesteld. Er zal dan ook niet gewandeld worden.
Ook voor amusement zal gezorgd worden. Overdag zijn er verschillende
bandjes en koren die optreden. Ook voor de kinderen zijn er verschillende
activiteiten. ’s Avonds zal er een bandje optreden en in de tent kan men een
drankje kopen.
De meeste teams blijven op “de Wiel” aanwezig om de lopers aan te moedigen. Vooral in de nacht valt het niet mee om te lopen.
’s Morgens wordt er een gezond ontbijtje aan de lopers uitgedeeld en komen
er weer andere activiteiten op gang.

Rond 11:45uur lopen alle teams gezamenlijk de
laatste ronde en zal aansluitend bekend gemaakt
worden hoeveel geld er ingezameld is. Een spannend moment…..
In 2011 is er uiteindelijk € 42.000 opgehaald. Dat
was een prachtig mooi bedrag. Hopelijk halen we
dit jaar ook zoveel geld op. Het geld wordt voor
onderzoek naar kanker besteed zodat over enkele
jaren er niemand meer aan kanker komt te overlijden maar dat het een chronische ziekte zal worden.
Dat is waarvoor we het doen!!
Dus probeer een team te vormen met familie, buurt, vrienden of collega’s.
Een team bestaat uit ongeveer 15 mensen die elk € 10,-- inschrijfgeld betalen. Daarnaast wordt aan de teamleden gevraagd om kaarszakken te verkopen. Ook kunnen we vrijwilligers gebruiken die kunnen helpen.
Wilt u meer informatie of inschrijfformulieren ontvangen of kaarszakken kopen kunt u mailen naar
slvhbenedenleeuwen@gmail.com of binnen lopen bij Senang Zorgartikelen
aan de Zijveld 20 in Beneden-Leeuwen.

Gerard en Annie bedankt,
Gerard Kouwenberg neemt afscheid als lid van het bestuur
Seniorenvereniging 50+.
Gerard jouw passie binnen de vereniging was toch het opzetten en bijhouden van de web-site, waar menig seniorenvereniging jaloers op was.
De start en het begeleiden van de instructeurs van het Internetcafe mocht
ook onder jouw leiding goed functioneren.
Zo zijn er nog meerdere zaken waar we altijd een beroep op je konden
doen.
Annie, jouw echtgenote, was trouwe correctrice van ons blad
SENIORENCONTACT, dat jij jarenlang voor onze vereniging hebt gemaakt.
Nogmaals Gerard en Annie bedankt !!

Tijdens de Duitse bezetting stonden de oorlogshandelingen vooral in het teken van het bouwen
van verdedigingswerken, zoals
de Atlantikwall ter verdediging
tegen een geallieerde invasie. In
1944 kwam het langverwachte
‘tweede front’ in West-Europa en
de geallieerden trokken op door Frankrijk en België richting Nederland. Op 12 september waren al de eerste Limburgse gemeenten bevrijd en op 17 september 1944
begon de geallieerde luchtlandingsoperatie Market Garden, die jammerlijk mislukte.
In de herfst van 1944 werd desondanks heel Nederland bezuiden de grote rivieren
bevrijd, waarbij vooral in Zeeland een hevige strijd woedde. De rest van Nederland
bleef echter voorlopig bezet. In februari het jaar daarop slaagden de geallieerden er
wel in de Rijn over te steken. Omdat het westen als te dichtbevolkt werd beschouwd om daar een front te openen, richtten de geallieerden zich in eerste instantie meer op het noorden en oosten van het land. De Achterhoek werd al snel
veroverd, maar in de steden Doesburg en Deventer werd moeizamer van de Duitsers gewonnen. Twente en Oost-Drenthe volgden, waarna de Canadezen oprukten
naar het noorden van Nederland. Ook daar vonden hevige gevechten plaats, waarbij bijvoorbeeld Groningen en Delfzijl hevig getroffen werden. De bevrijding van
Friesland volgde op 18 april, met uitzondering van de Waddeneilanden. In april
1945 kwamen op Texel Georgische soldaten - voormalige krijgsgevangenen die in
Duitse krijgsdienst getreden waren - massaal in opstand. Na vijf weken hevige strijd
werd de opstand door de Duitsers neergeslagen. Terwijl de bezetter zich in de rest
van Nederland op 4 mei 1945 onvoorwaardelijk overgaf, zodat de geallieerden
West-Nederland konden binnentrekken, bleef Texel nog tot 20 mei in Duitse handen. Met de aankomst van de Canadezen die dag was de strijd nu overal in Nederland ten einde gekomen.De Duitse luchtmacht had in de meidagen van 1940 meerdere bombardementen op Nederlands grondgebied uitgevoerd. In de herfst van
1944 moesten eveneens Eindhoven en Nijmegen het ontgelden. Ook de geallieerden hebben op Nederlands grondgebied bommen afgeworpen op strategische doelen. Over het algemeen gingen de geallieerden bij voorbereiding van hun bombardementen zorgvuldig te werk, maar was de uitvoering niet altijd vlekkeloos. Soms
was er sprake van 'vergissingsbombardementen', zoals in 1944 boven Enschede,
Nijmegen en Arnhem, toen geallieerde piloten zich boven een Duitse stad waanden. In andere gevallen probeerden zij wel het opgegeven object te raken, maar
misten zij hun doel (onder andere Amsterdam, juli 1943; Maastricht, augustus 1944;
Den Haag, maart 1945). Vermoedelijk zijn er bij alle luchtaanvallen in Nederland
10.000 doden gevallen.

Voor onze maandelijkse bingomiddag zijn wij op zoek
naar 1 of 2 vrijwilligers, die ons willen helpen met
koffie schenken, lotenverkoop, prijsjes uitdelen.
Wilt u ons komen helpen graag
contact opnemen met:
Nellie Broeder
Tel: 592090
Willie Zondervan
Mob: 0623798092

Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen wil de Heijackerzaal graag gezellig maken met tafels en stoelen voor
onder andere het kaarten en de bingo. Wie heeft de gouden tip waar wij op een aantrekkelijke manier tafels en
stoelen kunnen halen. Wij hebben zeker 125 stoelen en 20
tafels nodig.
………………………………………………………………………
Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen is op zoek
naar sjoelbakken, dartborden en gezelschapspelletjes.
Wie kan ons helpen? Bel of mail Henri van de Vorst.
……………………………………………………………………….
Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen heeft dringend
behoefte aan kopjes, schoteltjes, theelepeltjes en suiker/
melk setjes.
……………………………………………………………………….
De biljartclub van Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen is op zoek naar een biljart voor in de zaal van de
Heijacker. Wie kan ons helpen?

BELANGRIJKE DATA
Zaterdag 11 oktober:
Vijwilligersmiddag
Woensdag 19 november:
Thema “De kunst van het ouder worden” en aansluitend dansen.
Woensdag 17 december:
Kerstviering

Vertrek bij de Seniorenvereniging.
Medio maart zal ik mijn bestuursfunctie bij de seniorenvereniging na 12
jaar definitief beëindigen. Wegens een geplande vakantie kon ik de ledenvergadering niet bijwonen.
Daarom wil ik langs deze weg mijn vertrek bekend maken.
Mijn eerste contacten met de seniorenvereniging ontstonden bij de oprichting
van het Senioren internetcafé in 2001. Het was een initiatief van de SV,
de toenmalige stichting SKW en Zorgcentrum "De Hey.Acker".
Internet was een nieuw fenomeen in opkomst en sprak ook de senioren
aan.
Kort daarop ben ik in het bestuur benoemd met als hoofdtaken de PR,
Redactie seniorenblad, actueel houden van de website en de coördinatie van het internetcafé, dat laatste samen met vele vrijwilligers/
instructeurs.
In de beste jaren hadden we zo'n 20 vrijwilligers en gemiddeld 40 tot 50
deelnemers per jaar.
Over de gehele periode van 12 jaar hebben we ruim 500 senioren wegwijs kunnen maken op de computer en het internet.
Samen met de redactie van het Seniorenblad zorgden we ieder kwartaal
voor een aantrekkelijk en informatief seniorenblad, in een oplage van
rond 550 stuks .
Omdat in toenemende mate onze senioren overweg konden met internet, werd ook steeds meer gebruik gemaakt van de de website als
snelle en actuele informatiebron voor onze ruim 700 leden.
In de vergaderingen met het 9-koppige bestuur, was naar mijn beleving
altijd sprake van constructief overleg een kritische houding en ontstonden vaak nieuwe ideeën voor de vele en gevarieerde activiteiten. Als
bestuur onderhielden we steeds goeie contacten met de verschillende
activiteitengroepen.
We hebben boeiende en vruchtbare jaren gekend. De Hey-Acker was in
die tijd de ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor de senioren van Leeuwen
In 2002 werd het 50-jarig bestaan van de Vereniging nog groots gevierd, dat werd in 2012 nog een dunnetjes over gedaan bij het 60-jarig
bestaan, met een geslaagde muzikale stamppotmiddag voor alle leden.
Dit jaar hoop ik 70 te worden. Een mooie aanleiding om de taken over
te dragen aan een jongere lichting senioren met ongetwijfeld weer
nieuwe ideeën.
De bedoeling is dat ik me de komende jaren via de Heemkundevereniging wat meer bezig zal gaan houden met de geschiedenis van het
dorp.
Met intussen 5 kleinkinderen erbij hebben we nog meer dan genoeg
omhanden.
Ook blijven wij Anny, en ik natuurlijk lid van de vereniging, die we veel
voorspoed, wijsheid en gezelligheid wensen. Met vriendelijke groeten,
Gerard Kouwenberg

Zorggroep Maas & Waal
biedt senioren uit Beneden
Leeuwen de mogelijkheid
om 1 keer per maand van
een themabuffet avond
en/of van een pattiserie
middag te genieten.”

Zorggroep Maas en Waal – Maandelijkse Thema
16 mei
Maas en Waal Buffet met witte Asperges
27 juni
WK Voetbal Buffet
18 juli
Mediterraan Buffet
15 aug.
BBQ Buffet ( incl. Fruit uit de streek)
19 sept.
Spaans Buffet met Tapas en Paella
De aanvangstijd voor de buffetavonden is: 17.00 uur De kosten voor de buffetavond is: ongeveer € 16,-- per persoon
(afhankelijk van het thema) Deze bedragen zijn exclusief drank.
Mensen die graag willen deelnemen kunnen zich tot uiterlijk 1 week
voor de activiteit opgeven bij de receptie van St. Elisabeth.

Op vertoon van uw Seniorenpas nodigt de Zorggroep u
op 27 juni van harte uit om samen met uw echtgenoot of
partner tegen een eenmalige introductieprijs van €10,00
p.p. deel te nemen aan deze WK Voetbal Buffet avond.
Reserveren tot 2 weken voor activiteit.
Zorggroep Maas en Waal – Maandelijkse Patisserie
7 mei
Workshop Bladerdeeg Patisserie
4 juni
IJsworkshop
2 juli
Tapas
6 aug.
Smoothy middag
3 sept.
Alles met fruit uit de Betuwe
De aanvangstijd voor de pattiserie middagen is: 15.00 uur De
kosten voor de pattiserie middag: ongeveer € 3,50 per persoon (afhankelijk van het thema) Deze bedragen zijn exclusief
drank. Mensen die graag willen deelnemen kunnen zich tot uiterlijk 1
week voor de activiteit opgeven bij de receptie van St. Elisabeth.

Ode aan Lauwe
Oh Lauwe dierbaar stukske grond
Waar vroeger eens mijn wiegske stond.
Ik heb er mijn jeugd mogen beleven
En er oud worden is mijn streven.
Ik heb er touwtje gesprongen en gespeeld
En er veel vriendschap in gedeeld.
We maakte muziek in onze vrije tijd
Bij ons thuis in Lauwe was altijd gezelligheid.
Ik heb er gescharreld en ben er getrouwd,
We hebben er liefde opgebouwd.
Onze kinderen ons geluk
Het is te mooi het kan haast niet stuk.
De kleinkinderen die we kregen,
Waar we heel veel liefde van mogen beleven.
We zingen er samen in het Lauwese koor
En krijgen van heinde en verre gehoor.
De kermis en carnaval ’n groot festijn
We mochten er boerenbruidspaar zijn.
Het brengt veel vreugde in ons betaan
En hopen er nog lang mee door te kunnen gaan.
Oh Lauwe als ik straks ,,oud”mag zijn
Is het hopelijk nog zo fijn.
Het is mijn dierbaar stukske grond
Waar in 1939 mijn wiegske stond.
Drea Gremmen van Eck

Redactie: Seniorencontact

Bestuur:

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

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

svblbs@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
Belasting Consulenten
Martin Andela tel: 593315
Nelly v.d Hurk tel: 593255
Atie Verheijden tel: 592372
Gerrit Sepers 0651600425
Collectiviteitnummer van KBO Brabant is: 8086 (daarna uw lidmaatschapnummer invullen)

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
----------------------------Vacature
Bestuurslid
……………. @kpnmail.nl
tel:590000
----------------------------Leo Janssen
Bestuurslid
eefenleojanssen@gmail.com
tel: 592861
----------------------------Jeanne de Weijert
Bestuurslid
Ledenadministratie
jeannedeweijert@outlook.com
tel: 592519

Seniorenvereniging 50+
Postbus 83 6658ZH Beneden-Leeuwen
RaboBank IBAN rek.nr. NL95RABO 0105812153
Lid worden € 19,00 per jaar
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:……

