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Woordje van de voorzitter 

 

Sfeer proeven 

 

Terugkijken 

 

De eerste 3 maanden in onze oude, 
nieuwe zaal zijn alweer voorbij. De 
tijd vliegt. 

Nu alle activiteiten weer in de zaal 
zijn is het voor enkele deelnemers 
wel wat wennen aan de  drukkere 
omgeving. Toch hoor ik over het al-
gemeen weinig wanklanken. Ik heb 
het gevoel dat de meeste deelne-
mers aan activiteiten het best naar 
hun zin hebben in de vertrouwde 
zaal. Alleen al het kijken naar – en 
genieten van elkaars activiteit is al 
een groot winstpunt. Niet alleen van-
wege de activiteit zelf maar ook om-
dat het elkaar ontmoeten en een ge-
zellig praatje maken met leden die je 
normaal niet vaak ziet kan bijdragen 
aan een goede en gezellige sfeer 
binnen onze vereniging. 

Ik realiseer me dat het ons nooit zal 
lukken om het iedereen naar zijn zin 
te maken. Ik hoop dan ook dat ieder-
een in staat is om “mindere dingen” 
te laten vallen en te genieten van de 
dingen die juist wel beter, gezelliger 
en fijner zijn. Uiteraard staat het be-
stuur altijd open voor opbouwende 
kritiek over aanpassingen of verbete-
ringen. Spreek ons dus aan of bel of 
mail wanneer u iets kwijt wil. 

 
 
 
 
 

 
Alle leden die,      
op welke manier 
dan ook een         
bijdrage hebben 
geleverd aan het 
realiseren van ons 
mooie nieuwe              
onderkomen in   
De Heyacker. 
 

Heel heel heel  
erg bedankt. 

 

Uitgave 2015 
  

ONS (data zwart) 

ONS + SENIORENCONTACT 

2 februari   2 maart   13 april     

4 mei     1 juni    24 augustus        

7 september   5 oktober             

2 november    7 december 

In de praktijk betekent dit, dat 
2e week v/d maand de bladen 
worden bezorgd 



Vervolg: Woordje van de voorzitter 

Onlangs hebben wij de brandweer gevraagd om de zaal en de omgeving te 
controleren op veiligheid in het algemeen en de vluchtwegen bij calamiteiten 
in het bijzonder. Er dienen in elk geval enkele zaken geregeld te worden. 
Hiervoor hebben wij contact opgenomen met de verhuurder. Een aantal za-
ken moeten wij zelf regelen.  

Een van de grootste problemen is de bereikbaarheid van de zaal ingeval er 
een noodsituatie is waarbij een ziekenwagen moet voorrijden. Vanwege het 
groot aantal deelnemers aan activiteiten en de vele bewoners van de flat 
staan er meestal veel fietsen, scooters, scootmobielen en andere vervoer-
middelen bij de twee ingangen. Dit is voor alle leden en inwoners een onvei-
lige situatie. 

In overleg met brandweer, zorggroep, gebouwbeheerder van de woonflat en 
bestuur is besloten om de hoofdingang van onze zaal te wijzigen. De hoofd-
ingang voor onze vereniging wordt de deur op het plein aan de achterzijde 
bij de jeu de boules baan. Daar is voldoende ruimte voor fietsen, scootmo-
bielen en andere voertuigen. Leden die met de auto naar de zaal komen mo-
gen via de hoofdingang. De deur bij het biljarten blijft gesloten en dient al-
leen als vluchtuitgang. We krijgen op deze wijze ook minder last van de kou-
de luchtstroom bij het biljarten. 

Het zal wellicht even wennen zijn maar deze wijziging van toegangsdeur is in 
het belang van ons allemaal.  

 

De kunst van het ouder worden. 

 

Tijdens de themamiddag kreeg de volgende opmerking extra aandacht: 
“Probeer te genieten van alles wat je (nog) wel kunt en laat je niet van de 
wijs brengen door hetgeen je niet (meer) kunt. Aan de hand van een aantal 
voorbeelden werd besproken op welke wijze je om kunt gaan met het verlies 
van een belangrijk iets. Uiteindelijk lukt het je meestal toch het nieuwe geluk 
te vinden en met veel plezier de draad weer op te pikken.  

Aansluitend hebben we menig dansje gemaakt. Alleen jammer dat het dan-
sen op vloerbedekking niet echt optimaal was.  

Voor alle aanwezigen een geslaagde middag. Zeker het dansen werd als 
zeer gezellig ervaren. 

Slotopmerking: “Dansen, dat zouden we vaker moeten doen”. 



Vervolg: Woordje van de voorzitter 

Vooruitkijken 

Er zijn in en om de zaal nog slechts enkele kleine aanpassingen en aanvul-
lingen nodig voordat ik kan roepen dat alles in orde is. Zo willen we bij de 
toiletten nog spiegels ophangen, bij het kastje van de biljarters nog een on-
derbouw maken, zorgen voor meer ruimte om jassen op te hangen, verlich-
ting verbeteren en zorgen voor een handige manier om belangrijke folders, 
affiches en informatiemateriaal zichtbaar neer te leggen.  

Vorige keer schreef ik dat er voldoende dartborden en sjoelbakken zijn om 
een gezellige competitie op te zetten. Wat ik geweldig vind is dat wij heel 
veel aanbod in materiaal hebben gekregen. Ik wil daar iedereen hartelijk 
voor danken. Het wachten is nu op enkele vrijwilligers die bereid zijn om de-
ze 2 activiteiten op te starten. 

Het zal wel wat tijd vragen om te wennen aan de andere hoofdingang. Op 
aandringen van de brandweer zullen wij toezien op handhaving van de re-
gels met betrekking tot het stallen van fietsen en het gebruik van de nieuwe 
hoofdingang. Een groot voordeel van deze nieuwe hoofdingang is dat we 
veel meer ruimte hebben om onze fietsen, scootmobielen en/of rollator te 
stallen. Groot voordeel voor het jeu de boules is dat de warme zaal dichter 
bij is, een bakje koffie slechts 60 cent kost en men veel meer contact heeft 
met de overige leden van onze vereniging. Hopelijk mogen wij snel de deel-
nemers aan deze activiteit weer begroeten.  

Enkele belangrijke datums (let op het jaartal) die u nu reeds in uw agenda 
zou kunnen noteren zijn: 

17 december Kerstviering 2014 

22 februari  Officiële taxateurs komen kijken of de ingebrachte spulletjes an-
tiek, curiosa, retro, brocante of prullen zijn. 

18 maart Ledenvergadering 

22 april Verzamel-, ruil-, hobby- en handwerkmiddag. (onder voorbehoud) 

24 oktober Vrijwilligersmiddag 

18 november Themamiddag met dansen 

16 december Kerstviering 2015 

6 januari 16 Nieuwjaarsreceptie 2016 

Als er voldoende belangstelling is om wat vaker een dansmiddag te organi-
seren zullen we dat zeker doen. Tevens besteden we dan wat etra aandacht 
aan het leggen van een redelijk goede dansvloer. 



Vervolg: Woordje van de voorzitter 
 

Als er voldoende belangstelling is om wat vaker een dansmiddag te organi-
seren zullen we dat zeker doen. Tevens besteden we dan wat etra aandacht 
aan het leggen van een redelijk goede dansvloer. 

Van mens tot mens 

Ik heb de eer om het vernieuwde Seniorencontact altijd te mogen openen 
met het woordje van de voorzitter. In mijn stukje kijk ik altijd even terug, werp 
een blik in de toekomst en omschrijf  hoe ik kijk naar onze vereniging. Hierbij 
hoop ik altijd wel om reacties te krijgen maar tot op heden valt dat een beetje 
tegen. Ik heb er begrip voor dat het eenvoudiger is om boeken naar de zaal 
te brengen dan om  te reageren op een oproep of om aan een activiteit mee 
te doen of beter nog een nieuwe activiteit op te gaan starten. Toch hoop ik 
nog steeds op reacties en andere inbreng van de leden.  

Ik vergelijk dit met de politiek. Of dat nu landelijk, provinciaal of gemeentelijk 
is, ik hoor heel vaak mensen zeggen: “Ze doen maar, er wordt toch niet ge-
luisterd, het zijn allemaal zakkenvullers, ze denken alleen aan zichzelf”. Her-
kent u dit? Ik wil u graag uitdagen om u zegje te doen want binnen onze ver-
eniging is meer dan voldoende ruimte voor alle leden om mee te denken en 
mee te helpen. Het zal niet zo zijn dat wij op elke wens of idee kunnen in-
gaan maar luisteren zullen we zeker. 

Zo goed als alle leden die meedoen aan een of meerdere activiteiten in de 
zaal zijn uitermate tevreden over het nieuwe onderkomen. Ik zou het leuk 
vinden als de leden die niet meedoen aan de activiteiten toch een keer de 
moeite nemen om even binnen te wippen en de sfeer te proeven. Kom ge-
woon eens kijken naar het biljarten, het koersbal of de bibliotheek waar u 
gratis boeken mag lenen. Een lekker bakje koffie kost slechts 60 cent dus 
wat let je? 

Tot slot: 

Vanaf nu is er ook een beperkte keus uit frisdrank, hiervoor hebben wij gele 
munten aangeschaft die u voor 1 euro kunt kopen. U heeft keus uit cola, si-
nas, bronwater of vruchtendrank.   

 

Ik wens u een gezellige en sfeervolle kerst en een zeer goed en vooral ge-
zond 2015. 

Henri van de Vorst 

Voorzitter Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen  



Het verhaal van de drie koningen 
Het bijbelverhaal over de Wijzen uit het Oosten (Matteüs 2:1-23) 
In de bijbel van de christenen wordt het verhaal van wat er gebeurde na 

de geboorte van Jezus beschreven in het Nieuwe Testament en wel in het 
evangelie volgens Matteüs. In de nieuwe bijbelvertaling worden de drie 

koningen (of ook wel de drie wijzen) aangeduid als de drie magiërs. 

DE VLUCHT VOOR HERODES EN ARCHELAÜS 

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van 
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroe-
gen: "Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk 
zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen." Koning 
Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij 
riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan 
hen te vragen waar de messias geboren zou worden. "In Betlehem in Ju-
dea," zeiden ze tegen hem, "want zo staat het geschreven bij de profeet: 
'En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de 
leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal  
hoeden.'"  
Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies 
van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen 
vervolgens naar Betlehem met de woorden: "Stel een nauwkeurig onder-
zoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat 
ook ik    erheen kan gaan om het eer te bewijzen." 
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze 
op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat 
hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, 
werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en von-
den het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te 
bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden 
het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een 
droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden 
ze via een andere route terug naar hun land.  
 
Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan 
Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: "Sta op en vlucht met 
het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want 
Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen." Jozef stond op 
en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 
Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij 
monde van de profeet door de Heer is gezegd: "Uit Egypte heb ik mijn 
zoon geroepen."  



Vervolg: Het verhaal van de drie koningen 
 
Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij ver-
schrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had 
gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jon-
getjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat 
gezegd is door de profeet Jeremia: 'Er klonk een stem in Rama, luid we-
nend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden 
getroost, want ze zijn er niet meer.'  
Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in 
Egypte een engel van de Heer. De engel zei: "Sta op, ga met het kind en 
zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden bren-
gen, zijn gestorven." Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moe-
der naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Hero-
des had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. 
Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in 
de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: 
"Hij zal Nazoreeër genoemd worden." 

Toelichting 

De Wijzen uit het Oosten of de Drie Koningen zijn, binnen de christelijke 
traditie, de Oosterse magi die Jezus Christus vlak na de geboorte kwa-
men   vereren en geschenken kwamen brengen.  
De vermelding van de wijzen in de bijbel is betrekkelijk summier: slechts 
in het Evangelie naar Matteüs wordt van hun aanbidding verteld. Hun pre-
cieze herkomst, hun namen, ja zelfs hun aantal worden niet vermeld.  
 
Wel wordt verteld dat de wijzen vanuit het Oosten naar Jeruzalem kwa-
men omdat ze een ster hadden gezien. Uit de verschijning van de ster 
hadden zij opgemaakt dat de langverwachte, ware Koning der joden zo-
juist was geboren. Toen dit de niet-ware Koning der Joden, Herodes, ter 
ore kwam ontbood deze de wijzen aan zijn hof en gaf hen de opdracht om 
uit te vinden waar deze pasgeboren Messias zich precies bevond. Hij 
speldde de wijzen op de mouw dat hij die informatie nodig had om de zui-
geling hulde te gaan bewijzen.  
 
De wijzen togen vervolgens naar Bethlehem (de plaats waar volgens de 
joodse traditie de Messias geboren zou worden) en zagen opnieuw een 
opvallende ster aan het firmament. De ster ging hen voor en bleef staan 
boven de plaats waar het kind was geboren. Op die manier vonden de 
wijzen Maria en de pasgeboren Jezus. Ze vielen op hun knieën en boden 
het kind goud, wierook en mirre aan.  



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

 



 

Vervolg: Het verhaal van de drie koningen.  
 
In een droom werden de wijzen tenslotte gewaarschuwd niet naar de 
sluwe Herodes te gaan. Ze keerden stiekem naar hun land terug.  
 
Legendevorming heeft het Matteüsverhaal uitgebreid. Blijkbaar is uit het 
aantal geschenken de conclusie getrokken dat er drie wijzen moeten zijn 
geweest. Het specifiek oosterse 
aspect van de magi is veran-
derd in de voor een West-
Europees publiek meer herken-
bare koningen. De drie konin-
gen zijn: Caspar (een 20-jarige 
Aziatische jongeman), Melchior 
(een 60-jarige, blanke, Europe-
se grijsaard met een baard) en 
Balthasar (een 40-jarige, be-
baarde, zwarte man uit Saba 
(Ethiopië). Elke koning verte-
genwoordigt daarmee een we-
relddeel; en staan symbool voor 
de 3 leeftijden van de man. Vol-
gens de legende werden de ko-
ningen later gedoopt door Sint Thomas.  
Ze zouden daarna bisschoppen zijn geworden in India. 

WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 

Het gonst weer van de geruchten.                                                                

De Zandstraat wordt opgeknapt, de bouw van de nieuwe Rosmolen loopt 

achter, de nieuwe buurtsuper is toch wel wennen en het opknappen van de 

jeu de boules baan bij de Hey-Acker is dubbelop.  

Wat zou er waar van zijn? 

Wat weet u er van? 

Wat denkt u er van? 

In deze rubriek krijgt iedereen die wil de mogelijkheid om mee te doen aan 

alles wat ons binnen ons dorp bezighoudt. 

Wie pakt de pen, de telefoon of de computer om te reageren?      U? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Uysi20Br6_jbYM&tbnid=-S6FV5_9ohJAlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flatierranoesredonda.blogspot.com%2F2010_06_01_archive.html&ei=gzrzU5aVOMOP7AahkIG4CQ&bvm=bv.73231344,d


Senang Zorgartikelen 

Zijveld 20  Beneden-Leeuwen 

0487 50 6076 

Dinsdag t/m vrijdag open                            

van 10:00uur tot 17:30uur 

Zaterdag open                                            

van 10:00uur tot 16:00uur 

Nieuw in ons assortiment is de “doorflipper”. 

Een artikel voor mensen in een rolstoel of voor mensen die niet of 
nauwelijks kunnen bukken om de post op te rapen 

 

 

 

 

 

 

De koude dagen komen er weer aan. Spieren en gewrichten worden 
gevoeliger.  

Een infrarood sauna biedt dan uitkomst.                                             
De sauna bestaat uit twee typen stralers, 

De infrarood en de magnesium stralers.            
De ene is voor oppervlakkige straling en de an-
dere voor dieptewerking. De sauna is voorzien 
van kleurentherapie en een radio met usb aan-
sluiting. 

Het bedieningspaneel zit zowel aan de buiten als 
aan de binnenkant. 
Loop gerust bij ons binnen voor meer informatie. 
Tot ziens bij Senang Zorgartikelen 



Kerstviering 

Woensdag 17 december 2014 

De Hey-Acker 

 

De kaartverkoop is op donderdag 11 en vrijdag 12 december 

van 14.00 tot 16.00 uur in De Hey-Acker. Kaartjes kosten € 9,75 p.p. 

PROGRAMMA 
 

15.30 uur       De zaal is open. 

Voor aanvang van de gebedsdienst worden    

boekjes uitgereikt met de liturgie van de dienst. 
 

16.00 uur        Gebedsdienst, voorgegaan door    
        pastoor Marc Massaer. 

Nelly v.d.Hurk en Riet Maas lezen een gedicht of 
toepasselijk verhaal voor. 
Koor “CON DIOS”, onder leiding van dirigent Ton 
de Waal, zorgt voor de begeleiding van de gebeds-
dienst. 
 

16.45 uur       Feestelijke kerstbuffet. 
 

18.00 uur       Optreden koor “TRUG IN DE TED”  o.l.v. Ben 
Duitsman. Het koor zingt bekende en gezellige lie-
deren, onderbroken door een korte pauze. 
 

19.30 uur       Einde kerstviering 



KBO-Brabant: minister Schippers gedraagt zich arrogant 

Minister sluit ouderen uit van zorg via persoonsgebonden budget 

KBO-Brabant vindt dat minister Schippers van volksgezondheid zich ten op-

zichte van ouderen opstelt met een vorm van arrogantie “waar wij als senio-

renvereniging nimmer eerder mee zijn geconfronteerd”. De vereniging van 

132.000 senioren is boos, omdat de minister weigert inzicht te geven in de 

vraag of en wanneer ouderen met gezondheidsproblemen in aanmerking 

komen voor een persoonsgebonden budget. 

Al lange tijd is bekend dat de minister ouderen die lijden aan beperkingen  

samenhangend met “normale” veroudering, wil uitsluiten van een persoons-

gebonden budget. Maar het is volstrekt niet duidelijk wat de minister verstaat 

onder ziektes die gerelateerd zijn aan het ouderdomsproces. Ook is niet dui-

delijk waarom ze ouderen wil uitsluiten.  

Verzoeken om uitleg zijn de afgelopen maanden door Schippers stelselmatig 

ontweken. Op vragen daarover van KBO-Brabant antwoordde de minister 

dat ze een dergelijke verantwoording niet nodig vindt, “omdat partijen (lees: 

Schippers zelf, staatssecretaris Van Rijn, Zorgverzekeraars Nederland en 

Per Saldo, de belangenorganisatie van mensen met een persoonsgebonden 

budget) overeenstemming hebben over de wijze waarop deze regeling geïn-

terpreteerd moet worden”. De betrokken bestuurders mogen het dus wel we-

ten, maar de ouderen(verenigingen) die het direct aangaat moeten maar gis-

sen. 

Minister verschuilt zich 

KBO-Brabant heeft hiertegen zeven maanden geleden al protest aangete-

kend. Maar de organisatie werd door de minister aan het lijntje gehouden. In 

de correspondentie hierover draait Schippers om de hete brij heen en ver-

schuilt zich achter geheimtaal.  

De uitsluiting van deze groep ouderen is niet in de wet opgenomen. Het zijn 

slechts bestuurlijke afspraken van de minister met enkele partijen. Wie daar 

onderuit wil komen, moet goed naar de polisvoorwaarden van zijn zorgver-

zekering kijken, zegt Schippers.  



Vervolg: 

KBO-Brabant: minister Schippers gedraagt zich arrogant 

Zo wekt ze de indruk dat ouderen nog onder deze beperking kunnen uitko-

men door een andere zorgverzekeraar te kiezen. Maar dat is volgens KBO-

Brabant een schijnargument. De polisvoorwaarden van alle verzekerings-

maatschappijen worden gecontroleerd en beoordeeld door De Nederland-

sche Bank, namens de Nederlandse overheid. Mocht een verzekeraar onder 

de door Schippers opgelegde beperking willen uitkomen, dan wordt hij bij de 

achterdeur door de toezichthouder gecorrigeerd. En zo worden ouderen met 

beperkingen die het gevolg zijn van normale veroudering van het kastje naar 

de muur gestuurd.  

Persoonsgebonden budget voorkomt schrijnende toestanden 

Overigens is KBO-Brabant van mening dat het niet op de weg van zorgver-

zekeraars ligt om te bepalen wie wel of niet in aanmerking komt voor een 

persoonsgebonden budget. 

Het nieuws rond de moeder van staatssecretaris Van Rijn liet vorige week 

zien welke schrijnende situaties er in de reguliere zorg kunnen bestaan. 

Het persoonsgebonden budget wordt door KBO-Brabant gezien als een mo-

gelijkheid om aan dit soort situaties te ontkomen, doordat ouderen met een 

persoonsgebonden budget in de gelegenheid zijn om zelf de zorg in te ko-

pen die hen het beste past. KBO-Brabant ergert zich aan het feit dat de mi-

nister bij de bestuurlijke afspraken die zij samen met staatssecretaris Van 

Rijn met Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland heeft gemaakt, bewust 

geen rekening heeft willen houden met de belangen van ouderen.  

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

KBO-Brabant telt ruim 132.000 leden die in zo’n 300 lokale Afdelingen zijn 

vertegenwoordigd. De KBO werd meer dan 65 jaar geleden in Brabant opge-

richt en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste seniorenverenigingen in 

Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-

Brabant. 

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marieke 

Hageman of Nadzja van der Knaap, communicatiemedewerkers van KBO-

Brabant. Telefoon (073) 644 40 66 of per e-mail mhageman@kbo-brabant.nl 

en nvanderknaap@kbo-brabant.nl. 

mailto:mhageman@kbo-brabant.nl
mailto:nvanderknaap@kbo-brabant.nl


Let Op: Ingang zaal voor 

fietsers is     

voortaan via 

achterzijde 

van de Dahliastraat  



Zoekertjes: 
 
 Zoekertjesvoor in de zaal 
 

 Wie heeft er nog spiegels voor in de toiletten 
 Huishoudtrap, bolderwagen 

 Kapstok, Kledinghangers 

 Theedoeken voor in keuken 

 Wijnglazen en theelepels  
 Handdoeken voor in de keuken en toilet 
 
 Kast of ander bedrijfsmeubel waarin wij alle 

folders, boekjes of ander informatiemateriaal 
van zorginstellingen, gemeente, onze eigen 
vereniging en andere instellingen kunnen    
opbergen en showen 

Carnaval 2015 

Zoals bij u allen bekend, is twee weken voor  
Carnaval de pronkzitting van “De Braoiers”. 
Op vrijdag 30 januari 2015 krijgen de leden van  
onze seniorenvereniging weer de gelegenheid 

   om tegen een gereduceerde entreeprijs  
hiervan te komen genieten. 
Bestellen van deze kaartjes,  
moet vóór 15 januari 2015  
bij Nel v.d Hurk, Tel: 593255. 
Hopelijk tot ziens op deze gezellige  
Lauwse avond. 



Via een overlijdensadverten-

tie en van “horen zeggen “ 

schrijven wij leden uit. 
 

Via nabestaanden krijgen we 

meestal  géén bericht. 

Helaas gebeurt het dat daar-

door een overleden lid nog 

vermeld kan staan op de    

verjaardagenlijst. 
 

Wij begrijpen dat dit zeer 

confronterend is, daarom 

verzoeken wij nabestaanden 

ons van het overlijden 

in kennis te stellen via: 
 

Jeanne de Weijert, 

telefoon: 0487- 592519 

of via email:  

jeannedeweijert@outlook.com 

Corrie van Mook - Roelofs 1-jan 

Joke Driessen-Arts 1-jan 

Joke van Eck van de Geijn 1-jan 

Arda Verhoeven-Visée 2-jan 

Rinie van Oijen - van Haren 2-jan 

Dina Burgers - van Someren 3-jan 

Ria Soetekouw - Meijer 3-jan 

Riek Kruisbergen - van Wijk 5-jan 

Ben Schonenberg 6-jan 

Cor Janssen - Reijers 6-jan 

Jan van der Zanden 6-jan 

Tiny de Bruin - Veendal 6-jan 

Bets Sas - Stevens 7-jan 

Jeanne de Weijert - Zondag 8-jan 

Wil Walbeek 8-jan 

Greta v Rossum-Stekelenburg 9-jan 

Hennie Merx 9-jan 

Reini Klein Lenderink 9-jan 

Willy van Gent 9-jan 

Fien Hendriks - Fleuren 10-jan 

Lies van Gelder - van Gelder 10-jan 

Toon Koopmans 11-jan 

Truus Beck - Walk 11-jan 

Gonny Cools - van Rossum 13-jan 

Anneke Graven - van Gelder 14-jan 

Marion de Groot v d Wielen 14-jan 

Miny van Kerkhof-Basten 14-jan 

Arno Pelkman 15-jan 

Rieky Verhoeven-Mulders 15-jan 

Wil Kreuze - Luiken 15-jan 

Henk Luypen 16-jan 

Adri Gardien 17-jan 

Arnold van Echteld 17-jan 

Greet Heerkens-Heessels 17-jan 

Jan Sas 17-jan 

Jan van Dam 17-jan 

Eveline van der Wolf 19-jan 

Johan Beck 20-jan 

Wim Brands 20-jan 

Rien van Beek 21-jan 

Toon Banken 21-jan 

Gertie Gerritsen-van den 
Thillart 

22-jan 

Gert Gubbels 23-jan 

Corry Kooimans - Brouwers 24-jan 

Thea van Hulst - Poulussen 24-jan 

Anny Kouwenberg - Marcellis 25-jan 

Ardie Lemmers-de Kok 25-jan 

Caspardien Zondag van de 
Heuvel 

25-jan 

Paulien Sengers 25-jan 

Toos de Kock 25-jan 

Antoon Roeffen 26-jan 

Leonie Tegel-Gasman 26-jan 

mailto:jeannedeweijert@outlook.com


Miep Sanders - de Haan 26-jan 

Corry van Oijen - v.d. Geer 27-jan 

Fred van Zon 27-jan 

Gert Lemmers 27-jan 

Sjaan Sas - van Oijen 27-jan 

Gé van Hees 28-jan 

Toon Hendriks 28-jan 

Cees Kooymans 29-jan 

Marie Sengers -v.d.Bosch 30-jan 

Cees Jacobs 1-feb 

Aggie van Os - Gerritsen 1-feb 

Riet Verwoert - Gerritsen 1-feb 

Toon Peters 2-feb 

Bart van den Brink 2-feb 

Thea van Wijk-Elsen 2-feb 

Frans van Hulst 3-feb 

Wim Janssen 3-feb 

Nollie Koopmans - Jacobs 4-feb 

Ad Bressers 4-feb 

Annie Hol-Douma 5-feb 

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

Joke van Hees-van Eck 7-feb 

Harrie Pastors 7-feb 

Geert Vermeulen 7-feb 

Ruud Verhoeven 7-feb 

Mien van Gelder v den Hurk 8-feb 

Koosje van Oijen - van Oijen 9-feb 

Cato de Grauw -Sas 10-feb 

Marleen Vrolijks - de Kok 10-feb 

Henny Hol-de Waal 11-feb 

Miek van Ass 12-feb 

Ria Konings-Ouwens 12-feb 

Ans van Oijen - van Oijen 13-feb 

Rien van Rossum 13-feb 

Dory Jacobs - Langens 14-feb 

Annie van Kerkhof - Lamers 14-feb 

Willy Zondervan - Leurink 14-feb 

Truus van Gelder-Elsen 15-feb 

Rieky Peters - Banken 16-feb 

Lenie van Zwam 17-feb 

Rinie Mulders 17-feb 

Frits Burgers 18-feb 

Guus van Haagen 19-feb 

Ton Oremus 20-feb 

Arnold van Rossum 20-feb 

Annie Beerling - Leveling 22-feb 

Jan Hol 22-feb 

Jan Schiks 22-feb 

Annie de Kok-v Koeverden 23-feb 

Ada v Gelder v Sommeren 24-feb 

Winnie van Gelder - Oremus 25-feb 

Ton Zaal 27-feb 

Frans Nuyen 28-feb 

Sjaak Crommentuyn 28-feb 

Joke Donkers - Luipen 28-feb 

LET OP !!!!!!!!!!!!!! 
 

In het volgende 
Seniorencontact 
alles over de          
5- daagse reis. 
 

Groetjes                

de reiscommissie. 



Voortgang nieuwbouw  

Dankzij een prachtige zomer, met nauwelijks onwerkbaar weer, kon er prima door-

gewerkt worden, waardoor de planning niet in gevaar is gekomen. Niet alleen de 

gunstige weeromstandigheden, maar zeer zeker ook de inzet van de uitvoerder Rob 

Gerritsen van BosZon Bouw B.V., heeft er toe bijgedragen dat we aan de vooravond 

staan van de oplevering en ingebruikname van de nieuwe sportzaal. Het enthousi-

asme van Rob is sommige mensen niet ontgaan en daarom is de oude Rosmolen 

tijdelijk omgedoopt in De RoBmolen (zie onderstaande foto).  

Verhuizing De voorbereidingen van de verhuizing naar de nieuwe sportzaal zijn in 

volle gang, om op maandag 5 januari 2015 de deuren te kunnen openen. Om alles 

zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we op 15 oktober 2014 een informatie-

avond gehouden voor de gebruikers van de sportzaal. Met de gebruikers hebben 

we, naast de verhuizing, gesproken over de huurovereenkomst en de tarieven voor 

2015. Ook hebben we hen verzocht om het jaarschema in te dienen voor het ge-

bruik van de sportzaal. De coördinatie tussen de toekomstige gebruikers, gemeente 

en stichting, ligt in handen van ons bestuurslid Fred van Zon. In goed overleg met 

betrokkenen zal hij proberen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Mocht er 

onverhoopt toch enig ongemak ontstaan, dan vragen wij hiervoor uw begrip.  

Sloop werkzaamheden Voordat de oude sportzaal wordt gesloopt om ruimte te 

maken voor de bouw van de nieuwe dorpshuiszaal, horeca en overige voorzienin-

gen moeten er bouwkundige noodvoorzieningen worden aangebracht in het gedeel-

te van de oude Rosmolen dat blijft staan totdat fase II is opgeleverd.  



Tal van noodvoorzieningen zijn aan het oog onttrokken. Wat duidelijk zichtbaar zal 

zijn is de houten noodwand in de hal van de Rosmolen, die tot de oplevering van 

fase II blijft staan. Door de keuze die gemaakt is om in twee fases te bouwen, zodat 

alle activiteiten tijdens de bouw door konden blijven gaan, is het onvermijdelijk dat 

dit ten koste gaat van de sfeer en het gebruik van het oude gebouw.  

Infrastructuur  

Door de gemeente wordt druk gewerkt aan het definitieve ontwerp voor de aanleg 

van riolering, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen, straatverlichting en de opvang 

voor hemelwater. Het ligt in de bedoeling om de infrastructuur in 3 fases uit te voe-

ren, De start van fase I is gepland eind maart, begin april 2015. De overige fases 

worden zodanig ingepland, dat kort na de oplevering van de MFA De Rosmolen, ook 

de infrastructuur gereed is.  

Nieuwe Beheerder/horeca-exploitant 

Na een zorgvuldige afweging tussen de verschillende sollicitanten hebben we geko-

zen voor het Leeuwens echtpaar Fred en Jolanda van den Berg. Zij zullen het stokje 

gaan overnemen van Ruud en Arda Verhoeven. Wij wensen Fred en Jolanda alle 

goeds toe en rekenen op een prettige en goede samenwerking met de stichting en 

gebruikers van de MFA De Rosmolen.  

Vacature bestuur  

Bij schrijven van 1 augustus 2014 heeft bestuurslid de heer Toon Banken ons be-

richt om met ingang van heden ontslag te nemen als bestuurslid van de Stichting 

Sport & Recreatie Beneden-Leeuwen.  

Wij respecteren het besluit van Toon en bedanken hem voor zijn constructieve bij-

drage als bestuurslid van de stichting. Naast het vertrek van Toon moet het bestuur 

uitgebreid worden van 5 naar 7 leden. Voor het opvullen van de vacatures vinden er 

inmiddels gesprekken plaats met mogelijke kandidaten.  

Gewijzigde overname procedure  

In tegenstelling met eerdere afspraken tussen de gemeente en de stichting wordt de 

sportzaal gelijktijdig met de ingebruikname, om fiscale redenen, overgedragen aan 

de stichting. Vanaf dat moment is de stichting eigenaar-exploitant van de sportzaal. 

Dezelfde werkwijze zal worden toegepast bij de dorpszaal met bijkomende voorzie-

ningen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de hele accommodatie na het ge-

reedkomen gelijktijdig over te dragen, dit werd ontraden door de fiscalisten.  

Verhuur  

Door de overdracht van de sportzaal, die plaatsvindt op 5 januari 2015, zal Stichting 

Sport & Recreatie Beneden- Leeuwen vanaf het nieuwe jaar de huurovereenkom-

sten, afspraken en facturering van de sportzaal verzorgen. De verhuur van de be-

staande dorpshuiszaal en vergaderzalen blijft voorlopig wel bij de gemeente.  



WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 



De jeugddroom van een 80 jarige. 
 

Ik ben geboren op de Bikkelen aan de Wielzijde. 
Als ik ’s zomers uit het zolderraam keek dan zag ik iemand met een 
bootje op de Wiel zeilen. Dat zou ik ook graag willen doen. Maar wij 
verhuisden naar de St.Jozephstraat. 

Toch bleef het water mij trekken, ik 
was veel aan de Wiel en Strang te 
vinden. Dan opeens koop je een zeil-
bootje, gaat hem opknappen.                          
Dan weer een iets grotere.  
Weer opknappen, enzovoort, net zolang tot je een grote boot hebt . 
Maar die droom van ZEILEN in de WIEL blijft. En dan ineens worden 
meer mensen enthousiast en komen er ideeën . 
Er moet een grote kraan en een dieplader komen, iemand kent wel 
iemand die dat wil doen. 
De een is pessimistisch,  de ander zeer positief,  het moet lukken. 
Iedereen kijkt zijn ogen uit als dat gevaarte vanuit de Strang via de 
dijk naar de WIEL gaat. 
En dan is het zover, de boot drijft en de mast gaat omhoog. 
De zeilen worden gehesen, en zowaar HIJ zeilt in de WIEL. 
Maar na 14 dagen moet dat gevaarte weer terug naar het grote water. 
Dus weer de kraan en dieplader en hij drijft weer in de WAAL. 
 

EEN JONGENSDROOM IS UITGEKOMEN. 





 

 

 

 

Hebben wij al genoeg  

zegeltjes voor de gratis  

verhuisdoos van  

C1000 en Jumbo 

 

Nee. We zullen de kaart 

waarschijnlijk weer  

niet vol krijgen 

We leveren gewoon alle  

zegeltjes in bij de  

seniorenvereniging. 

Goed idee. Dan hebben wij er  

wat aan maar ook alle 

anderen.  

Samen delen dus. 

Nou dat doen we dan.  

Leuk voor de bingo en dan  

kunnen ze ook wat lekkers  

trakteren bij de andere 

activiteiten 

Hopelijk geeft iedereen  

deze zegeltjes! 

Is het darten en sjoelen al  

gestart in De Hey-Acker? 

Nee, zonde hè. Ik zou 

best  

willen sjoelen en ik  

weet dat jij graag dart. 

Zullen wij ons maar aanmelden  

om deze 2 activiteiten  

op te gaan zetten. 

Doen we!! Ik weet zeker  

dat het bestuur en de  

leden dit zullen waarderen. 

SENIORENVERENIGING 50+ 

BENEDEN LEEUWEN 

WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 



Maandelijkse Thema 

2015 Zorggroep Maas en Waal – maandelijkse thema dagen 

Laatste Vrijdag van de Maand!! 

30 Januari  Hollandse Glorie Stampotten buffet  €16.00 

27 Februari Kaasfondue Avond     € 12.50 

27 Maart  Indonesische buffet     €16.00 

29 Mei  Mexicaans met Tacos en Burrito’s  €12.50  

26 Juni  Italiaans buffet     €16.00  

25 September Herrie op Tafel      €12.50 

   [Samenstelling van internationale gerechtjes ] 

30 Oktober  Wild Buffet      €16.00 

27 November Groningse Rijsttafel    €12.50 

   [ oud Groningse stevige wintergerechten ] 
 

De aanvangstijd voor de buffetavonden is: 17.00 uur.                                     

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. 

Maandelijkse Patisserie   

De aanvangstijd voor de patisseriemiddagen is: 15.00 uur  
De kosten voor de patisseriemiddag: ongeveer € 3,50  p.p. 
(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. 

 

Zorggroep  Maas & Waal  

Biedt senioren uit Beneden Leeuwen                  

 

de  mogelijkheid om 1 keer per maand van een thema          

buffetavond en/of van een patisseriemiddag te genieten. 



Jokeren, 

Rikken,   

Klaverjassen. 
 

 

De groep klaverjassers               
zijn dringend op zoek naar meer leden die zin hebben om 

mee te kaarten of die af en toe kunnen invallen. 

Je kunt dan meteen ervaren hoe gezellig het is, er wordt 

dan ook gerikt en gejokerd 

 

 

Aanmelden bij     

Atie Verheijden,    

telefoonnr. 59 23 72 

 

Het nieuwe seizoen 

kaarten we in de grote zaal van De Hey-Acker 

Houdt u er ook van een kaartje te leggen dan bent u van 

harte welkom. 



 

"De kunst van het ouder worden"  
 
De themamiddag woensdag 19-november-2014                                          
  
Wat vonden wij het een gezellige middag.  Eerst was er 
een gesprek over 
"De kunst van het ouder worden" door een deskundige 
die dit goed kon vertellen.  
 
Hier werd goed naar geluis-
terd, en er werden mooie film-
beelden afgespeeld. 
Hierin konden we zien hoe an-
dere ouderen hun leven op-
nieuw hadden ingedeeld. 
  
Onder het genot van een   
kopje koffie werd een          
gezamenlijke bespreking    
gedaan waarbij 
met rode en groene blaadjes 
antwoorden werden gegeven, 
heel leuk en leerzaam! 
  
Daarna een dansje en een 
glaasje. Leuke muziek van The Melody Players! 
  
Dit moeten we zeker vaker doen. Daarom... 
Mensen 50+ kom allen naar de volgende themamiddag. 
  

Groetjes Joop en Annie van Kerkhof. 

SENIORENVERENIGING 50+ 

BENEDEN LEEUWEN 

LEDEN AAN HET WOORD 

Sfeer proeven in de zaal 



Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen organiseert  voor haar 
leden op zondag 22 februari 2015 

 “Kunst & Curiosa of beter èch of nie èch” 

 

Alle inwoners van Beneden-Leeuwen en omstreken en leden van de 
seniorenverenigingen uit de Kring Maas en Waal zijn van harte wel-

kom. 

 

Laat u uw oude of antieke voorwerpen graag taxeren? Dat kunt u doen bij 
onze vereniging op zondag 22 februari 2015 van 13:00 tot 17:00 uur in 
de zaal van De Hey-Acker. Op deze middag staat onze vereniging in het 

teken van het Kunst & Curiosa Evenement.  
 

Tijdens het Kunst & Curiosa Evenement kunt u waardevolle voorwerpen 
laten taxeren zoals schilderijen, werken op papier, zilver, munten, juwelen 
en antieke (kleine) voorwerpen. De aanwezige taxateurs vertellen u wat de 

waarde is van uw antieke voorwerp en wat de achtergronden en historie 
daarvan zijn.  

 

U krijgt van de taxateurs de achtergronden van uw kunstvoorwerp of anti-
quiteit maar ook de waarde. Zo komt u er achter wat uw kunstobject waard 

is.  
 

Leden van ònze seniorenvereniging mogen                                                      

gratis 1, 2 of 3 voorwerpen laten taxeren. 
 

Leden van de seniorenverenigingen uit de Kring Maas en Waal mogen, op 
vertoon van de lidmaatschapskaart, maximaal 3 voorwerpen inbrengen 

voor slechts € 2,50. 
 

 

Alle overige deelnemers mogen maximaal 3 voorwerpen laten taxeren voor 
€ 5,00. 



Bowlen bij Moeke Mooren 



www.seniorenleeuwen.nl 

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 

De  
Hey-
Acker 
 
 

 
 
 

 
 

’s Middag vanaf  ± 13:00uur 
’s Avonds vanaf  ± 18:00uur   
Competitie ma.- di. - wo. 
Vrij biljarten: alle dagen 
‘s avond tot 21:00uur 
 
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 

De  
Rosmo-
len 
 
 

 
 
 

 

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 

De  
Hey-
Acker 
 
 

 
 

 
Oktober t/m mei 
 
Een keer per maand 
 
Elke 1e maandag 
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 

De  
Hey-
Acker 
 
 

 
 
 

 

September t/m april 

 
Een keer per week 

dinsdag13:00 tot 16:00 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 

KALLIGRAFEREN 

De  
Hey-
Acker 
 
 

 
 

 
 

September t/m april 

 
Een keer per week 

maandag 09:30 tot 11:30 uur  

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

KAARTEN 

De  
Hey-
Acker 
 
 
 
 

 

September t/m april 

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

KANTKLOSSEN 

De  
Hey-
Acker 
 
 

 
 

 
 

September t/m april 

 
Een keer per week 

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

KOERSBAL 

De  
Hey-
Acker 
 
 

 
 
 

 
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 

KUNSTGROEP 

Op     
Locatie 
 
 

 
 

 
 

 
September t/m april 

 
Zie info website                  
Seniorenleeuwen.nl 

 
 

informatie bij: 
Toon Banken  593505 

INTERNET-CAFE 

Bij u 
thuis? 
 
 
 
 

 

 
Gehele jaar 

 
Op afspraak 
 
 

 
informatie bij: 
G.Kouwenberg 592115 

Belastingconsulenten Nelly van de Hurk    593255 

Ouderen adviseurs  Nelly van de Hurk   593255 

Reiscommissie Nelly Broeder   592090 

Vrijwilligers onder-

steuning 

Willie Zondervan   06-

23798092 

Websitebeheer Ben Schonenberg   593075 

Seniorencontact Ben Schonenberg   593075 

Ledenadministratie Jeanne de Weijert   592519 

ACTIVITEIT           INFORMATIE       TELEFOON 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=eYgRYC0Q9EqwsM&tbnid=6aqAMFDcwZn53M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stitch-houthalen.be%2FWebshop.asp%3Fcat%3D44280&ei=x39iUpH8KeWx0QX7hoDgDQ&psig=AFQjCNFAVMosaUGLkHirXvMuqVPpulSOsA&ust=


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 

Ge van Hees 

Riet Maas 

Jeanne de Weijert 

Ben Schonenberg 

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:0628878713 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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  
buijks@hetnet.nl                 
tel:593255 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vacature         Bestuurslid 
vacature@kpnmail.nl         tel:590000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Leo Janssen               Bestuurslid 
eefenleojanssen@gmail.com                    
tel: 592861 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Jeanne de Weijert       Bestuurslid 
Ledenadministratie en 2e secretaris 
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  06-51600425 

Collectiviteitnummer van KBO - 

Brabant is: 8086 (daarna uw lid-

maatschapnummer invullen) 

Klussendienst: Leo Janssen tel: 592861 

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

Water, Verwarming, Electra  Vacature:…… 



 

BESTUUR                                                    

Seniorenvereniging 50+          

Beneden Leeuwen:                                         

HENRI    GE     RIET   

 WILLIE    NELLIE   

NELLY     LEO   JEANNE                                           

WENSEN IEDEREEN  

GEZELLIGE KERSTDAGEN 

MAAR VOORAL EEN               

GELUKKIG EN GEZOND 

2015 


