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ONS (data zwart) 

ONS+SENIORENCONTACT 

25  augustus      08 september 

13  oktober 10 november  

08  december 

In de praktijk betekent dit, dat 

2e week v/d maand de bladen 

worden bezorgd. 

Redactie is niet verantwoordelijk of kan niet 

aansprakelijk worden gesteld, voor mogelijke 

type of drukfouten.  

Van de voorzitter 

Het voelt als thuiskomen. 

De afgelopen weken heeft het bestuur 
veel aandacht besteed aan de voor-
bereidingen met betrekking tot de mo-
gelijke terugkeer naar de grote zaal 
van De Hey-Acker. 

Analyseren van de mogelijke risico’s 
en goed discussiëren over het korte 
en langere termijnbeleid. De voorde-
len en nadelen goed afwegen en veel, 
heel veel rekenen. Inventariseren wat 
we nodig hebben om alle activiteiten 
in de zaal van De Hey-Acker te kun-
nen uitvoeren. 

Vervolgens ook meteen nagaan wat 
we met de materialen doen als de 
zaal van De Hey-Acker in de toe-
komst niet meer beschikbaar is. Het is 
wikken en wegen om zodoende te 
komen tot een eenduidig en door alle 
bestuursleden gedragen besluit. Uit-
eindelijk was de conclusie dat we het 
gebruik van de zaal van De Hey-
Acker zien als een zeer goede en po-
sitieve ontwikkeling met heel goede 
kansen voor de toekomst. 

Het bestuur ziet voor onze vereniging 
veel voordelen en mogelijkheden. 

De grootste voordelen zijn: 

 Seniorenvereniging 50+ Beneden-

Leeuwen heeft de komende jaren de 
mogelijkheid om nieuwe activiteiten te 
ontplooien. We kunnen deze direct 
inpassen zonder enig overleg met ex-
terne partijen. Wij hebben de volledi-
ge vrijheid om de zaal te gebruiken 
voor al onze recreatieve en/of sportie-
ve activiteiten. 



                    

 

 Initiatieven van leden om activiteiten te gaan doen zijn heel snel te reali-
seren. Natuurlijk dagen wij al onze leden uit om te komen met plannen 
en ideeën. Om maar eens wat te noemen: darten, damesbiljarten, brid-
gen, gezelschapspelletjes, breien, ochtendgymnastiek, tafeltennis, sjoe-
len, dammen, schaken, repair café, hobby en verzamel ruildagen, toneel- 
en/of zanggroep enzovoort. Iedereen mag komen met een plan en het 
bestuur zal er alles aan doen om plannen in te passen. 

 Kosten van consumpties kunnen we laag houden. Als regel geldt hierbij: 
Hoe meer activiteiten en hoe meer leden hoe eenvoudiger het is om de 
huurkosten van de zaal van De Hey-Acker op te brengen. 

Het bestuur beseft dat onze vereniging met deze stap naar een grotere zelf-
standigheid ook nieuwe zorgen gaat krijgen. Onze vereniging zal nog meer 
afhankelijk worden van de inzet van vrijwilligers. Wij hebben vrijwilligers nodig 
voor het verzorgen van koffie en thee, huishoudelijke werkzaamheden om de 
zaal netjes te houden, nieuwe activiteiten, extra hulp tijdens de grotere activi-
teiten zoals de ledenvergadering, kerstviering, vrijwilligersmiddag en thema-
dansmiddagen. Het bestuur hoopt dan ook dat wij kunnen rekenen op veel 
aanmeldingen van leden die, als vrijwilliger, een bijdrage willen leveren bij het 
verder opzetten en uitbouwen van een zeer actieve en gezellige vereniging 
voor senioren in Beneden Leeuwen. Met een investering van enkele uurtjes 
vrijwilligerswerk in de week kunnen leden al een geweldige bijdrage leveren. 

Op het moment van uitkomen van dit nummer van het Seniorencontact is de 
officiële overeenkomst met de zorggroep nog niet getekend maar alles wijst er 
op dat het contract zeer binnenkort formeel zal zijn. Seniorenvereniging 50+ 
Beneden Leeuwen gaat het contract aan voor de komende 3 seizoenen met 
een kleine kans op verdere verlenging. 

De kosten van het gebruik van de zaal van De Hey-Acker kunnen bijna geheel 
gedragen worden door het consumptiegebruik van de leden die meedoen aan 
activiteiten in de zaal. 

Wij kunnen de prijs van koffie en thee houden op slechts 60 cent. Aanvulling 
van de kosten van het gebruik van de zaal kan daarnaast betaald worden van-
uit de verschillende vormen van subsidie van de gemeente. In het volgende 
nummer van het Seniorencontact ga ik verder in op de afspraken en regels 
met betrekking tot het gebruik van de zaal. Het zou geweldig zijn als we bij be-
staande en toekomstige activiteiten veel leden mogen begroeten die nog niet 
actief hebben meegedaan. Natuurlijk is het bestuur heel blij met leden die ons 
ondersteunen met de lidmaatschapbijdrage. Het lidmaatschap van onze vere-
niging heeft sowieso al veel voordelen zoals extra korting bij de zorgverzeke-
ring. Toch zouden wij het erg fijn vinden als we binnenkort nieuwe gezichten 
zien bij onze activiteiten. 



ZOMER / VAKANTIE IN NEDERLAND LEKKER THUIS  

Eindelijk. De zon laat zich vandaag eens echt zien. Omdat het de afgelopen 

tijd nauwelijks gezomerd heeft, besluit ik onmiddellijk naar buiten te gaan. 

Profiteren van iedere straal die tot mij komt onder het motto: Pakken wat je 

pakken kunt!  

Gewapend met de krant en een hete kop koffie nestel ik me in mijn achter-

tuin op het ligbed dat helaas veel te weinig gebruikt wordt. De laatste tijd kon 

ik er alleen maar naar kijken door een beslagen raam vol met regendruppels. 

Maar vandaag is het anders. Vandaag begint het Grote Genieten.  

De dag is nog jong en de zomer min of meer ook. Er is niemand in huis. De 

tuin en de Catalpa, die glorieus in het midden staat, zijn op hun allermooist. 

De vlijtige liezen doen hun naam alleszins eer aan. Het muntkruid heeft zich 

de afgelopen tijd verdrievoudigd. De olijfboompjes maken het ene na het an-

dere nieuwe zilvergroene blaadje; ik zie zelfs al de minuscule olijfjes zitten. 

Alles groeit, bloeit en geurt op de meest uitbundige wijze. Geen wonder ook, 

na dat groeizame weer van veel regen met toch ook wel geregeld wat warm-

te.  

Ik zet een klein laag tafeltje, waar een enorme fuchsiaroze bloemenpracht 

van petunia’s overheen hangt, pal naast mijn ligbed. Daarop leg ik de vaste 

en mobiele telefoon (want, geen zin om telkens op te staan als een van die 

twee krengen mocht overgaan), zonnecrème, zonnebril en een bakje        

donkerrode, bijna zwarte kersen. Hmmm. Na het insmeren, zet ik mijn   zon-

nebril op, nip aan mijn koffie en sla de krant open. Aaahhh. Gezellig. Ik lig 

me nog net niet zichtbaar te verkneukelen. En wat een rust. Ik lees onge-

stoord, onbekommerd en ongehaast.  

                    

 

Tot slot: 

Ik wacht met smart op uw voorstellen en ideeën met betrekking tot nieuwe 
activiteiten. Tevens hoop ik dat velen van u mag begroeten als vrijwilliger 
onze vereniging. 

Als laatste: Wij kunnen altijd nog spelletjes, dartborden, sjoelbakken en der-
gelijke gebruiken. Mogelijk hebben wij ook hulp nodig van een expert op het 
gebied van audio zoals een microfoon met versterker en box voor tijdens bin-
go en/of een ledenvergadering. 

Henri van de Vorst, 

Voorzitter Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen 



ZOMER /VAKANTIE IN NEDERLAND LEKKER THUIS  

Een parmantige mannetjesmerel trekt opeens mijn aandacht door zeer dicht-

bij een prachtig fluitconcert te beginnen. Voorzichtig kijk ik op van de krant 

en zie hem zitten op de rand van het dak. Ik moet ervan glimlachen. Hij is 

ook zo schattig. Hij vliegt even weg om een paar meter verder meteen weer 

neer te strijken op de schutting. Bij de landing veert zijn staart omhoog zodat 

hij zijn balans houdt. Oh wat enig!, denk ik. Totdat ik zie dat hij meteen van 

de gelegenheid gebruik maakt om een fijn merelpoepje te laten vallen, mid-

den op mijn mooie bloeiende hosta’s. Da’s nou ook weer niet de bedoeling! 

Net zomin als dat hij en zijn gevederde soortgenoten mijn zorgvuldig ge-

veegde terrasstenen weer volgooien met grond omdat ze in de borders naar 

wormen of ander eetbaar spul hebben gezocht. Maar ik ben gek op merels 

dus die kunnen bij mij wel een potje breken.  
Na dit intermezzo concentreer ik me weer op mijn krant. En op de zon, want 

voor het eerst in weken voelt mijn huid weer Haar welda-dige warmte. Ik 

word er ontspannen, loom, ja zelfs lui van. Na een tijdje voel ik mijn ogen 

dichtvallen. En waarom ook niet? De rest van de krant kan nog even wach-

ten. Ik voel een zalig, zijdezacht briesje over me heen gaan. Ik hoor het tsjil-

pen van verschillende soorten vogels. Ik ruik af en toe een zweem van de 

geurende lavendel. Het leven is goed. Het leven is mooi. Het is eindelijk zo-

mer.  

Met gesloten ogen ben ik me veel bewuster van de geluiden om me heen. 

Hoewel het naar normale maatstaven zalig stil is (want geen ruziënde bu-

ren, ronkende kettingzagen of knetterende brommers), is er nog meer dan 

genoeg te beleven in mijn idyllische achtertuin. Heel in de verte hoor ik de 

motoren van een vliegtuig, een stuk dichterbij de zachte stem van de buur-

vrouw van twee huizen verderop en vlak boven me het fluisteren van de bla-

deren die bewegen in de warme wind.  

Ik steek een kers in mijn mond. De typische zoete smaak ervan doet me aan 

vroegere, lange, warme zomers denken. Zo’n zomer waarvan je dacht, die 

gaat niet meer voorbij. Sommige dingen veranderen gelukkig nooit. Ik zucht 

eens diep en hef mijn gezicht op naar de koperen ploert, die hoog aan de 

hemel staat. Veel beter dan dit wordt het niet.  

Ergens ben ik verbaasd over hoe gelukkig ik word van dit simpele buitenzijn 

in- de zon met iets te lezen, wat vers fruit en een bakkie leut. Maar ergens 

ook juist niet. Geluk zit immers vaak juist in de eenvoudigste en puurste    

dingen.      Soms is het letterlijk onder handbereik.  



 

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 

ONDER de AANDACHT.  

Beste lezers, 

Niet zolang geleden heb ik contact gehad 

met Ria Lemmers.  

Het ging uiteraard over haar bijdrage aan 

dit boekje. Maar het kreeg een vervelende 

wending, want Ria vertelde mij dat ze ziek 

is, ernstig ziek.  

Ik heb met Ria afgesproken om al haar 

trouwe lezers dit te vertellen. Hieronder 

een citaat uit haar laatste email naar mij.  

”Ondanks alle kwaadaardige tumoren in 

mijn lichaam, gaat het nog redelijk goed 

met me. Ik heb mijn goede en slechte da-

gen, alleen ‘s avonds ben ik meestal op-

gebrand. Mijn kinderen halen mij regelma-

tig op, om op een nostalgische toer te 

gaan. Ze willen me nog zoveel mogelijk 

mijn jeugdjaren in Brabant laten beleven, 

wat ik erg waardeer. Ik vergeet dan even 

dat ik doodziek ben.  

Het heeft ook zijn voordelen je dood nabij 

te weten, want zolang mijn geest goed 

blijft, kan ik me er op voorbereiden en 

zelfs mijn eigen begrafenis regelen, wat 

me een goed gevoel geeft, hoe gek het 

ook mag klinken. Ik ben op mijn leeftijd 

niet bang voor de dood, maar om eerlijk te 

zijn, wel de manier waarop. Maar          

misschien heeft men Hierboven een 

beetje mededogen met me.”  

Ria heel veel dank voor al je bijdragen 

aan ons seniorenblad.  

GOED  FOUT  

In de uitgave van april 

stond op de           

voor pagina een     

vervelende fout.  

Daar stond dat het    

64 jaar was geleden 

dat we bevrijd zijn, 

echter dit had moeten 

zijn 69 jaar geleden.  
 

Excuses voor deze  

toch wel grote fout  



Website Seniorenleeuwen in nieuw jasje   
Beste leden,  

Jarenlang heeft Gerard 
Kouwenberg naast het 
Seniorencontact ook het 
beheer van de website 
op zich genomen. 
Namens het bestuur 
hiervoor nogmaals   
onze hartelijke dank.  
 
Beide activiteiten heb ik 
van Gerard overgeno-
men. En zoals dat meestal 
gaat moet alles op zijn kop.  
 
Niet omdat het niet goed 
was, maar ik bouw de  
website in een ander     
programma dan Gerard.  
De website is echt nog in 
ontwikkeling, d.w.z. ik wil 
hem steeds verbeteren en 
aanpassen.  
 
Mocht u iets op de site  

willen plaatsen dan kan dat in overleg.  We hebben een pagina ”nieuws”, 
waar de laatste nieuwtjes in staan. Maar we kunnen ook nieuwe pagina’s 
toevoegen. Zijn er ideeën laat het mij maar weten. Een idee kan zijn dat u 
nog heel oude school -/ trouw -/ familie -/ dorpfoto’s heeft die u best zou 
willen delen. We kunnen dan een pagina ”foto’s” maken, we horen het 
graag.  
 

PS. De foto die u op deze bladzijde ziet is een pagina van de website. 
Hier ziet u o.a. een oud gebouw. Nu denkt u misschien: “Wat heeft dit met 
onze vereniging te maken?” Nou, tot nu helemaal niets. Ik ben n.l. op 
zoek naar panoramafoto’s en foto’s van oude gebouwen van ons dorp. 
Mocht u foto’s in uw bezit hebben of er zelf een willen maken, neem dan 
contact op met de redactie. Wij gaan deze dan, in overleg, gebruiken. 
   
Ben Schonenberg 



 

KAARTEN ONDER LEIDING van LEO JANSSEN  

Elke vrijdagmiddag hangt er een gezellige sfeeris het in de grote zaal 
van de Rosmolen. Leo Janssen zorgt samen met zijn vrijwilligersteam 
voor een gezellige kaartmiddag. Er worden verschillende kaartspelen 
gespeeld en iedereen op zijn eigen niveau. Op de foto’s kunt u zien 
dat er veel animo voor is. Als u denkt dat is ook wel iets voor mij, 
neem contact op met Leo tel: 592861 of loop op een vrijdagmiddag 
eens binnen om de sfeer te proeven of om direct mee te doen aan een 
kaartspel. Kopje koffie erbij en u heeft weer een leuke middag gehad.  

Vrijwilligers en koffiedames worden bedankt                  

en in zonnetje gezet  

KLAVERJASSEN 



 BOWLEN ONDER LEIDING VAN Nelly v.d. Hurk  
We beginnen weer 2e woensdag van SEPTEMBER van 10 tot 11 uur bij 

MOEKE MOOREN  

Aan het eind van het seizoen krijgt iedere deelnemer en cadeautje,     

dit keer een mandje met wat lekkers.  

HANDWERKEN onder leiding van Tonny Crommentuyn  
Tonny is de grote kracht achter het handwerken, een tijdsbesteding die weer 

sterk in opkomst is. Zij leert de deelnemers de kneepjes van het handwer-

ken. Maar ook van elkaar leren de deelnemers hoe iets gemaakt kan wor-

den. Dinsdagmiddag 2 sept. gaan ze weer beginnen.  

Wie zin heeft en al een tijdje denkt, dat is toch wel leuk om weer op te pak-

ken of te gaan leren, bel Tonny tel: 591753.  

Het is wel een vrouwenclubje maar mochten er mannen zijn die……..  



Via deze rubriek willen wij onze 

jarigen feliciteren.   

Helaas weten wij (nog) niet alle 

voornamen dus staat er achter 

de geboortedatum een m (man) 

of een (v) vrouw.   

Onpersoonlijker kan het bijna 

niet.  

Mede daarom vragen wij aan 

iedereen ons hun voornaam / 

roepnaam te mailen.  

 

We hebben dan ook meteen uw 

e-mailadres, wat van belang is 

voor u voor snelle bereikbaar-

heid van berichten die via ons 

blad (veel) te laat zouden     

kunnen zijn. 

Ger de Haas - van Heck v 1-jun 

Lukkezen m 1-jun 

Cürük m 1-jun 

Siena van de Bogaard - Arts v 1-jun 

Mari Bergers - van Koolwijk v 2-jun 

Joke Exner - Arts v 2-jun 

van Dam - van Lankveld v 2-jun 

Joop van Eck m 3-jun 

Riekie Kwint Reijmers v 3-jun 

van Wamel m 4-jun 

Ria Stekelenburg-Tinneveld v 4-jun 

Anton Kocken m 6-jun 

Johan v.d. Hurk m 6-jun 

Rien Maas m 6-jun 

Nelly van Zwolgen-Zondag v 6-jun 

Andela - Groenendaal v 7-jun 

Ruud Hermus m 10-jun 

Bruggeman-Burgers v 11-jun 

Gert van Dodewaard m 11-jun 

Ria van Eldijk- Kremers v 11-jun 

Willie van Gelder m 11-jun 

Clasien van Wamel v 11-jun 

Riek Vos-van Dinter v 12-jun 

Gubbels - Beck v 12-jun 

Gra Hoogmoet - Lemmers v 12-jun 

van Teeffelen - v.d. Brink v 13-jun 

Cor Sas m 13-jun 

Spanjers v 13-jun 

Netty Heimeriks v 13-jun 

Jeanne van Hoogstraten - Bos v 14-jun 

van Tiem - van Rooij v 14-jun 

Ine Delicaat - van Haagen v 16-jun 

Marie van Leeuwen - Gerrits v 16-jun 

Bert Verheijden m 16-jun 

Willemien Lam - Henzen v 16-jun 

Diny Hermus - van Mook v 17-jun 

Marie Arts - Hulsen v 18-jun 

Jan Sanstra m 20-jun 

Kees de Haas m 20-jun 

 Verbruggen-Vermeulen v 21-jun 

Bets Merx - van Heel v 21-jun 

Gerard Kouwenberg m 21-jun 

Willy van  Echteld van Geffen v 21-jun 

Herman van Rossum m 22-jun 

Tiny de Kock-Luijpen v 22-jun 

Ben Arissen m 22-jun 

Riet Koolhout-Jansen v 23-jun 

Janssen m 25-jun 

Marietje v d Velden van Zuilen v 25-jun 

Arnoldussen m 25-jun 

Hennie Huisman v 25-jun 



Gijsje van de Hurk-van den 
Brink 

v 26-jun 

Riet v Oyen van den Heuvel v 26-jun 

Piet van Zwam m 26-jun 

Jos Kwint m 26-jun 

Wim van Tiem m 27-jun 

Gubbels-de Klein v 27-jun 

Toon van Elst m 27-jun 

Jan Beck m 27-jun 

van Swam v 27-jun 

van de Pol m 29-jun 

Hans Rossen m 29-jun 

Jacobs v 29-jun 

Wilma van Vlaanderen Reuser v 29-jun 

Johan Scheeren m 30-jun 

van der Zwaluw m 1-jul 

Truus van de Pol - van Leur v 1-jul 

Mies Kolvenbach v.Koeverden v 1-jul 

van Schip - Goris v 2-jul 

van IJzerdoorn m 2-jul 

Albert Hol m 3-jul 

Simons - Kuijpers v 5-jul 

Leida Salet - de Leeuw v 7-jul 

Gerda Bouman v 7-jul 

Tonnie Hermans - Basten v 8-jul 

van Zwam - v.d. Geijn v 8-jul 

Harrie van Vlaanderen m 8-jul 

Jan van Zandvoort m 10-jul 

Lenie Mulders-Peters v 10-jul 

Margreeth van der Horst v 11-jul 

Nelly de Groot - Gerritsen v 11-jul 

Riet Janssen - Kootkar v 12-jul 

Elly Janssen - v.d.Burgt v 12-jul 

Thea van Dodewaard v 13-jul 

Truus Jacobs - Bindels v 13-jul 

Rien Kolvenbach m 13-jul 

Door van Dinteren - van de 
Heuvel 

v 14-jul 

Toos de Wild - de Haas v 14-jul 

Kolvenbach-Simons v 16-jul 

Andrea van Rossum- van 
Gelder 

v 16-jul 

Gerard Gubbels m 16-jul 

van Veenendaal- van Kesteren v 17-jul 

Riek van Gelder-Mooren v 17-jul 

Lien Mooren - Banken v 18-jul 

Wim van Gelder m 19-jul 

Annie Vermeulen - Valk v 20-jul 

Jan Berris m 22-jul 

Wil van der Zandt - Florussen v 22-jul 

Herman van den Akker m 22-jul 

Riek Banken - Hulsen v 24-jul 

Betsie v.d. Bosch - Koender-

ing 

v 25-jul 

Berris - van der Heijden v 25-jul 

Lia van Oijen v 25-jul 

Bets van Lith - van Heck v 29-jul 

Jo Simons m 30-jul 

Henk van Doorn m 30-jul 

Joke Claassen - van Dinteren v 30-jul 

Lies van Thiel - Arts v 30-jul 

Truus van Gent v 30-jul 

Bennie Stenssen m 30-jul 



 

Uitslag Biljartcompetitie      

2013 - 2014:                           

1e Joop van Eck                     

2e Jo Geurts                         

3e Johan van Hulst              

4e Wil de Weijert  (geen foto)        

Een spannende eindstrijd    

onder onpartijdig en deskundi-

ge leiding van scheidsrechter Gerard van Zwam. Het aanwezige publiek 

volgde de wedstrijd op de voet en uiteindelijk waren ook zij tevreden met 

de uitslag. Competitie 2014-2015 begint weer in september en mogelijk in 

het nieuwe onderkomen van de Seniorenvereniging. 

1e J.van Eck 2e J.Geurts 3e J.van Hulst 



Koersbal 
 

Sinds 1992 is er elke donderdagmiddag koersballen. Hieraan kan jong 

en oud, man of vrouw meedoen.  

 

We zijn dan actief in beweging en op zijn tijd nemen we even rust voor 

een kopje koffie of thee. In de 22 jaar dat we bestaan hebben we vele 

leden zien komen en gaan.  

 

We zijn gestart met 27 mensen.   

De laatste paar jaar zijn we een 

clubje van 10 personen. Hiervan 

zijn er 3 al die 22 jaar actief elke 

donderdag een balletje aan het  

rollen.  

 

Graag willen we u uitnodigen om 

eens een keer een kijkje te komen 

nemen op donderdagmiddag bij 

onze koersbal activiteiten. En wie 

weet blijkt het dan ook iets voor u 

te zijn. Twee keer op proef mee doen is geen probleem. 

 

 

Waar: Rosmolen/ Hey-Acker. 

Tijd: 14.00 uur -16.00 uur. 

Kosten: €1,75 per keer, inclusief koffie. 

We hopen u in september  te treffen om met ons een balletje te rollen. 

Koersballen goed voor u en uw spieren. 

 

Groeten Nelly Broeder. 





BELANGRIJKE DATA 

Zaterdag 11 oktober:     Vrijwilligersmiddag 

Woensdag 19 november:  Thema                   

“De kunst van het ouder worden” aansluitend dansen 

Woensdag 17 december:   Kerstviering 



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

Klussendienst:   
OPROEP KLUSJESMAN water, verwarming, elektra  
 

De Klussendienst is opgericht in het belang van de leden van de 
Seniorenvereniging. 

Algemene voorwaarden en criteria van de klussen: 

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

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

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

Kosten: 

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

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

Omschrijving klussen : 

lekkende kraan repareren of vervangen, douchekop vervangen 

handgrepen aanbrengen in bad of wc 

lekkende radiatorkraan repareren of vervangen 

water bijvullen van cv-installatie, radiators ontluchten 

defecte schakelaar of stopcontact vervangen 

stekkers aan snoeren vervangen. 

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

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



K U N S T G R O E P 

Frans van Rossum en Toon Banken hebben voor het seizoen 2014-2015 
het volgende programma voor kunstbezoeken bedacht. 
 
Zaterdag 27 september 2014 – per auto – naar het Dordrechts Museum / 
Huis Van Gijn 
Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht. Vertrek vanaf De Hey-Acker om 
11.30 uur . 
 

Rondleiding (2 gidsen) van 13.30-14.30 uur langs de hoogtepunten van het 
Museum. 
De gidsen worden uit de pot betaald, niet-leden betalen € 5,00 p.p. als bijdra-
ge in de kosten voor de gidsen, museumkaarthouders gratis toegang, deel-
nemers die geen museumkaart hebben betalen aan de kassa € 11,00 p.p. 
voor hun entreebewijs.  
 

De oprichting van dit museum in 1842 was een particulier initiatief. De collec-
tie van het Dordrechts Museum is sindsdien uitgegroeid tot een van de oud-
ste en belangrijkste van het land. Het museum heeft een internationaal be-
kende en gewaardeerde collectie schilderkunst, die ruim 400 jaar Nederland-
se schilderkunst omvat, van de 16de eeuw tot nú. 
 

Zaterdag 15 november 2014 – per auto naar Museum Stadskasteel       
Zaltbommel Nonnenstraat 5-7, 5301 BE Zaltbommel.  
Vertrek vanaf de Hey-Acker om 12.00 uur. 
 

Rondleiding (2 gidsen) van 13.30-14.30 uur langs de topstukken van het 
Museum. 
De gidsen worden uit de pot betaald, niet-leden betalen €  5,00 p.p. als bij-
drage  in de kosten voor de gidsen, museumkaarthouders gratis toegang, 
deelnemers die geen museumkaart hebben betalen aan de kassa € 4,00 p.p. 
voor hun entreebewijs. 
 

De collectie van het museum geeft een beeld van de geschiedenis van     
Zaltbommel en de Bommelaarwaard. Zaltbommel is een beetje de stad van 
Jip & Janneke, het ondernemende en soms ondeugende duo uit de verhalen 
van Annie M.G. Schmidt, getekend door de in Zaltbommel geboren tekena-
res Fiep Westendorp. 
De geschiedenis van de streek wordt levendig gehouden en tastbaar ge-
maakt met een uitgebreide collectie kunst- en nijverheidobjecten. Het muse-
um bezit zilver, tin, koper, glas, meubilair, schilderijen en een kleine fotocol-
lectie met bijzondere oude opnamen vanaf 1860. 
 

Vriendelijke groeten, mede namens Frans van Rossum en Riet Maas  
 
Toon Banken      Voor nog meer kunstbezoeken zie website Senioren.nl 



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 

 

 

Infraroodsauna met Duo Flex Therapy Heaters  

 

Voor totale ontspanning 

 

Verbetering van het   
immuunsysteem 

 

 

Opwarming  

van spieren en  

gewrichten 

 

Voor het hele gezin 

Infraroodsessie 

Ontspannend 



Seniorenvereniging 50+ 

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

Redactie: Seniorencontact 
 

Henri van de Vorst (redactie) 

Ge van Hees (redactie -advertenties) 

Riet Maas (redactie) 

Jeanne de Weijert (bezorging/controle) 

Ben Schonenberg (eindredactie) 

Website: 
www.seniorenleeuwen.nl 
Correspondentie 

svblbs@gmail.com 

Bestuur: 
 

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

      tel:0623798092 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nellie Broeder         Bestuurslid 
n.broedergerrits@xmsweb.nl         
              tel:592090 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nelly van de Hurk              Bestuurslid 
nbuijks@hetnet.nl            tel:593255 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vacature          Bestuurslid 
vacature@kpnmail.nl              tel:591111 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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  06-51600425 

Cliëntenraad  
Stichting Voormekaar  
Nelly v.d Hurk   tel: 593255 

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

Collectiviteitnummer van KBO - 

Brabant is: 8086 (daarna uw lid-

maatschapnummer invullen) 

Klussendienst: Leo Janssen tel: 592861 

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

Water, Verwarming, Electra  Vacature:…… 




