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Woordje van de voorzitter 

 

Weer terug in de zaal van 
De Hey-Acker. 
 

Woensdag 16 juli heeft Dhr. Ruud 
Broekman namens de Zorggroep het 
huurcontract en de sleutels van de 
zaal van De Hey-Acker overgedragen 
aan Henri van de Vorst. 

Eindelijk hebben we al onze binnenac-
tiviteiten weer onder één dak.  

Vanaf de eerste week van september 
gaan de eerste activiteiten weer star-
ten. Dit houdt in dat het bestuur en een 
aantal vrijwilligers in de vakantieperio-
de zorgen voor het schoonmaken, in-
richten en aankleden van de zaal. 

In het eerstvolgende nummer van dit 
Seniorencontact gaan we verder in op 
de afspraken en regels omtrent het 
gebruik van de zaal.  

Seniorenvereniging 50+ Beneden- 
Leeuwen heeft gedurende de komen-
de 3 jaar de volledige vrijheid om nieu-
we activiteiten op te zetten, wij kunnen 
deze direct inplannen. We dagen alle 
leden uit om initiatieven te ontplooien 
die leiden tot nieuwe leuke en gezelli-
ge activiteiten in onze zaal. Een groot 
voordeel is dat we niet meer gebonden 
zijn aan starttijd of eindtijd. Het enige 
waar we enige rekening mee moeten 
houden is de combinatie van activitei-
ten die elkaar mogelijk onderling kun-
nen storen.   

Inhoud  

ONS (data zwart) 

ONS+SENIORENCONTACT 

08 september 13  oktober      

10 november  08  december 

In de praktijk betekent dit, dat 

2e week v/d maand de bladen 

worden bezorgd. 



Vervolg:           Weer terug in de zaal van De Hey-Acker. 

Het bestuur realiseert zich dat het contract slechts 3 jaar geldig is en dat we 
zelfs binnen deze 3 jaar  door gewijzigde wetgeving het risico lopen dat het 
contract beëindigd kan worden. Dit betekent dat het bestuur nu al moet naden-
ken over onze huisvesting in de toekomst. Het bestuur zal bij voorkeur op zoek 
gaan naar faciliteiten zoals de zaal De Hey-Acker die wij geheel kunnen huren. 
Leden die informatie hebben over geschikte bedrijfsruimten nodigen wij van 
harte uit om ons te informeren.  Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen rondom 
de nieuwe Rosmolen ook goed volgen. Het is zeker niet uitgesloten dat Senio-
renvereniging 50+ Beneden-Leeuwen uiteindelijk ook haar activiteiten in de 
nieuwe Rosmolen zal gaan houden. Hierbij zullen wij echter met zeer veel na-
druk onderhandelen over zowel de huurprijs als de kosten voor consumpties.  

Onze vereni-
ging heeft 
enige tijd 
geleden al 
een eigen 
biljart aange-
schaft omdat 
het biljart 
waarop wij 
tot nu toe 
speelden 
van de zorg-
groep is. Dit 
biljart blijft in 
St.Elisabeth 
staan. Onlangs kregen wij via de Zorggroep en Stichting Vrienden van 
St.Elisabeth een tweede biljart aangeboden. Wij hopen dat de heren die hun 
competitie op dit biljart speelden aansluiten bij onze vereniging. Daarnaast no-
digen wij van harte dames uit voor hun eigen dames biljart competitie. 

Het komende jaar zullen wij u zeker uitnodigen om mee te komen doen met 
darten, sjoelen en wellicht nog een aantal andere nieuwe activiteiten. Als u 
thuis in het bezit bent van een dartbord, sjoelbak of andere gezellige spelen en 
u gebruikt deze helemaal niet meer dan zouden wij deze graag van u willen 
ontvangen.  

Wij nodigen graag alle leden uit om gelezen boeken naar de zaal te brengen 
zodat wij onze eigen, gratis uitleen service kunnen starten. 

 



Beck - Schepers v 2-aug 

Annie van Zandvoort - 

van Lokven 

v 3-aug 

Ria van de Geyn - Florus-
sen 

v 5-aug 

Wil Arnoldussen-Merkus v 6-aug 

Herman de Rijk m 6-aug 

Wim de Heuvel m 8-aug 

Martin Andela m 8-aug 

Frans van Wezel m 8-aug 

Joke van Maren - 
Stekelenburg 

v 9-aug 

Frans van Emmerloot m 10-aug 

Truus van Os - van Eck v 10-aug 

 Peters m 11-aug 

Mien Broers - van Sons-
beek 

v 11-aug 

Ger v d Bogaard - van 
Hees 

v 12-aug 

Gonnie den Bieman - 
Marcus 

v 12-aug 

Frans Bronmans m 12-aug 

Gerard den Biezen m 12-aug 

Dina van Heck - van Oi-
jen 

v 14-aug 

Lies van Wamel- de 
Grauw 

v 16-aug 

Aad van Leenen - Maas-

kant 

v 17-aug 

Tiny Hol - de Groot v 17-aug 

Henk van Dreumel m 17-aug 

Gerd de Reuver m 18-aug 

Janssen m 18-aug 

Hennie Bevers - Lam-
bregts 

v 19-aug 

Tonnie Roeffen - van Gef-
fen 

v 19-aug 

Sjaantje Kruisbergen - v 
d Logt 

v 21-aug 

 Schmidt m 22-aug 

Alex van Gruythuysen m 23-aug 

Marie v.d. Bosch - Ste-

vens 

v 23-aug 

 Bull m 23-aug 

Jan van Galen m 23-aug 

Nolly van Abeelen-Kroot v 24-aug 

Joop van Eldijk m 25-aug 

Wim Bosschaart m 26-aug 

An van  Strien v 26-aug 

Frans van Tiem m 27-aug 

Gonny van de Zandt - 
van Hulst 

v 27-aug 

Mien van Kaauwen - van 
Os 

v 27-aug 

 de Haas v 27-aug 

Arnold v.d. Borgh m 28-aug 

Jac de Kok m 29-aug 

van Oijen m 29-aug 

Sengers m 30-aug 

Drea Gremmen - van Eck v 30-aug 

Jan van Kerkhof m 30-aug 

Gerrie van Zwam - 

Kocken 

v 31-aug 

Gerard van Zwam m 20-aug 

Herman Derksen m 20-aug 

Berteke van Kaauwen - 
Knoop 

v 20-aug 



Vervolg:           Weer terug in de zaal van De Hey-Acker. 

 

Wat is ons streven de komende drie jaar:  

Wij zouden het geweldig vinden als senioren uit ons dorp voor de gezellig-
heid even naar de zaal komen. Is het niet voor een activiteit dan voor een 
kopje koffie of thee en gezellig even bijkletsen. Vooral senioren die weinig tot 
geen contact hebben nodigen wij van harte uit om even langs te komen. Als 
u problemen heeft met vervoer of extra hulp dan horen wij dat graag zodat 
we kunnen zoeken naar een passende oplossing.  

Tevens willen wij in gesprek gaan met hulp- en zorgverlenende instanties. 
Ons streven is om eenmaal per maand op een vast moment al deze onder-
steuners uit te nodigen zodat het eenvoudig wordt om al uw vragen te kun-
nen stellen. In het najaar starten de gesprekken om dit sociaal ontmoetings-
punt te kunnen realiseren. 

 

 

 

Een vraag die ons nog wel bezighoudt is: Wat kunnen het bestuur en de vrij-
willigers van Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen doen om nog meer 
leden te betrekken bij het wel en wee van onze vereniging? 

Tot slot spreken wij de hoop uit dat de keus om terug te gaan naar de zaal 
van De Hey-Acker uiteindelijk een goede en verantwoorde stap is geweest.   

 

Henri van de Vorst namens het bestuur. 

www.seniorenleeuwen.nl 

Foto 

De Hey-Acker  

De ruimte waar 

alle activiteiten 

gaan plaats 

vinden 



KAARTEN BORDUREN. 
 

Op dinsdagmiddag is het kaarten borduren in DE HEY-ACKER  
o.l.v. Tonny Crommentuyn.  Aanvang 13.00 uur tot plm. 15.30 uur. 
  
Nu is het de bedoeling dat we zoveel mo-
gelijk de ruimte benutten en zouden wij als 
bestuur het leuk vinden wanneer er meer 
dames naar deze gezellige middag zouden 
komen. 
  
Wanneer  u wilt deelnemen aan het kaarten 
borduren dan graag vóór 20 augustus op-
geven bij Tonny ( tel. 591753) daar er elke 
week een kaart voor u geprikt wordt. 
U kunt ook zelf een handwerkje meebren-
gen en gezellig met een groepje 
breien, haken, stof borduren etc. 
U kunt dan elkaar helpen met eventuele vragen over een patroon. 
  
De contributie voor het kaarten borduren is €1,50 per maand. 

Kopje koffie of thee € 0,60 per kopje.  
Deze consumptieprijs geldt voor alle activiteiten. 
 

KOM NAAR ONZE GEZELLIGE HANDWERKMIDDAG             
VANAF DINSDAG 2 SEPTEMBER. 



Biljarten in De Hey-Acker. 
 

Op maandag 15 september start de competitie weer.  

Op het moment van uitkomen van dit Seniorencontact moet nog wor-
den vastgesteld op welke dagen de wedstrijden gespeeld kunnen wor-
den.  
Dit vanwege de vele andere activiteiten in de zaal. 
Het bestuur van Ons Genoegen verzoekt alle leden van onze biljart-
vereniging om via e-mail aan Henri van de Vorst 
(hcjmvdvorst@hetnet.nl) door te geven of ze dinsdagmiddag hun wed-

strijden kunnen 
spelen. 
 

Ons Genoegen 

heeft in elk geval 3 
wedstrijddagen per 
week en alle wed-
strijden kunnen om 
13:00 uur starten. 
Daarnaast hebben 
we nu de mogelijk-
heid om te spelen 
op twee biljarts.  

 

Het tweede biljart stond bij firma Zondag en is door Stichting Vrienden 
van St. Elisabeth aan onze vereniging overgedragen.  
 

De heren die op dit biljart hun wedstrijden speelden zijn natuurlijk van 

harte welkom om aan te sluiten bij Ons Genoegen. Om mee te biljar-
ten met onze vereniging dient men natuurlijk wel lid te worden van Se-
niorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen en van Ons Genoegen. 
Het tweede biljart geeft ons de mogelijkheid om ook een drietandcom-
petitie te organiseren.  
 

Daarnaast valt te denken aan damesbiljarten, hun eigen competitie, 
andere biljartspelletjes zoals 10 over rood maar ook de mogelijkheid 
om het vrij biljarten vaker te kunnen doen. 

mailto:hcjmvdvorst@hetnet.nl


Jokeren, 
Rikken,   
Klaverjassen. 
 
 

De laatste kaartmiddag van vorig seizoen werd afgeslo-

ten met een drankje en een hapje, het was een gezellig on-
deronsje. 

Traditiegetrouw ontvingen de periodewinnaars een pre-
sentje. 

Dit ligt nog niet zo ver achter ons, toch naderen wij   
zachtjesaan weer het nieuwe seizoen,                                 
de avonden worden immers al korter. 
 

Het nieuwe seizoen 

kaarten we in de  
grote zaal van            
De Hey-Acker 

die momenteel wordt 
schoongemaakt en 
gezellig ingericht. 

Houdt u er ook van 

een kaartje te leggen 
dan bent u van harte welkom. 

Het nieuwe seizoen gaat van start op vrijdag 19 september 
om 14.00 uur. 
 

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij: 

Leo Janssen: tel. 592861 



 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 bezoeken 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 

bijdrage in de kosten voor de gidsen, museumkaarthouders gratis toe-

gang, deelnemers 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 

collectie van het Dordrechts Museum is sindsdien uitgegroeid tot een van 

de oudste en belangrijkste van het land. Het museum heeft een internati-

onaal bekende en gewaardeerde collectie schilderkunst, die ruim 400 jaar 

Nederlandse 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 

bijdrage  in de kosten voor de gidsen, museumkaarthouders gratis toe-

gang, 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 gebo-

ren tekenares Fiep Westendorp. 

De geschiedenis van de streek wordt levendig gehouden en tastbaar ge-

maakt met een uitgebreide collectie kunst- en nijverheidobjecten. Het 

museum bezit zilver, tin, koper, glas, meubilair, schilderijen en een kleine 

fotocollectie met bijzondere oude opnamen vanaf 1860. 



Riek van Haagen - van 
Gelder 

v 1-sep 

Annie van Heck - Vermeulen v 1-sep 

Annie Vink - van Rossum v 1-sep 

Nelly de Heuvel - Zoetekouw v 1-sep 

Annie Reuser-van Dreumel v 2-sep 

 van Gelder - Hol v 3-sep 

Annie v. d. Hurk - Reijers v 3-sep 

Nelly van den Hurk - Buyks v 3-sep 

Jo Hulsen - Vermeulen v 4-sep 

Corrie de Kock - van Zon v 4-sep 

van Os-Hendrix v 5-sep 

van Rooy-v.d.Logt v 6-sep 

Gerrie van Rossum-Hulsen v 6-sep 

Henri v.d. Vorst m 6-sep 

Piet van Thiel m 7-sep 

Theo Jacobs m 11-sep 

Stef van Geffen m 11-sep 

Jan van Oijen m 11-sep 

van Oijen-van Eldijk v 11-sep 

Harrie Looman m 12-sep 

Diny van Oijen - Donkers v 13-sep 

Geert Herregraven m 13-sep 

Riekie v.d. Borgh - van Rooy v 14-sep 

Cor v. d. Hurk - Megens v 15-sep 

Frits van Elk m 15-sep 

Jan van Gelder m 15-sep 

Martin van Os m 15-sep 

Gerritsen m 15-sep 

Iny van Koolwijk v 17-sep 

Wil de Zwart v 18-sep 

Henry Engelaer m 19-sep 

Thea Looman - Beck v 19-sep 

Mary Oremus - de Winter v 19-sep 

Chris Hol m 20-sep 

Henk van Wijk m 20-sep 

Elly van Gelder - Verploegen v 20-sep 

Stef van Gelder m 21-sep 

Mart Kreuze m 21-sep 

Ton Janssen m 21-sep 

Nol van Eck m 22-sep 

Gien v d Geyn- v d Geyn v 23-sep 

Dorie van Vlaanderen - van 

Hulst 

v 23-sep 

Kitty van Vliet v 24-sep 

Schipperijn m 25-sep 

Gerda van Elk - van Echteld v 25-sep 

Dick van Meurs m 25-sep 

Gert van Gelder m 26-sep 

Piet van Abeelen m 26-sep 

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 

mailto:jeannedeweijert@outlook.com


Coby van Kerkhof - van Oss v 27-sep 

Bertha van Gruijthuijsen-de 
Kleijn 

v 27-sep 

Marietje Balvers - Jansen v 27-sep 

Akki Roozendaal - Gerris v 29-sep 

Gerrit Sepers m 29-sep 

Truus Broekman-Hijmans v 29-sep 

Jan Hol m 30-sep 

Maria van Rossum v 30-sep 

Jan van Heertum m 1-okt 

Ria Loderus - Olislagers v 1-okt 

 van de Pol m 2-okt 

Riek van Wamel - van Elk v 2-okt 

Martien Witsiers m 2-okt 

Koot m 2-okt 

Gubbels v 3-okt 

Frieda van Hoogstraten - Bos v 4-okt 

Ien van Wijk - Worsseling v 4-okt 

Piet van Hoogstraten m 5-okt 

Lien van Tiem - v.d Geer v 5-okt 

v.d. Pol - Zoetekouw v 6-okt 

Gina van de Pol - Arts v 6-okt 

Hanne Zondag - de Beijer v 8-okt 

Conrada de Groen - Brouwers v 9-okt 

van den Berg - Semmekrot v 9-okt 

Aalbers m 10-okt 

Joke Bos v 10-okt 

Mia van de Brand - Jans v 10-okt 

Janny van Gelder - v.d. 
Wielen 

v 11-okt 

Chris van Kerkhof m 12-okt 

Tonny van Dreumel-
Cornelissen 

v 13-okt 

Gerie Derksen-Koppers v 13-okt 

Mien Kolvenbag v 14-okt 

Bets Lemmers - van Oijen v 14-okt 

 v.d. Pol - Henzen v 14-okt 

Marja Hol - van Oijen v 14-okt 

van Geene v 16-okt 

Puck van Hulst - van Vlijmen v 16-okt 

Cis v.d. Zande v 17-okt 

Atie Verheijden - Hoogerwerf v 17-okt 

Jansen - van de Geer v 17-okt 

Hol - van Oort v 18-okt 

Theo Vink m 18-okt 

Louisa van Gelder - Peper-
kamp 

v 18-okt 

Henk Pröpper m 20-okt 

Cees de Keijzer m 20-okt 

van Sommeren - Rikken v 21-okt 

Toon van  Strien m 21-okt 

Toos Derksen - Buil v 22-okt 

 van Deursen - de Rijk v 23-okt 

 Bull - Worseling v 23-okt 

Piet van den Hurk m 24-okt 

Kees de Wit m 25-okt 

van Mourik - van Swambagt v 26-okt 

Karel Nijs m 27-okt 

Loui v.d. Pol m 27-okt 

Gerard Donkers m 27-okt 

Bert Konings m 27-okt 

Wil Helsloot m 27-okt 

Sjaan van Eldijk - van de Wi-

jgerd 

v 29-okt 

Frans Zondag m 29-okt 

Huub van Zwam m 30-okt 

Wim Reuser m 31-okt 

Carla Koolhout - Christiaans v 31-okt 



Vervolg: 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 bezoeken bedacht. 

Zaterdag 17 januari 2015 – per auto          

naar het Zwanenbroedershuis Hinthamerstraat 94,        

5211 MS ’s-Hertogenbosch. Vertrek vanaf De Hey-Acker om 12.00 uur. 

Museumkaarten zijn niet geldig in dit museum. Alle deelnemers betalen 

per bank aan onze penningmeester € 6,00 voor entree en de (twee) gid-

sen. De rondleiding begint om 13.30 uur. 

Museum het Zwanenbroedershuis is een bezoek meer dan waard. Naast 

het ervaren van de rijke historie van de Lieve Vrouw Broederschap tot de 

dag van vandaag, zijn er ook vele cultuurhistorisch waardevolle voorwer-

pen te bezichtigen, waaronder unieke 15e en 16e eeuwse muziekboeken, 

houtsnijwerken en de drinkbeker van Willem van Oranje. 

Eveneens zaterdag 17 januari 2015           

naar Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Zusters van Ort-

henpoort 20-27, te ’s-Hertogenbosch. 

Museumkaarten zijn niet geldig in dit museum. alle deelnemers betalen 

per bank aan onze penningmeester € 4,50 voor entree en de rondleiding. 

Deze rondleiding begint om 15.33 uur. 

De collectie van deze bijzondere verzameling van Carnavals-attributen uit 

de gehele wereld omvat prenten, kostuums, affiches, foto’s, schilderijen, 

maquettes, onderscheidingen, muziek en nog véél meer, zijn allemaal ge-

spaard, verkregen, gekocht of in bruikleen. 

Zaterdag 11 april 2015 –per bus           

naar het Fries Museum Wilhelminaplein 92,          

8911 BS te Leeuwarden. Vertrek vanaf De Hey-Acker om 9.00 uur. 

De rondleiding van één uur met (twee) gidsen begint om 12.00 uur. 

Museumkaarthouders hebben gratis toegang. De vervoerskosten en even-

tuele andere kosten of nadere informatie krijgt u op een later tijdstip ge-

maild. De collectie van dit (nieuwe) Fries Museum vertelt de verhalen van 

Friesland en zijn bewoners. 

De objecten lopen uiteen van archeologische vondsten tot moderne kunst. 

Van het zwaard vanGrutte Pier en de bustehouder van Mata Hari tot de 

schilderijen van Alma Tadema en  

Gerrit Benner. Ook zijn er twee Hindelooper kamers te bezichtigen. 

Andere iconen van dit museum zijn o.a. Fries kostuum met gouden oorij-

zer, mantelspeld van  Wijnaldum, schrijfplankje van Tolsum. 



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:   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 bezoeken bedacht. 
 

Eveneens zaterdag 11 april 2015 – per bus       

naar het Jopie Huisman Museum  Noard 6, 8711 AH Workum. 

De rondleiding van één uur met (twee) gidsen begint om 15.30 uur. 

Museumkaarthouders hebben gratis toegang. De vervoerskosten en even-

tuele andere kosten of nadere informatie krijgt u op een later tijdstip ge-

maild. 

Tentoonstelling MooiZooi in dit museum is een tentoonstelling met kleur-

rijke, humoristische en ontroerende werken van kunstenaars met een  

beperking, die voor deze gelegenheid even in de schoenen van Jopie 

Huisman zijn gaan staan. 

Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het werk en het leven van de 

Friese autodidacte meester schilder Jopie Huisman. Het is bijzonder dat 

de veelal realistische werken van meet af aan niet alleen traditionele 

kunstliefhebbers trekken, maar ook een groot, breed publiek dat geraakt 

wordt door de filosofische kracht van het werk. Liefde voor de natuur, 

mededogen, maar ook het onaanzienlijke waarde geven. Het is de     

menselijke maat die de rode draad vormt in het veelzijdige oeuvre.  

============================================= 

Ruim één maand voor de datum van ieder kunstbezoek krijgen de leden 

van de Kunstgroep een uitnodiging gemaild om deel te nemen.          

Maar de data heeft u nú al. 

Vriendelijke groeten, mede namens Frans van Rossum en Riet Maas 

(penningmeester), 

       Toon Banken 



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 



335 GRATIS         

PARKEERPLAATSEN  
en   

10 KASSA’S 

 AMBACHTELIJK SLAGERIJ MET EIGEN 

SLAGERS 

 AMBACHTELIJKE BAKKERIJ MET EIGEN     

BANKETBAKKERS 

 EEN VLEESWARENAFDELING WAAR ALLES  

TER PLAATSE GESNEDEN WORDT WAAR U 

BIJSTAAT 

 GROENTEN - EN FRUITAFDELING 3X DAAGS 

VERS AANGELEVERD MET OOK                 

MAAS en WAALSE STREEKPRODUCTEN 

 WIJ VERKOPEN MEER DAN 16000 ARTIKELEN 



50Plus        

zoekertjes 

Welkom in de 50 Plus zoekertjes 

rubriek.  

Wilt u iets kopen, verkopen, ruilen, 

weggeven, hulp !! 

Dat kan eenvoudig via deze ru-

briek.  

Stuur uw advertentie naar:        

svblbs@gmail.com 

 

Voor De Hey-Acker nodig: 
 

Huishoudtrap 

Sjoelbakken 

Boeken/Tijdschriften 

Staande buitenasbak 

Kasten voor dartborden 

Grote wandklok 
 

Wij  zoeken vrijwilligers die 

om toerbeurt in groepsver-

band kantinedienst willen 

draaien. 

 

 

Gevraagd: 

dartbordbouwers 
Leo Jansen tel: 592861 

HERHAALDE OPROEP 

Beste 50+ Senioren Leden. 

Het bestuur wil heel graag communi-

ceren op een manier die past bij deze 

tijd. Bijna iedereen heeft wel een com-

puter. Of we er allemaal zo makkelijk 

mee om kunnen gaan ??????  

We krijgen regelmatig info van organi-

saties, die vragen om onze leden over 

iets te informeren.  

Denk aan: 

Waarschuwing tegen oplichting acti-

viteiten. Nieuws ouderenbond ANBO 

Nieuws van KBO Brabant, Uitnodi-

gingen voor activiteiten. Aanbiedin-

gen. Etc. etc. 

We vinden het ook een ”plicht” om u te 

informeren met het Seniorencontact. 

Maar dit kan soms veel te laat zijn. 

Heeft uzelf geen e-mailadres, maar u 

wilt u toch op de hoogte worden ge-

bracht, geef dan een e-mailadres 

van een van uw kinderen of verzor-

ger op.  

Zij/hij kan u dan toch informeren                                                                              

Geef uw e-mailadres door aan:      

jeannedeweijert@outlook.com 

 

We herhalen deze oproep tot we alle 

leden kunnen bereiken!! 



 

Vrijwilligersmiddag met hun partners 

Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen. 

 
Deze wordt gehouden op  ZATERDAG 11 OKTOBER. 
 
U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging: 
 
Programma: 
15.00 uur.   zaal  open: 
Bij binnenkomst ontvangt u  2 consumptie munten        
+  koffie of thee met gebak. 
15.30 uur. 
Kort welkomstwoord. 
Eventuele huldigingen van vrijwilligers.  
Tot aan het buffet, optreden  van  ONLY  BERT 
 
17.00 uur.    afsluiting  met een warm  en koud  buffet. 
18.00  uur.   slotwoord. 
18.30  uur.   einde. 
 
Vriendelijke groet bestuur  
SENIORENVERENIGIN 50+ BENEDEN - LEEUWEN. 
 
Het bestuur bedankt alle leden die een financiële bij-
drage hebben geleverd om bovenstaande te kunnen 
realiseren. 



 Wij hebben genoten van het  
WK voetbalbuffet in ”Huize Elisabeth”. 

 

De leden van Seniorenvereniging 50+ konden hieraan deelne-
men voor een introductieprijs  
van € 10,-- excl. drankjes. (’n koopje, wij zijn tenslotte 
“Nederlanders). 
Er waren veel senioren aanwezig, waaronder ook  senioren en 
bestuursleden van onze vereniging. 
Toch hadden we meer leden van onze vereniging verwacht! 
De Plaza was geheel omgetoverd in oranje en vlaggetjes van 
de landen die meedoen aan het WK. 
Om 17.00 uur begon het spektakel. Nà een welkomstwoord en 
uitleg over het buffet werden we verrast met  
een glas rode Chileense wijn en een gamba-amuse. 
Daarna een soepje in glas met spiesje  er bovenop. Zo, die 
was pittig! 
Nederland was nu aan de beurt met onze traditionele bitterbal 
+ Belgische mosterd. 
Van elk land was er een gerecht aanwezig. Stoofpotje vlees, 
vispotje, lasagne, stokbrood, aardappelsalade 
met spekjes gegarneerd, tomaat met mozzarella etc. 
En daarna de verrassing: “Grand dessert”. 
Warme kersen met rijst, vers fruit met munt in glas, ijs, lange 
vingertaart met pudding en aardbeiensaus. 
Het was echt fantastisch en een groot compliment voor de 
koks,  die een daverend applaus kregen. 
Zo ook de vrijwilligers die, denken we, platvoeten hadden van 
het heen en weer lopen. 
Het volgende buffet, Spaans Buffet met Tapas en Paella, is op 
vrijdag 19 Sept. om 17.00 uur. 
De prijs is dan 16 euro p.p. excl. de drankjes. (tijdig opgeven 
bij de receptie van Elisabeth). 
  
Wij hebben in ieder geval overheerlijk gegeten, gezellig ge-
kletst, veel gelachen, maar vooral genoten! 
Zeer zeker voor herhaling vatbaar! 
  
Groetjes Ton en Mary Oremus 

 

 

 



Maandelijkse Thema 

19 September  Spaans Buffet met Tapas en Paella 

17 Oktober   Frans broodbuffet met    

     diverse Franse kazen 

21 November  Streek buffet 

25/26 December   Kerstdiner 

De aanvangstijd voor de buffetavonden is: 17.00 uur.     

De kosten voor de buffetavond is: ongeveer € 16,-- 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. 

Maandelijkse Patisserie  

3 sept. Alles met fruit uit de Betuwe  

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. 



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  ± 14:00uur 
’s Avonds vanaf  ± 18:00uur   
Competitie ma.- di. - wo.- do. 
Vrij biljarten: 
vrijdag - en elke avond 
 
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 13:30 tot 15:30 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 

NIEUWE ACTIVITEIT 

De  
Hey-
Acker 
 
 

 
 

 
 

September t/m april 

 
Een keer per week 

maandag 13:30 tot 15:30 uur  

 
o.l.v. …………. 
opgeven bij: 
Bestuur  590000 

NIEUWE ACTIVITEIT 

De  
Hey-
Acker 
 
 
 
 

 

September t/m april 

 
Een keer per week 
 
vrijdag vanaf 14:00 uur 
 
informatie bij: 
Bestuur  590000 

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=


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

ACTIVITEIT INFORMATIE TELEFOON 

Belastingconsulenten Nelly van de Hurk   593255 

Biljarten Henri van de Vorst   595880 

Bingo Nelly Broeder   592090 

Boetseren Arnold van Rossum   593049 

Bowling Nelly van de Hurk   593255 

Bewegen Iny van Koolwijk   594821 

Fietsen Wilhelmien Romijnders   591990 

Handwerken Tonny Crommentuyn   591753 

Internet café Gerard Kouwenberg   592115 

Jeu de Boules Riet Maas   592135 

Kaarten Leo Janssen   592861 

Kalligraferen Riet Maas   592135 

Kantklossen Cis van de Pol   593169 

Klussendienst Leo Janssen   592861 

Koersbal Nelly Broeder   592090 

Kunstbus Netty Heimerinks   591563 

Kunstgroep Toon Banken   593505 

Ouderen adviseurs  Nelly van de Hurk   593255 

Reiscommissie Nelly Broeder   592090 

Vrijwilligers ondersteuning Willie Zondervan   06-23798092 

Website beheer Ben Schonenberg   593075 

Senioren Contact Ben Schonenberg   593075 

Ledenadministratie Jeanne de Weijert   592519 



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: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:…… 




