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warme maand. Toch voelde de afgelopen periode als zeer broeierig en heet.
Het bestuur had slechts 6 weken om
een lege zaal om te toveren tot een
aantrekkelijke en gezellige ruimte waar
wij onze ontmoetingen hebben en onze activiteiten kunnen houden.
Er is door een zeer klein groepje erg
hard gewerkt om de zaal op tijd helemaal in orde te krijgen. Een zeer
gemeend en speciaal woord van
dank aan deze vrijwilligers is zeer
op zijn plaats. We hebben veel spulletjes aangeboden gekregen voor de
zaal. Onze hartelijke dank aan iedereen die op deze wijze een bijdrage
geleverd heeft.

Helaas hebben wij de eindstreep niet
Uitgave 2015
ONS (data zwart)
ONS+SENIORENCONTACT
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In de praktijk betekent dit, dat
2e week v/d maand de bladen
worden bezorgd.
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helemaal gehaald. In de eerste week
van september was er nog volop werk
en wij verwachten dat het zeker tot de
eerste weken van oktober zal duren
voordat we tevreden zijn met de inrichting en aankleding van de zaal.
De belangrijkste openstaande punten
zijn: het maken van boekenplanken,
installeren van de computers die vrijgekomen zijn vanuit het internetcafé,
aanleggen van een internetverbinding,
maken van dartkasten en deze ophangen en (waarschijnlijk) het aanleggen
van een kleine dans- en gymvloer.

Vervolg:

Woordje van de voorzitter

Intussen zijn we gestart met de uitwerking van een aantal zeer belangrijke
voorwaardenscheppende zaken zoals het sleutelplan, een huishoudelijk reglement, een consumptieplan en het opzetten van een groep vrijwilligers voor de
verzorging van consumpties. Wij gaan in elk geval werken met een sleutelkastje met code. In dit kastje zitten de sleutels die nodig zijn in de zaal en een aantal begeleiders van activiteiten krijgen de code van het kastje. De code zal regelmatig aangepast worden.
We zullen ongetwijfeld nog te maken krijgen met kleine of grotere opstartproblemen en wij hopen dat, mochten deze zich voordoen, de leden begrip hebben voor deze ongemakken.
De verkoop van consumpties is voor onze vereniging een van de belangrijkste
bronnen van inkomsten om de zaalhuur te kunnen betalen. Zeker nu de gemeente het plan heeft om de huursubsidie geheel af te bouwen. Leden die
consumpties nemen tijdens de activiteiten en leden die gewoon even gezellig
een bakje komen doen leveren dus een belangrijke bijdrage aan het welslagen
van het huren van onze eigen zaal in De Hey-Acker. Het zou geweldig zijn als
we een nieuw groepje vrijwilligers mogen verwelkomen die gaan helpen bij de
consumptie voorziening.
Het contact met de leden van onze Jeu de Boules groep vindt het bestuur erg
belangrijk. Wij hopen daarom van harte dat ook deze groep terugkeert naar de
eigen baan in de tuin van De Hey-Acker. Het bestuur is bereid om, waar nodig,
ondersteuning te geven bij deze terugkeer.
Onze oproep voor nieuwe vrijwilligers die willen helpen met het opzetten van
een dartclub en sjoelclub hebben helaas nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Wel heeft onze vereniging van diverse leden dartborden en sjoelbakken ontvangen. De basis voor deze twee nieuwe activiteiten is er. We hebben
inmiddels een enorme collectie aan boeken. Zowel leesboeken in allerlei genres als een ruime keus aan naslagwerken. Leden mogen boeken gratis meenemen. Terugbrengen is prettig maar omruilen tegen een ander boek mag ook
altijd. Stripverhalen zijn ook zeer welkom!
Voor onze vereniging is het uitermate belangrijk om de groep vrijwilligers uit te
breiden die helpen met de catering (koffie, thee en fris). Het zou geweldig zijn
als meerdere leden enkele uurtjes per week zouden willen helpen. Bel (0634668316) of mail (hcjmvdvorst@hetnet.nl) naar
Henri voor informatie.

Vervolg:

Woordje van de voorzitter

In de ledenvergadering van maart 2013 is voorgesteld om wat vaker een
dansmiddag te organiseren. In november (zie dit boekje) is het zover. We
combineren de kunst van het ouder worden met gezellig samenzijn en dansen. Zodoende wordt het thema van de dag direct omgezet in daden!
Het bestuur heeft al in een eerder stadium te kennen gegeven het plan te
hebben om, indien er voldoende draagvlak voor is, meerdere nieuwe activiteiten in het programma op te nemen. Tot op heden hebben we een geweldig aanbod aan materiaal zoals dartborden, sjoelbakken en gezelschapsspelen. Helaas missen we nog leden die het als een uitdaging zien om een activiteit op te zetten. Het bestuur zal haar uiterste best doen om een introductie
te ondersteunen.
Wie …................................................................?
Nu even terug naar onze vereniging en hoe ik daar tegenaan kijk.
Ik voel me geweldig thuis binnen onze vereniging. Ik ben in 2005 lid geworden terwijl ik op dat moment pas 53 was, dat is nu alweer bijna 10 jaar geleden. Ik vind het nog steeds geweldig om te zien hoe grote groepen senioren
samen geweldig genieten van de vele activiteiten. We moeten er dan ook
alles aan doen om deze activiteiten in stand te houden en waar nodig zaken
nog aantrekkelijker maken. Ik heb daarnaast heel veel ontzag voor de vele
vrijwilligers van onze vereniging die alle activiteiten mogelijk maken. Gelukkig zijn er nog steeds leden die hun diensten willen aanbieden als vrijwilliger.
De afgelopen jaren is het ledenaantal teruggelopen. Een van de oorzaken is
dat er slechts een kleine groei is van het aantal jong-senioren die zich aanmelden bij onze vereniging. Ik zie dus wel dat er nieuwe jong-senioren bijkomen maar ik tref deze mensen niet vaak bij onze activiteiten.
Als het ledenaantal terugloopt wordt het in de toekomst steeds lastiger om
nieuwe vrijwilligers te krijgen. De babyboomers komen er aan dus misschien
moeten we binnen onze vereniging het aantal activiteiten uitbreiden en/of
aanpassen. Het zou mooi zijn als we een groep jong-senioren kunnen motiveren om nieuwe dingen op te zetten zoals boerengolf, tafeltennis, darten,
toepen, bridgen, muziek uit de jaren 60-70 en communiceren via facebook of
twitter. Welke andere activiteiten zijn gewenst. Ik denk hierbij aan een nieuwjaarsreceptie, een carnavalsmiddag in samenwerking met de zorggroep,
St.Nicolaasfeestje, thema- en/of dansmiddagen, een ruilmiddag of een repair
café waar leden met hun kleine mankementen, naaiwerkje of andere technische problemen kunnen langskomen.

Vervolg:

Woordje van de voorzitter

Boetseren
Boetseren is al jarenlang een van de vele binnenactiviteiten van onze vereniging. Voorheen stond de bakoven van deze groep in een van de lokalen van
De Hey-Acker. Na de sluiting van De Hey-Acker moest de vereniging een
nieuw onderkomen zoeken. Het heeft ons bijzonder verheugd dat familie de
Heer de afgelopen jaren hun garage voor zowel de boetserende leden als de
bakoven beschikbaar heeft gesteld. Het is geweldig dat onze vereniging zo
gastvrij is ontvangen door familie de Heer waarbij het bestuur zich wel realiseerde dat het een tijdelijke oplossing zou zijn. Op het moment dat het duidelijk werd dat onze vereniging weer terug zou gaan naar de grote zaal van
De Hey-Acker kreeg het bestuur het verzoek om ook voor het boetseren een
andere oplossing te zoeken. Het bestuur heeft er zeer veel begrip voor dat
wij afscheid moeten gaan nemen van de geweldige ruimte bij familie de
Heer.
Vanwege de gewijzigde woonsituatie in De Hey-Acker heeft de zorggroep
een andere verzekeringsvorm gekozen. Hierbij kan en mag geen bakoven
meer in het gebouw in werking worden gesteld. Het boetseren kunnen we
wel onderbrengen in de zaal maar helaas kunnen wij de oven niet installeren. Uiteraard wil het bestuur heel graag deze activiteit in stand houden
daarentegen heeft het bestuur respect voor de keus van familie de Heer.
Seniorenvereniging 50+ is nu op zoek naar een nieuwe ruimte voor onze
bakoven! Uiteraard vergoeden wij de kosten voor het stroomverbruik. Wie
kan ons helpen? Wie heeft de gouden tip?
Tot slot
In maart is de jaarlijkse ledenvergadering. Ik nodig alle leden nu alvast uit
om te komen. Onze vereniging heeft het afgelopen jaar enkele belangrijke
koerswijzigingen gemaakt. Het bestuur wil graag weten wat de leden daarvan vinden? Hoe kunnen we de leden meer betrekken bij het wel en wee van
de vereniging? Wat is de wens van onze leden?

Belangrijke Oproep
Het beheren en gebruiken van een eigen zaal heeft natuurlijk
erg veel voordelen voor onze vereniging.
Een klein nadeel is dat het wel wat drukker is geworden omdat
er natuurlijk meer taken bijgekomen zijn.
Wij zouden heel graag ons bestuur willen uitbreiden met 2 tot
3 personen.
Wie komen ons helpen?
Bel naar Henri vd Vorst 06-34668316 voor meer informatie.

Pensioenen
De oude Drees hield van de mensen
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij de AOW
En heel het land riep blij: Hoezee
En zo werd er gezorgd voor de Oude van Dagen
en het was er voor alle bevolkingslagen
En als was dat inkomen niet zo heel erg groot
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood
De rijkeren wilden het daar niet
mee doen
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer
centen in kas
en uitbetalen hoefde men veel later
pas
Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man
zodat hij later wat ruimer rondkomen kan
We regelen dat met zijn kleine salaris
Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is

En zo spaarden de fondsen die centen erbij
Vooruitzichten mooi en iedereen blij
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van 't geld
Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld

Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen
en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen
En dit alles was helaas het begin
En de plus in de pot werd een droevige min
Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht
Want op ONS geld hield men geen zicht
De pot raakte leeg, het overschot slinkt
Na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT
Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf
Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf
Een beloninkje hier een gouden handdrukje daar
Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar
Inleveren Baby-Boomers, jullie zijn met te veel
Dat ook zo velen betaald hebben is niet essentieel
En ook de AOW leeftijd is veel te laag
Al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag
Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd
Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd
Wat er aan geld is verdwijnt naar Europa
Dus pak je rollator en werken, opa!!
Kom op partijen, heb geen harten van steen
Kijk voor de verandering eens om je heen!!
De oudere arbeiders mankeren wel wat
Hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad
Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben!
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren
Van de pluche zittende dames en heren?
Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel?
Maar met het beleggen leek het dat wel
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund
Maar de arbeider op leeftijd is zijn plan niet gegund.
P.S.
Wanneer mensen banken beroven gaan ze naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven krijgen ze een bonus.

PENSIOEN
Dit kabinet wil met steun van de oppositiepartijen D’66, ChristenUnie en SGP de ouderenkorting uit de belasting schrappen. Met
deze maatregel wil men het gat in de begroting dichten dat ontstaan is omdat de eerder voorgestelde huishoudtoeslag op teveel
kritiek stuitte. Opvallend gegeven is dat de huishoudtoeslag voor
alle leeftijdsgroepen zou gelden, terwijl het kabinet de rekening
voor dit begrotingsgat nu exclusief bij de ouderen neerlegt.
Natuurlijk tekenen ouderenbonden massaal protest aan tegen deze
nieuwe aanval op de portemonnee van ouderen. Maar dat doende,
blijkt onmiddellijk weer tot gevolg te hebben dat ‘de ouderen’ door politici en media worden weggezet als de rijke, zelfs verwende generatie
die de rekening voor haar welvaart wil neerleggen bij jongere generaties. De feiten liggen anders.
Uit CBS-gegevens over het persoonlijk inkomen blijkt dat de inkomensverhoudingen voor alle leeftijdsgroepen tussen 30 tot 60 jaar nagenoeg overeenkomen. De inkomensgroep tot 20.000 euro is in alle
leeftijdsgroepen ongeveer 28% en ook in de midden- en hogere inkomens zijn geen opvallende verschillen tussen leeftijdsgroepen te ontdekken. De groep jongeren van 25 tot 30 jaar heeft relatief vaker een
inkomen beneden de 20.000 euro, namelijk 36%. Maar in de groep
ouderen van boven de 65 jaar heeft meer dan de helft een inkomen
dat lager is dan 20.000 euro!
Er wordt ook beweerd dat ouderen een groter vermogen hebben,
waarna vervolgens gesteld wordt dat er bij ouderen nog gerust iets af
mag. Dergelijke opvattingen worden onder meer gevoed door een
analyse van de ING-Bank waaruit zou blijken dat de gemiddelde 65plusser in 2012 rijker is dan de pensioengerechtigde in 2008, terwijl de
huishoudens met kostwinners tussen de 25 en 44 jaar er in die periode fors op achteruit zouden zijn gegaan. Het betreft hier echter vermogen dat in huizen zit, in stenen dus. Huizen waarin ouderen langer dan
voorheen zelfstandig moeten blijven wonen als gevolg van de bezuinigingen in de zorg. Bovendien heeft de helft van de 65-plussers in Nederland helemaal geen eigen woning. Ook is bekend dat meer dan de
helft van de 65-plussers nauwelijks spaargeld heeft.

Vervolg.

PENSIOEN

Inmiddels is er sprake van een stapeling van maatregelen die vooral
ouderen treft. In 2013 bleek dat de Wet Uniformering Loonbegrip, een
fiscale maatregel voor werkenden, nadelig uitpakte voor ouderen, en
met name voor vroeg gepensioneerden. In 2013 hebben 68 pensioenfondsen de pensioenen gekort, sommigen met wel 7%. In 2014 hebben nog eens 20 pensioenfondsen een korting toegepast die kon oplopen tot 6%. Wanneer de voorstellen van dit kabinet met betrekking tot
het pensioenstelsel door beide Kamers worden overgenomen, dan
kunnen pensioenfondsen over een groot aantal jaren niet indexeren.
De inkomens van ouderen zullen hierdoor steeds meer achterop raken
bij de inkomens van werkenden. Maar niet-indexeren van pensioenen
heeft ook negatieve inkomensgevolgen voor de huidige jongeren.
Ouderen en hun bonden zijn het zo langzamerhand spuugzat. De nieuw aangekondigde maatregelen duiden er op dat het kabinet
zijn beleid om ouderen in Nederland nu en
in de toekomst een onevenredig groot aandeel te laten leveren ter bestrijding van de
crisis gewoon doorzet. Het kabinet wil arbeid
belonen en wenst daarbij te vergeten dat
ouderen al een heel arbeidsproces achter
de rug hebben en zich nog steeds maatschappelijk inzetten als vrijwilliger, mantelzorger of oppas voor de kleinkinderen. Zonder ouderen zou de – eveneens door dit kabinet beoogde – participatiemaatschappij nooit gerealiseerd kunnen
worden. Het onevenredig hard treffen van ouderen tast deze solidariteit echter wel aan. Het kabinet dreigt hiermee een kostbaar maatschappelijk kapitaal in de waagschaal te stellen.
Bovenstaand bericht is door KBO - Brabant op donderdag
11 september verstuurd aan de landelijke, regionale en lokale pers.

Hebben jullie allemaal naar de troonrede gekeken???
Wat was Maxima weer mooi hé !! Heb je ook goed naar WILLEM geluisterd?
JA, er komen heel wat veranderingen voor de ouderen, maar ‘ZE” werken er
hard aan.
Maandag 15 sept. was er een bijeenkomst op het
Gemeentehuis van West Maas en Waal.
Ik zag er veel bekende gezichten, met grote vraagtekens op hun voorhoofd.
Zijn jullie er wijzer van geworden?
Wat is : W.M.O. – Participatie maatschappij – Vraagwijzer – Keukentafel gesprek ??
W.M.O. = Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Participatie maatschappij = Elkaar helpen.
Vraagwijzer = Het bureau waar je hulp kunt vragen bij welzijnsproblemen.
Keukentafelgesprek = Iemand komt bij jou thuis om de problemen te bespreken.
Al die nieuwe “KRETEN” bijeen maakt het soms wel ondoorzichtig, maar
iedereen is van goede wil, en met vragen kom je er meestal wel uit.
Na het aanvragen van een formulier bij de Vraagwijzer Tel: 595555, krijg je
een keukentafelgesprek. Dat wil zeggen: Iemand van Vraagwijzer komt bij u
thuis om het probleem met u en een derde persoon te bespreken, zodat er
een passende oplossing gemaakt kan worden.
Onze Seniorenvereniging 50+ heeft enkele ouderenadviseurs, die u hierbij
kunnen helpen. Net zoals belastingconsulenten, die uw aangifte kunnen
doen , huursubsidie en zorgtoeslag aanvragen of wijzigen.
Dit alles doen zij op vrijwillige basis. Soms een kleine vergoeding voor onkosten.
U ziet dat wij als Seniorenvereniging 50+ proberen het leven voor onze ouderen zo aangenaam mogelijk te maken.
Daarom hebben we op 19 november een themadag met de leus:
“De kunst van het ouder worden”
Kom gerust hierheen en stel uw vragen.
Hopelijk tot 19 november.
Een betrokken oudere

Thea Gubbels Zoetekouw

v

02-nov

Balvers - Stevens

v

02-nov

van Rossum - Reuser

v

03-nov

Marijke Vermeulen-v
Tiem
van Oijen

v

03-nov

m

03-nov

Roelofs

v

05-nov

Balvers - Stobbink

v

06-nov

Gonny Witsiers v. Gessel

v

07-nov

van Gelder

m

07-nov

Koos Gremmen

m

08-nov

Wim Platenburg

m

09-nov

Rita v d Heuvel - Persoon

v

10-nov

Trees v.d. Berg vd Broek

v

11-nov

Christien Janssen - van
de Laarschot
den Bieman

v

11-nov

v

12-nov

Truus van Gelder - den
Biesen
Bets Dekkers - Krielen

v

13-nov

v

15-nov

Toos van Wamel

v

17-nov

v

17-nov

Vica van Zwam - van
Schaik
Joyce Zaal - Schreefel

Dekker

v

20-nov

v

20-nov

Marie Bley - van Dreumel

v

22-nov

Koosje Thijssen-vanOijen

v

23-nov

Joke de Weijert v. Zwam

v

23-nov

Ellie Kooymans

v

25-nov

Annie Hermsen van
Leeuwen
Joke van Gelder - Dekkers
Jan van Oijen

v

25-nov

v

27-nov

m

27-nov

Frans Oremus

m

27-nov

Wim Lemmers

m

29-nov

v

30-nov

v

30-nov

van Gelder
Willemien Romijnders van Mook

Jo Geurts
Piet Visschers
Frans van Rossum
Annie Heesakker v Oijen
Frans van Leeuwen
van Zwam - Hol
Piet Selissen
Gradus Dekkers
Mien van Gelder - Peters
Annie Gruijthuijsen - van
Oijen
Burgers - van de Pol
Hanne Boogerd v. Altena
Marga van Hulst
Piet van Kaauwen
de Keijzer - de Kleijn
Betty v.d. Vorst - de Bie
Bertha de Wit - Tuinier
Annie vd Wert - de Kock
Joop Koolhout
Diny Arts - Sas
Cocky Helsloot
Willems
Marie Soetekouw
Els Jacobs - van de Coolwijk
Jan Loos
Walbeek - Janssen
Riek Hol-Vos
Annie Zondag - van Tiem
Ai de Weijert
Sjef van Oosteren
Cor van Tiem
Jan van Oijen
Corry Looys-de Beer
Theo van Dodewaard
Mien van Sommeren - van
Gent
Sanders
Jopie Koppers

m
m
m
v
m
v
m
m
v
v

01-dec
01-dec
03-dec
03-dec
03-dec
05-dec
06-dec
06-dec
07-dec
07-dec

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

08-dec
08-dec
08-dec
10-dec
11-dec
11-dec
12-dec
13-dec
15-dec
16-dec
16-dec
17-dec
18-dec
19-dec

m
v
v
v
m
m
m
m
v
m
v

20-dec
20-dec
21-dec
22-dec
24-dec
26-dec
27-dec
28-dec
28-dec
29-dec
30-dec

m
v

31-dec
31-dec

Senang Zorgartikelen
Zijveld 20
6658DG Beneden-Leeuwen
0487 50 6076
www.senangzorg.nl
info@senangzorg.nl

Bent u op zoek naar de
invalide parkeerkaartkluis?
Deze is te koop bij Senang
Zorgartikelen.
Ook de aantrekhulp voor
steunkousen de
Doff N’ Donner
kunt u bij Senang kopen.

Binnenkort
starten wij met
de verkoop van
gebruikte
sta-op-stoelen.
Openingstijden:
Maandag : gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag : 10:00 tot 17:30
Zaterdag 10:00 tot 16:00
Tot ziens bij Senang Zorgartikelen

Themamiddag woensdag 19 november
De kunst van het ouder worden.
De voorlichting gaat over het vinden van een nieuwe balans in het
leven na verlies van bijvoorbeeld een partner, gezondheid, sociale
relaties, contacten en het verlies van rollen in de samenleving.
Het vinden van een nieuwe balans is nodig om de eigen
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te kunnen blijven houden.
De vraag is hoe doe je dit en wat heb je hiervoor nodig?
De middag is bedoeld voor mensen die bewuster met
het ouder worden willen omgaan.
Er wordt een film gedraaid over actief ouder worden, met aandacht
voor de mogelijkheden en kansen die het leven biedt.
Samen gaan we ervaringen uitwisselen en er worden tips gegeven.
Deze middag biedt u erkenning en zal wellicht
nieuwe ideeën opleveren over het ouder worden.
Aansluitend vrij dansen onder gezellige begeleiding van
The Melody Players
Vrij entree incl. 2x koffie/thee + 2 consumpties per lid.
Begeleiders of vrijwilligers van deze middag
krijgen 2 extra consumpties aangeboden.

woensdag 19 november in de zaal van De Hey-Acker.
13:00 uur

Zaal open

13:30 uur

Thema

15:00 uur

Vrij dansen

17:30 uur

Sluiting

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

WIST U DAT:
: Al onze activiteiten weer zijn begonnen.
: Dit nu in de recreatiezaal van De Heij - Acker gebeurt.
: De mensen het daar heel leuk vinden.
: We veel mooi serviesgoed gekregen hebben.
: We nu ook kunnen sjoelen, darten enz.
: De handwerkclub mensen zoekt die willen breien of haken.
: 11 Oktober a.s. onze vrijwilligersmiddag is.
: En dat deze middag nog eenmaal in de ROSMOLEN
wordt gehouden.
: Carnaval 2015 is volgend jaar op 15 februari
: Daarom de Pronkzitting al op vrijdag 30 januari is.
: De senioren van onze club voor deze vrijdag
weer een gereduceerd tarief krijgen.
: Zij zich voor 15 januari hiervoor moeten opgeven bij
Nel v.d Hurk tel 593255.
: In september 1944 de eerst bevrijders in
Beneden- Leeuwen kwamen
: Dit al 70 jaar geleden is.
: Er dit jaar heel wat 80ste verjaardagen in onze club zijn.

HERHAALDE OPROEP
Beste 50+ Senioren Leden.

Het bestuur wil heel graag communiceren op een manier die past bij deze
tijd. Bijna iedereen heeft wel een computer. Of we er allemaal zo makkelijk
mee om kunnen gaan ??????
We krijgen regelmatig info van organisaties, die vragen om onze leden over
iets te informeren.

50Plus
zoekertjes
Te Koop
2,5 zitsbank € 250,00 z.g.a.n.
Stoffen bekleding in warme
kleur
bruin
(zie foto)

Denk aan:

210cm x 90cm
Waarschuwing tegen oplichting acti- zitdiepte
viteiten. Nieuws ouderenbond ANBO
Nieuws van KBO Brabant, UitnodiLeren fauteuil €150,00 z.g.a.n.
gingen voor activiteiten. Aanbiedin- kleur cognac (zie foto)
gen. Etc. etc.

We vinden het ook een ”plicht” om u te
informeren middels het Seniorencontact. Maar dit kan soms veel te laat
zijn.
Heeft uzelf geen e-mailadres, maar u
wilt toch op de hoogte worden geStoffen fauteuil € 150,00
z.g.a.n.
bracht, geef dan een e-mailadres
Kleur: zwart/
van een van uw kinderen of verzorwit (zie foto)
ger op.
Zij/hij kan u dan toch informeren
Informatie:
Geef uw e-mailadres door aan:

jeannedeweijert@outlook.com
0610618797
We herhalen deze oproep tot we alle
leden kunnen bereiken!!

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.
Maandelijkse Thema

17 oktober

Frans broodbuffet met
diverse Franse kazen

21 november

Streekbuffet

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.

BILJARTEN

BINGO

De
HeyAcker

’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

BEWEGEN

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

HANDWERKEN
De
HeyAcker

September t/m april

Bij iemand
thuis

De
HeyAcker

Oktober t/m mei

September t/m mei

Een keer per maand
Elke 1e maandag
14:00 tot 16:00 uur
Informatie bij:
Nellie Broeder  592090

BOWLING

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

FIETSEN

Moeke
Mooren
Appeltern

De
Rosmolen

September t/m april

BOETSEREN

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

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

JEU des BOULES
Tuin
Elisabeth

Een keer per week
dinsdag13:00 tot 16:00 uur

Gehele jaar
Dinsdag woensdag donderdag
13:30 tot 16:00uur

opgeven bij:
Tonny Crommentuyn 
591753

opgeven bij:
Wil van de Zandt  591078
Wilma Bosman  592025

www.seniorenleeuwen.nl

Kom uit die
bank Henk, ga
iets doen

KANTKLOSSEN

KAARTEN

KALLIGRAFEREN
De
HeyAcker

De
HeyAcker

De
HeyAcker

September t/m april

September t/m april

September t/m april

Een keer per week

Een keer per week

Maandag 13:30 tot 15:30uur

vrijdag vanaf 14:00 uur

Een keer per week
maandag 09:30 tot 11:30 uur

opgeven bij:
Cis vd Pol  593169

informatie bij:
Leo Janssen  592861

KOERSBAL

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

INTERNET-CAFE

De
HeyAcker

KUNSTGROEP
Op
Locatie

Bij u
thuis?

September t/m april

Gehele jaar

September t/m april

Een keer per week

Op afspraak

Zie info website
Seniorenleeuwen.nl

informatie bij:
G.Kouwenberg 592115

informatie bij:
Toon Banken  593505

donderdag 14:00 tot 16:00 uur

informatie bij:
Nelly Broeder  592090

KLUSSENDIENST
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

ACTIVITEIT

INFORMATIE

TELEFOON

Belastingconsulenten Nelly van de Hurk

 593255

Ouderen adviseurs

Nelly van de Hurk

 593255

Reiscommissie

Nelly Broeder

 592090

Vrijwilligers ondersteuning

Willie Zondervan

 0623798092

Websitebeheer

Ben Schonenberg

 593075

Seniorencontact

Ben Schonenberg

 593075

Ledenadministratie

Jeanne de Weijert

 592519

www.seniorenleeuwen.nl

Samenwerkende Seniorenverenigingen
West Maas & Waal
Informatiemiddag voor senioren over Tablet-computer.
De tablet-computer (o.a. i-Pad maar ook andere merken) wordt ook
door senioren steeds meer in gebruik genomen.
Bij de Samenwerkende Seniorenverenigingen in West Maas & Waal
kwam naar voren dat er behoefte is aan een informatiemiddag voor
senioren over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het gebruik
van deze apparaten.
Daarom is door de acht Samenwerkende Seniorenverenigingen in
West Maas & Waal besloten daarover een informatiemiddag te organiseren. Deze middag wordt gehouden op:
Woensdag 22 oktober 2014 in zaal ’T Centrum, Rooysestraat 48 te
Dreumel (tel. 0487-571718) en begint om 14.00 uur.
Namens de Samenwerkende Seniorenverenigingen zal de seniorenvereniging Dreumel op die informatiemiddag als gastheer optreden.
Het inhoudelijke deel van deze middag zal worden verzorgd door de
heer Tim Herfst van de Unie-KBO uit ’s-Hertogenbosch.
Belangstellende leden van de acht seniorenverenigingen in West
Maas & Waal worden bij deze van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen.
Echter, belangstellende West Maas & Waalse senioren die geen lid
zijn van een van de acht seniorenverenigingen zijn deze middag ook
welkom!
De toegang tot deze informatiemiddag is gratis!
Bij binnenkomst krijgen de belangstellenden er zelfs nog een kop koffie bij!
Zo rond de klok van 16.00 uur of zoveel eerder of later dan noodzakelijk is zal de middag worden afgesloten.
Namens de Samenwerkende Seniorenverenigingen
West Maas & Waal,
Harry Peters,
secretaris.

Kerstviering 2014
Ook dit jaar zal er een kerstviering zijn.
Deze wordt gehouden op woensdag 17 december in
DE HEY-ACKER
Meer informatie in het
volgende Seniorencontact.

Kaartverkoop
DINSDAG 9 december en DONDERDAG 11 december
van 14.00 uur tot 16.00 uur
in De Hey-Acker.

De deelnamekaart kost € 9,75.
U ontvangt 2 consumptiebonnen.

Redactie: Seniorencontact

Bestuur:

Henri van de Vorst
Ge van Hees
Riet Maas
Jeanne de Weijert
Ben Schonenberg
Website:
www.seniorenleeuwen.nl
Correspondentie

Henri van de Vorst
Voorzitter
hcjmvdvorst@hetnet.nl tel: 0634668316
----------------------------Ge van Hees 1e secr./plv. Voorzitter
gevanhees@gmail.com tel:0628878713
----------------------------Riet Maas
1e Penningmeester
m.maas559@upcmail.nl
tel: 592135
----------------------------Willie Zondervan 2e Penningmeester

svblbs@gmail.com

Cliëntenraad
Stichting Voormekaar
Nelly v.d Hurk tel: 593255
Vrijwillige
Ouderen Adviseurs
Martin Andela tel: 593315
Nelly v.d Hurk tel: 593255
Gerrit Sepers 06-51600425
Vrijwillige
Belasting Consulenten
Martin Andela tel: 593315
Nelly v.d Hurk tel: 593255
Atie Verheijden tel: 592372
Gerrit Sepers 0651600425
Collectiviteitnummer van KBO Brabant is: 8086 (daarna uw lidmaatschapnummer invullen)

willie.zondervan@gmail.com

tel:0623798092
----------------------------Nellie Broeder
Bestuurslid
n.broedergerrits@xmsweb.nl
tel:592090
----------------------------Nelly van de Hurk
Bestuurslid
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

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

DANK JE WEL

C1000
Fam. Van LEEUWEN
———————————
Wij willen fam. Hans van Leeuwen heel hartelijk
danken voor alle ondersteuning die wij vele jaren
hebben mogen ontvangen.
Hetzij in de vorm van advertenties,
spullen, financieel etc. etc.
Met zijn zeer sociale opstelling heeft Hans
gezorgd dat veel verenigingen, clubs en zelfs
particulieren, activiteiten konden organiseren
zonder financieel risico. Alles wat nodig was
werd belangeloos ter beschikking gesteld.
En was er iets over dan ging dat gewoon terug.
Namens de
Seniorenvereniging 50+ BenedenLeeuwen
nogmaals heel hartelijk dank.

