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Woordje van de voorzitter 

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 

TEGELTJES 
WIJSHeid 

Samen. 

De participatiemaatschappij. Het 
klinkt alsof we in een nieuwe wereld 
terechtkomen. 

Senioren in Beneden-Leeuwen en 
daarbuiten participeren samen al 
vele, vele jaren. Bestuursleden, vrij-
willigers en heel veel leden die sa-
men wat extra's doen om onze vere-
niging bloeiend en actief te houden. 

Het grote verschil zit in de vrijheid 
van keuze. 

Je wordt vrijwilliger omdat je het leuk 
vindt, omdat je er tijd voor hebt of 
omdat je nu eenmaal graag wat din-
gen voor een ander doet. 

Wat de regering nu beoogt met de 
participatiemaatschappij heeft amper 
iets te maken met graag doen, leuk 
vinden of een vrijwillige keus. Na-
tuurlijk is het een mooi gebaar als je 
hulp krijgt van familie, buren of vrien-
den op het moment dat je niet in 
staat bent om voor jezelf te zorgen. 
Feitelijk doen we dit al heel erg lang, 
maar wel met de wetenschap dat we 
kunnen rekenen op professionele 
hulp op het moment dat er geen an-
dere oplossing voorhanden is. In dit 
laatste zit nu het verschil. 

Vanaf 1 januari zullen we eerst zelf 
moeten zoeken naar een oplossing. 
Niet dat daar iets mis mee is maar 
voor veel senioren een haast on-
neembare stap. Kinderen wonen te 
ver weg, ouders werken beiden of 
hebben een veel te druk bestaan.  



Vervolg: Woordje van de voorzitter 

Samen. 

Buren en vrienden zijn zelf maar amper in staat om voor zichzelf te zorgen. 
Wat moet je dan? De meeste organisaties voor ouderen volgen de ontwikke-
lingen rondom de nieuwe participatiewetgeving en de uitvoering daarvan met 
argusogen. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen rondom ons steeds kleiner 
wordende pensioen. 

De WMO- raad van de gemeente West Maas en Waal volgt alle ontwikkelin-
gen kritisch,  maar ook KBO-Brabant is zeer actief op alle niveaus om op te 
komen voor onze belangen. Neem maar eens een kijkje op de website van 
KBO-Brabant: 

http://www.kbo-brabant.nl (neem deze tekst over in de opdrachtregel van uw 
browser). Op deze site kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Actueel 
onder het kopje Onze Media.. 

Samen is een begrip waar ik trots op ben als ik kijk naar de gedaantewisse-
ling van de zaal van De Hey-Acker. Begin juli nog een kale, lege en oude 
ruimte. Nu een warme, gezellig aangeklede, multifunctionele zaal waar veel 
senioren uit Beneden-Leeuwen en omgeving genieten van elkaar en het sa-
men bezig zijn. Zeer veel leden hebben in een korte tijd veel werk verzet en 

hebben er samen iets moois van gemaakt. 

De boetseergroep is sinds begin januari terug op het eigen honk. Uiteraard 
zijn wij mevrouw de Heer zeer erkentelijk voor de vele jaren dat deze groep 
welkom was in de garage. Met dit geweldige gebaar is het boetseren een 
actieve club gebleven. De boetseergroep heeft inmiddels een eigen plekje 
gekregen in de zaal. Binnenkort wordt er nog een soort vitrine gemaakt 
waarin alle werkstukken tentoongesteld worden. Daarnaast hebben wij van 
de zorggroep, in overleg met de beheerder van de woonflat (Ben Baan), een 
extra bergruimte gekregen die tevens geschikt is voor het laten drogen van 
de eigengemaakte werkstukken. Familie Vrins uit de Beatrixstraat is bereid 
gevonden om de oven in hun garage te installeren zodat onze boetseergroep 
volledig kan blijven draaien. Al met al de zoveelste positieve ontwikkeling 
binnen onze vereniging. 

Uiteraard worden er goede afspraken gemaakt om het bakken van de werk-
stukken soepel, vlot en naar ieders tevredenheid te laten verlopen. 

Rest mij nog een zeer welgemeend woord van dank aan mevrouw de Heer 
voor de geweldige gastvrijheid, Dankzij dit gebaar hebben de leden van de 
boetseergroep er samen is er iets moois van kunnen maken. Nu zorgen we 

er samen voor dat dit ook zo blijft.  

http://www.kbo-brabant.nl/


Vervolg: Woordje van de voorzitter 

Samen. 

De nieuwe Rosmolen is nu voor de helft gerealiseerd, de definitieve opleve-
ring wordt in het najaar van 2015 verwacht. Meerdere verenigingen wachten 
op de voltooiing en/of zoeken naar een alternatief onderkomen. Zo ook 2 
vrouwenverenigingen uit ons dorp. Deze verenigingen hebben contact ge-
zocht met Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen met de vraag of zij 
gebruik zouden mogen maken van onze zaal. Voor ons bestuur was dit geen 
zwaar discussiepunt. Waarom zouden wij niet samen met deze verenigingen 
gebruikmaken van onze zaal? Onze vereniging kent geen georganiseerde 
avondactiviteiten dus de zaal is, behoudens een potje biljarten, zo goed als 
altijd beschikbaar. Door de vrije avonduren te benutten voor andere vereni-
gingen helpen wij niet alleen deze verenigingen maar zorgen wij er ook voor 
dat we iets eenvoudiger aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Als laatste 
wil ik opmerken dat het nooit kwaad kan om te investeren in dergelijke vor-

men van samenwerking. 

Vooruitkijken 

In het voorseizoen hebben we 3 grote activiteiten waarbij het geweldig zou 
zijn dat de zaal elke keer volstroomt: Kunst of Kitsch?, Ech of nie Ech?, le-
denvergadering en een  Ruil- en Hobbymiddag. 

U hoeft niet te wachten tot de AVRO op TV Tussen Kunst en Kitsch uitzendt 
want op zondag 22 februari kunt u met uw eigen antiek, kunst of toch kitsch 
naar de zaal komen. Deze middag hebben wij onze eigen taxatiemiddag: 
“Kunst of Kitsch? Ech of nie Ech?” en deze middag is tevens een soort 
van open dag voor alle mensen uit het dorp. Niet leden mogen tegen een 
kleine vergoeding hun voorwerpen laten taxeren. Leden van de andere seni-
orenverenigingen uit onze gemeente krijgen een extra korting op de deelna-
meprijs. Uiteraard hebben onze eigen leden gratis toegang. Voor iedereen 
geldt dat er 3 voorwerpen ingebracht mogen worden. Voor meer informatie 
verwijs ik de speciale oproep in dit nummer. 

Op woensdag 18 maart a.s. hebben wij vanaf 14:00 uur onze jaarlijkse le-
denvergadering. Nu voor het eerst in onze eigen zaal maar wel in de ver-
trouwde opzet met een gratis bingo als afsluiting. Onze levendige vereniging 
heeft te maken met ontwikkelingen rondom onze eigen zaal, nieuwe activitei-
ten die op de rol staan en de behoefte aan voldoende bestuurders en vrijwilli-
gers voor het draaiend houden van de activiteiten in en om de zaal. Het be-
stuur wil graag dat de leden meedenken over de koers van onze vereniging 
en hopelijk is de huidige koers een uitdaging voor alle leden om aanwezig te 
zijn op de ledenvergadering.  



Vervolg: Woordje van de voorzitter 

 

Al is het alleen al om even te kijken hoe gezellig en uitnodigend onze zaal nu 
is. Het verslag van de ledenvergadering van 2014 staat in dit Seniorencon-
tact en u vind hierin ook de agenda van woensdag 18 maart. Het bestuur wil 
u graag voorstellen aan Mary Oremus. Mary wordt voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. Als dit jaar, tijdens de ledenvergadering nog één lid opstaat om 
toe te treden, zijn we als bestuur volledig. Opgeven kan bij een van de be-
stuursleden. 

Binnenkort staat het streekmuseum in het teken van verzamelen. Ik kan een 
bezoekje aan deze tentoonstelling zeer aanraden. U vindt daar misschien 
een leuk idee voor uw eigen verzameling, maar een bezoekje kan ook ge-
woon een gezellige en leuke activiteit zijn waarbij u kunt kijken naar verza-
melingen van anderen. Onze vereniging haakt in op deze tentoonstelling 
door het organiseren van een verzamel-, ruil-, hobby- en handwerkmiddag in 
De Hey-Acker. Zowel onze boetseergroep als onze handwerkgroep zullen op 
woensdag 22 april aanwezig zijn. Misschien wordt u uitgedaagd om mee te 
gaan doen met deze clubjes als u gezien heeft welke werkstukken daar zoal 
gemaakt worden. 

Op deze middag mogen alle leden hun verzameling, hobby of delen daarvan 
meebrengen. Ik zou het geweldig vinden als meerdere leden een deel van 
hun verzameling laten zien aan de bezoekers. Het is tevens een uitstekende 
gelegenheid om uw dubbele te ruilen. Wij nodigen geen handelaren uit want 
hopelijk is het hobby- en verzamelaanbod van onze eigen leden voldoende 
om alle tafels in de zaal te vullen. Uiteraard wordt een dergelijke middag nog 
leuker als er veel bezoekers komen die hun dubbele verzamelingen mee-
brengen zodat er een leuke ruilhandel ontstaat. Leden die van hun verzame-
ling af willen worden in de gelegenheid gesteld om de deze aan te bieden. 
Misschien een uitdaging om de oude verzameling weg te doen zodat je kunt 
starten met iets nieuws. 

Wat zou je op een dergelijke middag tegen kunnen komen? 

Postzegels, stripverhalen, suikerzakjes, speldjes, barbiepoppen, kerststallen, 
pennen, aanstekers, autootjes, vingerhoedjes, eierdopjes, kerstkaarten, an-
sichtkaarten, sigarenbandjes, munten, knopen en nog veel, veel meer. Ik zal 
in elk geval het goede voorbeeld geven door enkele van mijn verzamelingen 
mee te brengen.  Ik zorg er ook voor dat ik voldoende spulletjes bij me heb 
waarmee andere verzamelaars hun verzameling kunnen uitbreiden. Deze ruil
- en hobbymiddag is op woensdag 22 april, gratis toegankelijk voor leden 
en niet-leden. Meer informatie volgt in het maartnummer van het Senioren-
contact. 



Leden die interesse hebben in darts en sjoelen kunnen zich melden 

op donderdagmiddag 19 februari 13.30 uur.                                         

We hopen dat op deze eerste donderdag na het verschijnen van het          

Seniorencontact een aantal leden zich zal melden zodat we na een 

aanloop - en oefen periode voor de liefhebbers een kompetitie kun-

nen opstarten zowel met sjoelen als met darts. 



Vervolg: Woordje van de voorzitter 

In het najaar staat een dansmiddag op de agenda. Het bestuur is bereid om 
ook in het voorseizoen een dansmiddag te organiseren. Als er vanuit de le-
denvergadering voldoende animo is voor een of meerdere dansmiddagen 
zullen we zeker een groepje vrijwilligers gaan vormen die dergelijke midda-
gen gaan voorbereiden. Het welslagen van deze activiteit is voor het grootste 
deel afhankelijk van de behoefte van de leden voor een dergelijke middag. 
Een ding weten wij zeker: een dansmiddag is heel goed voor de onderlinge 
contacten maar nog veel beter voor een goede, gezonde en actieve levens-
wijze. Het bestuur heeft een Buma Stemra- licentie voor maximaal 5 midda-
gen waarbij muziek gemaakt wordt. De vrijwilligersmiddag en de kerstviering 
vallen ook onder dit aantal. Wij nemen vooralsnog geen licentie om de gehe-
le dag muziek af te mogen spelen. 

In de ledenvergadering bespreken we het aanleggen van de dansvloer. Wij 
hebben gratis een stevige en goede dansvloer gekregen. Samen bespreken 
we wat de best passende oplossing is voor het neerleggen van de vloer voor 
de dansmiddag. Hierbij dienen we ook rekening te houden met de vloerwen-
sen ten behoeve van de andere activiteiten. 

Tot slot: 

Nu de boetseergroep terug is in de zaal hoop ik dat de laatste telg uit onze 
activiteitenfamilie ook gaat terugkeren. Ik heb de leden van de jeu de boules 
groep meerdere keren uitgenodigd en tevens onze hulp aangeboden voor de 
terugkeer naar de geweldig grote baan in de tuin van De Hey-Acker. 

Met slechts één middag werken is de baan weer helemaal in orde. 
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5 Daagse reis 2015 naar Dresden - Erfurt 

Seniorenvereniging 50+ organiseert  een 5 - daagse reis naar Duitsland van 
18 mei t/m 22 mei 2015. 

Let op: Deze reis kan alleen doorgang vinden als er minimaal 30 personen 

deelnemen, ook niet-leden mogen aan deze reis deelnemen.  

We vertrekken vanaf  - De Hey-Acker - op maandag 18 mei om 8.00 uur, 
gasten uit Druten e.o kunnen opstappen bij Annette-Mode Druten. 

We verblijven in:  Hotel Best Western  

                             Hauptstrasse 83 

                             01773 Altenbert OT Schellenbrau   Brd. 

De kosten van de reis 
incl. reis- en annule-
ringsverzekering, 4 
dagen halfpension, 
koffie of thee met ge-
bak op de heenreis, 
afscheidsdiner op de 
laatste dag. 

2 pers. kamer              
€ 365,00 p.p.              
1 pers. kamer              
€ 415,00 

De inschrijfdatum is: 

Dinsdag 17 februari 2015 van 14.00 tot 16.00 uur, er dient dan € 200,00                                                               
minimaal betaald te worden. 

Dinsdag 24 mrt. 2015 van14.00 tot 16.00 uur de rest van het bedrag betalen. 

 

Bij inschrijving gaarne telefoonnummers meebrengen van de achterblijvers. 

Bij calamiteiten voordoen, kunnen wij deze mensen bereiken  

Gespreide betaling is mogelijk. 

U dient dan €100,00 p.p. te betalen verdeeld over de maanden vanaf januari 
Telefonisch inschrijven bij Riet Maas 592135 of Nelly Broeder 592090 

. 

Inschrijven in de Hey-Acker. 



Hobby’s en huiskamerverzamelingen 
  
Vanaf 25 januari tot eind april 2015 toont museum Tweestromenland 
gevestigd in Beneden-Leeuwen een aantal huiskamerverzamelingen. 
Van bodemvondsten en fossielen tot model wegenbouwkraantjes en 
vulpennen, van eierdopjes tot mattenkloppers, van miniatuurboekjes 
en mini drankflesjes tot logolepeltjes en  sneeuwhuisjes, van trotseer-
loodjes tot onderdelen 
op het gebied van     
electro uit de tijd van de 
eerste computer. Er is 
ook een heel speciale 
postzegel met alle vari-
anten daarvan.  
Tientallen trotse verza-
melaars vertellen u graag 
over hun passie.  
Nieuwsgierig geworden? 
Zie voor openingstijden 
de website: 

www.museumtweestromenland.nl of onze facebookpagina 

Vervolg: 5 Daagse reis 2015 naar Dresden - Erfurt 

 

Het Ertsgebergte gelegen in het voormalige Oost-Duitsland vlakbij de Tsje-
chische grens. Dresden de hoofdstad van Saksen behoort tot Duitslands 
mooiste steden en wordt ook wel het “Florence aan de Elbe” genoemd. Ook 
is deze mooie stad beroemd om zijn barokke Frauenkirche, Semper Opera 
en de barokke vesting Zwinger. 

We bezoeken de Bastei “burchtruine Trosky” etc. teveel om op te noemen. 

De reiscommissie hoopt, dat ook dit jaar weer voldoende leden en niet-

leden (vrienden – vriendinnen) met ons op reis willen gaan. 

Riet Maas        tel.0487 -  592135 

Nelly Broeder  tel.0487 -  592020 

http://www.museumtweestromenland.nl/


Wie zijn lidmaatschap op wil zeggen, graag 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 

 



Terugblik op de Kerstviering. 
  
Wij, als gastvrouwen, hebben het heel fijn     
ervaren om voor de senioren het broodbuffet 
te verzorgen. 
Het was wel veel lopen, maar de lovende 
woorden van het  bestuur en ook van de leden 
hebben ons zeer goed gedaan. Zeker met de 
volgende Kerstviering willen wij weer ons best 
doen om het iedereen naar de zin te maken. 
 

Ook was het optreden van het 
koor Trug in de tèd 

een mooi einde van een warme 
en fijne middag. 
Ook dank voor de inzet van de 
bestuursleden. 
  
“De Gastvrouwen” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=11hT8XzSRWq8EM&tbnid=cC1w76wzRTHowM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pswinkels.nl%2Fhulpmiddelen%2F&ei=J5qqUrSbGOaz0QWPqIEo&psig=AFQjCNHQuls3gzDPb8kJiO9t7UmVen5qcg&ust=138699


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 

 

Traagschuimmatrassen 
vanaf € 379,50 en hoog/laag verpleegbedden zijn te koop bij Senang. 

Verpleegbed  € 1495,--incl. papegaai.  

Bedbeugel, zie de foto, is los verkrijgbaar. 

Voor uitleen/verhuur artikelen, zoals 

 rolstoelen, toilet verhogers, krukken e.d.  

kunt u ook terecht bij ons.          

 

 

 

Binnenkort heeft Senang Zorgartikelen  

ook een web-shop. 
 

Tot ziens bij Senang Zorgartikelen 

 

Loop gerust een keer binnen!  



LEDENVERGADERING   2015 
 

 

 

 

Uitnodiging voor de ledenvergadering, welke gehouden wordt op 

woensdag 18 maart  2015 om 14.00 uur in de Hey-Acker. 

De zaal is open om 13.30 uur 

Het bestuur ontvangt u met een kopje koffie of thee en wat lekkers. 

Daarnaast ontvangt u 2 consumptiebonnen 

en u kunt gratis meespelen aan het bingospel. 

 

Toegang is alleen mogelijk op vertoon  

van uw lidmaatschapskaart 2014/ 2016 van de seniorenvereniging 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Huldiging van de volgende zilveren jubilarissen ( 25 jaar lid ): 

Mevr. P.J. Broeder - Gerrits, 

Mevr. G.A.Cools -Van Rossum, 

Mevr. G.P.van Heck - van Oijen, 

Mevr. P.v.d.Hurk - van de Heuvel, 

Mevr. Janssen - Kolvenbach, 

Dhr. A.H. Kocken, 

Mevr. M.J. Lemmers -  Moors, 

Dhr. F.Th. Nuyen, 

Mevr. H.M.Nuyen - van Hees, 

Mevr. B.T.Verbruggen – Vermeulen. 



Vervolg:   LEDENVERGADERING   2015 

3.( Her –) verkiezing van bestuursleden. 

Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar me-

vrouw Riet Maas, mevrouw Nellie van de 

Hurk en de heer Leo Janssen. Alle drie 

hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. 

Het bestuur stelt voor deze bestuursleden 

te herbenoemen. 

In januari is Mary Oremus aangeschoven 

als nieuw bestuurslid, binnen het bestuur moet nog over de herverdeling van 

de taken gesproken worden. Het bestuur stelt voor Mary nu officieel te be-

noemen als bestuurslid. 

Conform artikel 13 A, lid 1 van de statuten, kunnen naast de voordracht 

door het bestuur, minimaal dertig leden van de vereniging schriftelijk een 

voordracht doen voor andere kandidaten. 

Een dergelijke voordracht dient, ondersteund met de namen en handtekenin-

gen van minimaal dertig leden, minstens 7 dagen voor de ledenvergadering 

bij het bestuur te worden ingediend. 

4. Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 26 maart 2014.   

Dit verslag is in het onderliggende Seniorencontact gepubliceerd.        

5. Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2014.                                                

Dit verslag staat elders in dit Seniorencontact. 

6. Goedkeuring financieel verslag 2014, met advies kascommissie.          

Het verslag is opgesteld door de heer Wim Janssen ( onze boekhoudkundi-

ge) aan de hand van de gegevens die onze penningmeester Riet Maas aan 

hem heeft overhandigd.Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering 

uitgereikt maar is vooraf ook op te vragen bij het secretariaat (Gé van Hees) 
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Vervolg:   LEDENVERGADERING   2015 

7. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie en een reserve-
lid. Mevr. Annie Vermeulen en dhr. Piet van Hoogstraten vormen tot en met 
deze vergadering de kascommissie. Dhr. Chris van Kerkhof is eerste reser-
ve. 

8.Goedkeuring begroting 2015 

De begroting wordt uitgereikt tijdens de vergadering maar is vooraf ook op te 
vragen bij dhr. Gé van Hees.  

9. Korte pauze met verkoop van loten.                                                           
De loten kosten € 0,50 per stuk                                                                  
Maar u kunt ook 3 loten kopen voor € 1,00 of 10 stuks voor € 3,00 

10. Aanpassing van de contributie                                                                   
Het bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2016 met €1  te verhogen.  

11.Terugkijken en vooruitblikken voorzitter                                                                                             

12.Herbenoemen lid van de beroepscommissie.                                  
Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het roos-
ter van aftreden is mevr. Lewiszong aftredend en herkiesbaar.                    
Het bestuur stelt voor om mevr. Lewiszong te herbenoemen. 

13. Rondvraag.                                                                                            
Bedoeld om vragen te stellen over onderwerpen die niet zijn behandeld. 

14. Sluiting van de vergadering door de voorzitter. 



Nelly Kuijpers-vd Borgh v 1 

Henk van Eldijk m 2 

Gerard Verhoeven m 2 

Theo van Oijen m 2 

Johan Looman m 3 

Gerrit Looys m 3 

Wim Piketh m 4 

Annie Engelaer - Derksen v 4 

Gerard Mulders m 4 

Henk van Gelder m 5 

Thea van Oijen - van Elk v 6 

Ria de Heer - Geurts v 7 

Margriet Salet - van Elk v 7 

Els van Elk - Verweij v 8 

Cis van de Pol - Peters v 9 

Piet Hulsen m 9 

Jan Nijtmans m 9 

Thea van Eldijk v 9 

Nel Piketh - van Lent v 10 

Spanjers m 10 

Nelly Broeder - Gerrits v 11 

Wilma Bosman - van Hees v 11 

van Lieverloo v 12 

Annie v.d. Weijden v 13 

den Biezen - In den Bosch v 14 

Jan Bronmans m 15 

Jan Balvers m 15 

Nellie van Eck van Rossum v 15 

Willie van Beek - de Haas v 17 

Hennie Stenssen v 17 

Toos van Erp-v.d. Ven v 18 

Wil Bronmans v 18 

Anny Gubbels - v.d. Geijn v 19 
SuusHerregraven Heijmans v 20 

Leo van Dreumel m 21 

Lien vDodewaard Deursen v 22 

Reuser m 23 

Riet Lemmers - Moors v 23 

Pieta v.d. Hurk v d Heuvel v 23 

Henny Kemkes - Luypen v 23 

Riek Nuyen - van Hees v 25 

Hilde van de Pol - Rijnders v 25 

Lukkezen - van Os v 27 

Truus van Dijk v Zwolgen v 27 

Sjaan de Haas - v d Wiel v 28 

Mien Gremmen - Scheeren v 28 

van Brummelen - Bremer v 29 

Henk Mus m 29 

de Waal-Heesakker v 29 

Ton Perlo m 29 

Wil Derks - Verbruggen v 30 

Wilma Heck v.Rademakers v 31 

Johan van Hulst m 31 

Via een overlijdensadvertentie en 

van “horen zeggen “ schrijven wij 

leden uit. 

 

Via nabestaanden krijgen we niet 

altijd bericht. 

Helaas gebeurt het dat daardoor 

een overleden lid nog vermeld kan 

staan op de verjaardagenlijst. 

 

Wij begrijpen dat dit zeer confron-

terend is, daarom verzoeken wij 

nabestaanden ons van het overlij-

den in kennis te stellen via: 

 

Jeanne de Weijert, 

telefoon: 0487- 592519 

of via email:  

jeannedeweijert@outlook.com 

mailto:jeannedeweijert@outlook.com


van der Sluijs v 1 

Wim Donkers m 1 

Anny Koolhout - Sas v 2 

Willemien v Doorn-Korten v 2 

Jan Megens m 2 

de Bruijn v 3 

Nelly Wilhelmus - Verburg v 6 

Wicky van de Wielen v 6 

Theo van Kerkhof m 7 

Cees van Hulst m 7 

Joop van Kerkhof m 7 

Fien Schiks - van de Pol v 8 

Wim de Heuvel m 9 

Wil de Weijert m 9 
Piet van Rossum m 10 

van de Pol - Herregraven v 10 

Truus Ouwens-Ariëns v 11 

Ria van Heck - Bosch v 11 

Adams - Tijnagel v 13 

Leo Koopmans m 13 

Meindert Tegel m 13 

Lia van Heck - Vermeulen v 13 

Toon Grisel m 14 

Riet Maas-van Gelder v 14 

Mans Bevers m 15 

Marian van Oijen - Huisman v 15 

Nelleke Oremus  Kuppeveld v 15 

Anny Nijs v 16 

Theo Broekman m 16 

Marie van den Hurk van Erp v 17 

Piet v.d. Berg m 17 

Jan Zondag m 18 

Coby van Gent - Derks v 18 

Eef Janssen - Lamers v 18 

Cis Verheijden-Verweij v 19 

van den Brand - Hendriks v 20 

Janssen - Kolvenbach v 21 

Truus van Rossum v 21 

Jo van Vlaanderen m 22 

Addie van Welie - Thijssen v 23 

Marian Oremus v 23 

Nelly Peters - Hol v 25 

Rien Burgers m 25 

Ans Pietersen - Smit v 26 

Marie van Dodewaard -
Fenten 

v 

26 
Annie Tromp - Janssen v 26 

Door v Dreumel v Hees v 27 
Janssen m 27 

Leo Janssen m 27 

Mariet v Kerkhof-Simajchl v 28 

Berndsen - de Vries v 29 

Arnold Toebast m 29 



Zoekertjes:    

 
Wie heeft er nog wat voor in de zaal 
 Bolderwagen 
 Kapstok  
 Handdoeken voor in de keuken en toilet 

Een oud liedje, waar ik de tekst niet helemaal van weet. 
Wie kan mij helpen??? Nelly van de Hurk  tel: 593255 
 

Kleine Greetje speelde dikwijls bij grootmoe. 

 

Kleine Greetje speelde dikwijls bij grootmoe, soms wel 3 maal per dag. 
Zij rommelt in laden en kasten, Het is of er alles van mag. 

Laatst vond zij een pracht van een parelsnoer, en zei: 
O grootmoe geef die aan mij. 
Greetje, mijn schat, kom eens aan mijn zij, 
Jij vraagt aan mij waar ik niet graag van schei. 
Maar als je groot bent en stoer, dan krijg jij dit parelsnoer. 
Het kopje van Greetje ging hangen 
En ze stampte op de grond van verdriet 
O!, grootmoe dat meent u toch niet  

Want u bent al oud, en gaat al spoedig dood 
En dan ben ik nog niet groot. 
Laatst werd er een grafje gedolven 
De schooljeugd stond er omheen. 
Er stond ook een schreiende Vader, die alles verloor wat hij had. 
Laatst moest hij zijn vrouw al missen en nu zijn liefste schat. 
Grootmoe pinkte een traan, hoe kan dat toch bestaan. 
Het parelsnoer ging nimmer naar Greetje weer. 

Er is veel animo voor 

het biljarten.   

 Ruim 20 heren spelen 

hier op de foto hun 

competitiewedstrijden 

of spelen gewoon een 

potje vrij biljarten. 



Belastingaangifte over 2014, 

let op een witte enveloppe! 
 

Senioren die hun belastingaangifte door een belastinginvuller van de    

ouderenbonden laten verzorgen, konden tot op heden hun aangifte met 

een vijf cijferige code laten versturen, de elektronische handtekening.  

Dit gaat nu veranderen.  

De elektronische handtekening wordt vervangen door een speciale    

machtigingscode. 

Als u eind januari een brief van de Belastingdienst met de machtigingcode 

heeft ontvangen, moet u deze goed bewaren en meegeven aan uw belas-

tinginvuller die voor u de aangifte over 2014 doet.  

 

Let op:  

Deze brief zit om veiligheidsredenen in een neutrale,                  

witte enveloppe zonder afzender. 

 

Het is handig om alvast alle informatie klaar te hebben wanneer de      

belastinginvuller komt. Des te eerder kan hij aan de gang en kan uw  

aangifte verzonden worden. Zorg ervoor dat u de volgende stukken klaar 

hebt liggen: 

 de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en                   

lijfrenteverzekeraars over 2014; 

 bij een eigen woning de WOZ- beschikking van de gemeente 

met als peildatum 01-01-2013 en de jaaropgave van de         

hypotheekverstrekker over 2014; 

 beschikking van zorg -/ en huurtoeslag 

 de jaaropgaven van de bank; 

 rekeningen van specifieke zorgkosten; 

 bewijsstukken van gedane giften; 

 de brief van de Belastingdienst met de machtigingscode. 



Verslag ledenvergadering woensdag 26 maart 2014 

in dorpshuis de Rosmolen in Beneden- Leeuwen 

 

Aanwezig waren 66 leden ( inclusief 7 bestuursleden ) 

Opening door de voorzitter,  

Hij vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen. 

Welkom aan de jubilarissen. 

Dit jaar zouden we 9 jubilarissen hebben, 1 is kort geleden overleden, 1 
heeft opgezegd en 1 niet betaald. Rest 6 personen die 25 jaar lid zijn. 5 aan-
wezigen werden gehuldigd en kregen een bos bloemen en een oorkonde. 
Mevr. Delicaat werd thuis bezocht en in de bloemetjes gezet door het be-
stuur. 

( Her-) verkiezing bestuursleden. 

Nellie Broeder en Henri van der Vorst zijn aftredend en worden met applaus 
herbenoemd. 

Gerrie van Zwam heeft zich vorig jaar tijdens de jaarvergadering aangemeld 
als nieuw bestuurslid maar is na enkele vergaderingen wegens privé-
omstandigheden gestopt. 

Gerard Kouwenberg stopt na vele jaren als bestuurslid. Ben Schoonenberg 
wordt eindredacteur van het Seniorencontact en beheerder va de website, 
Ben wordt geen bestuurslid. 

Jeanne de Weijert heeft in de loop van het jaar spontaan zitting genomen in 
het bestuur met als taak ledenadministratie en 2e secretaris.( taakverlichting 
voor Gé van Hees) 

Tenslotte doen we nog een oproep voor nieuwe bestuursleden.  

 

Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 20 maart 2013 

Dit verslag wordt door de leden unaniem goedgekeurd. 

Goedkeuring begroting 2014  

Deze wordt door de voorzitter toegelicht en door de leden goedgekeurd. 

Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2013 

Het bestuurlijk jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd. 



Vervolg: Verslag ledenvergadering woensdag 26 maart 2014 

in dorpshuis de Rosmolen in Beneden- Leeuwen 

Het financieel jaarverslag 

Financieel adviseur dhr. Wim Janssen geeft uitleg over het financieel jaarver-
slag.  

Gevraagd wordt waarom niet meer geld op de spaarrekening staat.          
Antwoord van de penningmeester dat hiervoor al per 1 januari actie is onder-
nomen.    

Aansluitend wordt het door de leden met unanieme stemmen goedgekeurd.  

Kascommissie. 

Het verslag van de kascommissie is schriftelijk ontvangen. 

De voorzitter leest het verslag voor, er zijn bij de controle geen onregelmatig-
heden gevonden. De boeken zijn akkoord bevonden. 

Greet Heerkens is afredend als nr.1 en wordt bedankt voor haar werkzaam-
heden. 

Nummer 1 op de lijst is nu mevr. Annie Vermeulen, nr. 2 dhr. Piet Hoogstra-
ten.  

Reserve is dhr. Chris van Kerkhof. 

Korte pauze  

Tijd voor een drankje 

En verkoop van loten 

Vooruitblik naar 2014 en 2015 

10A. Enkel mededelingen voor uw agenda: 

Besloten wordt voor het verenigingsjaar 2015 geen contributieverhoging door 
te voeren. 

De jaarlijkse vrijwilligersdag staat op de planning voor 11 oktober. 

Op 17 november staat een themadag op de agenda, meer info in het Senio-
rencontact. 

De jaarlijkse Kerstviering is weer in december, waarbij we willen opmerken 
dat de Kerstviering in de toekomst mogelijk samen met de zorggroep zal 
worden georganiseerd. 

Tenslotte denken we in het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie te houden. 



SENIORENVERENIGING 50+ 

BENEDEN LEEUWEN 

Vervolg: Verslag ledenvergadering woensdag 26 maart 2014 

in dorpshuis de Rosmolen in Beneden- Leeuwen 

10B.  De nieuwe Rosmolen: 

Vorig jaar hebben we enthousiaste mededelingen gedaan over gebruik van 
het oude SKW gedeelte in de Rosmolen. Na diverse gesprekken volgde op  
1 april een telefoontje van de gemeente dat het niet doorging. 

Toon Banken heeft namens onze vereniging  zitting in het voorlopig stichting-
bestuur. 

Wat betreft consumpties zijn wij als bestuur bang dat de koffie voor onze  
leden 2x zo duur wordt als in de oude situatie met de Rosmolen. 

Nieuwe activiteiten ontwikkelen is erg lastig omdat aanvragen van ruimte, 
activiteitensubsidie en huursubsidie altijd een jaar van tevoren gedaan moet 
worden. 

10C. Ontwikkelingen met betrekking tot de Hey-Acker 

Vooralsnog hebben wij de mogelijkheid de 
grote zaal van de Hey-Acker te gaan gebrui-
ken. We betalen dan geen huur maar bijdra-
ge in energiekosten, milieukosten, onder-
houd van de zaal en dergelijke. 

Het bijhouden, stofzuigen etc. van de door 
ons te gebruiken zaal moeten we zelf doen. 

Wij denken door een bijdrage van €0,60 voor 
koffie en thee het grootste deel van bovenge-
noemde kosten te kunnen betalen. 

We zijn nu op zoek naar meubilair: 25 tafels en 125 stoelen. We houden ons 
aanbevolen voor adviezen via onze leden. 

Daarnaast moeten we afspraken maken over het sleutelbeheer. 

Tenslotte geeft Toon Banken ons het advies na te denken over de periode 
nadat we de Heij - Ackerzaal niet meer kunnen gebruiken. 

 

Ook met de herbenoeming van de heer Propper als lid van de beroepscom-
missie kon de  vergadering instemmen. 

 

 



Vervolg: Verslag ledenvergadering woensdag 26 maart 2014 

in dorpshuis de Rosmolen in Beneden- Leeuwen 

 

Rondvraag: 

Enkele leden klagen erover dat het lettertype in ‘Seniorcontact nieuwe stijl’ te 
klein is, we zullen daar aandacht aan besteden. Verder is men enthousiast 
over de nieuwe lay-out. 

Gevraagd wordt om onderzoek te doen naar de geringe opkomst bij de jaar-
vergadering. 

Op tijd reclame maken dat leden van de Seniorenvereniging 50+ voor € 5,00 
naar de pronkzitting kunnen. We stellen voor dat de carnavalsvereniging het 
initiatief neemt 

Vraag uit de zaal waarom geen reclame via email.                                     
Antwoord: we hebben tot nu toe veel te weinig email-adressen. 

Andere vraag: heeft de zorggroep iets met de gemeente te maken.           
Antwoord is nee. 

Verder willen we er op wijzen dat onze leden voor een geringe bijdrage       
1x per maand kunnen deelnemen aan het diner van en door de zorggroep in 
St. Elisabeth. We maken ook reclame in het Seniorencontact. 

Opnieuw zijn er vragen over het slechte geluid. Hopelijk zal dat in de nieuwe 
Rosmolen worden aangepakt.  

 

Sluiting van de vergadering om 15.30 uur, start van de loterij met aansluiten-
de bingo. 

 

Voor akkoord getekend op 17 juni 2014 

 

Gé van Hees, secretaris                      Henri van der Vorst, voorzitter 
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WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 



Kunst & Curiosa of beter Ech of nie Ech 

Seniorenvereniging 50+ Beneden - Leeuwen organiseert dit voor 

haar leden op zondag 22 februari 2015.                                                    

Alle inwoners van Beneden - Leeuwen en omstreken en leden van de  

seniorenverenigingen uit de Kring Maas en Waal zijn van harte welkom. 

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         
antiquiteit 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. 



BESTE OUWE GABBERS, GOEDE VRIENDEN,                                       

FAMILIE EN ALLE ANDEREN DIE 

NOG JONG VAN HART ZIJN,       

HET VOLGENDE   
 

WIJ WAREN DE STERKE GENERATIE. 

GEBOREN TUSSEN DE JAREN 1910 -1965. 

 

WE ZIJN NU TUSSEN DE, 50... 60... 70... 80 JAAR 

Vooraleerst hebben wij een geboorte overleefd met moeders die rookten en 

of dronken gedurende hun zwangerschap. 

We werden niet getest op suikerziekte of cholesterol. 

Na de geboorte werden wij op onze buik te slapen gelegd in kinderbedden 

geverfd met mooie blinkende loodverf. 

Er waren geen kindersloten op de deuren. 

Als wij met de fiets reden hadden wij petten op en geen helmen. 

Als baby of kind reden wij mee in auto's zonder gordels, 

noch kinderstoelen of opblaasbare kussens. 

Wij dronken water uit de put of water uit de kraan, geen water uit flesjes. 

Wij aten taartjes, wit brood, echte boter en spek met eieren. 

Wij dronken warme chocolade met suiker erin. 

 

WAAROM ? 

Omdat wij steeds buiten speelden. 

Wij verlieten de woning 's morgens vroeg om de hele dag te spelen. 

Altijd in de frisse lucht, dit op voorwaarde dat we ’s avonds bij donker thuis 

waren. 

Wij hadden rolschaatsen en daalden met een rotgang de hellingen af. 

Wij dachten er niet aan, dat wij geen remmen hadden. 

Nadat wij zo een paar keren de bosjes in waren gevlogen leerden wij 

het probleem op te lossen. 

Wij hadden geen playstations, nintendo’s, x-boxen, videospelen,               

150 tv- kanalen, videofilms of dvd's, stereotoren, computers of internet. 
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WIJ HADDEN WEL VRIENDEN EN VRIENDINNEN. 

Wij gingen naar buiten om met hen te spelen. 

Wij kletsten ons suf, vielen uit bomen, sneden 

ons, braken af en toe een bot of een tand. 

We gingen appels, peren rapen of plukken, er 

waren geen gerechtelijke vervolgingen om 

iemand de schuld te geven dat we werkten. 

Als we gepakt waren kregen we een pak 

slaag en thuis hielden wij onze mond. 

Wij kregen voor onze 10e verjaardag:       

poppen, speelden met stokken, 

tennisballen, bij het voetballen vertelden ze dat wij ons konden bezeren. 

Wij hebben dat allemaal overleefd. 

 

Wij liepen of fietsten tot aan de woning van een vriendin, 

we belden aan of gingen eenvoudig naar binnen. 

Wij waren van harte welkom en schoven mee aan tafel. 

 

Deze generaties hebben het beste er van gemaakt. 

Het zijn denkers en uitvinders van deze tijd en hebben dit in deze wereld 

voortgebracht. 

Die 50 jaren waren een explosie van nieuwigheden en nieuwe ideeën. 

Wij hadden de vrijheid om het uit te proberen, niet de schrik voor het falen. 

Wel het succes en de verantwoordelijkheid die ermee gepaard ging. 

Wij hebben ook geleerd om dat te beheersen en daarmee om te gaan. 

 

Als u een van deze personen bent?  

 

PROFICIAT 

Misschien wilt u dit delen met anderen die ook dit geluk hebben gehad. 

Wij zijn groot geworden voordat de advocaten en politici alles kwamen 

regelen met hun reglementen. 

Wat was het leven toen mooi, simpel en helder. 

Soms wat ruw maar, met duidelijk regels en discipline 

Ingestuurd door: Nelly van de Hurk 



 

Maandelijkse Thema 

2015 Zorggroep Maas en Waal – maandelijkse thema dagen 

Laatste Vrijdag van de Maand!! 

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. 



WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 

Heb jij onze nieuwe 
zaal 

 al gezien? 

Leuk idee!! Ik heb nog 

wel wat oude, leuke 

dingen in de kast staan. 

Nee, nog niet maar we 
kunnen op 22 februari 

wel naar 

Kunst of Curiosa gaan. 

Misschien dat ik pa's 
oude zakhorloge maar 

eens moet                 
laten taxeren. 

Prima want ik wil ook 
nogwat ideetjes door-
geven. Wanneer is de 

vergadering? 

Zullen we dan ook maar 
meteen de datum van de  
ledenvergadering in de 

agenda zetten? 

Op woensdag 18 maart. 

Ik vind het ook wel leuk 

om een keer met de 

gratis bingo mee te doen. 

Ik heb het gehoord! Fijn 

dat er toch mensen zijn 

die nog wat extra willen 
doen. 

Onze buurvrouw gaat ook 
in het bestuur. Leuk hé 
dat ze daar tijd voor wil 

vrij maken. 



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 

De     
Hey  
Acker 
 
 

 
 

 
 

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 



Dit jaar is het precies 40 jaar geleden dat er binnen 

de senioren verenging een kaartclub is opgericht. 

De kaartclub bestond al wel wat eerder bij buurtver-

eniging De Wieldempers, maar is toen dus op ge-

gaan in de senioren vereniging. Destijds onder voor-

zitterschap van Jan Detering (bekend van zijn uit-

spraak ”chocolade, pepermunt en kauwgom”. Hij 

verkocht tijdens voetbalwedstrijden van Leones 

snoep, wat hij op een bak op zijn buik voor zich uit droeg. 

De initiatiefnemers waren toen Mien Bronmans, Mia Vincken, 

Jo Bosch en hulp - ondersteuning kregen zij van Gert 

van Dodewaard en Paula Jacobs. 

Er is op diverse locaties ge- kaart. In de bar van zaal 

Kruisber- gen, café Jurriens, Jansen 

Steenbergen, de Hey-Acker, Rosmo-

len en nu weer de Hey-Acker. 

Het aantal kaarters is telkens gegroeid en er wordt nu elke      

vrijdagmiddag door zo'n kleine 

60 senioren een kaartje gelegd. 

Rikken, klaverjassen en jokeren 

zijn de 3 favoriete kaartspelen. 

Elke speeldag zijn er, ook nu 

nog, verschillende leuke prijzen 

te winnen, maar vroeger        

bestonden de prijzen steevast 

uit diepvrieskuiken en worst. 

Dat het een gezellige middag is blijkt wel aan het vaste aantal deelnemers. 

De vrijdagmiddag staat voor de     

meesten vast in de agenda.                               

De kaartclub is alweer 3 jaar onder de 

deskundige leiding van Leo Janssen en 

zijn vrijwilligers.  



   

   

   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: 207.000.837 (daarna 

uw lidmaatschapnummer 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:…… 




