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Woordje van de voorzitter Uitgave 2015 

Bezorging:   
ONS (data zwart) 

ONS + SENIORENCONTACT 

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 

 

Lentekriebels 

 

Het voorjaar laat ons alweer en-
kele weken genieten van een 
zacht zonnetje en overal zie ik 

mensen in de tuin bezig. Lang-
zaam nemen we afscheid van 

de winter. 

Binnen onze vereniging zien we 
hetzelfde. De meeste binnenac-

tiviteiten staan nog slechts een 
aantal weken op de agenda of 

gaan richting “finale”.  

Er is weer meer ruimte voor de 
buitenactiviteiten. Het reizen en 

fietsen staat weer hoger op de 
agenda en de jeu de boules lief-

hebbers staan weer vaker de 
baan op. Jammer dat het niet 

de baan bij onze zaal is. 

Ik wens alle reizigers en fietsers 
een heel gezellige, zonnige en 

veilige tocht. 

Het vrij biljarten draait gewoon 

door en houdt weinig rekening 
met seizoensinvloeden, al zal 
het aantal vrij biljartpartijtjes 

wel wat afnemen omdat meer-
dere biljarters er uiteraard ook 

op uittrekken. 

 

 



 Lentekriebels 

Met de leden van de activiteitengroepen is afgesproken dat zij de zaal altijd 
netjes achterlaten als de activiteit is afgelopen. Er resteren echter altijd enke-
le werkzaamheden die wekelijks of maandelijks even wat extra aandacht vra-
gen. 

Ik zou graag zien dat we een poule van vrijwilligers hebben die éénmaal per 
2, 3 of 4 weken met 2 of 3 personen zorgdragen voor het huishoudelijk on-
derhoud van de zaal. Hierbij doe ik een zeer dringend beroep op alle leden 
die bereid zijn om onze vereniging enkele uurtjes per maand willen helpen. 
Opgeven kan bij Willie Zondervan (telefoon en e-mailadres staan achterin dit 
boekje). Ik hoop reacties te krijgen zodat we een van de laatste openstaande 
punten ook kunnen voltooien.  

Bezorgen van ONS en het Seniorencontact  

Johan en Doortje Looman hebben vanwege toenemende gezondheidsklach-
ten moeten besluiten om te stoppen met het rondbrengen van de bladen. 
Jarenlang hebben zij de bladen met veel plezier en enthousiasme huis aan 
huis bezorgd. Op vrijdag 20 maart heeft de voorzitter, samen met Willie Zon-
dervan, een bezoekje gebracht aan hen en middels het bekende vrijwilligers-
beeldje en een presentje bedankt voor de jarenlange inzet. Uiteraard wensen 
wij Johan en Doortje nog vele gelukkige jaren. Onze vereniging mag voorlo-
pig gebruik maken van hun schuurtje als ontvangst en verspreidingspunt van 
onze bladen. Op deze wijze blijven Johan en Doortje een rol spelen voor on-
ze vereniging. 

Kunst&Curiosa, ech of nie ech 

Deze eerste grote openbare activiteit van onze vereniging heeft toch een 
grote groep leden en niet-leden naar onze zaal getrokken. Op een enkel 
schoonheidsfoutje na mogen we stellen dat het een geweldig gezellige mid-
dag was die we in 2016 of 2017 wellicht nog een keer zullen herhalen. El-
ders in deze uitgave vindt u enkele foto's van deze middag. 

Ledenvergadering 

Ik hoopte dat we op deze allereerste ledenvergadering in onze eigen zaal 
veel leden zouden mogen begroeten die we normaal nooit zien en die toch 
wel nieuwsgierig waren om een kijkje te komen nemen in onze zaal. De op-
komst was wel iets beter in vergelijking met de laatste paar jaar in de Ros-
molen maar van een echte grote belangstelling was geen sprake. De aanwe-
zige leden hebben er, samen met het bestuur, een levendige middag van 
gemaakt waarbij aan alle leden voldoende ruimte werd gegeven om mee te 
doen. 



Vervolg: Woordje van de voorzitter 

Lentekriebels 

Geweldig dat we tijdens de vergadering een aantal aanmeldingen hebben 
gekregen voor het bezorgen van de twee verenigingsbladen (zie hierboven 
waarom). Binnenkort hebben we met alle bezorgers een kort overleg over de 
indeling van de wijken. 

In november staat een dansmiddag op de agenda. Vanuit de vergadering 
kwam de vraag of het mogelijk is om ook tijdens de kermis een matinee met 
gezellige muziek te mogen organiseren. Zoals eerder aangegeven staat het 
bestuur zeer open voor wensen en initiatieven van haar leden. We hebben 
daarom besloten om ook in september een dansmiddag te houden. Dit bete-
kent dat de dansvloer, die al in de zaal aanwezig is, binnenkort     gelegd kan 
worden. De aanvrager, René Theunissen, gaat in samenwerking met een of 
meerdere bestuursleden aan de gang met de voorbereidingen. Informatie 
volgt in het volgende nummer. 

Ten aanzien van de financiële situatie van onze vereniging kan gesteld    
worden dat wij, ondanks het huren, inrichten en leefbaar maken van de zaal, 
een bijzonder goed jaar hebben gedraaid. Voor dit jaar hebben we nog twee   
mogelijk grotere uitgaven te gaan welke gemaakt worden voor het in gebruik 
nemen van een ringleiding en internet. Ten aanzien van de ringleiding is het 
bestuur bezig met het zoeken naar sponsoring. 

Tijdens de vergadering is afgesproken dat we onze zaal een leuke, passen-
de naam willen geven. Opgeven van de door u bedachte naam voor de zaal 
kan via e-mail naar de voorzitter of in de ideeënbus die in de zaal staat. In 
het najaar wordt de naam bekend gemaakt. In het najaar staan nog diverse 
activiteiten op stapel en de feestelijke opening willen we graag combineren 
met een van deze activiteiten. De winnaar krijgt een cadeaubon en we beste-
den bij de lokale media aandacht aan deze nieuwe naam. Uiteraard mag de 
ideeënbus ook gebruikt worden voor andere vragen, wensen of voorstellen. 
De bus voor spaarzegels staat uiteraard ook klaar. 

Voor de overige onderwerpen uit de vergadering verwijs ik u graag naar het 
verslag. 

Verzamel-, ruil- en handwerkmiddag 

Op 22 april is de eerstvolgende grote, nieuwe en openbare activiteit in de 
zaal. De inmiddels bekende en beroemde zegel van Henri, die tot eind april 
in het streekmuseum te bewonderen is, zal in een grote variatie aanwezig 
zijn. De verschillende activiteitengroepen van onze vereniging zijn gevraagd 
om op deze middag aanwezig te zijn.  



 Iedereen kan kennismaken met boetseren, kantklossen, kalligraferen en 
handwerken waarbij tevens een groot aantal werkstukken te bewonderen 
zijn. Daarnaast dagen wij iedereen uit om gebruik te maken van de sjoelbak-
ken en het darten. 

Uiteraard hopen wij op veel verzamelaars die niet alleen een deel van hun 
verzameling laten zien maar ook zorgen voor veel ruilmateriaal. Het is toege-
staan om dubbele verzamelobjecten aan de liefhebbers te slijten. 

Het welslagen van deze middag is in belangrijke mate afhankelijk van de in-
breng en aanwezigheid van verzamelaars van onze vereniging. In het vorige 
nummer is een kleine opsomming gemaakt van mogelijke verzamelingen die 
aanwezig zouden kunnen zijn. Via de media worden ook niet-leden uitgeno-
digd om aanwezig te zijn met verzamelitems zoals postzegels, stripverhalen, 
speelkaarten, kwartetspellen, suikerzakjes, speldjes, barbiepoppen, kerst-
stallen, pennen, oud speelgoed, aanstekers, autootjes, vingerhoedjes, eier-
dopjes, kerstkaarten, ansichtkaarten, sigarenbandjes, munten of knopen. 
Door van deze middag een open dag te maken hopen wij nieuwe leden aan 
te trekken. Handelaren nodigen wij niet uit maar als zij zich aanmelden zijn 
ze van harte welkom want dat maakt het aanbod voor de bezoekers groter.  

De zaal is open van 13:30 tot 16:30 uur. 

Uit het kringberaad van alle seniorenverenigingen 

Vanuit het kringberaad is een brief naar de zorggroep gestuurd met de vraag 
of het zorghotel van St.Elisabeth in Beneden-Leeuwen verhuist naar Ewijk.  

In antwoord op deze vraag kregen wij te lezen dat niet het zorghotel maar de 
afdeling revalidatie naar Ewijk wordt overgebracht. 

Wethouder Bert van Swam heeft aangeboden om alle verenigingen te infor-
meren over de stand van zaken met betrekking tot de vele wijzigingen in het 
zorgstelsel. Onze vereniging heeft het plan om een dergelijke bijeenkomst in 
het najaar te organiseren. 

Tot slot 

Vol trots hebben wij u tijdens de ledenvergadering voorgesteld aan Mary 
Oremus. Mary draaide al een tijdje enthousiast mee in het bestuur.  

Helaas heeft Mary, op nadrukkelijk advies van haar behandelend arts, on-
middellijk moeten stoppen met haar functie als bestuurslid. De voorzitter 
heeft Mary bedankt voor haar inzet en haar op een gepaste manier een blijk 
van waardering overhandigd. 

Uiteraard hoopt het bestuur dat we binnenkort een spontane aanmelding krij-
gen voor de ontstane vacature. 



Reis Paltser Woud, mei 2014,   Seniorenvereniging 50+   

Alweer voor de 15 de keer vertrok op maandag 12 mei 2014 het reisje van 
de Seniorenvereniging 50 +  uit Beneden Leeuwen . Dit keer voor een 5 
daagse trip naar het Paltser Woud in Duitsland.   

Op de dag van vertrek regende het maar eenmaal aangekomen bij          
Hostellerie  Maasduinen in Velden klaarde het op en verscheen de zon.     

Na de koffie met Limburgse 
vlaai reden we richting het 
Ahrdal waar we de stad Bad 
Neuenahr bezochten  en via 
een mooie route reden we 
naar ons hotel in Hauenstein  
in het Paltserwoud.  

De volgende dag reden we 
naar het noorden van de 
Franse Elzas om de stad 
Weissenburg te bezoeken en 
s’middags  kregen we een 
rondleiding door het schoe-
nenmuseum van Hauenstein. 

In het museum waren schoenen te zien van allerlei materialen, van hout en 
karton tot zilver en van delicate Chinese damesmuiltjes tot extra grote ma-
ten. Een enthousiaste gids vertelde ons met veel humor over het wel en wee 
van de arbeiders in de schoenenindustrie. 

Veel lawaai, dampen van het leer en zeer belastende handelingen voor de 
gewrichten aan de machines, maar 
die leverden wel de meeste centjes 
op. Na de rondleiding kon iedereen 
zich uitleven in de outlets van be-
roemde schoenenmerken. Een 
heer, die nogal op grote voet leeft, 
kocht een paar schoenen waarin de 
voet van een andere heer bijna 
twee keer in paste voor 5 euro. Dat 
is toch een koopje. 

Op de derde dag gingen we via het 
Paltser Woud op weg naar Freins-
heim, een mooie stad met een mid-
deleeuwse  stadsmuur.  Onderweg werden de wijngaarden  afgewisseld met 
velden van sla, radijsjes, asperges en aardbeien, bijzonder kleurrijk.  



Reis Paltser Woud, mei 2014,   Seniorenvereniging 50+   

Op dag vier bezochten we de Dom in 
Speyer een plaats aan de Rijn en     
s’middags werden we  verrast met een 
bootreisje vanuit Heidelberg over de 
Neckar een zijrivier van de Rijn. 

Vrijdag reden we met een prachtig uit-

zicht op de Rijn terug naar Ne-
derland met een tussenstop bij 
restaurant Unter dem Linden in 

Rüdesheim om te  genieten van een Latte 
Macchiatto met een overheerlijk stuk Sch-
warzwälder Torte.                                                                                                              
En tot slot een  lekker diner bij Restaurant 
Hotel Rooland in Arcen. 

Bedankt Riet Maas en Nelly Broeder,dames 
van de reiscommissie,  voor het organiseren 
van deze leuke en gezellige vakantie.     

Ook heel veel dank voor de goede 
zorgen tijdens de reis en graag tot 
een volgende keer.  

Clasien van Wamel 



Wij zijn op zoek 

naar mensen die kunnen en willen rikken    

samen met een of twee bewoners van ons in St. Elisabeth.               

De voorkeur gaat uit naar de avond en dan wekelijks, meer mag ook. 

U kunt contact opnemen met:                                                              

Riky Driessen van Zorggroep Maas & Waal   (Medewerker Welzijn).   

Riky is te bereiken op haar mobielnr. 06-27416740                               

U kunt ook e-mailen naar: RikyDriessen@zmw.nl 

Kaarten 2015 
Zonder moeite of pijn.    
Heerlijk weer naar de Heij-Acker toe. 
Even een kaartje leggen,     
Dat is toch zo fijn. 
Dan komen de vragen voor koffie of thee,  
We krijgen er twee. 

 
Daarna worden de punten geteld. 
Leo roept de namen van de winnaars 
af, één voor één. 
Ze krijgen dan een prijs groot of klein 
 
Dat waardeert men allemaal. 
Bedankt voor de gezellige sfeer. 
Tot de volgende keer maar weer. 
 
E.Verwey 
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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 



 



 

 

 

 Samen genieten?  

Word maatje en onderneem leuke dingen met een cliënt. Geef hem/haar en 

jezelf momenten om naar uit te kijken, want sommige dingen zijn nou een-

maal leuker met z’n tweeën…  

Voor wie worden er maatjes gezocht?  

Het gaat om mensen met een (verstandelijke) beperking. Dit houdt in dat de 

cliënt thuis, in een gezinsvervangend tehuis of een andere instelling woont. 

De vriendenkring van mensen met een (verstandelijke) beperking is vaak 

niet groot en de mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten betrekkelijk 

klein. De cliënt doet graag iets leuks zoals samen een kop koffie drinken, 

een spelletje, een stuk fietsen of naar de bioscoop.  

Wat wordt er van jou als maatje verwacht?  

Wat jij als maatje voor een cliënt kan betekenen hangt af van jouw tijd, inte-

resse en deskundigheid. Ervaring is niet nodig maar belangrijk is dat een 

maatje tijd heeft, betrouwbaar en enthousiast is. Alles gaat in overleg. Jij be-

paalt hoe vaak je iets afspreekt. Dit kan één keer in de week zijn maar ook 

één keer in de maand. Samen overleg je welke activiteiten jullie gaan onder-

nemen. Het belangrijkste is dat jullie allebei plezier hebben.  

Ben jij het maatje dat we zoeken?  

Aanmelden kan via www.hetgvo.nl, door contact op te nemen met maatjes-

project@hetgvo.nl of 024-3776030 waar je ook terecht kunt met je vragen.  

Mijn man gaat op de weegschaal staan en roept, ik ben 
afgevallen, onze kleinzoon Kyan van 5 die dat hoort, 

         gaat naar hem toe, en vraagt           
Opa waar ben je van afgevallen  

en heb je blauwe plekken!     
Groet, oma Mariet. 



WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 

PONT – of – VEER. 

Is het nu pont of is het veer? 
Het maakt mij niets uit, 
Ze brengen mij steeds op en neer. 
Al jaren vaar ik met dit veer, 

 
 
En altijd op en neer. 
En weet je wat ik vind? 
De Pontbaas is mij altijd goed gezind 
Weet je waarover ik mij verbaas?? 
Ze brengen mij veilig over de Maas. 
Goed weer of slecht, 
Ik ben aan dit Veer gehecht. 
Dat mag ook wel eens worden gezegd. 

Ik hoop nog lang te gaan op en neer, 
Met dit mooie Veer. Veerman bedankt, dat je telkens weer, 
mij brengt veilig naar de overkant. 
En daarom krijg je van mij een ferme hand. 
 

Een pont / veer gebruiker. 

Libre finale 2014 – 2015 

De wedstrijden voor een plaats in de finale ging tussen: 

Groep 1. Joop van Eck - Jos Kwint 

Groep 2. Wim van Gelder - Ben Arissen 

Groep 3. Jo Geurts - Frans Zondag 

De finale werd gespeeld door Joop van 

Eck,  Wim van Gelder en  Ben Arissen 

met als uitslag: 

1e Joop van Eck           23 punten 

2e Wim van Gelder      17 punten 

3e Ben Arissen             11 punten 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latijns_kruis.JPG


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 z.s.m. van het 

overlijden in kennis te stellen via: 

 

Jeanne de Weijert, 

telefoon: 0487- 592519 

of via email:  

jeannedeweijert@outlook.com 

Gerda Gremmen v Baren v 01 mei 

Exner m 02 mei 

Dirk van der Wolf m 02 mei 

Riet Selissen  Stenssen v 03 mei 

Tonny Crommentuyn  de 
Haas 

v 04 mei 

Anny Janssen  Gubbels v 05 mei 

Diny de Kock van Zand-
voort 

v 05 mei 

André Koolhout m 05 mei 

Gerrie Lemmers  de Kock v 05 mei 

Herman van Gelder m 06 mei 

Truus de Kok - Lukkezen v 06 mei 

Irene Sanstra  van de 
Weijer 

v 06 mei 

van der Ven v 06 mei 

Wim Heesakker m 07 mei 

Doortje Looman  van Lent v 07 mei 

Jeanne Metselaar v 07 mei 

Frans de Groot m 08 mei 

Annie Reuvers  Kolvebach v 08 mei 

Maya van den Akker Lam-
ers 

v 09 mei 

Toon Beerling m 09 mei 

John van Heck m 10 mei 

André Jacobs m 10 mei 

Marietje van der Reijden - 
van Rossum 

v 10 mei 

Riet Mus - Kozijn v 11 mei 

Tilly Adams v 12 mei 

Theo Salet m 12 mei 

Johanna Vogelzang v 12 mei 

Ton van Beek m 16 mei 

Hol - Gerlag v 16 mei 

Sjaan vd Logt vd Heuvel v 16 mei 

Adrie de Wild m 16 mei 

Ans van Gent - Scheeren v 17 mei 

Ria van Kerkhof - Megens v 20 mei 

René Theunissen m 20 mei 

Gerard van Gelder m 22 mei 

Doortje van Gelder van 
Wamel 

v 22 mei 

van Aanholt - Bokken v 23 mei 

Dien van Beek - Klabbers v 23 mei 

Leo Bergers m 24 mei 

Dekkers m 24 mei 

Arts-van de Hurk v 25 mei 

jan Boogerd m 25 mei 

Toos Toebast - Hol v 25 mei 

Willems m 25 mei 

Addy v.d. Hurk van Heck v 26 mei 

Lieverloo - van Zuilen v 27 mei 

Annie Willems-Derks v 27 mei 

Jo Hol - van Tiem v 30 mei 

Door van Barneveld van 
Rossum 

v 31 mei 

Wim van Wamel m 31 mei 

mailto:jeannedeweijert@outlook.com


Siena vd Bogaard Arts v 01 jun 

Thea van de Borgh v 01 jun 

Cürük m 01 jun 

Ger de Haas van Heck v 01 jun 

Lukkezen m 01 jun 

Mari Bergers  van Kool-
wijk 

v 02 jun 

van Dam  v Lanveld v 02 jun 

Joke Exner  Arts v 02 jun 

Joop van Eck m 03 jun 

Riekie Kwint Reijmers v 03 jun 

Ria StekelenburgTinne-
veld 

v 04 jun 

van Wamel m 04 jun 

Johan v.d. Hurk m 06 jun 

Anton Kocken m 06 jun 

Rien Maas m 06 jun 

Nel v Zwolgen Zondag v 06 jun 

Andela  Groenendaal v 07 jun 

Ruud Hermus m 10 jun 

Bruggeman-Burgers v 11 jun 

Gert van Dodewaard m 11 jun 

Ria v Eldijk- Kremers v 11 jun 

Willie van Gelder m 11 jun 

Clasien van Wamel v 11 jun 

Gubbels - Beck v 12 jun 

Gra Hoogmoet Lemmers v 12 jun 

Netty Heimeriks v 13 jun 

Cor Sas m 13 jun 

 Spanjers v 13 jun 

Jeanne v Hoogstraten 
Bos 

v 14 jun 

van Tiem van Rooij v 14 jun 

Willemien LamHenzen v 16 jun 

Mariev Leeuwen  Gerrits v 16 jun 

Bert Verheijden m 16 jun 

Dinie Hermus van Mook v 17 jun 

Marie Arts - Hulsen v 18 jun 

Annie Boksebeld v 20 jun 

Kees de Haas m 20 jun 

Jan Sanstra m 20 jun 

Willy van  Echteld  van 
Geffen 

v 21 jun 

Gerard Kouwenberg m 21 jun 

Bets Merx - van Heel v 21 jun 

Verbruggen-Vermeulen v 21 jun 

Ben Arissen m 22 jun 

Tiny de Kock-Luijpen v 22 jun 

Herman van Rossum m 22 jun 

Arnoldussen m 25 jun 

Hennie Huisman v 25 jun 

Marietje v d Velden v  
Zuilen 

v 25 jun 

Gijsje van de Hurk-van 
den Brink 

v 26 jun 

Jos Kwint m 26 jun 

Riet van Oyen - van den 
Heuvel 

v 26 jun 

Piet van Zwam m 26 jun 

Jan Beck m 27 jun 

Toon van Elst m 27 jun 

Gubbels-de Klein v 27 jun 

van Swam v 27 jun 

Wim van Tiem m 27 jun 

Jacobs v 29 jun 

van de Pol m 29 jun 

Hans Rossen m 29 jun 

Wilma v Vlaanderen   
Reuser 

v 29 jun 

Johan Scheeren m 30 jun 



 

 

 

 

 

 
Voor het makkelijk aan en uittrekken van uw steunkousen zijn er verschillende    
hulpmiddelen te koop. 

 

De Steve+  is een verbeterde versie van de eerste Steve.  

De steunkous kan eenvoudig om de zwarte houder worden  
geplaatst. De hak moet tot boven aan de houder komen. De 
handvaten kunnen op een, voor u, goede hoogte worden       
ingesteld. Dan plaatst u de voet in de houder en trekt u de    
Steve naar u toe. 

Met uittrekken van uw steunkous moet er een ring geplaatst worden in de         
steunkous bij de kuit. De zwarte houder moet er nu uitgeduwd worden.                      
U plaatst de Steve op de ring en duwt hem naar beneden. 

 

Ook is de Doff ’N Donner een hulpmiddel voor steunkousen. 

 

Uw steunkous wordt binnenste buiten om de cone geplaatst.  

De zeer flexibele Doff ’N Donner manchet om de cone en      
steunkous plaatsen en de kous om de Doff ’N Donner rollen tot 
bovenaan de cone. Nu kunt u de kous om de voet afrollen.              
Het uittrekken van uw kous gaat precies zo.                                
Alleen is het nu uw been i.p.v. de cone. 

 

Ook hebben we de Sime-slide en de Easy-slide      
       in het assortiment.  

 

 

Sinds kort heeft Senang Zorgartikelen een web-shop. Neem er gerust een kijkje.     
U zult versteld staan wat er allemaal te koop is!  www.senangzorgartikelen.nl 

Voor het huren van krukken, rollator of 4-poot kunt u bij Senang terecht. Ook voor 
het lenen van onder andere douchestoelen, toiletstoelen, drempelverhogers en    
rolstoelen moet u bij Senang Zorgartikelen zijn. 

Loop gerust, geheel vrijblijvend, binnen om ons gehele assortiment te zien. 

Senang Zorgartikelen 

Zijveld 20 

Beneden-Leeuwen 

0487 506076 

www.senangzorgartikelen.nl 

http://www.senangzorgartikelen.nl


 
Kunst & Curiosa of beter Ech of nie Ech 

 Seniorenvereniging 50+ Beneden - Leeuwen organiseerde dit 

voor haar leden op zondag 22 februari 2015.                                                     

 

Het was  

Druk  

en 

Gezellig 

SENIORENVERENIGING 50+ 

BENEDEN LEEUWEN 



Maaltijd en boodschappenservice zMW 

 
In 2013 heeft zorggroep Maas en Waal een onderzoek gedaan waar 
er behoefte naar is in het dagelijkse leven. Bij veel burgers kwamen ze 
terecht op de maaltijden en de boodschappen. Ze hebben daar geen 
gras over laten groeien en willen dit graag aanpakken. Voeding is één 
van de belangrijkste factoren van het dagelijkse leven en als deze    
verwaarloosd wordt, kan men in een negatieve spiraal terechtkomen.  
 
Afgelopen februari werden proeverijen door de firma Van Hoeckel ge-
organiseerd door zorggroep Maas en Waal voor de medewerkers die 
met name bij de cliënten thuis komen zoals het thuiszorgteam, de 
huishoudelijke medewerkers, de fysiotherapeuten, ergotherapeuten en 
logopedisten, met het doel om de burgers te adviseren en stimuleren. 
 

Vanaf maart kunnen alle inwoners van het Land van Maas en Waal 
niet alleen maaltijden, maar ook boodschappen bestellen.                
Op de website van de Zorggroep www.zmw.nl is hier meer over te   
lezen. Van Hoeckel organiseert en levert per 1 maart de producten, uit 
naam van de Zorggroep. Dus zie je binnenkort een nieuwe bestelauto 
rijden van de Zorggroep? Dan zal dat de bezorgdienst van zMW zijn 
die maaltijden en boodschappen bezorgt. Tot in de koelkast als de  
cliënt dit wenst! 
 

Hiermee biedt de Zorggroep een extra service voor thuiswonenden 
zodat zij zelf kunnen kiezen (eigen regie) welke boodschappen of 
maaltijden zij graag thuis willen ontvangen.                                                                                
Een ondersteuning die het thuiswonen vergemakkelijkt! 
 

Dit kan zowel online als telefonisch om het voor de klant zo gemakke-
lijk mogelijk te maken. zmw@demaaltijdservice.nl  Tel:0487- 58 21 05 
 
Tevens liggen er in de zaal van de Hey-acker folders voor u klaar! 

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
http://www.zmw.nl
mailto:zmw@demaaltijdservice.nl


Zoekertje: 

 
Alleenstaande vrouw (76 j.)  

zoekt een vriendin (omgeving                       
Beneden Leeuwen) 
                                          
om samen leuke dingen te 
doen, zoals: 
Terrasje pikken- winkelen  
Ben in bezit van auto 
Brieven onder no: 001 

naar: 
Postbus 83  6658 ZH  Ben Leeuwen. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…… 

Gevraagd: 
 
We zijn op zoek naar een poule van vrijwilligers die éénmaal per 2, 3 of 
4 weken met 2 of 3 personen zorgdragen voor het huishoudelijk          
onderhoud van de zaal.  

Hierbij doen wij een zeer dringend beroep op alle leden die bereid zijn 
om onze vereniging enkele uurtjes per maand willen helpen. Opgeven 
kan bij Willie Zondervan (telefoon en e-mailadres staan achterin dit 
boekje). We  hopen reacties te krijgen zodat we een van de laatste 
openstaande punten ook kunnen voltooien.  

Het bestuur. 

Bedankje: 
Het bestuur bedankt iedereen voor het inbrengen 
van spullen voor het nieuwe onderkomen in         
De Heyacker.  We hebben op dit moment meer dan 
voldoende, nogmaals dank aan iedereen voor zijn 

of haar bijdrage hieraan. 

http://www.contactplaats.nl/var/ads/v/l/vlotte-gezellige-meiden-gezocht-voor-terrasje-borrelen-gezellig-kletsen1374425575398_large.jpg
http://www.winkeleninommen.nl/wp-content/uploads/2014/02/winkelen.jpg


Programma fietsen 2015                                                                                          

 

Het fietsen gaat weer beginnen en wel op 
de volgende data : 

We starten vanaf het kerkplein om 13.30 uur. 

 

6 mei - 13 mei – 3 juni - 17 juni - 1 juli - 15 juli - 29 juli - 12 augustus 

9 sept. - 23 sept. - 7 oktober - 21 oktober 
 

DE  FIETSDAG is 26 augustus vanaf 10.30 uur 

Fijne en zonnige fietsdagen toegewenst,  
 

We verzamelen bij de kerk en vertrekken om 13.30 uur. 
 
2 juli dagtocht vertrek 10:30 uur (lunchpakketje meenemen). 
 

Opgeven bij Willemien Romijnders, Trambaan 2 Boven-Leeuwen.  
Telefoon 0487 – 59 19 90  

 

Grijp je kans. 

 

Het kan 

 

Je laatste zijn. 

 

Vergeet  uw  pech. 

 

 

 

    eVerwey 

Jij Sneeuwklok 

Teer en Fragiel  knikken d kopje 

 de harde witte grond doorboord 

 door slapte beveiligd tegen de vorst 

 Wiegelend heen en weer 

 en weer met de ijzige wind 

 zo zwak zo sterk zo klein 

 zo groot 

 als de sneeuwvlok 

 die de tak brak 

 ben jij sneeuwklok  ook 

 eVerwey 





Seniorenvereniging 50+                

Beneden-Leeuwen organiseert op 
woensdagmiddag 22 april 

een hobbymiddag waar verzamelen,    

ruilen en handwerken het hoogtepunt 

moeten vormen. 

Vanaf 13:30 uur in De Hey-Acker. 
 

Op deze middag krijgen leden en niet-leden de gelegenheid om 
dubbele verzamelitems te ruilen. Uiteraard wordt een dergelijke 

middag het leukst als er veel bezoekers komen die hun dubbele 
verzameling items meebrengen zodat er een leuke ruilhandel    

ontstaat. Bezoekers die van hun verzameling 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, oud speelgoed, aanstekers, autootjes,      

vingerhoedjes, eierdopjes, kerstkaarten, ansichtkaarten,            

sigarenbandjes, munten, knopen en nog veel, veel meer.           
Uiteraard is het aanbod afhankelijk van de inbreng van onze      

bezoekers. 

 

De toegang is gratis en de zaal is open 

van 13:30 tot 16:30 uur.. 



Herhaalde Oproep voor Sjoelers en Darters 

 

Inmiddels hebben wij als seniorenvereniging 5 sjoelbakken en meerde-
re dartborden in ons bezit. De dartborden zijn op de officiële hoogte op-
gehangen op het podium, ook de afstandsmaat is op de vloer aangege-
ven.  

Een of meer sjoelbakken liggen klaar op tafel, gereed om te schuiven. 

Namen voor beide activiteiten zouden kunnen zijn:                         
“Pijlsnel” en “Schuif ’s in” 

We doen nogmaals een oproep om beide spellen op te starten. Ons 
voorstel is te starten op donderdag 23 april ’s middags om 13.30 uur. 
Liefhebbers meld u. 

 

Namens het bestuur, Gé van Hees 





WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 



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:06-23798092 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nellie Broeder         Bestuurslid 
n.broedergerrits@xmsweb.nl     
tel:592090 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nelly van de Hurk             Bestuurslid  
nbuijks@hetnet.nl                 
tel:593255 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vacature             Bestuurslid 
……..@.......       
tel:06-123456789 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Leo Janssen               Bestuurslid 
eefenleojanssen@gmail.com                    
tel: 592861 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Jeanne de Weijert       Bestuurslid 
Ledenadministratie en 2e secretaris 
jeannedeweijert@outlook.com   
tel: 592519 

Vrijwillige  
Belastingconsulenten 
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  
Ouderenadviseurs 
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 

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 

 
 

Tuinonderhoud:             
Arnold v. Dinter tel: 591868 
 
 

Water, Verwarming, Electra 

Melden bij Leo Janssen 
 592861 
Uitvoering: Andre Jacobs 

 

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 

Ouderenadviseurs  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=


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 

 
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 
 

jan. -  febr. -  maart  - april -  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 




