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Woordje van de voorzitter 

Op naar het 2e seizoen. 

Vol trots kijk ik terug naar het eerste seizoen in onze oude, nieuwe zaal. Elke 
week genieten zo'n 160 leden van de activiteiten in Ons Huukske (voorheen 
de zaal van de De Hey-Acker). 

Wat ik hierbij niet mag vergeten is dat   onze 
vereniging deze activiteiten alleen kan doen 
dankzij de geweldige inzet van een grote groep 
vrijwilligers. Deze grote groep vrijwilligers be-
staat niet alleen uit de groep begeleiders van 
de activiteiten maar ook de groep dames en 
heren die zorgen voor het serveren van koffie 
en thee. Naast het verzorgen van de consump-
ties zorgen zij ook voor het schoonhouden van 
het aanrecht, de kastjes en de afwas.     De 
groep vrijwilligers die het meest ondankbare 
werk voor ons verzorgen mag ik hierbij zeker 
niet vergeten. Ik doel hierbij op de leden die, 
onder andere, zorgen voor het schoonhouden van de toiletten, de zaal en de    
keukenvloer. 

In oktober krijgen al deze vrijwilligers,  maar natuurlijk ook alle andere vrijwilli-
gers,  een gezellige middag aangeboden. Wij kunnen deze middag natuurlijk 
alleen doen slagen als we een aantal tijdelijke krachten kunnen vinden die, 
tegen een kleine vergoeding, willen zorgen voor de bediening, de catering en 
het huishoudelijke werk na afloop. Het zou geweldig zijn als een groep van 5 á 
6 personen zich aanmeldt om te helpen bij deze middag (bij Henri en/of Willie). 
Zonder deze extra hulp is het onmogelijk om al onze vrijwilligers een onverge-
telijke middag aan te bieden. 

 

Dit moet ik toch echt even kwijt 

Onze vereniging is, tot 2010, vele jaren lang te gast geweest in de zaal 
van De Hey-Acker. Helaas, maar wel begrijpelijk, is dat we in 2011 onze 
plek kwijtraakten omdat De Hey-Acker samengevoegd werd met 
St.Elisabeth. De oude Rosmolen gebruikte Seniorenvereniging 50+    
Beneden-Leeuwen alleen voor grote activiteiten zoals de ledenvergade-
ring, kerstviering en de vrijwilligersmiddag. Vanaf  2011 tot 2013 hebben 
we van de grote zaal van de Rosmolen gebruik mogen maken voor het 
kaarten en het koersballen.  



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:..  

Vervolg: Woordje van de voorzitter 

Fijn dat we die ruimte in elk geval hadden maar de oude zaal was kil, 
ongezellig en voor deze activiteiten feitelijk veel te groot. We dachten 
altijd 'beter iets dan niets'. Alle overige activiteiten waren tussen 2011 
en 2013 verspreid over diverse locaties in het dorp. Zelfs bij privé-
personen die spontaan hun eigen garage aanboden om toch onze     
activiteiten te kunnen blijven doen. 

Toen begin 2014 de zaal van De Hey-Acker weer in beeld kwam 
hebben we deze mogelijke, maar wel tijdelijke terugkeer aan de le-
denvergadering voorgelegd. Met een overweldigende meerderheid 
kreeg het bestuur de opdracht om een hernieuwde kennismaking 
met onze oude, vertrouwde zaal van De Hey-Acker waar te maken. 
Het resultaat is iedereen bekend!! 

Maar wat schets mijn verbazing: zowel binnen de vereniging maar 
vooral daarbuiten hoor ik zeer veel negatieve kritiek over de keuze 
die wij gemaakt hebben. De oude Rosmolen is nooit onze thuisha-
ven geweest, waarom zou de nieuwe Rosmolen dat dan wel worden? 
Uiteraard mag iedereen zijn of haar mening hebben maar van onze 
leden verwacht ik op zijn minst dat ze hun zegje doen in de leden-
vergadering of anders via een persoonlijk contact met de voorzitter 
of een van de andere bestuursleden. In de periode tussen 2011 en 
2013 had onze vereniging helemaal géén thuishaven en kostte het 
altijd zeer veel moeite om spontaan nieuwe activiteiten te organise-
ren. Via de wethouder kregen wij al in vroeg stadium te horen dat in 
de nieuwe Rosmolen de huursubsidie zou verdwijnen en dat we re-
kening moesten houden met een meer dan verdubbeling van de con-
sumptieprijzen. 

Onze vereniging had middels oud-voorzitter Dhr.Toon Banken, een 
afvaardiging in het bestuur dat de bouw en de regelgeving rond de 
nieuwe Rosmolen voorbereidde. Wij hebben meegedacht en al onze 
wensen, via Toon, ingebracht. Onze vereniging heeft nooit NEE ge-
zegd tegen de nieuwe Rosmolen, integendeel!  



Beste leden van Senioren-

vereniging 50+ Beneden-

Leeuwen. 

Ik ben Kees de Haas              

en loop sinds enkele maan-
den mee met het bestuur om 
een indruk te krijgen wat onze 
vereniging allemaal doet. 
 
Daarna is aan mij de bes-
lissing om me bij de eerstvol-
gende ledenvergadering kan-
didaat te stellen als nieuw 
bestuurslid.  
 
Toen ik op 1 juni  jongstleden 
thuis kwam te zitten, had ik 
me natuurlijk wel voorbereid 
op de vele vrije uren die op 
me wachten.  
 
Ik had meer dan 42 jaar 
gewerkt in het basisonderwijs; 
ik ben begonnen in Wamel, 
daarna overgeplaatst naar 
Beneden-Leeuwen en mijn 
carrière afgesloten in Appel-
tern.  

Vervolg: Woordje van de voorzitter 

Wij hebben tot tenminste einde 
2017 een overeenkomst met de 
zorggroep met betrekking tot de 
zaal van De Hey-Acker. In de peri-
ode die nog gaat komen zal het 
bestuur zeker met de leiding van 
de nieuwe Rosmolen in gesprek 
gaan, maar het bestuur zal ook 
zeker op zoek gaan naar alterna-
tieven voor Ons Huukske.  

Wij zijn een zelfstandige vereni-
ging en het bestuur zal alle zeilen 
bijzetten om op te komen voor de 
belangen van onze leden. Zeker 
voor de leden die nu, met een mi-
nimaal inkomen, toch volop kun-
nen meedoen en kunnen genieten 
van een gezellig moment bij de 
vele activiteiten die wij organise-
ren.  

Hierbij houden wij wel degelijk re-
kening met de komst van de nieu-
we Rosmolen die voor veel inwo-
ners van ons dorp een zeer be-
langrijke positie inneemt. 

 

Ik geef de pen door aan…… 

 

Hier stopt mijn relaas en ik spreek de 
hoop uit dat we weer een heel mooi, 
gezellig en actief jaar tegemoet gaan. 

 

M.i.v. het  volgende Seniorencontact 
wil ik graag wat ruimte reserveren voor 
andere leden. 

Ik geef nu de pen door aan            
Kees de Haas. 



Vervolg:  Ik ben Kees de Haas               
 

Aangezien ik al enkele jaren lid was van onze vereniging, ging ik  

kijken wat men me te bieden had. Uit de vele activiteiten trok         

biljarten me het meest en ik heb me toen opgegeven als lid van 

“Ons Genoegen”. 

  

Op dit moment speel ik met veel plezier de ballen in het rond en ga 

ook met veel enthousiasme mijn speelniveau proberen te verho-

gen. Dit alles natuurlijk op recreatief niveau.  

In de oude Rabo-bank is een jaar geleden het Tech-lokaal gestart; 

18 ontdekplekken voor de basisschooljeugd op het gebied van ict, 

consumptieve technieken en traditionele technieken. Daar heb ik 

me opgegeven als vrijwilliger; werken met basisschooljeugd heb ik 

mijn hele leven beroepsmatig gedaan en nu is er de gelegenheid 

om dat op vrijwillige basis te doen. 

  

Het komende schooljaar ben ik daar 2 tot 3 dagdelen te vinden.  

Behalve bezig zijn voor mijn plezier, vind ik het ook fijn om dingen 

te organiseren en iets te betekenen voor de leden van onze 

vereniging. Op bestuurlijk niveau maar ook als helpende hand bij 

activiteiten. Als ik zie wat er allemaal gebeurt dan zijn er 

mogelijkheden genoeg. De vele activiteiten die wekelijks plaatsvin-

den hoef ik natuurlijk niet te noemen. Toch ben ik wel benieuwd of 

er nog behoefte is aan iets anders, iets nieuws.  

 

Als ik namelijk hoor dat we meer dan 600 leden hebben dan vind ik 

het jammer dat er bij algemene activiteiten maar zo weinig leden 

aanwezig zijn. Het bestuur probeert nieuwe activiteiten van de 

grond te krijgen maar dat wil nog niet altijd lukken, er is bijvoor-

beeld geen behoefte om te darten of te sjoelen. Ook jeu-de-boule 

bij de zaal trekt geen deelnemers.  

Misschien wordt het dansen tijdens de kermis een begin van een 

maandelijkse traditie.  

Wie weet?  Laat het horen!! 



Beneden-Leeuwen 

Ingang Beatrixstraat 

Zandstraat 53-02 

6658 CM Beneden-Leeuwen 

Tel: 0487-849303 

Openingstijden: 

Di. t/m Vr. 09:00 uur tot 17:30uur 

Za. 09:00uur tot 16:00 uur 



Modeshow door VAN HULST MODE bij Antoinette  

in De Hey-Acker op maandag 21 september 2015 

 

 Zaal open   14.00 uur     

  Aanvang    14.30 uur 

 Pauze     15.15 uur     

 2e Ronde      15.30 uur

 Einde          16.15 uur 

Tot 
ziens !! 

Voor alle handwerksters van onze vereniging 
 

Start kaartborduren: dinsdag 1 september a.s. 
o.l.v. Tonnie Crommentuijn, telefoonnummer 591753 
Aanvang 13.00 uur tot plm.15.30 uur. 
 
De dames die niet kaartborduren zijn ook van harte welkom met hun     
eigen handwerk, zoals breien, borduren etc. 
 
 

Start kalligraferen: maandag 7 september a.s. 
o.l.v. Gerda Bouman, telefoon Riet Maas 592135 
 Aanvang 9.30 uur tot plm.11.30 uur. 
 
 

Start kantklossen: maandag 7 september a.s.  
o.l.v. Ciska van de Pol, telefoon 593169 
Aanvang 13.30 uur tot plm.15.30 uur. 



GEKLETS van TEUN en BETS !!!! 

Als het een beetje meezit 

gaan we in september        2 

maal dansen 

Bij de ledenvergadering is 

besloten om met de kermis 

matinee van vroeger weer te 

houden. 

Waar heb dat je dan  

gehoord  

of gelezen? 

Dat is een leuk idee, daar 

heb ik wel zin in.  

Zulen we gaan? 

Oktoberfeesten  

in  

september?? 

Ja, natuurlijk ga ik mee en ik 

wil ook dolgraag naar de   

oktoberfeesten 

Klinkt misschien wat raar, 

maar het lijkt mij erg leuk en 

gezellig. 

In Afferden. Het bestuur 

gaat kijken of er centraal 

vervoer geregeld kan 

worden. 

Waar zijn die  

Oktoberfeesten?  

Ik heb nergens iets gelezen. 



WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 

De maandelijkse bingo gaat weer van start op 5 oktober a.s. 
 

We hebben er weer zin in, hopelijk jullie ook. 
 

De data waarop wij spelen zijn: 
  
5 oktober 2015, 2 november 2015,  
7 december 2015, 
 

4 januari 2016, 1 februari 2016, 7 maart 
2016, 4 april 2016  
en 
 

2 mei 2016 (laatste speeldag). 
 

Wij zien jullie graag weer in het nieuwe 
seizoen, dan maken we er weer gezellige 
middagen van. 
 

Groeten    Nellie  Broeder  
                  Willie Zondervan 
                  Riet Maas 

DANSEN MET DE LAUWSE KERMIS 

Maandag 14 september a.s. is er een dansmiddag  

in onze zaal van  

De Heij-Acker. 

De “Melody Players” 

verzorgen  de 

muziek. 



De fietsclub Seniorenvereniging 50+ 
 
Eén keer in de veertien dagen, op de woensdagmiddag 13.30 uur, 

starten we bij de kerk.  
We fietsen dan gezamenlijk door het veld richting Alphen,         

koffiepauze bij de molen, even rusten en bijpraten, daarna gaan 
we via de Maasdijk weer terug naar Beneden-Leeuwen. 

Twee weken later maken we een tochtje naar Bergharen en pakken 
een bakje koffie bij de visvijver, erg gezellig en we stoppen nog 
even bij de Kapelberg. 

We maken soms ook een 
tochtje over de Willem  

Alexanderbrug en fietsen 
dan richting Dodewaard. 
De afstanden zijn tussen 

de 25 en 30 km. 
 

Eén keer per jaar maken we een 
dagtocht en starten dan om 

10.30 uur en nemen een broodje 
mee. Vorig jaar ging het ritje 
naar Niftrik, de brug over naar 

Ravenstein, pauze en daarna via 
Megen naar Oijen, een uurtje 

rusten, het pontje genomen en 
weer huiswaarts. Het was een 

prachtige dag. 
 

Wilhelmien Romijnders 



WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 

De Maas en Waalse Oktoberfeesten te Afferden   

De Maas en Waalse Oktoberfeesten te Afferden zijn in september alweer toe aan 
hun vierde editie. Na drie zeer succesvolle Oktoberfeesten met uitverkochte   
avonden, hebben we sinds twee jaar een invulling gegeven aan de zaterdagmid-
dag van de Oktoberfeesten.  

De zaterdagmiddag is bedoeld voor ouderen/mindervaliden die van de Egerlander 
en Schlager muziek houden. In 2013 zijn we naar de instellingen zelf geweest, in 
2014 hebben we de ouderen/mindervaliden naar de aangeklede feesttent in      
Afferden gehaald. Met 450 personen op zaterdagmiddag konden we spreken over 
een succesvolle en geslaagde middag.  

Nu is het zo dat Stichting MWO de cliënten/leden van uw  instelling/organisatie/
vereniging uitnodigt om samen met ons deze cliënten/leden een onvergetelijke 
middag te bezorgen. 

Deze middag zal plaatsvinden op 19 september 2015 van 14.00 uur tot 16.00 uur.  

Voor slechts 5 euro pp (incl. 1 consumptie) 
kan een cliënt/lid meegenieten van de beste 
Egerlander orkest en de betere Schlagers van 
dit moment. 

Mocht uw instelling/organisatie/vereniging van 

deze aanbieding gebruik willen maken, dan 

kunt u een  mail sturen met hoeveel personen 

u aanwezig wilt zijn. 

Het evenemententerrein is rolstoeltoeganke-

lijk, er is een invalidentoilet, en er zullen ook vrijwilligers klaar staan om uw        

instelling/organisatie/vereniging te ondersteunen waar nodig.  

Beste leden van de Seniorenvereniging 50+ 
  
Wilt u genieten van deze muziek, dan is dit uw kans. 
  
Het bestuur bekijkt of vervoer geregeld kan worden. 
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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 

Jan van Heertum 1 

Ria Loderus - Olislagers 1 

 van de Pol 2 

Riek van Wamel - van Elk 2 

Martien Witsiers 2 

Albert Koot 2 

Frieda van Hoogstraten - Bos 4 

Ien van Wijk - Worsseling 4 

Piet van Hoogstraten 5 

Lien van Tiem - v.d Geer 5 

 v.d. Pol - Zoetekouw 6 

Gina van de Pol - Arts 6 

Lies van Gelder - van Oss 6 

Hanne Zondag - de Beijer 8 

Conrada de Groen - Brouwers 9 

Jolanda van den Berg - Semmekrot 9 

Albert Aalbers 10 

Joke Bos 10 

Mia van de Brand - Jans 10 

Janny van Gelder - v.d. Wielen 11 

Tonny de Kleijn 11 

Chris van Kerkhof 12 

Tonny van Dreumel-Cornelissen 13 

Gerie Derksen-Koppers 13 

Bets Lemmers - van Oijen 14 

Willemien v.d. Pol - Henzen 14 

Marja Hol - van Oijen 14 

 van Geene 16 

Puck van Hulst - van Vlijmen 16 

Cis v.d. Zande 17 

Atie Verheijden - Hoogerwerf 17 

 Jansen - van de Geer 17 

 Hol - van Oort 18 

Theo Vink 18 

Louisa van Gelder - Peperkamp 18 

Joke Gubbels 18 

Henk Pröpper 20 

Cees de Keijzer 20 

 van Sommeren - Rikken 21 

Toon van  Strien 21 

Toos Derksen - Buil 22 

 Bull - Worseling 23 

Piet van den Hurk 24 

Kees de Wit 25 

 van Mourik - van Swambagt 26 

Karel Nijs 27 

Loui v.d. Pol 27 

Gerard Donkers 27 

Bert Konings 27 

Wil Helsloot 27 

Sjaan van Eldijk - van de Wijgerd 29 

Frans Zondag 29 

Ad Willems 29 

Joop v.d. Weijer 29 

Huub van Zwam 30 

Wim Reuser 31 

Carla Koolhout - Christiaans 31 

mailto:jeannedeweijert@outlook.com


Riek van Haagen - van Gelder 1 

Annie van Heck - Vermeulen 1 

Annie Vink - van Rossum 1 

Nelly de Heuvel - Zoetekouw 1 

Annie Reuser-van Dreumel 2 

Tonnie van Gelder - Hol 3 

Nelly van den Hurk - Buyks 3 

Jo Hulsen - Vermeulen 4 

Corrie de Kock - van Zon 4 

Mien van Rooy-v.d.Logt 6 

Gerrie van Rossum-Hulsen 6 

Henri v.d. Vorst 6 

Piet van Thiel 7 

Nelly Diels 7 

Stef van Geffen 11 

Jan van Oijen 11 

Harrie Looman 12 

Diny van Oijen - Donkers 13 

Geert Herregraven 13 

Mary Oremus - de Winter 14 

Riekie v.d. Borgh - van Rooy 14 

Cor v. d. Hurk - Megens 15 

Frits van Elk 15 

Jan van Gelder 15 

Martin van Os 15 

Bert Gerritsen 15 

Gerard van Beuningen 17 

Iny van Koolwijk 17 

Wil de Zwart 18 

Henry Engelaer 19 

Chris Hol 20 

Henk van Wijk 20 

Elly van Gelder - Verploegen 20 

Stef van Gelder 21 

Mart Kreuze 21 

Ton Janssen 21 

Nol van Eck 22 

Gien v d Geyn- v d Geyn 23 

Dorie van Vlaanderen - van 
Hulst 23 

Kitty van Vliet 24 

Gerda van Elk - van Echteld 25 

Dick van Meurs 25 

Gert van Gelder 26 

Piet van Abeelen 26 

Coby van Kerkhof - van Oss 27 

Bertha van Gruijthuijsen-de 
Kleijn 27 

Marietje Balvers - Jansen 27 

Akki Roozendaal - Gerris 29 

Gijs van Rossum 29 

Gerrit Sepers 29 

Truus Broekman-Hijmans 29 

Annie v. d. Hurk - Reijers 30 

Jan Hol 30 

Maria van Rossum 30 

Start kaarten:  
vrijdag 18 september a.s. 
o.l.v. Leo Janssen,  

telefoon 592861                                                         
Aanvang 14:00 uur tot plm. 
16:00uur 



Na dertien succesvolle edities wordt in 2016 de veertiende editie van de 

‘Senioren Expo Brabant’ georganiseerd. KBO-Brabant is wederom            

medeorganisator van het evenement voor 50-plussers uit Brabant.  

De beurs wordt gehouden van dinsdag 12 tot en met zondag 17 januari 2016 

in het NH Koningshof te Veldhoven. De ‘Senioren Expo Brabant’ is dagelijks 

geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De combinatie van een complete           

huishoudbeurs, een informatiemarkt en optredens van orkesten, koren en 

artiesten is al vele jaren een succes te noemen.  

In Museum Tweestromenland is de tijdelijke expositie                                   

Huiskamerverzamelingen uitgebreid met nieuwe items: scheepjes 

in flessen, zeer bijzondere stenen 

en tropische schelpen, antieke en 

moderne vingerhoedjes en een 

mooie verzameling boekenleg-

gers. De expositie loopt geduren-

de de zomermaanden en is tijdens 

openingstijden van het museum te 

bezichtigen tot 1 oktober 2015. 

1 September beginnen we weer met KAART-BORDUREN.             

Dames die van haken of breien houden zijn welkom.                    

Iedere dinsdag van 13:00 uur tot 15:30 uur.                                         

Tonnie Crommentuyn tel: 591753 



Meer Bewegen Voor Ouderen 
 

Op woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur in de Rosmolen wordt 
door mij meer bewegen voor ouderen gegeven. 
Dit houdt in dat het lichaam van top tot teen losgemaakt wordt met oefe-
ningen op muziek. 
Ons motto is: Alles mag, niets moet. 
 

Bewegen is goed voor lichaam en geest. Daarom wil ik u vragen:     
“Kom een langs en doe gewoon mee”. 
 

We beginnen met warmlopen en de spieren losmaken, waarna we een 
spel spelen, zoals een balspel, tennis, kegelen enzovoort.  
 

De naam van onze vereniging is LUNO, dat staat voor: Laat U Niet Ont-
moedigen. 
 

Groetjes en graag tot ziens! 
 

Iny van Koolwijk, sportcoach MBVO 



DRESDEN 2015 

Maandag 18 mei zijn wij weer in de bus gestapt voor het jaarlijkse reisje van 
de senioren vereniging  van Beneden-Leeuwen. Ditmaal ging de reis richting 
Dresden in Duitsland.  

We hadden weer een gezellig gezelschap bij elkaar. De meeste van hen 
hadden bekende gezichten maar er waren ook een paar mensen bij die voor 
de eerste keer mee gingen. Jammer dat enkele van ons niet meekonden 
vanwege hun gezondheid, hopelijk een volgende keer weer wel.  Mijn moe-
der kon gelukkig weer mee. Zij is goed hersteld van haar hartoperatie en is 
weer lekker stoer bezig.  

Op de heenreis      
kregen we traditie ge-
trouw bij de eerste 
stop koffie met gebak 
en het laatste gedeel-
te van reis door voor-
malig Oost Duitsland 
ging via een alterna-
tieve route met veel 
natuurschoon en door 
kleine dorpjes, dat 
was nog een hele zit 
maar zeker  de moeite 
waard. En Peter, onze 
chauffeur, aardig en 
behulpzaam , wist veel te vertellen onderweg over de omgeving.  

Dinsdag  gingen we op weg naar het nationale park Sächsische Schweitz, 
naar de Bastei. Dit is een rotsformatie met een hoogte van 305 meter. Hier 
hadden we een fantastisch uitzicht op de Elbe en op het Elbezandsteenge-
bergte, heel erg mooi. Daarna reden we 
naar een van de grootste bergforten 
burcht Königstein boven op de top van 
een berg. Door zijn enorme muurwerk 
van bijna 2 kilometer lengte en 42 meter 
hoogte waagde  geen enkele vijand aan 
te vallen. Wij gingen gelukkig met een 
grote lift omhoog en konden toen weer 
genieten van een geweldig uitzicht.  

Op woensdag stond Tsjechië op het programma maar vanwege het weer zijn 
we naar Seiffen geweest. Bekend van het vele houtsnijwerk. Hier was ook 
een mooi speelgoedmuseum. 



Zelf vond ik de lucifersdoosjes met miniatuur voorstellingen erg leuk. Bijvoor-
beeld een minischooltje en de minikermis schommels. Dit moet een enorm 
gepriegel geweest zijn en daar was veel  geduld voor nodig. Daarna gingen 
we nog naar de zilverstad Freiberg  die bekend staat om zijn zilvermijnen. 
Hier zijn we ook nog wezen kijken in de Lutherse St.Petrikirche  waar het 
beroemde Silbermann orgel is.  

Donderdags hadden we in 
Dresden eerst een rondrit met 
gids Claus en daarna nog een 
wandeling door de stad  tot 
aan de Frauenkirche. Daarna 
kon je zelf nog de stad verken-
nen. Bijna alle oude bouwwer-
ken zijn in 1945 vernield tij-
dens een bombardement. 
Maar enkelen zijn weer her-
bouwd. Vooral het gebouw 
Der Zwinger, een enorm pa-
leis met grote binnenplaatsen vond ik erg mooi. Via trappen kom je op een 
soort beeldengalerij waar je een mooi uitzicht hebt op het plein en de fontei-
nen.  

s’middags hadden we nog een boottocht op de Elbe. Dat was lekker ont-
spannen kijken en genieten  van al het moois op en langs het water. 

En ja, de tijd vliegt, dus vrijdag ging het weer richting 
Leeuwen.  

We hadden een fijn hotel, met een goed bed, behulp-
zaam personeel en we hebben daar heerlijk gegeten, 
alles in buffetvorm met een enorme keuze, van zure 
haring tot aan wafels bakken toe.  

Riet en Nelly bedankt voor het organiseren van deze      

 

bijzonder mooie vakantie.  
Alle medevakantiegangers 
bedankt voor jullie gezel-
ligheid en ik wens jullie 
allemaal veel gezondheid 
en een mooie zomer en 
tot ziens. 

Clasien van Wamel  



Zaterdag 11 april 2015: kunstgroep naar twee musea in Friesland. 

Herhaaldelijk aangespoord door Toon Banken om vooral op tijd (8:15 uur) op het 
Dorpsplein aanwezig te zijn (“de bus vertrekt om 8:30 uur en wacht op niemand”) 
stonden alle deelnemers reikhalzend op de bus te wachten, die op 1 plaats na 
helemaal vol was en stipt op tijd koers zette richting  Leeuwarden. Ons onderling 
gekeuvel werd soms onderbroken door mededelingen van de chauffeur over 
plaatsen die we passeerden.  

We waren tijdig in Leeuwarden. Het Fries museum vinden was nog niet zo 
eenvoudig, hoewel het prachtige gebouw in het hartje van Leeuwarden ligt en 25 
meter hoog is. Waarschijnlijk kwam dat door de bijzondere schrijfwijze op de gevel:       
FRI   ESM    USE   UM 

Eenmaal binnen begon om 12 uur de rondleiding van een uur, waarbij we in 2 
groepen met Friese trots werden ingelicht over een aantal hoogtepunten van de 
Friese geschiedenis.  

Aan de meest bekende Friezin, Mata Hari,- eigenlijke naam Margaretha Geertruida 
(Grietje) Zelle -  is een aparte afdeling gewijd. Zij was een trots, intelligent meisje, vol 
flair, dol op geheimen en altijd in de mooiste jurken gekleed. Er wordt gefluisterd dat 
zij zich in moeilijke tijden liggende heeft kunnen staande houden, maar uiteindelijk 
vond zij haar trieste einde op beschuldiging van dubbelspionnage. Legendarisch 
was ook de strijd van de 16de eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders. Als 
niet-Fries maakte je eenmalig kennis met zijn enorme zwaard als je geen “Bûter 
brea en griene tsiis” kon zeggen.  

Het niet altijd even gemakkelijke leven van de Friese adel kreeg gestalte in de 
tentoonstelling ”Oud Geld”, met prachtige oude kostuums en jurken met 
bijbehorende gouden oorijzers. Het Fries Verzetsmuseum heeft ook een prominente 
plaats gevonden in dit museum, waarbij blijkt dat ook Friesland in de steden 
hongerkinderen kende. Deze werden op het Friese platteland ondergebracht om aan 
te sterken. 

Op een andere manier dan op deze foto (uit de collectie van 
het museum) is weergegeven, hadden we na de rondleiding 
de mogelijkheid om in het museum  voor eigen rekening te 
lunchen in het museumcafé Thús.          

Naast gewone hapjes, kon ook van bijzondere gerechtjes 
worden genoten. Het hele gezelschap stapte vervolgens in de 
Touringcar, die ons naar Workum bracht voor het bezoek aan 
het Jopie Huisman Museum waar we rond 15:30 uur werden  
verwacht. 

Ook in het Jopie Huisman Museum werden we in groepen 
rondgeleid.  

Onze gids startte met een beschrijving van het leven van 
Jopie Huisman: 

1922 Jopie wordt geboren als jongste van 7 kinderen; 



1936 ambachtschool Workum, waar hij na 2 jaar het diploma huisschilder haalde en 
vervolgens plateelschilder werd bij aardewerkfabriek Aurora in Workum; 

1942 opgepakt, op transport naar Kassel in Duitsland en in 1943 tijdens een 
bombardement gevlucht. Terug naar Workum; 

1946 schilderen bij aardewerkfabriek de Boer in Workum; 

1951 thuis aardewerk maken dat met koud glazuur werd afgelakt. Een foutprocedee. 

1953 failliet verklaard. Begint handel in lompen en metalen en gaat in 1959  in 
dezelfde handel werken bij broer in Franeker; 

1963 1e tentoonstelling schilderijen in Harlingen; 

1968 TV-optreden in “van gewest tot gewest”; 

1974 werk wordt indringender en de techniek 
realistisch; 

1986 opening 1e Jopie Huisman Museum; 

1992 huidige museum geopend: “Jopies Paradys”; 

2000 Jopie overlijdt op 70-jarige leeftijd. 

Het museum is geheel gewijd aan het werk van de 
Friese meesterschilder  

Jopie Huisman. Jopie was een kleurrijk, emotioneel 
mens  

en een geboren verteller. Al zijn werken hebben ook 
een eigen verhaal.  

In Jopie’s Paradys wordt zijn werk getoond en 

uitgelegd. Wie wil kan Jopie zelf beluisteren via een 

audiotour, waarin hij aan de hand van originele intervieuwfragmenten toelichting op 

zijn collectie geeft. Hij zegt daarin:  

“Wat als oud vuil is afgedankt, verandert in iets dat kan ontroeren.  

De mensen herkennen zich in mijn schilderijen en vinden zich er in terug.”  

Bij het schilderen van een -tig keer herstelde broek fantaseert Jopie over  

wat de eigenaar meegemaakt kan hebben. Hetzelfde doet hij bij versleten  

schoenen. Door deze aanpak trekken de realistische werken van meet  

af aan niet alleen traditionele kunstliefhebbers aan, maar ook een breed  

publiek dat geraakt wordt door de kracht van het werk om ook het  

“onaanzienlijke” waarde te geven. De menselijke maat is de rode draad  

in zijn veelzijdige oeuvre. 



Vervolg: Zaterdag 11 april 2015: kunstgroep naar twee musea in Friesland. 
Bij de opening van het museum – heel bijzonder dat hij het als levende  
kunstenaar mocht meemaken - liet hij weten dat hij was begonnen met  
schilderen zoals hij was begonnen met ademhalen, zonder dat hij zich  
ervan bewust was. Het is gewoon een drang van binnenuit geweest,  
net als eten en drinken. Aldus onze gids. 
Jopie’s Paradys is er in geslaagd om de kunstenaar Jopie Huisman  
voor de bezoekers duidelijk in beeld te brengen. Het was kort gezegd  
een indrukwekkende beleving. 
Tijdens de avondlijke terugreis met de bus was het aanzienlijk stiller  
dan op de heenreis, maar de deelnemers konden, met dank aan de  
organisatoren,  tevreden terugzien op een waardevolle excursie. 
Theo Salet 

DANSEN MET DE LAUWSE KERMIS 

Maandag 14 september a.s. is er een dansmiddag in ons Huukske 
van De Heij-Acker. 
De “Melody Players” verzorgen  
de muziek. 
Het wordt weer een ouderwetse 
kermismatinee . 
De zaal is om 13.00 uur open en 
de muziek begint om 13.30 uur. 
Iedereen is welkom om nog 
eens de voetjes van de vloer te 
doen. 
 

De entree is  € 2,50 voor onze    
leden.  
Niet-leden betalen € 5,00. 
 

Laat deze kans op een gezellige 
middag niet voorbijgaan. 
 

Dus noteer alvast in jullie agenda 
en vraag je vrienden mee. 



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-…………... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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) 

Opzegging lidmaatschap bij Jeanne de Weijert  tel: 0487-592519 
of per email jeannedeweijert@outlook.com 



   

   

   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 mei 
(m.u.v. schoolvakanties) 
Een keer p/week 

 

Op woensdag  11:00 tot 12:00 
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 



Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2015 houdt museum 

Tweestromenland in Beneden-Leeuwen een festivalweekend van 11.00-

16.30 uur over de breifabrieken in Maas en Waal en het hedendaagse 

breien. Er is een expositie over de familiegeschiedenis van de brei-

fabrieken. Op zaterdag zijn er rondleidingen in De Breierij en houdt de 

historische vereniging een modeshow. Beide dagen zijn er demon-

straties van oude en nieuwe breitechnieken. Voor kinderen zijn er work-

shops. Zie voor het volledige programma van het breiweekend onze 

website: www.museumtweestromenland.nl 

http://www.museumtweestromenland.nl/

