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Woordje van de voorzitter
De zomer in
De meeste zaalactiviteiten zijn alweer afgesloten. In dit boekje vindt u
een kort overzicht van de activiteiten
van de afgelopen 9 maanden.

Nu we onze eigen zaalplanning mogen en kunnen maken is het veel
eenvoudiger om ook voor kleine
groepjes de zaal open te houden.
Alle activiteitengroepen mogen doorgaan tijdens de komende maanden.
Ik verwacht, dat vooral op elke vrijdagmiddag, veel liefhebbers van het
kaarten en biljarten aanwezig zullen
zijn in de zaal. Ook andere activiteiten zoals handwerken, kantklossen,
5 oktober
2 november
kalligraferen en boetseren draaien, in
7 december
onderling overleg, tijdens de zomerIn de praktijk betekent dit, dat
periode gezellig door. Het bestuur
2e week v/d maand de bladen
gaat proberen om voor de vrijdagworden bezorgd
middagen één of meerdere vrijwilligers te zoeken die zorgen voor koffie
en thee. Tijdens de overige dagen is
het toegestaan om zelf een kopje
koffie of thee te zetten. Voor het bestuur is het erg belangrijk dat er, ook
tijdens de zomerperiode, consumpties genuttigd kunnen worden. Dit
niet alleen omdat het lekker en gezellig is, maar ook omdat in de zomer
de huur ook betaald moet worden. Voor
alle activiteiten geldt dat de deelnemers onderling afspreken wie de sleutel
ophaalt en weer terugbrengt. Een lijstje met namen en adressen van de
sleutelbezitters staat elders in dit boekje. Het is uiteraard de bedoeling dat
na afloop van elke activiteit de zaal netjes, schoon en opgeruimd achtergelaten wordt. Op de prikborden hangt een lijstje met alle zaken die vóór het verlaten en afsluiten van de zaal nagelopen dienen te worden. Hierbij doel ik op:
doorspoelen en afsluiten van de toiletten, alle verlichting uit, alle deuren
goed op slot, de vaat in de machine en de keuken schoon.

Vervolg:

Woordje van de voorzitter

Met het stoppen van enkele winteractiviteiten starten natuurlijk weer onze
zomerbezigheden zoals het fietsen, de reizen en jeu de boules. Het bestuur
wenst de deelnemers aan de buitenactiviteiten veel zon en gezelligheid. Informatie over de zomerbezigheden staat in dit nummer maar ook in het aprilnummer vindt u informatie over deze activiteiten.
Huishoudelijke werkzaamheden in de zaal
Willie Zondervan heeft afgelopen periode hard gewerkt om een groepje vrijwilligers te formeren die tot eind 2017 helpen bij het huishoudelijke werk in
de zaal. Het bestuur vindt het geweldig dat een aantal leden spontaan hebben aangeboden om ons te helpen. Door het maken van een rooster kunnen
we ervoor zorgen dat de vrijwilligers hooguit 2 tot 3 keer per maand enkele
uurtjes helpen met de huishoudelijke werkzaamheden. Het bestuur gaat de
komende weken vaststellen welke kleine beloning deze speciale vrijwilligers
van onze vereniging mogen verwachten.
KBO Brabant
Dat onze vereniging onderdeel is van KBO Brabant is nagenoeg bij iedereen
bekend. Tot eind 2014 vormden wij, samen met een groot aantal seniorenverenigingen uit de regio Oss, de kring Maaslanden. Vanaf 1 januari 2015
vormt onze vereniging, binnen KBO Brabant, de kring West Maas en Waal
waarbij onze vereniging het enige lid is van deze kring. Seniorenvereniging
50+ ontvangt per lid 1 euro als bijdrage in de kosten van de kring. Hierbij valt
te denken aan kosten voor vergaderen, reizen en informatievoorziening. Gé
van Hees is namens de nieuwe kring aanspreekpunt met andere kringen van
KBO Brabant.
De komende maanden willen wij met andere verenigingen binnen onze gemeente afspraken maken over de maandbladen van KBO Brabant (ONS) en
KBO Gelderland (Nestor). Wij houden exemplaren over van ONS en de andere verenigingen hebben nog meerdere exemplaren van De Nestor over.
Door deze overgebleven exemplaren onderling te ruilen kunnen onze leden
toch De Nestor lezen en de leden van andere verenigingen hebben de mogelijkheid om ONS te lezen. Wij houden u op de hoogte!
De Ontmoeting
De afgelopen maanden hebben een aantal gesprekken tussen onze vereniging, de zorggroep en Stichting Voormekaar ertoe geleid om op woensdag
20 mei te starten met een inloopochtend voor alle inwoners van onze gemeente. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen die vragen heeft over
mantelzorg, de wijzigingen in het zorgstelsel, WMO, PGB, thuishulp en nog
veel meer elke woensdagochtend vanaf 10:00 tot 12:00 uur terecht kan in de
zaal van onze vereniging.

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

Wij hopen de groep met informatieverstrekkers de komende periode verder
uit te breiden. Hierbij denken wij aan De Vraagwijzer, wijkverpleegkundigen,
Stuw en alle andere organen die een belangrijke rol kunnen spelen bij het
gelukkig en gezond ouder worden.
Alle inwoners van onze gemeente worden van harte uitgenodigd om woensdagochtend binnen te lopen in de zaal van De Hey-Acker. Naast het verkrijgen van informatie over zorg en welzijn zien wij deze woensdagochtenden
ook als gezellig ontmoetingspunt waar mensen voor slechts 60 cent een gezellig bakje koffie kunnen drinken en anderen kunnen ontmoeten.
Meer bewegen
Miranda van Beek zou de leden van onze vereniging graag willen aansporen
om vooral aandacht te besteden aan meer bewegen. Zo zou Miranda graag
willen zien dat er meer senioren in de beweegtuinen werken aan een gezond
leven. In andere dorpen zijn al meerdere groepen senioren enthousiast over
de mogelijkheden van de beweegtuinen.
Leden die meer aandacht willen hebben voor hun gezondheid en vooral
meer en beter bewegen, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden bij het bestuur.
Naam van de zaal
Tijdens de ledenvergadering is afgesproken dat we vóór de opening van het
nieuwe seizoen (september) een eigen naam aan de zaal willen geven. De
naam mag niet te lang zijn en dient herkenbaar en eenvoudig zijn. Meerdere
leden hebben hun voorstel in de ideeënbus gedeponeerd. Het bestuur heeft
tijdens enkele activiteiten 3 voorstellen aan leden voorgelegd en de leden
gevraagd om hun voorkeur kenbaar te maken. Met een overduidelijke meerderheid van stemmen werd het voorstel van Truus van Os gekozen. Haar
idee heeft uiteindelijk geleid tot de volgende naam: ONS HUUKSKE.
Uiteraard ontvangt Truus hiervoor een aardig presentje.
Wie durft het aan om voor de gevel van De Hey-Acker een eenvoudig te bevestigen ornament te maken met onze naam. Bij voorkeur 2 stuks zodat we
zowel bij onze hoofdingang als de andere ingang onze naam kunnen laten
zien.
Tot slot
Het bestuur wenst alle leden die er op uit trekken een heel gezellige zomerperiode. Uiteraard hopen wij iedereen weer in goede gezondheid terug te
zien bij de start van het nieuwe seizoen. De leden die, om welke reden dan
ook, veelal in Beneden-Leeuwen blijven wensen wij natuurlijk ook een fijne
en zonnige periode. Voor deze leden is het altijd mogelijk om tijdens de zomermaanden gebruik te maken van de zaal.
Fijne vakantie allemaal.
Henri

bowling is 1
keer per
maand een
en al
gezelligheid

En zeker niet vergeten
dat bowling ook veel
bewegen is en dat is
ongemerkt mooi
meegenomen

Na afloop
nog even
op het
terras bij
Moeke
Mooren

Senioren bowlingclub
Woensdag 13 mei j.l. was bij Moeke Mooren de laatste bowlingochtend van
dit seizoen.
Deze keer werd maar één ronde gespeeld, daarna hebben we met een
drankje heerlijk in het zonnetje op het terras gezeten.
Allen kregen een presentje en de behaalde punten van het seizoen werden
bekend gemaakt.
Rien Maas was wederom de beste, Riet Maas was nummer 2.
De resultaten van de overige spelers waren ook prima, maar ja, er kan er
maar één de beste zijn.
Volgend seizoen, dat begint op 9 sept a.s. , zouden we graag enkele
nieuwe leden erbij hebben.
Helaas door overlijden en ziektes hebben we nog maar 15 spelers en
dat is (te) weinig.
Wij spelen iedere 2e woensdag van de maanden september tot en met mei.
Het vervoer wordt onderling geregeld.
De kosten zijn € 3,50 per ochtend (zolang Moeke Mooren) de prijs niet verhoogt).
Je kunt je opgeven bij NEL VAN DE HURK tel: 0487-593255.

Vooraankondiging
LET OP DANSLIEFHEBBERS
Op maandag 14 september a.s. tijdens
de LAUWSE KERMIS
organiseert Seniorenvereniging 50+
een dansmiddag met
livemuziek
in onze eigen zaal
De Hey-Acker
De middag begint om
13.30 uur
Zaal open 13.00 uur

Zomerwind
Wandelend over de zacht glooiende dijk
Streelt mij de frisse zomerwind
Niets heeft meer waarde of maakt je zo rijk
Dan de natuur waar je thuishoort
Een gevoel dat je nergens anders vindt
Voor de een zijn het de bossen voor de ander
de zee
Mij ontroert de rivier daar ben ik mee tevree
Zoek naar je plekje, naar je bestaan.
Het maakt je rustig het is zeer aangenaam
En als je dat plekje niet dichtbij vindt
Ga dan eens terug waar je eens leefde als kind
Gemaakt door: Truus van Gent

Het Interregproject ‘Zorg & Toerisme’ is op zoek naar afgevaardigden
van ouderenverenigingen, die in een netwerk willen participeren,
waar gesproken wordt over mensen, die zorg nodig hebben en hun
mantelzorgers, die ook graag op vakantie willen.
Op dit moment komt daar nog een hele organisatie bij kijken, om de reis
en de vakantie voor deze doelgroep naar wens en behoefte te organiseren.
Wij vernemen graag van u of u interesse hebt, om aan dit netwerk deel
te nemen.
De bijeenkomsten zullen bij u in de regio worden georganiseerd.
Met vriendelijke groet,
Namens het project ‘Zorg & Toerisme’
Marianne Laarakkers T:06-54682101 / 0475-582184

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:..

Mies Kolvenbach v. Koeverden v 1

Annie Vermeulen - Valk

v 20

Truus van de Pol - van Leur

v 1

Herman van den Akker

m 22

van IJzerdoorn

m 2

Wil van der Zandt - Florussen

v 22

van Schip - Goris

v 2

Riek Banken - Hulsen

v 24

Albert Hol

m 3

Betsie v.d. Bosch - Koendering v 25

Simons - Kuijpers

v 5

Jolanda Engelmann

v 25

Gerda Bouman

v 7

Lia van Oijen

v 25

Tonnie Hermans - Basten

v 8

Bets van Lith - van Heck

v 29

Harrie van Vlaanderen

m 8

Henk van Doorn

m 30

van Zwam - v.d. Geijn

v 8

Truus van Gent

v 30

Lenie Mulders-Peters

v 10 Jo Simons

m 30

Jan van Zandvoort

m 10 Bennie Stenssen

m 30

Nelly de Groot - Gerritsen

v 11 Lies van Thiel - Arts

v 30

Margreeth van der Horst

v 11

Riet Janssen - Kootkar

v 12

Elly Janssen - v.d.Burgt

v 12

Truus Jacobs - Bindels

v 13

Rien Kolvenbach

m 13

Door van Dinteren - van de
Heuvel

v 14

Henk Reuser

m 14

Toos de Wild - de Haas

v 14

Gerard Gubbels

m 16

Kolvenbach-Simons

v 16

Andrea van Rossum- van
Gelder

v 16

Riek van Gelder-Mooren

v 17

van Veenendaal- van Kesteren v 17
Lien Mooren - Banken

v 18

Hans Olierook

m 18

Wim van Gelder

m 19

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 confronterend 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

Mieke Visee v.d. Hurk

v 1 Tonnie Roeffen - van Geffen

Wil Beck - Schepers

m 20
v 2 Herman Derksen
v 3 Berteke van Kaauwen - Knoop v 20
v 4 Beppie Konings
v 20
v 5 Gerard van Zwam
m 20

Annie van Zandvoort v Lokven
Thea Pastors
Ria van de Geyn - Florussen
Wil Arnoldussen-Merkus

v 19

Herman de Rijk

v 6 Sjaantje Kruisbergen - v d Logt v 21
m 6 Marie v.d. Bosch - Stevens
v 23

Herman Boksebeld

m 7 Bull

m 23

Martin Andela

m 8 Jan van Galen

m 23

de Heuvel

m 8 Alex van Gruythuysen

m 23

Frans van Wezel

m 8 Nolly van Abeelen-Kroot

v 24

Joke van Maren - Stekelenburg v 9 Teuny Arts-van Kempen

v 25

Truus van Os - van Eck

v 10 Joop van Eldijk

m 25

Francien van Elk

v 11 Wim Bosschaart
m 11 An van Strien

m 26
v 27

Gerard den Biezen

m 11 de Haas
v 12 Mien van Kaauwen - van Os
m 12 Frans van Tiem

m 27

Ger v d Bogaard - van Hees

v 12 Gonny van de Zandt van Hulst

v 27

Dina van Heck - van Oijen

v 14 Arnold v.d. Borgh

m 28

Lies van Wamel- de Grauw

v 16 Theo van Os

m 28

Tiny Hol - de Groot

v 17 Jac de Kok

m 29

Aad van Leenen - Maaskant

v 17 van Oijen

m 29

Janssen

m 18 Drea Gremmen - van Eck

v 30

Gerd de Reuver

m 18 Jan van Kerkhof

m 30

Hennie Bevers - Lambregts

v 19 Jan Sengers

m 30

Tonnie Roeffen - van Geffen

v 19 Gerrie van Zwam - Kok

v 31

Frans van Kerkhof
Peters
Gonnie den Bieman - Marcus

v 26
v 27

Betreft doorgang van activiteiten in de zaal tijdens de zomer
In het voorwoord al vermeld hieronder de gegevens om de sleutels op te
halen en terug te brengen:
(Graag eerst even bellen of het uitkomt om de sleutel op te halen).
Gé van Hees,
Zandstraat 119
tel. 59 51 66 of 06-28878713
Riet Maas,
Zandstraat 132.01
tel: 59 21 35
Kees de Wit,
Akkerstraat 3
tel: 59 21 70
Leo Janssen,
Seringenstraat 7
tel: 59 28 61
Arnld v. Rossum Vicariehof 12
tel: 593049

BEZOEK EENS: WWW.SENIORENLEEUWEN.NL
Er is een pagina met websites waar u veel informatie vindt.
Onderstaand websites die u wellicht interesseren. Ga naar pagina WEBSITES.
Als u dan op groene tekst klikt gaat u naar de betreffende website.
———————————————————————————————————

Websites van en voor ons dorp Beneden-Leeuwen
Beneden-Leeuwen (Ons dorp vanaf circa 1900)
Beneden-Leeuwen (Blik op Beneden-Leeuwen)
Beneden-Leeuwen (Heemkundevereniging)
Beneden-Leeuwen (Streekhistorisch museum Tweestromenland)
Beneden-Leeuwen (Koor Terug in de Ted)

Websites gericht op Maas en Waal
Gemeente West Maas en Waal
VraagWijzer West Maas en Waal
0487 West Maas en Waal
IN Maas&Waal

Staat uw website er
niet op en deze is
belangrijk voor onze
dorpsgenoten.
Geef dit door aan:
Ben Schonenberg
svblbs@gmail.com

MaasWaalWeb (Webkrant voor Land van Maas en Waal)
Twee Stromenland in beeld en geluid
Seniorenorkest Maas en Waal
Stichting VOORMEKAAR

Websites van onze buurdorpen
Wamel (van Vamele tot Wamel)
Boven-Leeuwen (vroeger en nu)
Dreumel

Websites algemene informatie
Rijksoverheid
Keuze.nl Zorginformatie
Zorgwijzer
ZZGzorggroep
Veilig thuis Gelderland zuid
Hoe verandert mijn zorg

Kastelentocht en varen op de Vecht
Woensdag 24 juni maken we de kastelentocht en gaan we varen op de
Vecht.
Vertrek 9.00 uur vanaf De Hey-Acker.
In Scherpenzeel krijgt u koffie met gebak. Daarna maken we de Kastelentocht. Na deze mooie tocht langs kastelen boerderijen en door de bossen
komen we weer terug in het restaurant waar ons een heerlijk 3-gangendiner
wacht.
Vervolgens nemen we de route naar Mijnden waar we aan boord gaan voor
een mooie vaartocht over de Vecht.
Thuiskomst plm. 18.30 uur.

Kaartverkoop :

in De Hey- Acker Prijs. € 55,00 pp.
donderdag 4 juni van 14.00 tot 16.00 uur
dinsdag

9 juni van 14.00 tot 16.00 uur

Ook niet-leden mogen aan deze reis deelnemen, zij betalen € 57,50 pp.
Minimale deelname 40 personen, anders kan de reis helaas niet doorgaan.
We hopen op een grote belangstelling!
We wensen u een zonnige en prettige
dag.
De reiscommissie
Nelly Broeder

tel. 592090

Riet Maas

tel. 592135

Het afgelopen seizoen was er weer
een goede opkomst bij onze maandelijkse Bingo in onze nieuwe zaal.
Straks in oktober gaan wij weer starten
en iedereen die graag Bingo speelt is
van harte welkom.
Willie Zondervan en Nellie Broeder
In februari is de finale gespeeld van de grote libre competitie . Eind februari is de
biljartclub op het grote biljart gestart met een competitie driebanden met 22 spelers.
Op het kleine biljart zijn 18 heren gestart met een korte bandstoot competitie.
Op maandag 1 juni worden van zowel het driebanden als het bandstoten de finale
wedstrijden gespeeld..
De biljarters stellen het zeer op prijs dat u komt kijken naar deze wedstrijden.

Senang Zorgartikelen
Zijveld 20
Beneden-Leeuwen
0487 506076

www.senangzorgartikelen.nl
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.

Redactie: Seniorencontact

Bestuur:

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

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

svblbs@gmail.com

Cliëntenraad
Stichting Voormekaar
Nelly v.d Hurk tel: 593255
Vrijwillige
Ouderenadviseurs
Martin Andela tel: 593315
Nelly v.d Hurk tel: 593255
Gerrit Sepers 06-51600425
Vrijwillige
Belastingconsulenten
Martin Andela tel: 593315
Nelly v.d Hurk tel: 593255
Atie Verheijden tel: 592372
Gerrit Sepers 0651600425
Collectiviteitnummer van KBO Brabant is: 207.000.837 (daarna
uw lidmaatschapnummer invullen)

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

Seniorenvereniging 50+
Postbus 83 6658ZH Beneden-Leeuwen
RaboBank IBAN rek.nr. NL95RABO 0105812153
Lid worden € 19,00 per jaar
Opzegging lidmaatschap bij Jeanne de Weijert tel: 0487-592519
of per email jeannedeweijert@outlook.com

KANTKLOSSEN

KAARTEN

KALLIGRAFEREN
De
HeyAcker

De
HeyAcker

De
HeyAcker

September t/m april

September t/m april

September t/m april

Een keer per week

Een keer per week

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

Maandag 13:30 tot 15:30uur

vrijdag vanaf 14:00 uur

opgeven bij:
Cis vd Pol  593169

informatie bij:
Leo Janssen  592861

KOERSBAL

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

INTERNET-CAFE

De
HeyAcker

KUNSTGROEP
Op
Locatie

Bij u
thuis?

September t/m april

Gehele jaar

September t/m april

Een keer per week

Op afspraak

Zie info website
Seniorenleeuwen.nl

informatie bij:
G.Kouwenberg 592115

informatie bij:
Toon Banken  593505

donderdag 14:00 tot 16:00 uur

informatie bij:
Nelly Broeder  592090

KLUSSENDIENST

Klussen melden bij:

Piet Hulsen  541233
Liefst bellen tussen:
12:30/13:30 -18:00/19:00 uur

Tuinonderhoud:
Arnold v. Dinter tel: 591868

Water, Verwarming,
Electra
Melden bij Leo Janssen
 592861
Uitvoering: Andre Jacobs

ACTIVITEIT

INFORMATIE

TELEFOON

Belastingconsulenten Nelly van de Hurk

 593255

Ouderenadviseurs

Nelly van de Hurk

 593255

Reiscommissie

Nelly Broeder

 592090

Vrijwilligers ondersteuning

Willie Zondervan

 0623798092

Websitebeheer

Ben Schonenberg

 593075

Seniorencontact

Ben Schonenberg

 593075

Ledenadministratie

Jeanne de Weijert

 592519

BILJARTEN

BINGO

De
HeyAcker

BOETSEREN
De
Hey
Acker

De
HeyAcker

’s Middag vanaf ± 13:00uur
’s Avonds vanaf ± 18:00uur
Competitie ma.- di. - wo.
Vrij biljarten: alle dagen
‘s avond tot 21:00uur

Oktober t/m mei

September t/m mei

Een keer per maand

Een keer per week
woensdag
10:00 tot 12:00 uur

opgeven bij:
Henri v.d. Vorst  595880

Informatie bij:
Nellie Broeder  592090

BEWEGEN

Elke 1e maandag
14:00 tot 16:00 uur

BOWLING

FIETSEN

Moeke
Mooren
Appeltern

De
Rosmolen

September t/m april

opgeven bij:
Arnold v. Rossum  593049

Vertrek
vanaf
Kerkplein

2e Woensdag van de maand
Van 10:00 tot 11:00 uur

Mei t/m oktober
Een keer per 2 weken
woensdagmiddag

Op woensdag 13:30 tot 14:30
uur

jan. - febr. - maart - april - mei
€ 3,50 p/keer

Start om 13:30uur
Afstand 20 tot 40 km

opgeven bij
Iny van Koolwijk  594821

opgeven bij:
Nelly vd Hurk  593255

opgeven bij:
Willemien Romijnders 
591990

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

HANDWERKEN
De
HeyAcker

September t/m april

September t/m mei

JEU des BOULES
Tuin
Elisabeth

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

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

opgeven bij:
Tonny Crommentuyn 
591753

opgeven bij:
Wil van de Zandt  591078
Wilma Bosman  592025

Kom uit die
bank Henk, ga
iets doen

GEKLETS van TEUN en BETS !!!!
Wat was er veel te zien bij

Het aanbod was inderdaad

Ik ben toch mooi met 6

de verzamelmiddag.

boven verwachting. Volgens

nieuwe eierdopjes

mij hadden ze 20 tafels vol.

thuisgekomen.

Ik vond het wel sneu voor de

Toch heb ik gehoord dat het

Ik had helemaal mazzel
want bij de 3 postzegeltafels
vond ik totaal 114 zegels die
ik nog nog niet had.

Ze hebben toch gelijk want
het was een gezellige en
leuke middag.

mensen achter de tafels dat er
erg weinig bezoekers
kwamen.

bestuur tevreden was en
dat ze het in 2016 nog een
keer gaan doen.

De volgende keer stappen

Blijft leuk dat we een aantal

ze over naar het najaar of in

nieuwe activiteiten hebben!

de winter en volgens mij

Ik heb gehoord dat ze nu
aan

willen ze het op een zondag

een vlooienmarkt denken.

