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Woordje van de voorzitter 

 

 

Zorg 

Het beroemde koffertje is op de 3e dinsdag van september, zoals elk  jaar, 
weer aangeboden aan de leden  van de 2e kamer. De kosten voor de zorg 
worden alsmaar hoger en dat voelen we allemaal maar helaas niet alleen in 
onze portemonnee.  

We betalen steeds meer premie maar daar krijgen we steeds minder zorg 
voor terug. Er daar houdt het nog niet mee op. De gemeentes zijn tegen-
woordig verantwoordelijk voor alle WMO zorg maar  krijgen hiervoor veel 
minder geld als voorheen nodig was. De zorg voor ouderen, die tot en met 
2014 voor iedereen gewoon was, is vanaf 2015 helemaal niet meer zo ge-
woon. Misschien komt het goed maar ik vrees dat veel mensen de juiste in-
formatie missen. 

Nu zouden we kunnen denken: “Zolang we vandaag nog geen zorg nodig 
hebben wachten we rustig af”. Ik besef me echter dat voor veel van onze  
leden geldt dat “morgen” er zomaar heel anders uit zou kunnen zien. .Lees 
de strip in dit blad maar eens door en besef dat voldoende informatie over de 
WMO voor al onze leden een belangrijke rol zou kunnen spelen in de 
(nabije) toekomst.  

Het bestuur wil zich graag inzetten om een middag te organiseren waarbij 
informatie over WMO, PGB, thuishulp, mantelzorg, wijkverpleging en andere 
zorggerelateerde onderwerpen besproken worden. Het bestuur zou het    
echter zeer op prijs stellen als leden laten weten of ze ook werkelijk behoefte 
hebben aan een dergelijke middag. Een reactie uwerzijds wordt dan ook 
zeer gewaardeerd zodat het bestuur zicht krijgt op uw wensen. 

Sociaal Inloop Punt 

Wij zijn al vele maanden bezig met de voorbereiding van een sociaal inloop-
punt in Ons Huukske. Ons doel hierbij was de ontmoeting tussen              
zorgvragers en zorgaanbieders. Dit zou dan elke week op een vaste ochtend 
plaatsvinden. Gewoon gezellig een betaalbaar kopje koffie nemen, anderen 
ontmoeten en tevens de mogelijkheid krijgen om antwoorden te krijgen op 
vragen op het gebied van zorg en welzijn.  

Een werkgroep is zo'n 5 keer bij elkaar gekomen om uit te zoeken welke in-
stellingen zouden kunnen deelnemen aan dit inlooppunt. Een van de andere 
onderwerpen was zicht krijgen op een sociale kaart waarin eenvoudig en 
snel is af te lezen waar men terecht kan met welke vraag. Helaas kunnen wij 
alleen leden met een internetaansluiting echt helpen.  

Via het volgende adres is de kaart op het computerscherm te krijgen:    
”http://www.digitale-sociale-kaart.nl/west%20maas%20en%20waal”.  

http://www.digitale-sociale-kaart.nl/west%20maas%20en%20waal
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Helaas wijzigt de kaart zo vaak dat het schijnbaar niet te doen is om de kaart 
ook op papier uit te brengen. In het kringberaad van de seniorenverenigin-
gen met de gemeente is dit onderwerp al vaker besproken. 

Terug naar het sociale inlooppunt. Een vaste ochtend in Ons Huukske gaat 
komen. Alle inwoners van de gemeente worden van harte uitgenodigd om 
een gezellig bakje koffie te halen. Doel van de ochtend is elkaar ontmoeten, 
even weg uit de huiselijke sleur, eenzaamheid doorbreken en antwoorden 
zoeken op vragen op het gebied van zorg en welzijn. Voor we de allereerste 
ochtend aankondigen wil het bestuur eerst zorgen dat er een goede internet-
verbinding is in Ons Huukske zodat we altijd de sociale kaart kunnen raad-
plegen. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tot slot 

Tijdens de komende vrijwilligersmiddag moet het bestuur helaas afscheid 
gaan nemen van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Nellie Broeder. Nellie 
heeft zich ruim 25 jaar als bestuurslid en activiteitenbegeleidster ingezet voor 
onze vereniging. Nellie zal stoppen als bestuurslid maar blijft wel haar activi-
teiten begeleiden. Uiteraard zijn wij haar zeer erkentelijk voor haar jarenlan-
ge inzet voor onze vereniging en het bestuur zal haar, tijdens de vrijwilligers-
middag, op een gepaste wijze bedanken. Nu we onze eigen zaal hebben is 
de werkdruk voor het bestuur en de vele vrijwilligers flink toegenomen. Het 
bestuur zou het daarom zeer waarderen als een of twee leden bereid zijn om 
tot het bestuur toe te treden zodat we de komende jaren weer op volle   
sterkte zijn. Als alles volgens planning verloopt mogen wij tot eind 2017 ge-
bruik maken van Ons Huukske (Hey-Acker). Toch zal het bestuur nu al op 
zoek moeten gaan naar alternatieven. Wie gaat ons helpen …........ ???? 



Broodje Brandweer 

Net als vorig jaar organiseert de brandweer dit jaar Broodje Brandweer, een 
voorlichtingsbijeenkomst met lunch op een brandweerkazerne in de buurt. 
Tijdens een lunch bij de brandweer vertellen brandweermannen en –
vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige 

woonomgeving. opgeven bij een kazer-
ne in de buurt. Het voorkomen van 
brand is één van de belangrijkste pijlers 
van de brandweer. De brandweer gaat 

hiervoor steeds meer de wijk in. Tijdens 
de lunch kunt u dan ook, samen met uw 
wijkgenoten, meer te weten komen over 
de brandweer in uw wijk en al uw vragen 
stellen over het voorkomen van brand. 

Want weet ú wat de meest voorkomende 
brandoorzaken zijn? Weet u wat u moet 
doen als er toch brand is? Heeft u een 
rookmelder in uw woning en weet u waar 
u deze het beste op kunt hangen? Waar-

om kan een blusdeken handig zijn? Weet u hoe u veilig uw woning uitkomt? 

‘Broodje Brandweer’ biedt u de mogelijk-
heid al uw vragen rechtstreeks aan de 
brandweer te stellen. Tijdens de lunch 
geeft de brandweer tips over rookmel-
ders, het maken van een vluchtplan, oor-
zaken van brand, maar vooral het voorkomen hiervan. De meest voorko-

mende brandoorzaken bij senioren zijn 
vlam in de pan, roken, kaarsen en het op 
de stand-by knop laten staan of verkeerd 
gebruik van elektrische apparaten. 

Langer zelfstandig 
Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600 gewonden tot ge-
volg. Omdat de levensverwachting en vergrijzing verder toenemen en men-
sen steeds langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat het aantal 
slachtoffers bij brand de komende jaren stijgt. Daarom is er dit jaar tijdens 
de Nationale Brandpreventieweken in de maand oktober extra aandacht 
voor de zelfstandig wonende senioren. Brandweer Brabant nodigt senioren 
in heel Brabant uit om tijdens een lunch met een goed gesprek - ‘Broodje 
Brandweer’ - brandveiligheid onder de aandacht te brengen. 
 

Opgeven bij Gé van Hees, tel 06 28878713 of                                              
per email: gevanhees@gmail.com 

mailto:gevanhees@gmail.com


Afscheid 

Zoveel soorten van afscheid in ons leven 

Elk met een eigen kleur 

Afscheid van je kleutertijd 

Het spelen voorbij, dag lieve juf 

Afscheid van je huis, je dorp 

Een vertrouwde plek, de plek van je jeugd, 

vaarwel…. 

Verlies van een opa, je oma 

Vertrek uit de tuin van je jeugd, uit de vanzelf-

sprekende onbekendheid met de dood 

Afscheid van je ouderlijk huis 

Het nest, dat warmte bood 

De plaats waar je leerde lopen, leerde gaan 

Vertrek uit een baan, uit je werk 

Weg van collega’s, die vrienden werden 

Weg uit een vertrouwde sfeer en werkwijze 

Afscheid van een partner, van volwassen kin-

deren 

Alleen achterblijven 

Afscheid van zelfredzaamheid, van gezondheid 

Van je lijf en je leven... 

Vertrek en afscheid, steeds opnieuw, totdat… 

Er geen weg terug meer is. 

Via een overlij-

densadvertentie 

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 confronte-

rend is, daarom 

verzoeken wij    

nabestaanden ons 

z.s.m. van het 

overlijden in    

kennis te stellen 

via: 

 

Jeanne de Weijert, 

tel: 0487- 592519 

of via email:  

jeannedeweij-

ert@outlook.com 

mailto:jeannedeweijert@outlook.com
mailto:jeannedeweijert@outlook.com


Zomer in Gelderland. 
 

Toen we in mei het verzoek kregen om onze medewerking te 
verlenen aan de televisie-uitzending “Zomer in Gelderland” 

hoefden we niet lang na 
te denken. Natuurlijk de-

den we mee. De senio-
renvereniging wilde ook 

zijn steentje bijdragen 
aan het promoten van 

ons prachtige dorp. De 
uitzending van Omroep 

Gelderland  is een gewel-
dige manier om in wed-

strijdvorm je dorp op de 

kaart te zetten. Onze bij-
drage was gering. We wa-

ren onderdeel van de pa-
rade waarin verenigingen 

uit Beneden-Leeuwen op een ludieke manier acte de presen-
ce gaven. Fruitkarretjes achter een kleine tractor waren op 

een feestelijke en in-
formatieve manier 

versierd. Het aantal 
verenigingen viel een 

beetje tegen en ook 
het weer kon beter. 

Wij hadden Nelly en 
Piet van de Hurk als 

een boerenbruidspaar 

laten plaatsnemen in 
het fruitkarretje. Het 

hele karretje was ver-
sierd met informatie 

over alle activiteiten die wij realiseren; van biljarten tot fiet-
sen en van koersballen tot kaarten.  



Zomer in Gelderland. 
 

Leo Jansen en Kees de Haas hadden een stellage gemaakt 
waarop alles bevestigd kon worden zonder één spijker of 

schroef in het fruitkarretje te bevestigen.  
De belangstelling was ondanks het slechte weer groot te noe-

men. De burgemeester en de carnavalsvereniging kwamen 
bij Piet en Nelly polshoogte nemen. Of ze lid zijn geworden 

van onze vereniging is 
niet duidelijk geworden. 

Maar wat niet is, kan 
nog komen. 

 
 

De uitslag van de wed-

strijd viel wat tegen, we 
waren zeker niet de win-

naar geworden van edi-
tie 2015. Dat lag niet 

aan onze bijdrage, het 
uitbundige zwaaien en 

wuiven van ons boeren-
bruidspaar was zeer aan-

stekelijk. Het werd op 
het grasveld bij de Wiel 

een gezellige boel waar-
bij voor iedereen wel wat 

te beleven viel; een 
prachtig toneelstuk over 

de watersnood, com-

mentaar van Drutena-
ren, het berijden van de 

rodeostier, de topografische kennis van Gelderland, de quiz 
en de prachtige uitvoering van het Gelderlandlied.  

Al met al: een geslaagde promotie van Beneden-Leeuwen. 



“L i ev e r  g o e d  o u d       

w o r d e n  d a n  t e l a n g    

j o n g b l i j v e n ” 
 

Er is altijd veel geschreven over 
hoe je zo lang mogelijk jong kunt     
blijven i.p.v. het accent te leggen 
op zo goed mogelijk ouder worden. 

Er zijn weinig mensen die reikhal-
zend uitzien naar de tijd na hun     
vijftigste. ‘Jong’ zijn is tot nu toe 
vaak de norm geweest. 

Maatschappelijk is er teveel een 
negatieve beeldvorming ontstaan 
m.b.t. ouder worden en ouderen. 

Elke oudere beleeft het ouder  
worden anders. Dat is onder meer 
afhankelijk van de sekse, de      
persoonlijkheid, 

de levensloop, de maatschappelij-
ke en materiële positie en, niet in 
de laatste plaats, de gezondheids-
toestand. 

De verschillen tussen ouderen zijn 
veel groter en gevarieerder dan 
tussen jongeren. Hoezo is er een 
eenzijdig beeld van ouderen     
ontstaan? Ouderen kunnen een 
rijkere en beter gefundeerde visie 
op levenskwesties hebben dan de 
meeste jonge mensen. 
 

Het leven krijgt een andere     

betekenis 

Kleuter, puber, volwassene... 

Ouder worden is van de ene le-
vensfase in de andere glippen. 
 

KERMIS MATINEE!!!! 

Voor de eerste keer in ons 
“HUUKSKE” in de Hey-acker, wat 
was het gezellig!! 
Druk dat het was (met iets meer 
dan 50 personen van onze 600 le-
den. waar waren de anderen??) 
Maar OERGEZELLIG, 
 

Fijne en goede muziek, een band 
van 6 personen, we konden bijna 
alle nummers meezingen. Iedereen 
was constant op de vloer. 
Er was zelfs spontaan een polonai-
se. We werden ook nog verrast met 
oliebollen. 
 

De mensen klagen vaak dat er niks 

te doen is. We hebben de dansmid-

dag bekend gemaakt in de 2 week-

bladen, in Blik op Beneden-

Leeuwen en in ons Seniorencon-

tact. Dus het kan u niet ontgaan 

zijn. Wij hebben een fijne middag 

gehad, en iedereen vind het voor   

herhaling vatbaar. 

Muziek en dansvloerleggers,      
Hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
Het was GESLAAGD. 



vervolg 

“L i ev e r g o e d o u d w o rd e n       

d a n  t e l a n g  j o n g b l i j v e n ” 
 

Vaak ongemerkt en pas gevoeld 
als je terugkijkt op de voorbije ja-
ren. 

Pas achteraf realiseer je jezelf, dat 
je als oudere anders in het leven 

staat. Kenmerkend voor ouder 
worden is ook dat naarmate je   
ouder wordt, het leven een andere 
betekenis krijgt. Zaken van vroe-
ger, die toen zo belangrijk leken, 
blijken dat nu soms veel minder   
te zijn. 

Een van de speciale genoegens 
van de levensfase van ouderen 
zijn de herwonnen vrijheden en 
minder verantwoordelijkheden en 
de mogelijkheid om een inhaalslag 
te maken op levensgebieden die 
voorheen onderbelicht zijn         
gebleven. 

 

Terugkijken op het voorbije    

leven 

Wanneer mensen ouder worden, 
verandert ook de manier waarop 

zij hun leven bezien. Dit is nodig 
om goed met het ouder worden om 
te gaan: eerdere periodes van het 
leven afsluiten en een nieuwe     
periode in het leven aanvaarden.     
Ouderen beginnen in deze levens-
fase vaak met reflectie, terugkijken 
op de voorbije jaren en het evalue-
ren van hun leven. 

DE PEN: 
 

Ik ben Nelly van den Hurk, al 53 
jaar getrouwd met Piet vd Hurk, 
en woon sinds onze 
pensionering in Het Zand. Dat 
was wel wennen voor een schip-
persvrouw, die ook nog op het 
water is geboren. Maar zelfs 
“tuinieren” gaat me al aardig af. 
Zo draai ik al  meer dan 10 jaar 
mee bij onze Seniorenvereniging 
50+, waarvan ettelijk jaren in het 
bestuur. 
Mijn bijdrage bestaat vooral uit 
belastingformulieren invullen, 
ouderenadvisering en verder 
hand- en spandiensten verlenen 
bij activiteiten. Daar zit vaak nog-
al wat vergaderwerk aan vast. 
 

Als 5 jarige ging ik in Duitsland 
naar de Schippersschool en 
sprak al vlug aardig Duits. 
Daarna 10 jaar op het Internaat 
geweest in Oegstgeest bij Lei-
den. Lagere school -VGLO en 
ULO. 
Dus toen ik die LAUWSE Piet 
leerde kennen sprak ik LEIDS. 
Dat is nu wel anders. 
Hierbij een foto van mij, zodat 
jullie mij kunnen herkennen. 
 

IK GEEF DE PEN DOOR AAN:   
TOON en AN van STRIEN 



   

   

   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 



vervolg 

“L i ev e r g o e d o u d w o rd e n       

d a n  t e l a n g  j o n g b l i j v e n ” 
 

Als ze positief en tevreden op hun 
leven kunnen terugkijken en het 

gevoel hebben dat ze geleefd heb-
ben zoals ze wilden leven, 

worden ze zich ervan bewust dat 
hun leven zinvol is. Er zijn oude-
ren, die hun levenservaringen 

echter als mislukkingen zien en 

kunnen zich daardoor afvragen 

wat hun leven waard is geweest. 

Ouderen zijn er soms in deze fase 

van hun leven pas aan toe om oud 

zeer uit een eerdere fase op te rui-
men. 

Dan pas vindt die persoon 

voldoende kracht om met zichzelf 

de confrontatie aan te gaan en hier 

rust in te krijgen. 

Sommige ouderen verwerken de 

ervaringen uit hun leven dan ook 

in een autobiografie of in memoi-
res, en andere evalueren hun le-
ven en bespreken dit met familiele-
den en vrienden. 

Ouderen, die naar hun eigen idee 

voldoening ervaren over hun leven 

(of voldoening ervaren door 

alsnog minder fijne ervaringen uit 

het leven een plaats te geven) 
kunnen 

zich bewust worden van een 

vorm van wijsheid. 

Dit gevoel geldt als een van de 

kenmerken van ouderdom.  

Het ouder worden 
is de levensfase waarvan je hoopt 
dat alles op zijn plaats valt en je, 
als het kan, vrede kunt vinden 
met de kwetsbaarheid en eindig-
heid van je bestaan. 

    Kerstballen  schilderen 

Els Verweij nodigt u hiervoor uit 
 
Geplande data zijn: Op de vrijdagen 
27 november, 4 , 11 en 18 december 
van:   9.30  tot 11.30 uur 
Mocht u dit tijdstip te vroeg vinden 
kan het eventueel ook 
van: 10.00 tot 12.00 uur 
 
Wilt u zelf de materialen kopen?    
(Bij de ACTION voor een prikkie) 
 
Verf:  
de kleuren wit, groen, rood en geel 
Kwastjes:  3 stuks 1x nr. 2, 1x nr. 4 
en 6 stuks "profi van Eyck" 

Potlood - HB 
(Kunst) kerstballen: Aanbevolen 
wordt deze bij bijv.                                      
Groenrijk te kopen, 
                                                                    
( hier zijn ze n.l. per stuk te koop) 

Van thuis meebrengen 

Lege (HAK)- potjes 
Doekje om de kwasten schoon te 
maken 
Onder het genot van een kopje koffie 
of thee  (€ 0,60) kunnen we alvast 

in de kerststemming komen 

Els Verweij 

telefoonnr. 592450 



GEKLETS van TEUN en BETS !!!! 

Ik lees op zowat elke pagina 

 dat de ouderen er op 

achteruit gaan  

Zijn we zuinig geweest en 

hebben we hard gewerkt 

voor ons pensioen en daar 

worden we nu voor gestrafd 

Ja, we hebben al veel moeten 

inleveren maar er gaat nog 
wat 

van af. Schandalig! 

Daar blijft het niet bij want 
voor de zorg moeten we ook 

weermeer gaan betalen. 
Zeg maar: 

“Meer voor minder”. 

Nou, de kans is groot dat er 

flink bezuinigd wordt op de 

WMO. Hoe zou dat bij onze 

gemeente zijn? 

Hoezo minder? 

Waar moeten we eigenlijk 
zijn voor meer informatie? 

Gemeente? Stuw?          
Wijkverpleegkundige? 

Vraagwijzer? Voormekaar? 

Okee. Ik bel of mail meteen 

met de voorzitter. Hopelijk 

bellen of mailen er meer 
leden. 

Geen idee!! We zouden aan 
de Seniorenvereniging kunnen 

 vragen of dit een goed thema  

is  voor een                       
activiteiten middag! 



Kwetsbare 
ouderen 

De meeste ouderen voelen zich tot op 

hoge leeftijd gezond en gelukkig. Een 

kleinere groep is meestal op deze 

leeftijd afhankelijk geworden van 

zorg en ondersteuning. In de over-

gang tussen deze twee groepen bevin-

den zich de kwetsbare ouderen. Zij 

lijken op het eerste gezicht nog rede-

lijk gezond, maar relatief kleine licha-

melijke en psychosociale problemen 

stapelen zich op, waardoor 

vaak (te) laat hulp gevraagd of gebo-

den wordt, pas als er al ernstige pro-

blemen ontstaan zijn. 

In een aantal gevallen was achteraf 

gezien een opname in het verzorging- 

verpleeghuis niet nodig geweest of 

had uitgesteld kunnen worden, als 

hun kwetsbaarheid eerder gesigna-

leerd was en met de juiste ondersteu-

ning hun kwaliteit van leven behou-

den had kunnen blijven. 

Belang van vroegsignalering 

Het zo vroeg mogelijk signaleren en 

erkennen van (geestelijke) achteruit-

gang is belangrijk. Voor de proble-

men, waar de oudere tegen aan loopt 

kan een verklaring zijn. 

Vragen , die een mantelzorger of 

thuiszorgmedewerker heeft over de 

oudere, kunnen in een juist kader ge-

plaatst worden en begrepen 

worden en dit kan behalve verdriet 

ook rust geven. Vroegtijdige diagno-

se geeft de oudere zelf de tijd 

om nog een aantal zaken te regelen. 

De familie en de thuiszorg kunnen 

adviezen krijgen om op een 

goede manier steun te geven en con-

tact te houden met de oudere. 

Waaraan zie je dat er iets aan de 

hand kan zijn? 

Zowel de huisartsen als de thuiszorg 

en de Stichting Alzheimer hebben 

richtlijnen op gesteld om te 

signaleren of er iets “niet pluis is” 

Sommige huisartsen gebruiken een 

“niet pluis index”, die door de GGZ 

in Groningen ontwikkeld is. 

Deze vragenlijst bevat vragen naar 

verlieservaringen (dood partner), ver-

driet, lichamelijke beperkingen, 

slaappatroon, alcoholgebruik, zelfver-

waarlozing, eenzaamheid, angst, ge-

heugen, oriëntatie in plaats 

of tijd, concentratie, teveel of te wei-

nig praten , moeheid, stemming, hoop 

op toekomst, veel of weinig 



Vervolg: Kwetsbare ouderen 

contacten, sociaal gedrag, decorum 

verlies (gedraagt zich in gezelschap 

onbehoorlijk zonder dit zelf 

door te hebben), achterdochtig, hallu-

cineren (iets zien, dat er niet is), 

boosheid en anderen bedreigen. 

De thuiszorg heeft een 10 punten 

checklijst: 

Wordt de woning goed schoongehou-

den, worden planten en dieren goed 

verzorgd, wordt kleding gewassen 

en opgeruimd, wordt de post geopend 

en verwerkt, wordt er teveel/te weinig 

gegeten, wordt 

er teveel/te weinig ingekocht, is er 

geen/weinig contact met familie, ken-

nissen en buurtgenoten , is de 

cliënt snel boos, verdrietig, onrustig, 

lusteloos of opstandig, Valt cliënt 

vaak in herhaling, klaagt cliënt 

over vergeetachtigheid? 

De Stichting Alzheimer noemt het 

volgende: 

De eerste verschijnselen van demen-

tie verschillen per persoon en per 

ziekte. Meestal kaart de partner 

of familielid het zogenaamde 'niet 

pluis gevoel' aan. Aanleiding zijn 

veranderingen in de persoon (ten 

opzichte van hoe deze altijd was): 

subtiele maar terugkerende  

geheugenklachten, gedragsproblemen 

en veranderingen in karakter De ou-

dere krijgt bijvoorbeeld moeite met; 

zich iets herinneren wat kort 

geleden is gebeurd, zich aanpassen 

aan nieuwe omstandigheden, zich 

oriënteren, het juiste woord 

vinden, nieuwe dingen leren, zijn 

emoties onder controle houden, be-

slissingen nemen, rekenen en 

met geld omgaan. 

Uit het bovenstaande komt naar vo-

ren dat er tussen de signalen die ge-

noemd worden verbanden zijn, 

maar dat ze vanuit een verschillend 

perspectief respectievelijk huistarts , 

thuiszorg of mantelzorger 

genoemd worden. 

Een enkel signaal hoeft niet veront-

rustend te zijn. Maar als U een aantal 

signalen tegelijkertijd merkt en 

een “niet pluis gevoel” krijgt , ga naar  

uw huisarts, die u kan helpen om Uw 

zorgen te delen en tijdig advies of 

hulp te regelen. 

Klussendienst:  

Leo Janssen tel: 592861 

Klussen melden bij:  

Piet Hulsen tel: 541233 tussen 

12:30-13:30 en 18:00-19:00 uur  

Water, Verwarming, Electra       

Vacature:..  



Annie Heesakker - van Oijen 3 

Frans van Leeuwen 3 

Frans van Rossum 3 

Wim van Elk 4 

Van Zwam - Hol 5 

Gradus Dekkers 6 

Piet Selissen 6 

Mien van Gelder - Peters 7 

Annie Gruijthuijsen - van Oijen 7 

Hanne Boogerd - van Altena 8 

Burgers - van de Pol 8 

Marga van Hulst 8 

Henk Jacobs 8 

Herman Hermsen 9 

Piet van Kaauwen 10 

Ida de Keijzer - de Kleijn 11 

Betty v.d. Vorst - de Bie 11 

Bertha de Wit - Tuinier 12 

Annie vd Wert - de Kock 13 

Joop Koolhout 15 

Diny Arts - Sas 16 

Cocky Helsloot 16 

Willems 17 

Marie Soetekouw 18 

Els Jacobs - van de  Coolwijk 19 

Jan Loos 20 

Annie Walbeek - Janssen 20 

Riek Hol-Vos 21 

Annie Zondag - van Tiem 22 

Truus van Elst v. Summeren 24 

Johanna Reuser 24 

Ai de Weijert 24 

Sjef van Oosteren 26 

Cor van Tiem 27 

Corry Looys-de Beer 28 

Jan van Oijen 28 

Theo van Dodewaard 29 

Ria van Sommeren - van Gent 30 

Rien Vermeulen 31 

Balvers - Stevens 2 

Thea Gubbels - Zoetekouw 2 

Ineke Dieke 3 

Van Oijen 3 

Van Rossum - Reuser 3 

Herman Gubbels 4 

Balvers - Stobbink 6 

van Gelder 7 

Gonny Witsiers - van Gessel 7 

Koos Gremmen 8 

Wim Platenburg 9 

Rita van de Heuvel - Persoon 10 

Trees v.d. Berg - v d Broek 11 

Christien Janssen - van de Laarschot 11 

Annie den Bieman 12 

Truus van Gelder - den Biesen 13 

Bets Dekkers - Krielen 15 

Dekker 17 

Toos van Wamel 17 

Joyce Zaal - Schreefel 20 

Vica van Zwam - van Schaik 20 

Riek Brands 21 

Zus Willems 21 

Lambert Ouwens 23 

Koosje Thijssen-van Oijen 23 

Annie Hermsen - van Leeuwen 25 

Ellie Kooymans 25 

Silvia Meulepas 26 

Joke van Gelder - Dekkers 27 

Jan van Oijen 27 

Wim Lemmers 29 

van Gelder 30 

Willemien Romijnders - van Mook 30 



WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 

 

Zorggroep Maas & Waal biedt senioren uit 
Beneden-Leeuwen de mogelijkheid om 1 keer 

per maand van een thema buffet-avond en /
of van een patisseriemiddag te genieten. 
 

Maandelijks Thema op de laatste vrijdag van de maand! 
Voor dit kwartaal zijn dit: 

Aanvangstijd: 17.00 uur. 

De bedragen zijn exclusief drank. 

Als u deel wilt nemen aan een van deze themabuffetten dan kunt u zich op-

geven bij de receptie van St. Elisabeth of aanmelden via telefoonnummer 

(0487) 59 96 00. 

Maandelijkse patisserie 

Iedere maand zijn er thema gerelateerde hapjes te       

verkrijgen in de Plaza.  

 

Dit jaar staat ook nog gepland: gezonde hapjes tijdens een Wellnessbeurs op 

26 september, erwtensoepverkoop en een speculaas-banketstaafverkoop 

met warme chocolademelk.  

 

Voor de exacte data en activiteiten kunt u contact opnemen met de receptie 

van St. Elisabeth, telefoonnummer (0487) 59 96 00. 

27 nov. Groningse Rijsttafel 

  € 12,50 

30 okt. Wildbuffet 

  € 15,00 



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 



Kort nieuws uit de regio 

Verlenging expositie           

historische breisels in 

museum Tweestromenland   

Vanwege het succes-

volle Breifestival in het 

weekend van 29 en 30 

augustus heeft het 

museum besloten een 

gedeelte van de        

expositie te laten 

doorlopen. Tot eind 

2015 zijn nog vele   

historische breisels uit 

de kledingverzameling 

van het museum te   

bewonderen. 
  
Door de geslaagde   

opzet van het           

Breifestival ligt er het 

plan om in het najaar 

2016 opnieuw een 

Breifestival te            

organiseren.  

Kerstviering 2015 

Misschien een beetje vroeg, maar 16  

December is er weer een Kerstviering. 

Deelname kost €10,00 p.p.  

Te koop op dinsdag 8 en donderdag 16 

December. 

Voor dit bedrag krijg je ook 2 consump-

tiebonnen. 

Dus noteer 

data in uw 

agenda. 

In het laatste Senioren-
contact staat vermeld dat 
er van dinsdag 12 t/m 
zondag 17 januari 2016 
de SeniorenExpo plaats 
vindt, een pikant detail: 

op zondag 17 januari 
2016 treedt die dag 
het Lauws koor                     

“Trug in de tèd” Op. 

Fans van ons kunnen 
dan genieten van ons             

optreden. De tijden van 
de optredens zijn nog 
niet bekend maar dat zal 
meerdere malen die dag 
gebeuren. Dus noteer dit 
alvast in uw agenda en 
kom op die zondag met 
grote Lauwse getale naar   

Veldhoven. 

Wist u dat…? 

16 

dec



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 


