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Woordje van de voorzitter 

Afscheid nemen 

Afscheid nemen van 2015 is niet zo moeilijk want bijna iedereen gaat feestelijk en 
met de beste wensen 2016 weer in. Mensen zijn er wel aan gewend om afscheid te 
nemen. Een andere baan, een andere school, een ander huis, een andere partner 
en zo veranderen er wel meer zaken in je leven waarbij je afscheid neemt van het 
ene om door te gaan met het andere. Het meest voelbare en tragische afscheid is 
toch wel het afscheid dat je moet nemen van een dierbare. Iedereen die in 2015 af-
scheid heeft moeten nemen van een dierbare wens ik heel veel sterkte. 

Onze vereniging heeft het eerste volle jaar in Ons Huukske bijna achter de rug. Ik 
neem vol trots en met een goed gevoel afscheid van 2015 en de sfeer in Ons 
Huukske. 

Tijdens de vrijwilligersmiddag hebben wij, op een waardige manier, afscheid geno-
men van het langstzittende bestuurslid Nelly Broeder. Nelly heeft ruim 25 jaar een 
bijdrage geleverd aan het besturen van onze vereniging. Dat Nelly haar hulp blijft 
geven bij het koersballen, de kerstviering en de bingo waarderen wij zeer. 

In het bestuur afscheid nemen van Nelly betekent tijdig op zoek gaan naar een 
nieuw lid dat bereid is zich in te zetten voor het wel en wee voor de senioren van ons 
dorp. Gelukkig is Harrie Pastors bereid om vanaf nu zitting te nemen in ons bestuur. 
In de ledenvergadering van maart 2016 zullen wij zowel Kees de Haas als Harrie 
Pastors voordragen als bestuurslid. 

Het bestuur heeft, in overleg met de klussers, de werkwijze van de klussendienst 
van onze vereniging opnieuw vastgelegd. De werkwijze staat elders in het boekje. 
Helaas hebben wij geen vrijwilligers meer die u van dienst kunnen zijn bij tuinwerk-
zaamheden. Om de leden toch van dienst te kunnen zijn hebben wij contact gelegd 
met Studentenklusjes, een groep die ons, tegen een redelijk tarief, behulpzaam kan 
zijn op meerdere gebieden. Folders van Studentenklusjes liggen in de zaal en elders 
in dit boekje stellen zij zich aan u voor. Als blijkt dat de samenwerking tussen onze 
vereniging en Studentenklusjes succesvol wordt kan onze vereniging rekenen op 
extra hulp van deze groep. 

In het nieuwe jaar bouwen we verder aan de gezelligheid, de sfeer en de activiteiten 
in Ons Huukske. Wij zullen, met name, aandacht besteden aan maaltijdenservice, 
nieuwe activiteiten zoals darten en sjoelen, vrije inloopochtend (of- middag) en dans-
middagen. Uiteraard staat het bestuur ook zeer open voor initiatieven vanuit de le-
den. Als laatste zal het bestuur veel meer aandacht gaan besteden aan de huisves-
ting van onze vereniging. Hiervoor gaan wij in gesprek met de wethouder. Daarnaast 
met beheerders van de zorggroep, de nieuwe Rosmolen en 6 gebouwen waar wij 
heel misschien gebruik van zouden kunnen gaan maken indien het contract voor 
Ons Huukske na 2017 niet verlengd wordt. Helaas verlaagt de gemeente met ingang 
van 2016 de huursubsidie voor alle verenigingen. Om de huurkosten toch op te kun-
nen brengen wordt de contributie vanaf 01-01-2016 verhoogd met 1 euro. In de le-
denvergadering van maart 2015 hebben de leden ingestemd met dit voorgenomen 
besluit. 



Woordje van de voorzitter 

Regelmatig horen wij: “Ik heb liever de Nestor”. Als bestuur zouden we kunnen over-
wegen om dan maar weer naar KBO Gelderland te gaan maar we kunnen ook pro-
beren om de Nestor naar ons toe te halen. Het bestuur kiest vooralsnog voor dit laat-
ste. Vanaf nu liggen in onze gratis bibliotheek meerdere exemplaren van de Nestor 
ter inzage. Ons Huukske is doordeweeks zo goed als alle dagen open tussen 09:30 
en 16:30 uur. Alle leden zijn van harte welkom om te lezen, te kaarten of gewoon 
een lekker kopje koffie te drinken en gezellig bij te kletsen. 

Tot slot wens ik alle leden heel fijne feestdagen, een gezellige oudejaarsavond en 
een zeer gezond en gelukkig 2016. Ik zou het geweldig vinden om in 2016 meer le-
den in Ons Huukske te mogen begroeten. 



Bedevaart naar Lourdes per bus, trein of 

vliegtuig 

In het jaar van de Barmhartigheid 

Wilt U in 2016  ook met ons mee naar 

Lourdes!! 

De Lourdesgroep Bisdom ’s Hertogenbosch organiseert in 

samenwerking met de Stichting Organisatie Limburgse              

Bedevaarten een bus- trein- en vliegreis naar Lourdes. 

De busreis is van 20 t/m 28 mei 2016 

De reis wordt verzorgd door een reisleidster, 2 medewerkers van de    

Lourdesgroep  

en een pastoraal begeleider. 

Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. De busreis is een vernieuwde 

reis. Onderweg worden andere plaatsen aangedaan als vorige jaren.        

Dus voor de mensen die vaak met de busreis zijn mee  geweest weer een 

aangename verandering. 

De treinreis is van 1 t/m 8 september 2016.  De trein vertrekt uit        

Maastricht. 

Vanuit Den Bosch gaan we met een touringcar naar het station in Maastricht. 

De pelgrims die met het vliegtuig gaan logeren in Lourdes in hetzelfde 

hotel als de bus- en treinreizigers. Het vliegtuig vertrekt vanaf vliegveld 

Eindhoven. 

Met de trein kunnen ook mensen mee die hulp nodig hebben bij het dragen 

van de koffers en eventueel een rolstoel nodig hebben in Lourdes. 

U krijgt veel hulp en aandacht  van de Bernadettekes, de vrijwilligsters van 

de Lourdesgroep. 

Mensen die veel zorg nodig hebben kunnen verzorgd worden in het accueil 

(verzorgingshuis) door onze eigen Nederlandse vrijwilligers. Diaken Philip 

Weijers verzorgt weer het pastoraat. 
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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, 

tel: 0487- 592519 

of via email:  

jeannedeweijert@outlook.com 

Welkom!!!!!!! 
Iedere donderdagmiddag spelen 
wij met een klein groepje    

koersbal in onze zaal ,,Ons Huukske".  in de Hey-Acker. 
Wij zouden het leuk vinden als er een aantal dames of heren met ons 
mee willen spelen. Aanvang: 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
Kom gerust een keertje kijken, u bent van harte welkom. 
Hartelijke groet, Nellie Broeder 

Verschijningsdata 2016                 

Ons en Seniorencontact 50+ 

Ons verschijnt in 2016 steeds op de 
eerste maandag van de maand. In juli 
verschijnt er geen Ons in verband 
met het dubbelnummer in augustus. 

Data in de kleur rood verschijnt           

Ons en Seniorencontact 50+ 

Editie  Verschijningsdatum 2016 

1        4 januari 
2        1 februari 
3        7 maart 
4        4 april 
5        2 mei 
6        6 juni 
7/8     1 augustus 
9        5 september 
10      3 oktober 
11      7 november 
12      5 december 
Rondom deze data zal het magazi-
ne Ons en Seniorencontact  be-

zorgd worden. 

mailto:jeannedeweijert@outlook.com


OP VAKANTIE GEWEEST??? 
 

Hebben jullie ook  mooi weer gehad? Nou ja alle soorten weer bedoel ik. 
Dat kun je verwachten als je in Europa blijft, zon, regen, wind. 
De ene dag 30 graden, dan weer regen en 20 graden, wind in kracht 0 tot 9/10 
Beaufort. Ja zo maak je nog eens wat mee.  
Wij gingen met de boot richting Maastricht, het was prachtig weer en de eerste da-
gen heerlijke zon en niet te heet. Maar het weer sloeg om en we moesten onze  re-
genkleding tevoorschijn halen. 
Ook de kachel kon weer aan, want de wind blies stevig. 
Maar ja, we hadden afgesproken dat we na Maastricht naar Zeeland zouden gaan 
om de Tour de France te zien, dus niet zeuren en varen. 
Het weer knapte op en we liepen met onze vrienden naar de Zeedijk. 
Ja “ze” gaven hier en daar een buitje op. Nou ja natuurlijk meer hier dan daar!!  Maar 
met paraplu en veel plezier eropaf. 
Dat hebben we geweten, het kwam met bakken uit de hemel en de wind was ook 
stevig. 
Maar dit mocht de pret niet drukken, we hebben de renners gezien (in een flits). 
Weer op de boot, droge kleren aan en een borreltje genomen tegen de koude voe-
ten. 
De andere dag prachtig zeilweer, dus de zeilen gehesen 
en lekker gezeild. 
Nog een paar dagen goed weer, maar in de Biesbosch 
was het weer mis , dus weer de regenkleding aan  om  
de hond uit te laten. 
Door de harde wind, zeg maar storm, waren er diverse 
bomen gesneuveld en moesten we soms klauteren over 
de takken en stronken. Dat is wel goed voor de conditie. 
En de hond had het meeste plezier. 
Toch maar terug naar onze thuishaven Maasbommel 
want de stapel “was”, was aardig opgelopen. 
 
Na een weekje thuis begon het weer te kriebelen, dus 
we besloten om naar het Skutjesielen in Friesland te 
gaan. De ijskast weer gevuld en op weg.  
De eerste twee dagen prima weer, maar oh jee, ze voorspellen STORM en dat is 
niet leuk als je over het IJSSELMEER moet. 
Dan maar een dagje wachten en nog een dagje, want “ZE” geven nog steeds harde 
wind aan. 
Op dag drie is de lol eraf en gaan we terug, toch maar weer richting De Biesbosch. 
En zoals meestal lacht het geluk je tegen als je het niet verwacht. 
Onze eerste stopplaats voor de nacht is in Meerkerk en laat daar nou een  
”CHINEES” aan de waterkant zijn. Heerlijk gegeten! En niet zelf af hoeven          
wassen !!!. 
Na nog een paar dagen rondzwerven op het water in ons mooie landje, gaan we 
weer richting Maasbommel. Het is al augustus, voorlopig blijven we thuis. 
Toch hebben we een fijne vakantie gehad. 



Kerstviering 

Woensdag 16 december 2015 

Ons Huukske (De Hey-Acker) 

 

De kaartverkoop is op dinsdag 8 en                          
donderdag 10 december van 14.00 tot 16.00 uur         

in Ons Huukske. Kaartjes kosten € 10,00 p.p. 

 

PROGRAMMA 

 15.30 uur De deuren van Ons Huukske 
gaan open. 

    Voor aanvang van de gebedsdienst   
   worden boekje uitgereikt met de liturgie  

   van de dienst. 
 

   16.00 uur Gebedsdienst, voorgegaan door 

   pastoor Marc Massaer.     
   Nelly v.d.Hurk en Riet Maas lezen een  

   gedicht of toepasselijk verhaal voor.         
         Koor “CON DIOS”, onder leiding van      

   dirigent Ton de Waal, zorgt voor de   
   begeleiding van de gebedsdienst. 

 

16.45 uur Feestelijke kerstbuffet. 

 

18.00 uur Optreden van het koor The Lads .               

Het koor zingt bekende en gezellige 
liederen, onderbroken door een korte pauze. 
 

19.30 uur Einde kerstviering 



Het Toon Hermans Huis Tiel wat is dat en wat gebeurt daar? 
 

Eén op de drie mensen wordt geconfronteerd met kanker in haar of zijn le-
ven.  
Kanker is een ingrijpende ziekte. Naast het lichamelijk ziek zijn brengt het 
angst, onzekerheid, emoties en onbegrip met zich mee. Hierdoor verandert 
uw leven en vaak ook dat van de mensen om u heen. Velen kunnen geen of 
onvoldoende steun vinden bij familie, vrienden of hulpverleners. 
 

Het Toon Hermans Huis Tiel is een laagdrempelig inloophuis voor iedereen 
die te maken krijgt met kanker en gebukt gaat onder onzekerheden, emoties 
en onbegrip. Dit geldt voor patiënten maar eveneens voor familieleden, 
vrienden en collega’s.  
Kunt u nog steeds niet overweg met uw onzekerheden en emoties; wordt u 
nog steeds niet begrepen, dan bent u bij ons van harte  welkom. Onze pro-
fessioneel opgeleide gastvrouwen en gastheren kunnen u  en uw naasten 
mogelijk helpen.  
Door met elkaar te praten, te huilen en te lachen, maar ook door samen acti-
viteiten te ondernemen.  
Tevens kunnen zij u informeren en adviseren of u in contact brengen met 
lotgenoten. 
Vanuit de Betuwe en de gemeente West Maas en Waal kunt u bij ons terecht 
voor een luisterend oor en voor diverse vormen van ondersteuning.  
 

Onze activiteiten 
Individueel gesprek 
Schilderen, boetseren en tekenen bij  “Kunst geeft Kracht” 
Fotografie 
Samen koken 
Zingen bij ons koor “Zingen voor je leven” 
Yoga en Aikido 
Ontspanningsmassage 
Prostaatkanker bijeenkomsten  
Themabijeenkomsten  
Informatie over patiëntenverenigingen en gespreksgroepen over kanker 

 

Openingstijden 
Onze vaste openingstijden zijn op dinsdag van 10.00 tot 21.00 uur en 
woensdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Eventuele andere ope-
ningstijden kunt u vinden op onze website.(www.thht.nl) 
 

Kosten 
Het Toon Hermans Huis Tiel en zijn parkeerplaats zijn vrij toegankelijk en 
kosteloos. Rolstoelpatiënten zijn welkom.  De vele activiteiten waaraan u 
kunt deelnemen zijn kosteloos; voor een aantal kan een kleine vrijwillige bij-
drage worden gevraagd.  

http://www.thht.nl


Wat hebben we een prachtige nazomer gehad. 
Ach ja het regende wel eens, maar dat is goed voor bloem en plant. 
Alles is weer gestart bij de Seniorenvereniging, de Bingo draait weer, het 
kaarten, handwerken, biljarten, boetseren, bowling, koersbal zijn weer be-
gonnen, dus er is steeds iets te doen. 
Maar men kan ook rustig komen om even een praatje te maken, er is koffie 
of thee (a € 0,60). 
Men kan iedere middag van maandag t/m vrijdag vanaf 13.30 uur even bin-
nenlopen, om sfeer te proeven, er zijn dan meestal mensen aan het biljarten. 
We willen volgend jaar de woensdag als vaste inloopmiddag maken, 
daarvoor zoeken we enkele vaste medewerkers ( m/vr), die in wisseldienst 
dit op zich willen nemen. 
Denk er eens over na. 
 
Redactie Seniorenvereniging 50+ 

Vervolg: Het Toon Hermans Huis Tiel wat is dat en wat gebeurt daar? 
 
Kosten 
Het Toon Hermans Huis Tiel en zijn parkeerplaats zijn vrij toegankelijk en 
kosteloos. Rolstoelpatiënten zijn welkom.  De vele activiteiten waaraan u 
kunt deelnemen zijn kosteloos; voor een aantal kan een kleine vrijwillige bij-
drage worden gevraagd.  
 

Samenwerking 
Het Toon Hermans Huis Tiel werkt samen met alle kankerspecialisten en 
verpleegkundig specialisten oncologie van het ziekenhuis Rivierenland. Huis-
artsen, praktijkondersteuners en andere 1ste lijns gezondheidswerkers in de 
Betuwe en gemeente West Maas en Waal kunnen patiënten en derden at-
tenderen op de mogelijkheden die er in het Toon Hermans Huis Tiel worden 
geboden. 
 

Kwaliteit 
Om onze kennis en kwaliteit actueel te houden werkt het Toon Hermans 
Huis Tiel samen met het KWF en het IPSO (organisatie voor inloophuizen en 
psycho-oncologische centra) www.ipso.nl 
 

Financiële steun 
Het Toon Hermans Huis Tiel heeft een ANBI status en ontvangt geen over-
heidssubsidies. Het is volledig afhankelijk van giften, donaties, collectes en 
legaten.  
 

Adres: Toon Hermans Huis Tiel, Lingedijk 58, 4002 XL Tiel op de tweede 
etage. 
Telefoon: 0344 – 606459    www.thht.nl 

http://www.ipso.nl




Vrijwilligersmiddag 

Zaterdag 24 oktober was het dan weer zover. Wij (vrijwilligers) werden uitge-
nodigd voor een gezellig middagje, uit dankbaarheid voor het werk dat het   
hele jaar door gedaan wordt. 

Om drie uur waren wij aanwezig in Ons Huukske. Het was meteen een druk-
te van jewelste. Allemaal, ja, ja vier     consumptiebonnen per persoon. 

Wij begonnen met koffie en taart.     hmhmmmm!! 

De voorzitter opende de middag met een welkomstwoord.  Daarna werden 
Nel en Sjaan gehuldigd met een prachtige bos bloemen. Deze twee dames 
zijn al 25 jaar actief als vrijwilligster bij Seniorenvereniging 50+. Nou, dat is 
zeker een bloemetje waard. (zie foto’s) 

Daarna werden we aangenaam verrast door de “Vrouwe van Lauwe” die 
twee keer drie kwartier voor een prachtige Play Back Show zorgden, met 
mooie gedichten en sketches (zie foto’s). 

De kleding en het tempo was geweldig, er was bijna geen tijd om te drinken 
of met elkaar te kletsen. 

De dames kregen een daverend applaus, dat hadden ze verdiend. 

Daarna was er een warm en koud buffet met een lekker toetje ter afsluiting. 

Toen was er tijd om met elkaar te praten en er kon zelfs gedanst worden. 

Al met al een fijne middag. Ik ben blij dat ik vrijwilligster ben,  anders had ik 
deze middag gemist en dat zou jammer zijn. 

Tonnie Crommentuyn. 



 

Heeft u hulp nodig bij een klusje in of rondom het huis? 

Heeft u weleens klusjes in of rond het huis waar u nooit aan toe komt? Wij hebben 

voor u de oplossing! Studentenklusjes.nl bemiddelt tussen Maas en Waalse studen-

ten en particulieren. U kunt aangeven welke klusjes wanneer gedaan moeten      

worden. Wij gaan voor u op zoek naar een geschikte student of scholier.                 

Zo heeft u meer vrije tijd en heeft de student of scholier een leuk bijbaantje! 

Voorbeelden van klusjes: 
Studenten en scholieren kunnen u helpen bij: 

 Huishoudelijke taken zoals stofzuigen, strijken, dweilen, sanitair schoonmaken, 

ramen lappen, boodschappen doen, de auto wassen, afstoffen, afwassen. 

 Tuinonderhoud zoals grasmaaien, de heg snoeien, onkruid wieden, bladeren 

vegen en wekelijks tuinonderhoud. 

 Digitale klusjes zoals hulp met de telefoon, tablet, computer, comput-

erprogramma’s en het installeren van uw televisie. 

 Overige klusjes zoals oppas, de hond uitlaten, hulp bij het verhuizen, de zolder 

opruimen, chauffeursdiensten.  

Tarieven: 
De student of scholier die het klusje uitvoert is tussen de  

15 en de 23 jaar oud. De uurtarieven per uur zijn volgt: 

Contactgegevens: 
Studentenklusjes is gevestigd in d’n Bogerd in Druten.       

U bent hier van harte welkom voor een kopje koffie of thee. 

Wij zijn geopend op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur. 

Ons telefoonnummer is 0487-745006 en ons e-mailadres is 

info@studentenklusjes.nl. Voor alle informatie verwijzen wij 

u graag door naar onze website www.studentenklusjes.nl. 

Hier kunt u ook direct een klusje aanvragen. 

Leeftijd Tarief 

15 €        7,50 

16 €        9,00 

17 €     10,00 

18 €     11,50 

19 €     12,50 

20 €     13,50 

21 €     14,00 

22 €     14,50 

23 €     15,50 



"meer bewegen" 
  
Aansluitend op de mededeling van onze sportcoach Iny van Koolwijk 
in het augustusnummer, bijgaand de data voor "meer bewegen" in 
het     voorjaar 2016, woensdagmorgen van 11-12 uur: 
 

06, 13, 20 en 27 januari; 03, 17, 24 februari,                                           
(dus niet 10 februari met carnaval)                                                              
03, 10, 17, 24 en 31 maart;  
06, 13, 20 april (niet op 27 april i.v.m. koningsdag)                               

en tenslotte  4, 11, 18 en 25 mei. Dus wel in de schoolvakanties. 

Ruim 25 jaar vrijwilligster binnen onze vereniging. 
 

Sjaan en Nellie staan tijdens de vrijwilligersmiddag even in het 

middelpunt van de aandacht. 

Uiteraard hebben de dames het bosje bloemen meer dan        

verdiend. 

Sjaan en Nellie van harte bedankt voor jullie geweldige inzet. 



K U N S T G R O E P 

Aan de leden 

Na enig speurwerk is in de voorbereidingscommissie een opvolger gevonden voor 
Toon Banken. 

Het is Theo Salet geworden, zodat de commissie nu bestaat uit Frans van Rossum, 
Riet Maas en Theo Salet. Zij hebben als eerste voorstel een bezoek aan het 

Nationaal Bevrijdingsmuseum, 

Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek op 12 december aanstaande. 

Vanaf 20 november is daar een nieuwe tijdelijke tentoonstelling “De Polen. 
Bevrijders in Ballingschap”. Het verhaal van de Polen is één van de meest 
aangrijpende en tegelijkertijd minst belichte verhalen uit de bevrijdingsgeschiedenis. 

De Tweede Wereldoorlog begon in Polen en de bezetting was daar zeer repressief, 
getuige ook de beruchte vernietigingskampen. Maar er was ook een grote 
verzetsbeweging. Daarnaast waren veel Polen actief buiten hun thuisland. Hun 
wapenspreuk was “Voor uw en onze vrijheid””, maar aan het einde van de oorlog 
werd Polen een satellietstaat van de Sovjet-Unie. Een bittere teleurstelling: veel 
polen bleven dan ook hun hele leven in Groot Brittanië of Nederland. 

Entreeprijs: voor volwassenen € 9,- en voor studenten c.q kinderen van 7 t/m 17 
jaar € 5,-. Voor Museumkaarthouders gratis. Kosten gids € 5,- p.p. ter plaatse te 
betalen aan Riet Maas.  

De vervoerskosten-regeling is van toepassing: 90 km x €0,20 = € 18,-: door 4 
inzittenden = € 4,50. 

Afrekenen met de chauffeur, die de passagiers tussen 12.40 uur en 12.55 uuur thuis 
ophaalt. 

Diegenen die willen deelnemen kunnen zich voor 14 november opgeven bij Theo 
Salet (liefst per Email: thwm.salet@hetnet.nl, maar eventueel ook per telefoon: 0487
-593781). Hierbij ook aangeven als men wil meerijden.  

Het programma:  

13.00 uur: gezamenlijk vertrek per auto vanaf de Hey-Acker.  

13.45 uur: aankomst in Museum 

14.00 uur: start rondleiding(en) van circa 1,5 uur daarna naar keuze op eigen 
gelegenheid koffie,  

                  verdere bezichtiging museum of bezoek aan Canadese begraafplaats. 

17.00 uur: museum gaat dicht en wij naar huis.  

 



Vervolg: K U N S T G R O E P 

Voor 2016 staan op de planning: 

                  In februari      Gouda,  museum Gouda 

                  In maart          ‘s-Hertogenbosch,  tentoonstelling Jeroen Bosch 

                  In april/mei     Gorssel, nieuw museum met voormalige collectie van 
Scheringa.  

De exacte data voor deze kunstbezoeken kunnen we nog niet geven, omdat we 
merken dat een aantal leden een voorkeur heeft voor de donderdag in plaats van 
altijd op zaterdag. Een belangrijk voordeel is dat het doordeweeks minder druk is. 
Wij stellen ons voor onder de deelnemers van 12 december hierover een eerste 
enquête te houden. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens Riet Maas en Frans van Rossum, 

Theo Salet  

Verolg: Bedevaart naar Lourdes per bus, trein of vliegtuig  

Tevens wordt U van harte uitgenodigd voor de Informatie bijeenkomst. Op 

deze middag kunt U alles te weten komen over de reizen. Er wordt dmv een 

powerpoint-presentatie, informatie gegeven over de reis, het leven van Ber-

nadette en  de bedevaartplaats Lourdes. 

U bent welkom op: 

Zondag 24 januari 2016 om 14:00 uur. 

Locatie:       Kelderzaal van de Joannes Parochie 

Adres:        de Lind 52 in Oisterwijk  Ingang Peperstraat, achter de kerk.               
       Er is een lift aanwezig   

 

Wilt U meer weten  over deze reizen vraag dan de uitgebreide informatie aan bij; 

Joke Hoekman tel. 013-5216701  GSM 06-42347729 

Peter van den Brand tel. 073-5217679 

Veel informatie kunt U vinden op onze website:  

www.lourdesgroepbisdomshertogenbosch.nl  

http://www.lourdesgroepbisdomshertogenbosch.nl


Klussendienst:  

Klussen melden bij:  

Leo Janssen tel: 592861                 

U wordt geholpen door:          

André Jacobs of Piet Hulsen            

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

uur 

Voor alle kleine klusjes op het    

gebied van Water, Verwarming. 

Zie elders in dit boekje voor uitleg. 

Nieuw (aspirant) bestuurslid                      

Senioren Leeuwen 50+ 

Ik ben Harry Pastors, ruim 75 jaar gele-

den geboren in Brabant in een boerenge-

zin en als gevolg van oorlogshandelingen 

op 4 jarige leeftijd met mijn ouders ver-

huisd naar Neerbosch bij Nijmegen. Daar 

heb ik mijn jeugd doorgebracht, ook weer 

in een agrarische omgeving, de militaire 

diensplicht vervuld en daarna gaan wer-

ken bij de toenmalige boerenleenbank - 

later Rabobank - in Beneden-Leeuwen. 

Werk- en leefomstandigheden maakten 

dat ik in Beneden-Leeuwen ben gaan 

wonen en vader werd van twee prachtige 

kinderen. Kinderen zijn inmiddels naar 

elders vertrokken en ik woon nu alleen op 

Rozenstraat 50, schuin tegenover “Ons 

Huukske”.  

In de loop van het jaar 2000 vertrok ik bij 

de Rabobank en dacht na over de beste-

ding van de vrijkomende tijd. In alle eer-

lijkheid moet ik toegeven, dat ik me daar 

behoorlijk op heb verkeken. Ik was en 

ben nog steeds graag in de tuin bezig, 

ben lid geworden van een aantal koren, 

bridge graag, ben bestuurslid geworden 

van een zeer actieve buurtvereniging  en 

help graag mensen met administratieve 

probleempjes met name op het fiscale 

vlak.  

De gemoedelijke, bijna Brabantse sfeer 

die in Maas en Waal heerst spreekt mij 

nog steeds bijzonder aan. Het was dan 

ook daarom, dat ik vanaf oktober de be-

stuursvergaderingen bijwoon en het be-

stuur heb laten weten bereid te zijn zitting 

te nemen in het bestuur,  

mits de eerstkomende  ledenvergadering 

zich daar ook positief over uitspreekt.  

Alhoewel nog niets vaststaat, zal ik zeker 

in onze uiterst actieve seniorenvereniging 

taken kunnen uitvoeren die min of meer 

van toegevoegde waarde zijn, zeker ook 

als ik dat in verband breng met de pretti-

ge kontakten met de zittende bestuursle-

den  tot nu toe. Verder: op z’n Lauwes: 

we kijken wel…. 



Hallo leden van de Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen.                   

Mijn naam is Manuela van Os, geboren 15 juni 1965 en sinds 1995 woon ik in      

Beneden-Leeuwen. Ik heb de afgelopen 10 jaar vrijwilligerswerk op basisschool de 

Leeuwenkuil gedaan. De laatste 2,5 jaar was ik coördinator van de tussenschoolse 

opvang. 

Net zoals bijna iedereen doe ik werkzaamheden voor mijn ouders/

kennissen/vrienden. Bijvoorbeeld mee naar het ziekenhuis gaan of     

afspraken maken bij de huisarts, formulieren invullen enz. Als ze ziek 

zijn boodschappen doen en voor het eten zorgen. 

Tegenwoordig wordt er van ouderen verwacht dat ze steeds langer thuis 

blijven wonen en dat ze zelf allerlei zaken moeten regelen.                          

Bijvoorbeeld bij de gemeente aankloppen om zaken te regelen zoals  een alarmin-

stallatie aan te laten brengen in je woning of allerlei instanties bellen.                     

Voor een aantal ouderen lukt dit niet omdat ze alleen zijn en geen hulp hebben. 

Maar ook voor ouderen met familie blijkt dat er een tekort kan zijn aan hulp, omdat 

familie ver weg woont of omdat kinderen te druk zijn met hun eigen gezin en werk.  

Ook hoor je steeds vaker dat mantelzorgers te veel belast zijn en al het werk niet 

aankunnen. 

De laatste tijd heb ik aan verschillende personen hulp geboden. Omdat ik het prettig 

vind met en voor mensen te 

werken wil ik dit werk voor 

mijzelf gaan doen. Daarom 

ben ik begonnen met     

Thuishulp voor Ouderen .  

Ik heb inmiddels een eigen logo en daarna een folder laten ontwikkelen. 

Mijn werkzaamheden kunnen o.a.  bestaan uit: 

 Telefonische afspraken maken met artsen of fysiotherapeuten enz. 

 Contacten onderhouden met instanties. Bellen indien nodig naar de zorg-

verzekering, gemeentelijke instanties. Informatie opvragen of wijzigingen 

doorgeven van bestaande contracten bij bijvoorbeeld de KPN of UPC. 

Aanvragen van hulpmiddelen of een regio taxipas 

 Als de cliënt een computer heeft meehelpen met mailen naar instanties of 

formulieren in te vullen 

 Hulp bij invullen van papieren 

 Begeleiding naar het ziekenhuis. Mee naar artsenbezoek en een verslag 

maken van hetgeen besproken is. Vervoer kan met mijn eigen auto of met 

een taxi 



 Lichte huishoudelijke taken zoals afwassen, opruimen, stof afnemen,   

bedden opmaken, hand en spandiensten. 

 Lichte huishoudelijke taken zoals afwassen, opruimen, stof afnemen,  

bedden opmaken, hand en spandiensten. 

 Samen wandelen 

 Meegaan op familiebezoek 

 Samen koffie/thee drinken enz. 

 Samen een boodschappenlijst opstellen en de boodschappen doen. Het 

bereiden van de maaltijd. Maaltijden bestellen als er niet zelf gekookt kan 

worden. 

Ik verricht geen  medische handelingen omdat ik daar geen opleiding voor genoten 

heb. 

Thuishulp voor ouderen is niet alleen voor ouderen die hulp nodig hebben maar ook 

(jongere) mensen met een beperking kunnen een beroep op mij doen. 

Ook mensen die een PGB hebben kunnen gebruik maken van mijn diensten.      
Voor verdere informatie kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Manuela van Os 

Tel: 0487-594897 Mob: 06-23448116 

E-mail: mvos@thuishulpvoorouderen.nl 

Beste reizigers en misschien toekomstige reizigers. 
  
In ons contactblad van februari 2016 informeren wij u over de aanstaande 
5 - daagse reis in 2016. 
  
U kunt dan alles lezen waar en wanneer we weer op reis gaan. 
  
Houd daarom het volgende contactblad goed in de gaten. 
  
We hebben een reizigster die gaat al voor de 22e keer mee, kun je na-
gaan hoe leuk de reizen zijn!! 
  
Hartelijk groet, 
  
namens  de reizencommissie 
Riet Maas 



Het was een dag voor Kerstmis en verschrikkelijk koud. 
Het vroor dat het kraakte. Er lag een dikke laag ijs in de sloten en er waaide 
een gure wind. Toch waren er veel mensen buiten.  
Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals liepen ze door de straten naar 
de helder verlichte winkels om boodschappen te doen, kerstkransen kopen, 
kippen, kalkoenen, wijn en vooral veel cadeautjes voor onder de kerstboom.  

In de winkels was het lekker warm, het krioelde van de mensen. Ze waren zo 
druk bezig met zoeken naar allerlei dingen dat ze niet merkten dat het buiten 
steeds donkerder werd en de hemel inktzwart kleurde. Een eerste sneeuw-
vlok dwarrelde omlaag. Toen nog één en nog één, het werden er een hele-
boel.  

Daar was ook een klein sneeuwvlokje 
bij dat van heel hoog uit de hemel op 
weg was naar de aarde. Vrolijk dwarrel-
de het met de andere sneeuwvlokken 
mee naar beneden. Onder hen lag de 
aarde die langzaam dichterbij kwam. 
Het sneeuwvlokje zag hoge kerktorens, 
grote gebouwen, huizen, winkels en 
straten. Het hoorde het lawaai van toe-
terende auto's en mensen die luid te-
gen elkaar spraken.  

“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het vlokje verschrikt aan de an-
dere sneeuwvlokken. “Ja, dat is ons einddoel, daar vlijen we ons neer”, ant-
woorden de sneeuwvlokken. “We weten nu nog niet precies wààr we terecht 
komen. Misschien op de kerktoren, huizen, straten of het weiland, maar dat 
hindert ons niet. We hoeven alleen maar neer te dalen, dat is onze missie”.  

Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in paniek. Het vertraagde zijn snel-
heid en probeerde krampachtig op dezelfde hoogte te blijven zweven door 
nu eens naar rechts en dan weer naar links te zwenken. Met afgrijzen keek 
het naar die zwarte lawaaierige aarde: “Daar wil ik niet heen”, kermde het, 
“het lijkt een verschrikkelijk oord. Het is er donker, druk en vol en dan die 
auto's. Ik wil weer terug naar de hemel waar ik vandaan kom, daar is het stil 
en vredig”.  

Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich weer een weg omhoog te ba-
nen, botste en buitelde tegen andere sneeuwvlokken aan die zich verbaasd 
afvroegen waarom het vlokje zich zo tegendraads gedroeg. “Je moet naar 
beneden hoor”, zei een vlok. “je gaat de verkeerde kant uit”, zei een andere. 



“Ik wil weer terug naar mijn blauwe hemel.... ik ben bang om naar de aarde 
te gaan”..... snikte het kleine vlokje, terwijl het zich verder omhoog probeerde 
te worstelen.  

De neerdalende vlokken keken 
meewarig naar het huilende 
vlokje en vertelden aldoor dat 
zoiets onmogelijk was. “Een 
sneeuwvlok wordt geboren om 
af te dalen naar de aarde”, 
sprak opeens een rustige stem 
naast het snikkende vlokje. 
Wanhopig klampte het vlokje 
zich aan hem vast. “Ik ben 
bang.... ik wil weer omhoog naar 
de hemel... ik... ik wil niet ver-
stikt of vertrapt worden...”. 
“Rustig maar, dat gebeurt ook 
niet”, sprak de dikke sneeuw-
vlok. “Ik blijf vlakbij je en houd je stevig vast. Onderweg zal ik je alles uitleg-
gen over wat er gaat gebeuren en wat onze missie is”.  

Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het uitgroeide tot een stevigere 
vlok. “Zo zie je er al een stuk beter uit”, zei de dikke vlok. “Kom nu maar mee 
dan gaan we samen rustig beginnen aan de afdaling”. “Luister”, begon de 
sneeuwvlok, terwijl ze langzaam naar de aarde zweefden. “De bedoeling is 

dat wij sneeuwvlokken een wit kleed over de 
aarde leggen. Alle gebouwen, huizen en 
straten zullen door ons worden bedekt 
waardoor alle geluiden die je nu hoort zach-
ter zullen klinken. Zie je al die mensen hol-
len en draven met hun pakjes, eten, drinken 
of weet ik wat?” Het kleine vlokje knikte. 
“Het is nu bijna donker buiten”, vervolgde de 
sneeuwvlok. “De mensen willen graag op 
tijd thuis zijn, maar wat zij nog niet weten is 

dat wij vannacht met elkaar zo'n dikke laag sneeuw zullen vormen dat de 
mensen voorlopig hun huizen niet meer uit kunnen.  

En dan breekt eindelijk het moment aan dat de mensen tijd zullen nemen om 
zich te bezinnen, zich zullen realiseren wat het Kerstfeest eigenlijk betekent 
n.l. dat er tweeduizend jaar geleden een Kindje werd geboren in een stal om 
Vrede, Liefde en Verdraagzaamheid te prediken”. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_u67GpvcgCFcodPgod0z8G2Q&url=http%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D


WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 

Werkwijze Klussendienst            
Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen 
 

Waarvoor kunt u de Klussendienst inschakelen 

De Klussendienst helpt als u geen enkele andere mogelijkheid heeft om de 
klus te klaren. Als u geen (klein)kinderen, familie en/of buren heeft die kunnen 
helpen mag u de Klussendienst inschakelen. De Klussendienst kan u helpen 

met kleine, eenvoudige reparaties die hooguit 1 tot 3 uur tijd vragen. 

Hierbij kunt u denken aan: 

 Repareren van een lekkende kraan 

 Vervangen van een lamp 

 Tochtband aanbrengen bij 1 of 2 deuren. 

 Batterijen van brandmelder vervangen 

 Enkele stoeptegels goedleggen 

 Toiletbril vervangen 

 Schilderij ophangen 

Hoe kunt u de Klussendienst inschakelen: 

U kunt uw klus aanmelden bij het centrale 

aanmeldpunt bij Leo Janssen:  Tel: 0487-592861. 

Leo beoordeelt de aanvraag en na zijn goedkeuring neemt een van onze vrij-
willigers contact met u op voor het maken van een afspraak. Uitgangspunt 

hierbij is dat alle benodigde spullen in huis zijn. 

Oproep: 

Het bestuur van Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen zou het zeer pret-
tig  vinden om de groep met vrijwilligers van de Klussendienst uit te breiden. 
Dames of  heren die per week 1 of 2 uurtjes vrij hebben om anderen te helpen 
met het         oplossen van eenvoudige, technische probleempjes worden van 
harte uitgenodigd om zich te melden bij Leo Janssen. Uw hulp wordt zeer op 

prijs gesteld. 

Wat zal de Klussendienst zeker niet doen: installeren van een nieuwe afzuiger;    

grotere klus aan een CV installatie; schilderklussen en dergelijke. 

Activiteiten voor alle  
leden in 2017 

Woensdag 23 maart                  
ledenvergadering 

Bij voldoende animo op                 
9 maart halfvasten bal.                                
Gezellig en lekker dansen. 

Op een zaterdag of zondag in het 
najaar een vlooienmarkt waarbij 
alle leden hun eigen spulletjes 
mogen verkopen. 



Cees Jacobs 1 

Aggie van Os - Gerritsen 1 

Riet Verwoert - Gerritsen 1 

Toon Peters 2 

Thea van Wijk-Elsen 2 

Frans van Hulst 3 

Wim Janssen 3 

Ad Bressers 4 

Nollie Koopmans - Jacobs 4 

Joke Driessen-Arts 1 

Joke van Eck van de Geijn 1 

Corrie van Mook - Roelofs 1 

Rinie van Oijen - van Haren 2 

Arda Verhoeven-Visée 2 

Dina Burgers - van Someren 3 

Ria Soetekouw - Meijer 3 

Riek Kruisbergen - van Wijk 5 

Marie van Tiem-de Lang 5 

Tiny de Bruin - Veendal 6 

Cor Janssen - Reijers 6 

Ben Schonenberg 6 

Bets Sas - Stevens 7 

Mevr. Vermeulen 8 

Wil Walbeek 8 

Jeanne de Weijert - Zondag 8 

Willy van Gent 9 

Reini Klein Lenderink - Kornegoor 9 

Greta van Rossum-Stekelenburg 9 

Lies van Gelder - van Gelder 10 

Fien Hendriks - Fleuren 10 

Truus Beck - Walk 11 

Truus van Gelder van Beek 11 

Toon Koopmans 11 

Louise Doolaard-Ernste 12 

Gonny Cools - van Rossum 13 

Anneke Graven - van Gelder 14 

Marion de Groot - van de Wielen 14 

Miny van Kerkhof-Basten 14 

Wil Kreuze - Luiken 15 

Arno Pelkman 15 

Rieky Verhoeven-Mulders 15 

Jan van Dam 17 

Arnold van Echteld 17 

Adri Gardien 17 

Greet Heerkens-Heessels 17 

Jan Sas 17 

Eveline van der Wolf 19 

Johan Beck 20 

Wim Brands 20 

Toon Banken 21 

Rien van Beek 21 

Gertie Gerritsen-van den Thillart 22 

Gert Gubbels 23 

Thea van Hulst - Poulussen 24 

Toos de Kock 25 

Anny Kouwenberg - Marcellis 25 

Ardie Lemmers-de Kok 25 

Paulien Sengers 25 

Caspardien Zondag - van de Heuvel 25 

Antoon Roeffen 26 

Miep Sanders - de Haan 26 

Leonie Tegel-Gasman 26 

Gert Lemmers 27 

Corry van Oijen - v.d. Geer 27 

Sjaan Sas - van Oijen 27 

Fred van Zon 27 

Gé van Hees 28 

Toon Hendriks 28 

Cees Kooymans 29 

Marie Sengers -v.d.Bosch 30 



Annie Hol-Douma 5 

Ans van Kessel - v.d.Hurk 6 

Jan van Run 6 

Joke van Hees-van Eck 7 

Harrie Pastors 7 

Ruud Verhoeven 7 

Mien van Gelder - van den Hurk 8 

Koosje van Oijen - van Oijen 9 

Cato de Grauw -Sas 10 

Marleen Vrolijks - de Kok 10 

Henny Hol-de Waal 11 

Wim van Wijk 11 

Miek van Ass 12 

Ria Konings-Ouwens 12 

Ans van Oijen - van Oijen 13 

Rien van Rossum 13 

Dory Jacobs - Langens 14 

Annie van Kerkhof - Lamers 14 

Willy Zondervan - Leurink 14 

Truus van Gelder-Elsen 15 

Rieky Peters - Banken 16 

Rinie Mulders 17 

Bert van Os 17 

Lenie van Zwam 17 

Frits Burgers 18 

Guus van Haagen 19 

Ton Oremus 20 

Arnold van Rossum 20 

Jan Hol 22 

Annie de Kok-van Koeverden 23 

Ria van Wijk-v. Kampen 24 

Winnie van Gelder - Oremus 25 

Ton Zaal 27 

Sjaak Crommentuyn 28 

Joke Donkers - Luipen 28 

Frans Nuyen 28 

BOWLINGCLUB ZOEKT 
LEDEN 

 
Onze bowlingclub is op zoek naar 
nieuwe leden.  
 

Wij spelen 8 maal per jaar           
elke 2

e
 woensdag                      

van de maanden 
september tot mei                       
van 10.00 uur tot 11.00 uur          
bij “Moeke Mooren” in Appeltern. 
 

Vervoer wordt onderling geregeld 
en de kosten zijn € 4,00 per keer 
incl. koffie.   
 

Opgeven kan bij Nel v.d. Hurk    
tel: 0487-593255. 
 
Wie komt het eens proberen??? 



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 

Nelly van de Hurk 

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 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Kees de Haas      aspirant Bestuurslid 
khaas1951@kpnmail.nl    
tel:501533 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Leo Janssen               Bestuurslid 
eefenleojanssen@gmail.com                    
tel: 592861 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Jeanne de Weijert       Bestuurslid 
Ledenadministratie en 2e secretaris 
jeannedeweijert@outlook.com   
tel: 592519 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Harrie Pastors  aspirant Bestuurslid 
hpastors@hetnet.nl       
tel:5092357 

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 

HET KIND expositie in 

museum Tweestromenland 

 

Op 29 november is gestart 

de  expositie  Het Kind,  

over gebruiken en 

rituelen in de perio-

de 1900-1960.  
 

Thema’s zijn:  

geboorte, doop en 

de eerste communie, 

opvoeding en educatie.                 

  

Er zijn veel doopjurkjes en 

doopspreien te zien, naast 

wiegen, kinderwagens, kin-

derspeelgoed  en communie-

cadeautjes.   
 

Verder  vele mooie foto’s,  do-

cumentatiemateriaal,  aan het 

consultatiebureau verwante 

zaken en opvoedingsadvie-

zen.   
 

Ook wordt lesmateriaal uit de 

de 60-er jaren  in de expositie 

getoond.  
 

In het kader van deze    expo-

sitie zal er op           3e Kerst-

dag tijdens       openingstijden 

een ‘geboortefeest’ worden   

gevierd, waarbij ingezet 

wordt op tradities op het      

gebied van eten en drinken 

rondom geboorte en doop.   
 

Kom proeven en de sfeer van 

toen ervaren.  De expositie 

loopt tot juni 2016 

Carnaval 2016 
 

VRIJDAG 22 JANUARI  IS HET 
WEER ZOVER!! 

 
DE PRONKITTING VAN DE 
‘‘BROAIERS’’ 
MET ECHTE LAUWSE ARTIESTEN. 

 
ONZE SENIOREN KUNNEN VOOR 
DEZE AVOND WEER  
KAARTJES KOPEN TEGEN DE 
PRIJS VAN €. 5,--PER STUK. 

MEN KAN ZICH HIERVOOR      
AANMELDEN TOT 8 JANUARI 
 BIJ:  NEL VAN DEN HURK        
TEL: 593255 
 
VERGEET HET NIET, HET IS ZO 

JANUARI !!!! 

Wist u dat…? 



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 



GEKLETS van TEUN en BETS !!!! 

Ik zie hier in het 
Seniorencontact twee 
verschillende artikelen 

over klusjes in huis  

Ja dat klopt en de tuin- 
klusser is er ook niet meer. 
Wel heeft het bestuur een 

aanvullend idee. 

Het bestuur wil proberen om 
meer samen te werken met 
Studentenklusjes. Daarover 

staat een stukje in dit 
boekje. 

In Ons Huukske liggen fold-
ers, ze zitten op internet en 
je kunt bellen naar: 0487-

745003 

Die groep studenten zit in D’n 
Boogerd in Druten en kunnen 
voor een redelijk klein bedrag 
helpen met allerlei klussen. 

Als de samenwerking met 
deze groep studenten goed 

gaat lopen heeft dat voor 
iedereen zo z’n voordelen. 

Klopt. De ervaren studenten 
zijn iets duurder dan de wat 

jongere studenten. Je 
bepaalt zelf wat je zoekt. 

Het bestuur probeert, in over-
leg met de studenten, een 
duidelijk kostenplaatje te 

maken per klus. 

Ja, ik heb gehoord dat onze 
eigen klussendienst alleen 

de echte kleine klusjes 
doet. 




