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Woordje van de voorzitter

Nieuwe uitdagingen in 2016
In juli 2014 openden we met alle bestuursleden de deuren van De Hey-Acker: we
kwamen weer thuis na een afwezigheid van 3 jaar. Hierbij werden we geweldig geholpen door een grote groep vrijwilligers maar ook door veel leden die allerlei huishoudelijke zaken aanboden om de zaal om te toveren in een gezellige en sfeervolle
ruimte. Tot op heden hoor ik van deelnemers aan onze zaalactiviteiten alleen maar
zeer positieve geluiden. Als alles een klein beetje meezit, mogen we nog 2 jaar genieten in en van onze “eigen” zaal. Het jaar 2016 is door KBO Brabant uitgeroepen
tot het jaar van de eigen accommodatie. Steeds meer seniorenverengingen van
KBO Brabant zijn op zoek naar een eigen honk of hebben al een eigen honk. KBO
Brabant gaat de verenigingen die heel graag een eigen onderkomen zouden willen
hebben het komend jaar extra ondersteuning geven om dit doel te kunnen bereiken.
Ook onze vereniging heeft het voornemen om, indien nodig, ondersteuning in Brabant te zoeken. Het bestuur heeft op dit moment 6 locaties in beeld die misschien
zouden kunnen voldoen aan onze wensen. Uiteraard is er nog heel veel nodig om dit
te kunnen realiseren maar voor het bestuur en een zeer grote groep actieve leden is
een eigen locatie toch nog steeds een grote wens. Uiteraard blijven wij het liefst in
onze eigen zaal De Hey-Acker, nu Ons Huukske. Het huidige contract loopt tot eind
2017 en de kans op verlening is zeer onzeker. Naast de locaties die we op het oog
hebben gaan we ook gesprekken aan met het bestuur van de stichting Sport en Recreatie die het beheer van de nieuwe Rosmolen voeren. Het bestuur van onze vereniging wil graag alle mogelijkheden op het gebied van huisvestiging openhouden.
Wat me enige zorgen maakt is de terugloop van het aantal leden. Toen ik in 2012 de
voorzittershamer overnam van Toon Banken waren wij een vereniging met ruim 650
leden. Op dit moment is het aantal leden teruggelopen naar 583. Toch wel een zorgwekkende gang van zaken. In de afgelopen crisisjaren zagen alle verenigingen het
ledenaantal teruglopen. Dat mag ons er echter niet van weerhouden om, als bestuur, na te gaan welke redenen er bij onze vereniging mogelijk de oorzaak zijn van
de krimp. Ik zou het graag van u willen horen hoe u over dit vraagstuk denkt.
Het mooie is dat het aantal deelnemers bij enkele activiteiten wel een groei laat zien.
Zo is het aantal biljarters bijna verdubbeld en bij het kaarten genieten gemiddeld 55
leden van een heel gezellige middag. Ook de sfeer bij andere activiteiten zoals bingo, bowling, koersballen, boetseren en handwerken is grandioos. Het zou geweldig
zijn als we bij het kalligraferen, gymmen en kantklossen nieuwe aanmeldingen zouden krijgen. De meeste buitenactiviteiten zoals de kunstgroep, het fietsen, jeu de
boules en het reizen lopen prima en trekken redelijk wat liefhebbers. Dammen, schaken, darten en sjoelen hebben we helaas nog niet van de grond gekregen.

Woordje van de voorzitter

Nieuwe uitdagingen in 2016
Wat vooral ontbreekt, is een groepje enthousiaste vrijwilligers die dergelijke activiteiten willen gaan opzetten en begeleiden. Een wens van het bestuur is verdere verbetering van de communicatie met de leden. Hiermee doel ik op het gebruik van internet. Wij realiseren ons dat we momenteel zeker niet alle leden bereiken met de nieuwe digitale middelen (internet, mail, twitter, facebook, onze eigen website en dergelijke). Desondanks denken wij dat we de groep die wel digitaal werkt veel beter van
dienst kunnen zijn met de nieuwe hulpmiddelen. Wie vindt het een leuke uitdaging
om, ten behoeve van onze vereniging, het beheer op zich te nemen van zaken zoals
een eigen Facebook account, een twitterdienst of andere digitale hulpmiddelen om
informatie te verspreiden.
Vooruitkijken
Dit jaar staat uiteraard een aantal bekende en grote activiteiten op het programma.
Dit zijn o.a. de ledenvergadering, de kermis dansmiddag, de vrijwilligersmiddag en
de kerstviering. Daarnaast organiseren we dit jaar enkele nieuwe activiteiten waaronder een halvastenbal en een vlooienmarkt. Het halfvastenbal staat voor 23 maart
op het programma. De vlooienmarkt wordt in het najaar gehouden. Alle leden mogen
hierbij hun overbodige, maar toch bruikbare en leuke spulletjes, aan de man proberen te brengen. De tafels die nodig zijn mogen gratis gebruikt worden. Het enige dat
wij van de verkopende deelnemers verwachten is dat zij alle spullen aan het eind
van de middag weer meenemen. Er mag geen materiaal in de zaal achterblijven en
de zaal moet netjes en schoon opgeleverd worden. Op 7 mei zal de Giro d’ Italia
door onze gemeente rijden. Het peloton gaat via de brug richting Wamel, vervolgens
door de Zandstraat over het Zijveld. Dan over de van Heemstraweg en Veesteeg
richting Moeke Mooren. Vandaaruit gaat het richting Batenburg waarmee onze gemeentegrens weer verlaten wordt. De basiskleur van de Giro is roze. Mogelijk dat wij
inhaken op dit grote evenement met een speciale activiteit. Op dit moment hebben
wij 25 april gereserveerd voor een gezellige middag met muziek en wie weet een
Italiaans tintje. Ideeën en extra hulp om iets te organiseren zijn van harte welkom.
Als laatste denkt het bestuur aan een nieuwjaarsreceptie met gezellige muziek en de
mogelijkheid om dansend het nieuwe jaar (dan alweer 2017) in te gaan. Laat het ons
weten of dit misschien een reden voor u zou kunnen zijn om een keer naar Ons
Huukske te komen?

LEDENVERGADERING 2016
Uitnodiging voor de ledenvergadering, welke gehouden wordt op
woensdag 23 maart 2016 om 14.00 uur in De Hey-Acker
De zaal is open om 13.30 uur
Het bestuur ontvangt u met een kopje koffie of thee en wat lekkers.
Daarnaast ontvangt u 2 consumptiebonnen
en u kunt gratis meespelen met het bingospel.
Toegang is alleen mogelijk op vertoon
van uw lidmaatschapskaart 2014/2016 van de seniorenvereniging.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Huldiging van de zilveren jubilarissen (25 jaar lid)
3. ( Her –) verkiezing van bestuursleden.
Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar, Willy Zondervan en Gé van Hees. Het bestuur
stelt voor deze bestuursleden te herbenoemen. Nellie Broeder is aftredend en heeft
aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
Tijdens de ledenvergadering hebben wij vol trots Mary Oremus voorgesteld als
nieuw bestuurslid. Helaas moest Mary op nadrukkelijk doktersadvies kort na de ledenvergadering stoppen. In het Seniorencontact van augustus heeft Kees de Haas
zich voorgesteld als aspirant bestuurslid en in het Seniorencontact van december
was het de beurt aan Harry Pastors. Het bestuur stelt voor beide leden te benoemen
als bestuurslid. Met het benoemen van beide heren bestaat het bestuur dan uit 9
leden.
Conform artikel 13 A, lid 1 van de statuten, kunnen naast de voordracht door het
bestuur, minimaal dertig leden van de vereniging schriftelijk een voordracht doen
voor andere kandidaten.
Een dergelijke voordracht dient, ondersteund met de namen en handtekeningen van
minimaal dertig leden, minstens 7 dagen voor de ledenvergadering bij het bestuur te
worden ingediend.
4. Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 18 maart 2015.
Dit verslag is in het onderliggende Seniorencontact gepubliceerd.

Vervolg: LEDENVERGADERING 2016
5. Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2015.
Dit verslag staat verderop in dit Seniorencontact.
6. Goedkeuring financieel verslag 2015, met advies kascommissie.
Het financieel verslag ligt ter inzage in de zaal.
Het verslag is opgesteld door de heer Wim Janssen (onze boekhoudkundige) aan de
hand van de gegevens die onze penningmeester Riet Maas aan hem heeft overhandigd.
7. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie en een reservelid.
De heren Piet van Hoogstraten en Chris van Kerkhof vormen samen de kascommissie.
René Theunissen is eerste reserve.
8. Korte pauze met verkoop van loten.
De loten kosten 0,50 eurocent per stuk
Maar u kunt ook 3 loten kopen voor 1 euro of 10 stuks voor 3 euro
9. Aanpassing van de contributie
Het bestuur stelt voor dit jaar geen contributieverhoging door te voeren
10. Herbenoemen lid van de beroepscommissie.
Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het rooster van aftreden is de heer Luiten aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om de heer Luiten te herbenoemen.
11. Rondvraag.
Deze rondvraag is bedoeld om korte vragen te stellen over onderwerpen die niet
zijn behandeld bij de agendapunten.
12. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

5 - daagse reis naar *** SAUERLAND ***
van 16 t/m 20 mei 2016
Dit jaar is de reis naar Schmallenberg in het mooie Sauerland.
We logeren in Hotel "Alpin ", met lift.
We hebben een all-in
hotel dat wil zeggen,
ontbijt, lunch, diner, de
hele dag gratis koffie
en thee en vanaf 17.00
uur tot 24.00 uur gratis
drankjes (wijn, bier,
jenevers, sappen, frisdranken en apfelkorn.)
Iedere avond is er vertier en entertainment
met o.a live muziek, wandeling, quizavond en een Magic WOBO show.
Boottocht over de Diemelsee (ook bij de prijs inbegrepen), gratis gebruik
van binnenzwembad en sauna.
U betaalt alleen wat u onderweg wilt kopen, want de lunch is gratis.

In de prijs zit ook
inbegrepen:
de reis -/ ongevallen
verzekering en
annuleringsverzekering .

De reissom is € 425,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer € 35,00, wordt dus € 460,00.
De reis kan alleen doorgang vinden als we 30 of meer personen hebben.

5 - daagse reis naar *** SAUERLAND ***
van 16 t/m 20 mei 2016
Bij inschrijving minimaal € 200,00 p.p. betalen s.v.p. restbedrag betalen
bij de 2e zittingsdag.
Mocht u mensen kennen die ook graag mee zouden willen en geen lid
zijn van onze Seniorenvereniging, ook zij kunnen zich aanmelden, hoe
meer mensen hoe gezelliger.

De inschrijfdatum is: Donderdag 18 febr. van 14.00 tot 16.00 uur
Dinsdag
23 febr. van 14.00 tot 16.00 uur
De 2e zittingsdag is: Dinsdag
12 april van 14.00 tot 16.00 uur
Hopelijk gaan we weer met een mooi gezelschap op reis.
Namens de reiscommissie,
Riet Maas
Nellie Broeder

tel. 592135
tel. 592090

Verslag van de ledenvergadering op woensdag 18 maart 2015 om 14.00 uur
in zaal De Hey-Acker in Beneden-Leeuwen
Aanwezig waren 76 leden ( inclusief 7 bestuursleden )

Opening door de voorzitter,
Hij vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen.
Enkele mededelingen: De familie Looman stopt om gezondheidsredenen met het
bezorgen van Ons en het Seniorencontact. Het bestuur gaat nog persoonlijk afscheid nemen bij de familie Looman thuis.
Om bovengenoemde reden vragen we nieuwe bezorgers, hierop komen we terug in
de rondvraag.
Tenslotte iedereen bedankt die heeft meegeholpen de zaal in te richten.
Welkom aan de jubilarissen.
We hebben dit jaar 10 jubilarissen die 25 jaar lid zijn van onze vereniging. De dames
P.J.Broeder-Gerrits, P.van de Hurk-van de Heuvel, G.Janssen-Kolvenbach, G.P.van
Heck-van Oijen, M.J.Lemmers-Moors, B.T.Verbruggen-Vermeulen en dhr. A.H. Kocken. Ze worden in het zonnetje gezet met een bos bloemen, een oorkonde, een applausje van de zaal en een persoonlijke handdruk van alle bestuursleden.
Mevr.G.A.Cools-van Rossum, H.M.Nuijen-van Hees en de heer F.Th.Nuijen zijn
thuis bezocht.
( Her-) verkiezing bestuursleden.
Riet Maas, Nellie van de Hurk en Leo Janssen zijn aftredend en worden met applaus
herbenoemd.
Mary Oremus heeft in januari 2015 jaar spontaan zitting genomen in het bestuur en
is met instemming van de leden benoemd.
Tenslotte komt Kees de Haas het bestuur in de loop van het jaar versterken en zal
vanaf nu zoveel mogelijk vergaderingen en activiteiten bijwonen.
Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 26 maart 2014
Dit verslag wordt door de leden unaniem goedgekeurd.
Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2013
Het bestuurlijk jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd.
Het financieel jaarverslag
Financieel adviseur de heer Wim Janssen geeft uitleg over het financieel jaarverslag.
Enkele grote verschillen worden toegelicht en betreft met name de ingebruikname
van de zaal De Hey-Acker.
Aansluitend wordt het financieel jaarverslag door de leden met unanieme stemmen
goedgekeurd.

Verslag van de ledenvergadering op woensdag 18 maart 2015 om 14.00 uur

Kascommissie.
Het verslag van de kascommissie is schriftelijk ontvangen.
De voorzitter leest het verslag voor, er zijn bij de controle geen onregelmatigheden
gevonden. De boeken zijn akkoord bevonden.
Annie Vermeulen heeft de kas gecontroleerd en goedbevonden. Annie is afredend
als nr.1 en wordt bedankt voor haar werkzaamheden.
Nummer 1 op de lijst is nu Piet van Hoogstraten, nummer 2 Chris van Kerkhof.
Reserve is René Theunissen.
Goedkeuring begroting 2015
Deze wordt door de voorzitter toegelicht en door de leden goedgekeurd.
Korte pauze
Tijd voor een drankje en verkoop van loten.
Aanpassen contributie
Het bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2016 met 1 euro te verhogen in
verband met nog aan te schaffen zaken voor de toekomst.
Vraag van Chris van Kerkhof of de KBO de contributie verhoogt. Antwoord is neen.
Terugblikken en vooruitkijken door de voorzitter
Oproep voor schoonmaakwerk. Op dit moment zijn Mary en Ton Oremus vrijdagmorgen in de zaal voor schoonmaakwerkzaamheden. We hopen komende maand nog
enkele vrijwilligers te vinden die hen willen meehelpen.
Buma-Stemra: We hebben geen volledige aanvraag gedaan omdat de kosten daarvoor op jaarbasis 800 euro bedragen. We hebben wel geregeld dat we een vergunning voor 5 nader te bepalen clubdagen hebben. Daarnaast hebben we KBO Brabant gevraagd ons te helpen/adviseren voor de toekomst.
Verder kondigen we aan een dansmiddag te organiseren op 18 november. We denken nog na over een thema wat daaraan gekoppeld moet worden.
Op de vraag aan de aanwezigen of we meer dansmiddagen moeten organiseren
kwam René Theunissen met het idee tijdens de kermis een matinee te
organiseren. Goed idee, gaan we doen.
We zijn in gesprek met de zorggroep om een keer in de week/ 14 dagen/ maand
een sociaal inloopochtend te organiseren in De Hey-Acker.

Herbenoemen lid van de beroepscommissie
Ook met de herbenoeming van mevrouw Lewiszong als lid
van de beroepscommissie kon de vergadering instemmen.
Rondvraag:
René Theunissen vraagt of er nog een nieuwe naam komt
voor De Hey-Acker. We nodigen iedereen uit een naam te
verzinnen. De ideeënbus staat klaar. De winnaar krijgt een
prijsje.
Chris van Kerkhof: Is er al een dansvloer? Dansvloer ligt
klaar, ca. 36 m2. We wachten op een geschikt moment om
hem te leggen.
Annie Vermeulen: Is de brandverzekering in orde? Antwoord is positief, brandweer is geweest op ons verzoek.
Naar aanleiding daarvan alles in orde gemaakt.
Mevr. Beck merkt op dat via KBO een aantal kortingen mogelijk zijn. Alle info is via “Ons” te vinden, anders kan men
een van de bestuursleden bellen.
Nelly van de Hurk doet een oproep voor het aanleveren
van kopij voor het Seniorencontact.
Frans van Kerkhof vraagt of wij verzekerd zijn voor
blessuregevoelige activiteiten. Wij zoeken dit uit.
Sluiting van de vergadering om 15.35 uur, start van de
loterij met aansluitende bingo.

Voor akkoord getekend op 22 mei 2015
Gé van Hees, secretaris
Henri van der Vorst, voorzitter

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,
tel: 0487- 592519
of via email:
jeannedeweijert@outlook.com

WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE
Leeuwense Vrouwenvereniging neemt afscheid.
De Leeuwense Vrouwenvereniging is het jaar 2015 te gast geweest in
de gezellige locatie “Ons Huukse” van de Seniorenvereniging 50 +.
Wij als bestuur en alle leden van de Leeuwense Vrouwenvereniging
hebben het daar erg naar onze zin gehad.
De warme uitstraling
van “Ons Huukse” werd
door onze leden zeer
gewaardeerd. Gedurende onze verenigings
avonden zijn we bijgestaan door de vrijwilligers van de Seniorenvereniging 50+, Gé,
Kees en André.
Tijdens onze laatste Kerstavond in “Ons Huukse” hebben we “onze
mannen”, Gé Kees en André dan ook in het zonnetje gezet en onze
dank uitgesproken voor hun grote inzet en het meedenken bij de uitvoering van onze avonden.
Ook willen wij de Seniorenvereniging 50+ hartelijk danken voor de
gastvrijheid van het afgelopen jaar, we zullen de gezellige zaal zeker
missen, maar we willen ook de “nieuwe Rosmolen” steunen door gebruik te maken van deze nieuwe locatie.
Wij wensen de Seniorenvereniging nog veel succes in de toekomst en
wie weet komen we elkaar nog eens tegen.

Henk van Eldijk
Theo van Oijen
Gerard Verhoeven
Johan Looman
Gerrit Looys
Annie Engelaer - Derksen
Gerard Mulders
Wim Piketh
Henk van Gelder
Henk van Gelder
Thea van Oijen - van Elk
Ria de Heer - Geurts
Margriet Salet - van Elk
Els van Elk - Verweij
Thea van Eldijk
Piet Hulsen
Jan Nijtmans
Cis van de Pol - Peters
Nel Piketh - van Lent
Spanjers
Wilma Bosman - van Hees
Nelly Broeder - Gerrits
Door van Lieverloo
Mientje van Hoften-van Rossum
Annie v.d. Weijden-van Eijden
den Biezen - In den Bosch
René van Wolferen
Jan Balvers
Jan Bronmans
Nellie van Eck - van Rossum
Willie van Beek - de Haas
Hennie Stenssen
Wil Bronmans
Toos van Erp-v.d. Ven
Anny Gubbels - v.d. Geijn
Suus Herregraven - Heijmans

2
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4
4
4
5
5
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7
7
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9
9
9
10
10
11
11
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13
14
14
15
15
15
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17
18
18
19
20

Leo van Dreumel
Lien van Dodewaard - van Deursen
Henny Kemkes - Luypen
Riet Lemmers - Moors
Herman van Osenbruggen
Hilde van de Pol - Rijnders
Truus van Dijk - van Zwolgen
Annie Lukkezen - van Os
Mien Gremmen - Scheeren
Sjaan de Haas - v d Wiel
Henk Mus
Ton Perlo
Joke de Waal-Heesakker
Wil Derks - Verbruggen
Wilma Heck v.-Rademakers
Johan van Hulst

21
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23
23
25
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31

Wim Donkers

1
1
2
2
2
3
6
6
7
7
7
9
9
10
10
11
11
13

Joke van der Sluijs
Willemien van Doorn-Korten
Anny Koolhout - Sas
Jan Megens
de Bruijn
Wicky van de Wielen
Nelly Wilhelmus - Verburg
Cees van Hulst
Theo van Kerkhof
Joop van Kerkhof
Wim de Heuvel
Wil de Weijert
Fien van de Pol - Herregraven
Piet van Rossum
Ria van Heck - Bosch
Truus Ouwens-Ariëns
Annie Adams - Tijnagel

Jan van Balveren
Lia van Heck - Vermeulen
Leo Koopmans
Meindert Tegel

Jubilarissen, 25 jaar lid van
onze Seniorenvereniging 50+
Henk Pröpper
Koosje van Oijen - van Oijen
Sjaan de Haas – van de Wiel

Toon Grisel
Riet Maas-van Gelder
Mans Bevers
Marian van Oijen - Huisman
Nelleke Oremus - van Kuppeveld
Theo Broekman
Anny Nijs

Bets Kruisbergen - van de Logt

Piet v.d. Berg

Ger v d Bogaard - van Hees

Marie van den Hurk - van Erp

Wim van Wamel
Riek van Wamel - van Elk

Coby van Gent - Derks
Eef Janssen - Lamers
Jan Zondag

Johan Scheeren

Cis Verheijden-Verweij

Marie Arts - Hulsen

van den Brand - Hendriks

Jo Hulsen - Vermeulen
Marie van Dodewaard - Fenten

Gonnie Janssen - Kolvenbach
Truus van Rossum
Jo van Vlaanderen

Reini Klein Lenderink - Kornegoor Marian Oremus
Rien Burgers
Dina Burgers van Someren
Sjaan v Eldijk v.d. Wijgerd

Addie van Welie - Thijssen
Rien Burgers
Marian van Leeuwen
Nelly Peters - Hol

Gijsje van de Hurk-van den Brink

Marie van Dodewaard - Fenten

Marietje Balvers - Jansen

Ans Pietersen - Smit

Akki Roozendaal - Gerris

Annie Tromp - Janssen
Door van Dreumel - van Hees

Chris Hol

Cor Janssen

Annie Hol-Douma

Leo Janssen

Mien Gremmen - Scheeren
Joke van Gelder - Dekkers
Annie v. Heck - Vermeulen

Mariet van Kerkhof-Simajchl
Willemien van Tiem
Erna Berndsen - de Vries
Arnold Toebast
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13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
20
21
21
22
23
23
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29

2015 IS VOORBIJ.
De decembermaand van 2015 was, ondanks het lenteweer, toch erg
“winters”.
Eerst de Sint, gelukkig bijna allemaal “Zwarte Pieten”.
De Sint was amper vertrokken of iedereen begon aan LAUWE ON
LIGHT.
Wat waren er weer mooie versieringen te zien.
De Light shows op kerk en molen en Het Plein waren grandioos.
Ik ben wel 3 keer naar de show
op kerk gaan kijken.
Op woensdag 16 dec. was onze
Kerstviering in “ONS HUUKSKE”.
Om 15.30 uur begonnen we met
koffie en iets lekkers.
De gebedsdienst werd voorgegaan door Pastoor Massear, het
gemengd Koor “CON DIOS “
zong toepasselijke liederen, en
Riet en Nelly lazen een gedicht
voor.
Het eten van ELISABETH was ook nu weer heerlijk, oma’s soep met
ballen, broodjes met beleg en kerstkrans toe. De bediening was perfect.
Tot slot was er een optreden van The
Lads, een Iers shantykoor in
toepasselijke kledij.
Eenieder ging voldaan naar huis.
En toen kwam de Kerst, drie dagen
lang. Is iedereen naar de kerk geweest?
Nou ik niet, maar heb wel iets bijzonders
meegemaakt.
Dit jaar werd er een heilige mis gehouden in een circustent op de Goffertwei
door de Schippersaalmoezenier.
Het schipperskoor zong hollandse
kerstliederen.

2015 IS VOORBIJ.
Voor de offerande was er een circusartieste die op een spierwit
paard zat, met vleugels aan haar
armen, net een engel. Zij deed een
trapeze act.
Er werd het “Sancta Maria” gespeeld door een harpiste/ violiste
en trompettist, van dit circus.
Even een paar dagen adem kunnen halen en toen was het al Oudjaar, wat hebben ze geknald, maar
het siervuurwerk was prachtig.
Hebben jullie het ook zo laat gemaakt??
Nieuwjaarsdag eerst maar eens
goed uitgeslapen.

IK WENS JULLIE
ALLEMAAL VEEL GELUK ,
VOORSPOED en
GEZONDHEID in 2016

DANSEN
DANSEN
DANSEN
HALFVASTENBAL

Woensdag 9 maart a.s. is
er een halfvasten bal in:

“ONS HUUKSKE”
(De Hey-Acker)
Met dansmuziek van de
“MELODY PLAYERS”
Zaal open om 13.00 uur,
muziek begint om 13.30
uur tot……….

Iedereen is
welkom, dus ook
niet-leden
Entree : € 2,50 voor leden
van Seniorenvereniging
50+ Ben-Leeuwen
Niet-leden € 5,00

Activiteiten van de Kunstgroep.
Verslag bezoek aan het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek
Van de 23 oorspronkelijke deelnemers vertrokken uiteindelijk 16 mensen op 12 december in 4 auto’s om 13:00 uur richting Groesbeek. Wij kwamen vrijwel gelijktijdig
rond kwart voor 2 aan en begonnen – na in het bezit te zijn gekomen van de nodige
toegangsbewijzen- aan de rondleiding. Onze gids, Maarten Dekkers, vond het erg
belangrijk om eerst uit te leggen dat de tweede wereldoorlog een rechtstreeks gevolg was van de eerste wereldoorlog, die eigenlijk nooit officieel goed was beëindigd.
Wel werd aan Duitsland een schuld opgelegd, die het land niet kon betalen met uiteindelijk een geweldige inflatie tot gevolg. In deze chaotische onvrede kwam ene
Adolf Hitler, (N.B.: een Oostenrijker!) aan de macht. Allemaal – we zijn een 50+ club!
– kennen wij het verloop maar al te goed.
Vervolgens kwam Maarten toe aan toelichting op het onderwerp “De Polen. Bevrijders in Ballingschap”. Veelal blijft de rol van de Polen in de 2e wereldoorlog onderbelicht. Mede daarom werd in het bevrijdingsmuseum een tijdelijke tentoonstelling
met deze titel ingericht.
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.
Maarten bleek zo’n goede verteller dat menigeen tijdens de rondleiding een stoel
nodig had om het vol te houden, maar hij heeft de groep een bijzonder interessante
middag bezorgd.
Uitnodiging voor de volgende excursie.
Na het bezoek aan het Nationaal Bevrijdingsmuseum is de voorbereidingscommissie
verder gegaan met de organisatie van de volgende excursie. Dat gaat worden:
Zaterdag 20 februari a.s – per bus – naar Gouda. We gaan een bezoek brengen
aan de Sint-Janskerk. Deze kerk stamt uit 1280, maar werd regelmatig herbouwd
en verbouwd. Door een grote brand in 1552 werd deze Gothische kerk verwoest,
maar kort daarna weer opgebouwd tot de langste kerk van Nederland (123 meter).
Van de majestueuze ruimte zijn de 72 gebrandschilderde ramen, “de 72 Goudse
glazen”, wereldberoemd.
Wij stellen ons voor dat een gids ons in een indrukwekkende ontdekkingstocht langs
deze Bijbelse en historische taferelen voert. De gids wordt uit de kas betaald.

Vervolg:

Activiteiten van de Kunstgroep.

Het programma wordt die dag:
09.00 uur: vertrek per bus vanaf het Dorpsplein
10.30 uur: aankomst in de Sint-Janskerk
10 45 uur: start rondleiding(en) van circa 1 uur.
Daarna op eigen gelegenheid naar keuze verdere bezichtiging van de kerk of iets
eten en drinken of sight-seeeing Gouda. De kerk ligt in het hart van historisch
Gouda, “de parel van Nederland”.
Alle bezienswaardigheden zijn op loopafstand, zoals het Middeleeuwse Stadhuis en
het Museum Gouda (entree: museum jaarkaart geldig echter wel € 3,- toeslag wegens de speciale Erasmus tentoonstelling, voor andere volwassenen € 9,- plus € 3,toeslag).
In dit museum wordt een nieuw raam getoond dat is ontworpen als eerbetoon aan
Erasmus, die 550 jaar geleden in Gouda werd geboren.
16.30 uur: iedereen bij de bus voor vertrek naar huis.
Wij zijn dan rond 18.00 uur weer in Beneden-Leeuwen.
Tot de bus vol is stellen wij ook een (beperkt) aantal andere 50-plussers die
geen lid zijn van de Kunstgroep in de gelegenheid om deel te nemen. Zij worden bij deze uitgenodigd en kunnen zich aanmelden bij Theo Salet (liefst per email:
thwm.salet@hetnet.nl, maar eventueel ook per telefoon: 0487-593781).
Let echter wel op: VOL IS VOL.
De kosten voor niet-leden van de Kunstgroep: € 19,50 p.p. voor vervoer en € 4,50
entree (Museumjaarkaart is niet geldig),
in totaal € 24,00 te betalen aan de penningmeester van de Kunstgroep, bankrekening nr NL75RABO 010.58.10.088
t.n.v. Riet Maas met vermelding van uw
naam en Gouda.
De gids voor de rondleiding wordt uit de
kas van de Kunstgroep betaald.

Tupperware
Wie kent ze niet, die pastelkleurige duizend-en-een-dingen doosjes van
vroeger, gemaakt van dat fijne, speciale plastic dat altijd een beetje meeveert en zo lekker buigzaam is? Die niet kapot te krijgen o zo handige kommen, vleesdozen, wasemmertjes en opbergboxen? En het beste van alles:
die perfect passende deksels waardoor alles ook echt vers blijft en er niks
uitloopt? Juist ja, Tupperware is de naam.
Oh, ik heb het wel geprobeerd. Ander goedkoper merk gekocht met het idee
dat het “toch allemaal wel hetzelfde is”. Not so. Goed voorbeeld zijn de
lunchdoosjes en drinkbekers die ik destijds voor mijn kleuters heb gekocht.
In een paar maanden tijd hadden ze maar liefst drie sets versleten. Eén keer
de schooltas op de grond gooien en het
doosje bleek gescheurd. En nog erger: de
dekseltjes van de bekers sloten nooit
lekdicht af waardoor de melk telkens in
hun rugzakjes liep. Ieuww! Toen vond ik
het welletjes en heb ik op een heuse Tupperware party voor allebei een lunchbox en
afsluitbare beker gekocht.
Jaar na jaar van trouwe dienst voor mijn
opgroeiende kids hebben ze met glans doorstaan. En dat waren tropenjaren,
mag ik wel stellen. Die doosjes en bekers hebben alles meegemaakt, van
basisschool tot in de brugklas. Niet dat ze toen kapot gingen, ben je gek.
Nee, het was gewoon niet langer “vet” of “chill” om de boterhammen nog in
zo’n “stom” doosje te stoppen. Dus nemen mijn man en ik ze nu maar dagelijks mee naar het werk. Als levend voorbeeld van omgekeerd doorgeven van
generatie op generatie.
Tupperware. Een instituut. Vaste prik in de keukenkastjes van onze moeders
en oma’s, die er vaak tot en met de dag van vandaag nog gebruik van maken. Zo zweert de moeder van een goede vriendin na dik vijfendertig jaar (!)
nog steeds bij haar zelfde wonderemmertje. Want, zo zegt zij stellig, zelfs de
vieste vlekken verdwijnen als bij toverslag zodra het vuile kledingstuk enige
tijd in het speciale plastic emmertje heeft doorgebracht. Een collega van mijn
man heeft zijn twee boterhamdoosjes zelfs non-stop in gebruik sinds 1975,
als een tijdloos baken van stabiliteit en houvast in deze roerige tijden van
verandering. Een vleugje nostalgie.

Tupperware
Het ijzersterke merk, in 1944 begonnen in de Verenigde Staten, heeft de
tand des tijds met vlag en wimpel doorstaan. De plasticfabrikant zit ook vandaag de dag nog rotsvast in het zadel en viert dit jaar in Nederland zelfs het
50-jarig jubileum. En wat je waarschijnlijk net als ik niet wist, is dat Tupperware in de loop der jaren diverse designprijzen heeft gewonnen en zelfs te
bewonderen valt in belangrijke musea, waaronder het Metropolitan Museum
of Art in New York.
Was het vroeger vooral een toonbeeld van degelijke en duurzame kwaliteit,
anno 2016 is het ook nog hartstikke trendy geworden. Wat te denken van
CheeSmart, Click N Shake of een Micropop? Of misschien toch liever een
Sporty, Quickshaker of een Snack Pack? Tupperware blijft zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden maar zonder daarbij concessies te doen aan die kenmerken die het merk gemaakt hebben tot wat het is.
Ook de bekende Tupperware parties en de nieuwe Tupperware Kookstudio
passen helemaal in het “retro-tutten”. De nieuwe trend van huiselijkheid en
gezelligheid, van lekker samen fröbelen. Die zie je momenteel overal terug
maar dan zonder het oubollige imago dat daar vroeger nog wel eens aan
kleefde.
Denk daarbij anno 2012 bijvoorbeeld maar aan de doorstart van breien als
hobby, vergeten groenten telen of de workshops waar je rijkelijk versierde
cupcakes leert maken. Het grote verschil met vroeger is dat nu ook hoog opgeleide vrouwen en zelfs mannen deze bezigheden met graagte inpassen in
hun überdrukke schema’s en daaraan naar het schijnt een soort van therapeutisch welbevinden ontlenen. Het zou hetzelfde effect hebben als mediteren maar dan zonder de “uuuhhhhmmmmmmmm” klanken eindeloos te moeten uitstoten. Mediteren light, zeg maar. Minimale inspanning, maximaal effect.
Na al deze nieuw verworven inzichten kijk ik ineens heel anders aan tegen
mijn onverwoestbare plastic kaasstolp, sapkan en magnetronbakje. En als ik
in de nabije toekomst mijn stressniveau voel oplopen tot ongekende hoogten
weet ik wat me doen staat. Dan meld ik me meteen aan voor de eerste de
beste Tupperware party waarna ik dankzij een megaportie zien-kopen-doetkopen endorfines de hele wereld weer aankan.

GEKLETS van TEUN en BETS !!!!
Gaan wij op 23 maart ook
naar de ledenvergadering?

Wat mij betreft wel. Ik ben wel
benieuwd hoe het eerste volle
seizoen in onze eigen zaal
verlopen is.

Ik las dat het bestuur al 6
mogelijke alternatieve locaties in beeld heeft als De
Hey-Acker eind 2017 stopt.

Ja, het zal me benieuwen
hoe ze dat gaan oplossen.
We kunnen natuurlijk altijd
nog naar de Rosmolen.

Het lijkt me trouwens erg
gezellig om naar het
halfvasten bal te gaan. De
kermis dansmiddag was leuk
dus wie weet?

Ik zie hier in het Seniorencontact dat die carnavalsmiddag op woensdag 9
maart is. Het lijkt me leuk
om te gaan.

Ik hoorde trouwens dat op
25 april ook weer een gezellige middag wordt georganiseerd. Iets met de Giro d’Italia?

O ja, de Giro komt op 7 mei
door ons dorp. Is Lauwe wel
even wereldnieuws want er
zijn 7 miljoen kijkers!

Het zou wel leuk zijn als wij
op 7 mei ook iets
organiseren in de zaal. De
Giro rijdt langs het Zijveld
dus dat is lekker dichtbij.

Start tabletcursus in maart
Iedereen die kennis wil maken met de Samsung tablet kan zich opgeven voor een korte cursus in werken met de tablet en oefenen met
mailen, contactpersonen toevoegen en beheren.

Internet en app’s
downloaden komen
ook aan de orde.
De cursus is in de
eerste plaats geschikt voor deelnemers met een eigen Samsung tablet.

We hebben ook enkele tablets in bruikleen voor degenen die nog
niet beschikken over een eigen tablet.
Mensen met een ander merk tablet kunnen zich ook opgeven, maar
het wordt dan lastiger om hen te begeleiden.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

dinsdag 8, 15, 22 en 29 maart, 5 en 12 april
9.30 tot 11.00 uur
Ons Huukske van De Heij-Acker
afhankelijk van het aantal deelnemers
(maximaal 10 deelnemers per keer)
Aanmelden:
bij Kees de Haas vóór 17 februari
telefoon: 501533, email: khaas1951@kpnmail.nl
Graag opgeven of je een tablet bezit en zo ja: welke tablet.
Dit geldt ook voor leden die zich al eerder aangemeld hebben.

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:
Gerard Kouwenberg
 592115

informatie bij:
Toon Banken  593505

donderdag 14:00 tot 16:00 uur

informatie bij:
Nelly Broeder  592090

KLUSSENDIENST

Klussendienst:
Melden bij Leo Janssen
 592861

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 mei

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 11:00 tot 12:00
uur

jan. - febr. - maart - april - mei
€ 4,00 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

DE PEN
TOON EN AN VAN STRIEN
Geboren uit twee schippersfamilies.
Samen altijd gevaren over alle
europese wateren.
Vanaf ons eerste eigen scheepje, tot aan een 3000-tonner de
ADANDI.
Na een scheepsreparatie in de
Strang van Beneden-Leeuwen,
een huis gekocht aan de Middenpas, voor onze oude dag.

ONDERWEG

Een man en vrouw gaan langs de wegen
Eerst heeft onze dochter haar
De lucht is koud, de wind is tegen
studie afgemaakt in dit huis.
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
Toen wij stopten met werken,
En af en toe hoor je haar vragen,
vonden wij hier onze rust.
met zachte stem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Wij wonen hier naar ons zin, met
Ja, het is nog ver naar Bethlehem

veel leuke buren om ons heen.
We zijn bij de Seniorenvereniging gegaan en hebben gemerkt, dat hier veel schippers
woonden en nog wonen.

Opnieuw een jaar van vluchtelingen
Die schamel langs de huizen gingen
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen
Van hongersnoden en van kampen
En zij vraagt met zachte stem,
Wij zitten bij het klaverjassen. De Is het nog ver naar Bethlehem?
feestjes en dansmiddagen beJa ,het is nog ver naar Bethlehem

zoeken wij ook heel graag.

We hopen dit nog HEEL lang te
kunnen blijven doen.
WIJ geven de PEN door
aan?????

Van de verloren Hof van Eden
Naar de onmogelijke vrede
Zo trekt de mens over de wegen
En soms komt hij die ezel tegen
Met haar en hem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, Ja,
Het is nog HEEL ver naar Bethlehem.

Zorggroep Maas & Waal biedt senioren uit Beneden-Leeuwen de
mogelijkheid om
1 keer per maand van een thema buffetavond en /of
van een patisseriemiddag te genieten.
Maandelijks thema op de laatste vrijdag van de
maand!
Voor de komende periode zijn dit:

26 febr.

25 mrt .

St. Elisabeth snackdag met euroknallers
€ 1,- per snack

Frieslandbuffet
€ 16,50

Aanvangstijd: 17.00 uur.
De bedragen zijn exclusief drank.
Als u deel wilt nemen aan een van deze themabuffetten dan kunt u zich opgeven bij de receptie van St. Elisabeth of aanmelden via telefoonnummer
(0487) 59 96 00.
Maandelijkse patisserie
Iedere maand is er een thema ”gerelateerde” hapjes te
verkrijgen in de Plaza.
Voor de exacte data en activiteiten kunt u contact opnemen met de receptie
van St. Elisabeth, telefoonnummer
(0487) 59 96 00.

Redactie: Seniorencontact

Bestuur:

Henri van de Vorst
Ge van Hees
Nelly v.d. Hurk
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)
Opzegging lidmaatschap bij
Jeanne de Weijert tel: 0487-592519
of per email jeannedeweijert@outlook.com

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
----------------------------Leo Janssen
Bestuurslid
eefenleojanssen@gmail.com
tel: 592861
----------------------------Kees de Haas
Bestuurslid
khaas1951@kpnmail.nl
tel:501533
----------------------------Harry Pastors
Bestuurslid
hpastors@hetnet.nl
tel:5092357
----------------------------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 € 20,00 per jaar

Kort nieuws uit de regio
Autootjes Gezocht

Wist u dat…?

Ik zoek kleine autootjes voor
mijn verzameling.
Matchbox, Lesney,
Schaakliefhebber Gezocht
Schuco, Faller, Dinky en
Eén van de bewoners van St.Elisabeth
andere merken uit de
schaakt erg graag.
jaren 50, 60 en 70.
Wie heeft er zin en tijd om met deze
Kopen, ruilen of krijgen. liefhebber af en toe te schaken?
Henri van
de Vorst Reageren naar Riky Driessen van de

Zorggroep telefoon 0487-509666
(RikyDriessen@zmw.nl)

De fietsclub SV 50+
Programma 2016
Starten bij de kerk
Bij regen en temperatuur van 30 graden
gaat de tocht niet door
4 mei
8 juni
6 juli
3 aug.
11 mei
22 juni
20 juli 17 aug.
25 mei
31 aug. fietsdag start om 10.30 uur
14 sept. 12 okt.
28 sept.
Gaarne een goede opkomst
Datum van het jaarlijkse etentje is nog
niet bekend
Wilhelmien Romijnders
Trambaan 2
6657 CE Boven-Leeuwen
Tel. 591990

Rollator Gezocht, oude of
gebruikte.
Buurtvereniging Juliamajo
heeft hem graag voor de
carnaval.

Even
bellen
met
Gerdy,
06-53356472

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

