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Fietsseizoen
SV 50+ van start.
Fietsdagen
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10:00 uur vanaf kerkplein
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Frans van Emmerloot
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Clubkampioen
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Foto’s Oud Lauwe

1e Hans Visee

Een bezoekje meer dan
waard.

2e Piet van Zwam
3e Ad Bressers

www.fransvanemmerloot.nl

Woordje van de voorzitter

Nog maar 21 maanden
Het klinkt nog zo ver weg; over 21 maanden is het alweer begin januari
2018.
Grote vraag voor onze vereniging is waar we dan onze dagelijkse activiteiten
hebben. Wekelijks komen er toch zeker 225 liefhebbers naar de zaal om anderen te ontmoeten en samen gezellig bezig te zijn. De volgende vrije of vrij
komende gebouwen staan op onze lijst: De Strang, De wijzer, de oude bibliotheek, het voormalige Rabobank gebouw aan de markt, combinatie met voetbalkantine, De Nieuwe
Rosmolen en zaal Janssen Steenbergen.
Uiteraard staat op de eerste plaats een langdurige
verlenging van het contract voor Ons Huukske in
De Hey-Acker.
Het bestuur hoopt bij deze
zoektocht veel ondersteuning te krijgen vanuit de
leden.
Er moeten toch leden zijn
met ideeën, leden die hun
invloed kunnen aanwenden, leden met veel draagkracht om ons te helpen, leden met een goed netwerk of leden die alles op alles willen zetten voor het hebben van een eigen
onderkomen.
Zoals eerder geschreven staat in het najaar een vlooienmarkt op het programma: deze middag is op zondag 20 november. Leden die het leuk vinden
om spulletjes te verkopen kunnen zich bij Henri aanmelden. Het slagen van
een vlooienmarkt valt of staat met het aantal bezoekers dus we gaan veel
aandacht besteden aan publiciteit voor deze activiteit. Met uw goedkeuren
gaan we geschonken maar overbodige spullen zoals boeken, serviesgoed,
glaswerk e.d. verkopen. De opbrengst hiervan gaat naar onze verenigingskas.

Uitgave 2016

Bezorging:
ONS (data zwart en rood)
SENIORENCONTACT (data rood)
2 mei 6 juni 1aug 5 sept 3 okt.
7 nov. 5 dec.
In de praktijk betekent dit, dat 2e
week v/d maand de bladen worden bezorgd

Woordje van de voorzitter

In Druten staat het Bijna Thuis Huis. Het bestuur is
op dit moment gestart met de voorbereiding om
aandacht te besteden aan deze zorgvorm. Via het
Seniorencontact houden wij u op de hoogte van de
vorderingen van deze themamiddag.
Het landelijke nieuws staat bol van de zorgen rondom de zorg. Wet maatschappelijke zorg, PGB, keukentafelgesprek, thuiszorg, mantelzorg, participatie
en eenzaamheid. Veel mensen krijgen (veel) minder zorg en ondersteuning vanuit de gemeente of
andere zorginstanties. Wat zijn uw ervaringen?
Moet onze vereniging hier meer aandacht aan besteden? Geef uw wensen s.v.p. door aan het bestuur!
Tot slot:
Ik houd het, dit nummer, bij een kortere inleiding.
Het aantal reacties op mijn oproepen en/of vragen
is uiterst gering dus misschien schrijf of vraag ik te
veel?
Henri
Uw 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

Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen

Sinds maart 2015 heeft Zorggroep Maas & Waal een uitgebreide Boodschappen- en Maaltijdservice.
Gezien het feit dat de Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen een
nauwe band heeft met de Zorggroep Maas & Waal en het als een extra
service ziet om gemak diensten onder de aandacht van haar leden te
brengen, hierbij het interview tussen leden van de Seniorenvereniging
en een medewerker van boodschappen- en maaltijdservice.
Hoe lang zijn de maaltijden houdbaar?
Wij leveren koelvers maaltijden die u in de koelkast moet bewaren.
De maaltijden hebben bij levering een houdbaarheid van minimaal 12
tot14 dagen.
Wanneer worden de maaltijden en boodschappen bezorgd?
De maaltijden en de boodschappen worden op dinsdagochtend tussen
09.00 uur en 12.00 uur bezorgd. De minimale bestelhoeveelheid is 2
maaltijden, de boodschappen worden alleen in combinatie met de maaltijden geleverd.
Aan het bezorgen zijn geen kosten verbonden.
Is opwarmen zonder magnetron mogelijk?
Wij adviseren om de maaltijden door middel van de magnetron op 550
watt in 8 minuten op te warmen, omdat dit de snelste en eenvoudigste
manier is.
Het is mogelijk om de maaltijden in de oven op te warmen, dan mogen er
geen gaatjes in de verpakking geprikt worden en de maaltijd hebben dan
45 minuten nodig om op 100 graden opgewarmd te worden.
Kunnen 2 maaltijden tegelijk opgewarmd worden in de magnetron
(samen eten)?
Het is natuurlijk mogelijk om 2 maaltijden tegelijk op te warmen, samen
eten is veel gezelliger dan alleen. Er moet dan wel rekening gehouden
worden met een langere opwarm tijd in de magnetron (14 tot 16 minuten)
op 550 watt.

Zou het een optie kunnen zijn om met een grotere groep in onze
zaal te eten? Wat hebben wij daarvoor nodig en wat zou de leverancier hierin kunnen betekenen (opwarmen)?

Indien men graag met een grotere groep wil eten, adviseren wij om gezellig in één van de restaurants van Zorggroep Maas & Waal van een
maaltijd te genieten.
Hoe werkt de betaling, levering en is er een goede klanten korting?
Er kan op 2 manieren betaald worden:
Door middel van een automatische incasso.
Door middel van een factuur.
Bij de samenwerking met Zorggroep Maas & Waal zijn scherpe prijsafspraken gemaakt, hier profiteren ook de leden van de Seniorenvereniging
van.
Naast deze prijzen voor de maaltijden worden de maaltijden gratis thuis
bezorgd en kunnen de leden ook sparen voor leuke en lekkere attenties.
Is er voor de vereniging nog een attentie bij grote afname door de
leden?
Alle nieuwe maaltijdgebruikers welke lid zijn van de seniorenvereniging
50+ Beneden Leeuwen ontvangen bij de eerste levering een mooie porseleinen schaal waarin de maaltijd gepresenteerd kan worden.
Bereikbaarheid en communicatie met service afdeling (o.a. klachten,
wensen of vragen)?
De Boodschappen- en Maaltijdservice van Zorggroep Maas & Waal
is bereikbaar via 0487-582105 of via zmw@demaaltijdservice.nl
Wordt er rekening gehouden met diëten en vegetariërs?
Er is een ruime keuze uit vegetarische gerechten en diëten zoals zoutarm, gluten- en lactose- vrije maaltijden en gemalen maaltijden.
Om de leden van de Seniorenvereniging kennis te laten maken met de
heerlijke maaltijden krijgen ze de mogelijkheid gebruik te maken van een
proefpakket van 4 maaltijden voor € 15.--.

Activiteiten van de Kunstgroep

Verslag bezoek aan de Sint-Janskerk in Gouda
Op zaterdag 20 februari om 9:00 uur stapte stipt op tijd een bijna volledige
kunstgroep op het dorpsplein in de bus naar Gouda. Heel jammer, dat enkele leden wegens persoonlijke ernstige omstandigheden zich hadden
moeten afmelden.
Ruim voor de geplande tijd waren we op loopafstand van de SintJanskerk.
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.
Om 10:45 uur startten we in 2 groepen onze rondleiding. Beide gidsen
hadden hun programma zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat beide
groepen in ruim een uur – in andere volgorde - nagenoeg hetzelfde te
horen kregen over de veelal Bijbelse en historische taferelen. Ten tijde van
de grote brand bestond in Gouda al een vermaarde werkplaats van Dirck
Crabeth. Tussen 1550 en 1560 werden daar met Bijbelse thema’s een
aantal ramen vervaardigd, die door belangrijke geestelijken als bischoppen
en klooster-oversten werden gesponsord, zoals de Kruisdraging, de
Opstanding, de Hemelvaart en de Uitstorting van de Heilige Geest.
Maar ook de profeet Jonah in de walvis, aangeboden door het
visverkopersgilde!
Rond het jaar 1600, midden in de 80-jarige oorlog, schonken belangrijke
steden als Amsterdam, Delft, Leiden en Rotterdam ramen met meer
historische afbeeldingen, zoals het ontzet van Leiden (overigens door Delft
geschonken).
Men was terecht heel zuinig op “de 72 Glazen”: in de oorlog zijn ze in
honderden kisten ingepakt en verspreid ondergebracht bij boerderijen en
andere opslagplaatsen. Bij het herplaatsen in 1947 gaven Goudse
ingezetenen en Vrienden van de Goudse Glazen aan Charles Eyck
opdracht om een raam te ontwerpen; het werd het Bevrijdingsglas, waarin
taferelen als vliegtuigen in duikvlucht, uitbeelding van de razzia’s,
uitgehongerde mensen en de dood met in het midden een groep met

Vervolg:

Verslag bezoek aan de Sint-Janskerk in Gouda

vlaggen, die de bevrijding
uitbeeldde. Het is niet het
laatste raam: in het
Gouds museum wordt
een nieuw raam getoond
dat is ontworpen als
eerbetoon aan Erasmus,
die 550 jaar geleden in
Gouda werd geboren.
Aan de kerk is ook nog
een extra ruimte
gebouwd waarin gebrandschilderde ramen van kloosters uit de omgeving
zijn ondergebracht. Als toegift hebben wij die ook bekeken.Na ruim een
uur kwamen de gidsen aan het einde van hun boeiende vertelling.
Daarna ging iedereen op eigen gelegenheid naar keuze de kerk verder
bezichtigen, 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.
Om 16.30 uur was iedereen weer bij de bus voor vertrek naar huis. Toen
wij rond 18.00 uur weer veilig in Beneden-Leeuwen arriveerden konden
alle deelnemers terug zien op een interessante en gezellige dag.
Activiteiten van de Kunstgroep
Op 7 april gaat de volgende excursie naar “Jheronimus Bosch – visioenen van een genie” in het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch.
Wij hebben gelukkig een optie genomen op een aantal entreekaartjes met
tijdslot, die inmiddels zijn volgeboekt.
De laatste excursie van dit seizoen vindt plaats op 28 mei per auto naar
Gorssel, Museum MORE. Dat is het nieuwe museum van Hans Melchers, waarin ook de voormalige collectie moderne kunst van Dirk Scheringa is opgenomen.
Ook deze tentoonstelling trekt veel belangstelling. Eind april kunnen de
leden van
de Kunstgroep een uitnodiging met nadere gegevens tegemoet zien.

Tijdens het

halfvastenbal was het weer bar gezellig.

De “Melody Players” brachten diverse soorten dansmuziek ten gehore
en we konden sommige nummers ook meezingen.
De beentjes gingen vaak van de vloer,
jammer dat de meeste mannen dit aan zich voorbij lieten gaan.
Een mevrouw, ja, ja 93 jaar!!! en niet zo goed meer ter been,

heeft genoten van de muziek en de dansende paren.
Bij de polonaise was iedereen op de vloer.
25 April doen we nog eens over met het
KONINGSBAL.
Zie elders in ons blad, en de krant en Blik
op Beneden-Leeuwen.

Samsung Galaxy tab 3 cursus.
Op donderdagmorgen 3 maart begonnen om 9.30 uur in Ons
Huukske 13 enthousiaste senioren aan de Samsung Galaxy
Tab 3 cursus. Onder leiding van mediacoach Herman Wevers van
de bibliotheekcentrale Tiel werden de eerste
stappen gezet in het wereldje van de tablet.
Na een week werden we gecompleteerd met
de laatste 3 deelnemers die de eerste les verhinderd waren. Terwijl Gerard, Meindert en Rien van het Internetcafé assistentie verleenden om de vele vragen te beantwoorden en moeilijkheden op te lossen, zorgde Kees de Haas voor de
algehele leiding en de koffie. Met geleende tablets van de KBOBrabant of met hun eigen tablets werd geprobeerd om wegwijs

te worden in de basishandelingen van de tablet. Voor menigeen
ging een wereld van verrassingen open, voor sommigen was het
een herhaling van zetten en een enkeling had geen enkele moeite om de instructies in de handleiding of de uitleg van de instructeur te volgen. Met andere woorden: er was voor ieder wat wils.
De sfeer was ontspannen ondanks de gezonde spanning die er
heerste om alles goed te doen en geen onvergeeflijke fouten te

maken. Langzaam maar zeker kwam men er achter dat fouten
maken eigenlijk geen problemen opleveren, omdat men die altijd
kan herstellen en omdat er bijna nooit gekke dingen ontstaan.
Ik denk dat we op het eind van de 4 lessen gerust kunnen stellen dat we veel geleerd hebben maar dat we vooral meer vertrouwen en een grotere zekerheid hebben ontwikkeld, waardoor
we thuis lekker verder kunnen ontwikkelen en onze tablet optimaal kunnen gebruiken.
Kees de Haas

GEKLETS van TEUN en BETS !!!!
Nog maar 2 maanden te
gaan en het zaalseizoen zit
er al weer op.

Ja, maar dat betekent ook
meer warmte en zon. Het
fietsen, reizen en kunst snuiven staat weer op de rol.

Woensdag 27 april is het
Koningsdag en daarom
hebben wij op maandag
23 april een Koningsbal in
de zaal.

Klopt. Ik heb gehoord dat
het Seniorenorkest voor ons
gaat spelen. Vroeger was
dat ook een activiteit van
onze vereniging.

Ja, ik heb gezien dat er
een advertentie in staat. In
het naseizoen komt er een
grote vlooienmarkt.

Komen er dan handelaren of
mogen alleen onze eigen
leden hun spulletjes
aanbieden?

Ik hoorde trouwens dat het
Halfvastenbal erg gezellig
was. Over een paar weken kunnen we weer
dansen!

In dit Seniorencontact
zullen ze toch wel hebben
afgedrukt hoe laat dit is en
wat de kosten zijn?

Verkopen is alleen voor
onze leden. De deuren
gaan wel open voor alle
Maas en Walers dus
hopelijk komen er veel
kopers.

DRUKKE ACHTERBUREN

letjesjacht. Nieuwsgierig naar wat
mijn achterburen nu weer allemaal
Wij hebben hele drukke achterburen. hebben gescoord aan bouwmateriaal.
Nou ja, hun gedrag grenst nog net
Ok, ok! Het lijkt natuurlijk op gluren
niet aan ADHD. Ze zijn weliswaar
maar ik kan het niet laten. Met stijnogal klein behuisd maar wonen er
gende verbazing kijk ik hoe eerst vatoch al jarenlang met veel plezier.
der en even later zelfs moeder zich
Althans, dat denk ik.
het licht uit hun ogen sjouwen. Volgens mij hebben ze me op een gegeHet is ook een zeer kinderrijk gezin.
ven moment in de gaten want ze kijZe letten goed op elkaar en hebben
ken telkens argwanend om zich heen
alvorens naar binnen te gaan met de
volgende lading.
Heb ik al gezegd dat ze ook zeer milieubewust zijn? Want zo’n beetje alles
wat ze gebruiken is recycled materiaal. Maar mooi dat het wordt! Ze maken trouwens ook volop gebruik van
de zon om hun nederig stulpje op te
warmen. Helemaal zonder enige gemeentelijke subsidie. Knap hè? En,
oh ja, ze hebben een privéwatervoorziening, recht voor hun deur. Praktischer kan bijna niet.

een hechte familieband. Het is er
vaak nogal vol. Opa’s en oma’s,
Nodeloos te zeggen dat wij er jaloers
vaders en moeders, kinderen en
kleinkinderen, ja zelfs bezoek vliegt in op zijn. Zeker als we zien hoe harmonieus vader en moeder samenwerken
en uit en af en aan.
bij zo’n vervelend karwei. Je zou toch
De laatste tijd bereikt de toch al gedenken dat stellen voor minder uit
bruikelijke hectiek achterom het kook- elkaar gaan maar nee. Hún band
punt. Vader en moeder multitasken
wordt er alleen maar sterker door.
dat het een lieve lust is en roven de
plaatselijke doe-het-zelf vestiging he- Nog even zijn ze druk bezig, zowel
buiten als binnen, maar dan is het
lemaal leeg. Want er wordt stevig
zover. De megaklus is geklaard. De
verbouwd in verband met een op
nakomelingen kunnen vanaf nu gehanden zijnde gezinsuitbreiding. Er
wordt gefluisterd dat het een meerling rust ter wereld komen. Het liefdesnestje is immers helemaal af.
is.
Vanaf mijn plek aan de eettafel in de Vader en moeder spreeuw zijn weer
voor één seizoen onder de pannen.
woonkamer heb ik goed zicht op de
bouwwerkzaamheden. Met intense
belangstelling sla ik ze gade als ze
terug komen van hun zoveelste spul-

Siena van de Bogaard - Arts
Thea van de Borgh
Cürük
Ger de Haas - van Heck
Lukkezen
Hans Visee
Mari Bergers - van Koolwijk
van Dam - van Lankveld
Joke Exner - Arts
Joop van Eck
Riekie Kwint Reijmers
Ria Stekelenburg-Tinneveld
van Wamel
Johan v.d. Hurk
Anton Kocken
Rien Maas
Nelly van Zwolgen-Zondag
Andela - Groenendaal
Ruud Hermus
Bruggeman-Burgers
Gert van Dodewaard
Ria van Eldijk- Kremers
Willie van Gelder
Clasien van Wamel
Gubbels - Beck
Gra Hoogmoet - Lemmers
Netty Heimeriks
Cor Sas
Mimy Spanjers
Jeanne van Hoogstraten - Bos
Elly van Os-Rikken
van Tiem - van Rooij
Manuela van Os
Willemien Lam - Henzen
Marie van Leeuwen - Gerrits
Bert Verheijden

1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
6
6
6
6
7
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
15
16
16
16

Dinie Hermus - van Mook
Marie Arts - Hulsen
Annie Boksebeld
Kees de Haas
Jan Sanstra
Willy van Echteld - van Geffen
Gerard Kouwenberg
Bets Merx - van Heel
Verbruggen-Vermeulen
Ben Arissen
Tiny de Kock-Luijpen
Herman van Rossum
Arnoldussen
Hennie Huisman
Marietje v d Velden - van Zuilen
Gijsje van de Hurk-van den Brink
Jos Kwint
Riet van Oyen - van den Heuvel
Piet van Zwam
Toon van Elst
Gubbels-de Klein
van Swam
Wim van Tiem
Dinie Jacobs
van de Pol
Hans Rossen
Wilma van Vlaanderen - Reuser
Johan Scheeren

17
18
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
29
29
29
29
30

Gerda Gremmen - van Baren
Exner
Dirk van der Wolf
Riet Selissen - Stenssen
Tonny Crommentuyn - de Haas

Anny Janssen - Gubbels
Gerrie Lemmers - de Kock
Diny de Kock- van Zandvoort
André Koolhout
Tonnie Gerritsen
van der Ven
Truus de Kok - Lukkezen
Irene Sanstra - van de Weijer
Herman van Gelder
Doortje Looman - van Lent
Wim Heesakker
Frans de Groot
Marian van Os-Vlemmings
Toon Beerling
Maya van den Akker - Lamers
John van Heck
Marietje van der Reijden - van
Rossum
André Jacobs

1
2
2
3
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10

10
10
Riet Mus - Kozijn
11
Theo Salet
12
Johanna Vogelzang
12
Tilly Adams
12
Adrie de Wild
16
Sjaan van de Logt-van den Heuvel 16
Hol - Gerlag
16
Ton van Beek
16
Ans van Gent - Scheeren
17
Ria van Kerkhof - Megens
20

René Theunissen
Doortje van Gelder - van Wamel
Dien van Beek - Klabbers
van Aanholt - Bokken
Martien Derksen
Dekkers
Leo Bergers
Arts-van deHurk
Jan Boogerd
Willems
Toos Toebast - Hol
Addy v.d. Hurk - van Heck
Lieverloo - van Zuilen
Annie Willems-Derks
Jo Hol - van Tiem
Wim van Wamel

20
22
23
23
23
24
24
25
25
25
25
26
27
27
30
31

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 v.d. 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

September t/m april

Gehele jaar

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

06-23798092

Websitebeheer

Ben Schonenberg

 593075

Seniorencontact

Ben Schonenberg

 593075

Ledenadministratie

Jeanne de Weijert

 592519

BILJARTEN

BINGO

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
opgeven bij:
Henri v.d. Vorst
 595880

BOETSEREN

September t/m mei

Oktober t/m mei

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

Een keer per maand
Elke 1e maandag
14:00 tot 16:00 uur

opgeven bij:

Informatie bij:
Nellie Broeder
 592090

BEWEGEN

Arnold v. Rossum
 593049

BOWLING

September t/m mei

September t/m mei

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

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

Op woensdag 11:00 tot 12:00
uur

jan. - febr. - maart - april - mei
€ 4,00 p/keer

opgeven bij:
Iny van Koolwijk
 594821

opgeven bij:
Nelly vd Hurk
593255

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

JEU des BOULES

De
HeyAcker

September t/m april

FIETSEN

Moeke
Mooren
Appeltern

De
Rosmolen

HANDWERKEN

De
Hey
Acker

De
HeyAcker

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

WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE

Fiets mee met de Giro d'Italia
Op 4 mei gaan we met de start van
ons nieuwe fietsseizoen een stukje
van de route van de Giro fietsen.
We vertrekken om 13.30 uur bij de
kerk. Iedereen komt in stijl, dus in
de roze Giro-kleur.
Een roze sjaal, een vlaggetje, een
hoedje of een petje, alles mag als
het maar roze is. Halverwege houden we net als de professionele
wielrenners een pauze voor de
ravitaillering, een drankje met een
Biologisch Melkveebedrijf en Zorgboerderij
(Gespecialiseerde) dagbesteding voor
ouderen
Biologische
warme
maaltijden
Zorg en
begeleiding
op maat
Mantelzorgondersteuning
Weekend dagopvang
Mosterdwal 10
6658 KT Beneden Leeuwen
0487-591416

www.henricushoeve.com
info@henricushoeve.com

hapje gaat er dan wel
in.
Op de terugweg nemen
we de kortste route naar
huis en hopen dan rond
16.30 uur weer thuis te
zijn.
Iedereen die van fietsen
houdt kan meedoen.
Hoe meer zielen hoe
meer vreugd.
Dit kun je maar één
keer in je leven meemaken:
Zelf een gedeelte van
de Giro d"Italia fietsen.
Deze kans krijg je nooit
meer.
Tot ziens, op 4 mei,
bij de kerk in
Beneden-Leeuwen.

Kort nieuws uit de regio
Mini expositie Versierde
Eieren
Van 15 maart tot en met 16
april 2016 is er in de foyer
van het museum een kleine
selectie versierde paaseieren
te zien van de Stichting Versierde Eieren.
Deze
Stichting stelt zich tot doel
het versieren van eieren te
stimuleren, mede door het
verzorgen van tentoonstellingen.
Het gaat om ware kunstwerkjes. Museum Tweestromenland is blij in het kader van
Pasen de bezoeker te laten
meegenieten van deze
prachtige versierde eieren.
Een bezoekje meer
dan waard!

Wist u dat…?
OUD LAUWE.
Frans van Emmerloot heeft een nieuwe website gemaakt. Niet dat de oude
niet goed was, maar volgens Frans
werd het tijd om eens te vernieuwen.
Frans laat iedereen al jaren genieten
van oude foto’s van ons dorp Beneden
Leeuwen.
Voor Frans was het een nieuwe
techniek aanleren om een website te
maken en omdat Frans niet meer de
jongste is, is dat een topprestatie.
Frans heel veel success en voor wie
een kijkje wil nemen op je site:
www.fransvanemmerloot.nl

25 APRIL KONINGSBAL
In ons “HUUKSKE” ( Heijacker).
Met dansmuziek van het “Seniorenorkest”
U kunt weer een dansje maken
Iedereen is WELKOM, vanaf 14.00 uur

Entreeprijs: € 2,50 voor leden, € 5,00 voor niet-leden
(Oranje versierselen zou leuk zijn)

Rubriek Zoekertjes
Schaakliefhebber Gezocht
Schaakliefhebber zoekt een of meerdere schaakmaatjes. Wie heeft er zin
en tijd om met meerdere schaakliefhebbers af en toe te schaken? In Ons
Huukske is altijd wel plaats om een potje te spelen. Borden en schaakstukken hebben we in de zaal.
Reageren naar een van de bestuursleden.

Darten en sjoelen.
Darten en sjoelen in onze zaal is altijd mogelijk. We hebben 5 sjoelbakken
klaarstaan en op het podium zijn twee plaatsen gemaakt om te darten.
Wie heeft er zin om mee te doen? Reageren naar een van de bestuursleden.
Autootjes Gezocht

Ik zoek kleine autootjes voor mijn verzameling. Matchbox, Lesney, Schuco,
Faller, Dinky en andere merken uit de jaren 50, 60 en 70. Kopen, ruilen of
krijgen.
Henri van de Vorst
Gezocht: Golfmaatje
Een van onze nieuwe leden (Joop Westdijk) is op zoek naar een liefhebber
die samen met hem een partijtje golf zou willen spelen.

Joop woont in de Herbergier en zijn korte termijn geheugen werkt niet optimaal. Golfen lukt hem prima maar hij kan wel eens vergeten waar zijn bal
terecht is gekomen.
Wie heeft er zin en tijd om af en toe met Joop een partijtje golf te spelen. Bij
de Herbergier is een golfbaan in de buurt. Informatie bij Henri
(06-34668316)
Gereedschap gezocht
We hebben in de zaal regelmatig een hamer, schroevendraaier, tang, zaagje of ander gereedschap nodig. Wie heeft thuis nog gereedschap liggen dat
niet of nauwelijks gebruikt wordt? Wij zouden er heel blij mee zijn.

Redactie: Seniorencontact
Henri van de Vorst
Ge van Hees
Nelly v.d. Hurk
Jeanne de Weijert
Ben Schonenberg
Website:
www.seniorenleeuwen.nl
Correspondentie
svblbs@gmail.com

Vrijwillige
Ouderenadviseurs
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 lidmaatschap nummer invullen)

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

P

ensioenen: feit en fictie
Onze pensioenen worden al jaren
niet geïndexeerd en nu er ook nog
een korting dreigt, is de roep om actie
groot. Maar we staan er als ouderen
niet best voor in de beeldvorming.
De gedachte overheerst dat we welvarend zijn, fondsen er slecht voor
staan en jongeren ons pensioen betalen. Feiten en fictie worden zozeer
door elkaar gehaald, dat we 20 grote
bedrijfstakpensioenfondsen en de
Pensioenfederatie hebben gevraagd
zich uit te spreken over de volgende
stellingen: waar of niet waar en waarom dan niet?

nu en in de afgelopen jaren geïndexeerd kunnen worden.
De lage rentes zijn onder meer het
gevolg van de geldcreatie door de
Europese Centrale Bank.

P

ensioenfondsen worden door De
Nederlandse Bank verplicht om een
deel van het pensioenvermogen tegen uiterst lage rentes te beleggen in
langjarige staatsobligaties.

D

oor de afgedwongen beleggingsstrategie in laag renderende, lang
jarige staatsobligaties, kan onze
overheid de staatsschuld goedkoop
financieren.

D

e nieuwe pensioenwetgeving
heeft een langdurig negatief effect op
e Nederlandse pensioenfondsen de pensioen inkomens van alle deelnemers (gepensioneerd en actief).
hebben gezamenlijk een pensioenvermogen opgebouwd van 1.300 milns collectieve pensioenstelsel is
jard euro en hebben – ondanks drie
weliswaar gebaseerd op de solidarigrote crises –gemiddeld een rendement van meer dan 8 procent op be- teitsgedachte, maar heeft overigens
als uitgangspunt dat elke deelnemer
leggingen gehaald in de afgelopen
spaart voor zijn eigen pensioen. Het
twintig jaar.
is in het huidige stelsel niet zo dat
jongeren voor ouderen werken of ane door De Nederlandse Bank
dersom.
vastgestelde (lage) rekenrente op
basis waarvan pensioenfondsen hun
e gezamenlijke premieopbrengfictieve rendement moeten berekesten zijn jaar in, jaar uit hoger dan het
nen, is de belangrijkste reden dat
pensioenfondsen grote buffers moe- bedrag dat aan pensioenen moet
worden uitgekeerd.
ten aanleggen.

D

O

D

D

Z

O

ver twintig jaar komt het enorme
onder de verplichte rekenrente,
zouden de pensioenen van gepensio- pensioenoverschot door overlijden
neerden ende premie-inleg van wer- van rechthebbenden aan niemand
kenden op basis van de werkelijk ge- meer toe.
realiseerde gemiddelde rendementen

Vanochtend bij
de kassa van een

supermarkt stelt een
jonge caissière mij voor,
dat ik voortaan mijn eigen boodschappentas
meebreng, in plaats van
een plastic tas te kopen.
"Want plastic tassen zijn
niet goed voor het milieu", zo zegt ze.
Ik verontschuldig me en
leg haar uit: "Wij hadden dat groene gedoe
niet toen ik jong was!"
De caissière antwoordt:
"Ja, en dat is nou juist
ONS PROBLEEM vandaag-de-dag: JULLIE
generatie maakte zich
niet druk om het milieu
te sparen voor de toekomstige generaties!"
Ze heeft gelijk, onze
generatie had dat groene gedoe niet in onze
dagen.
Toen hadden we melk
in flessen, frisdrank in
flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terugbrachten
naar de winkel.
De winkel stuurde deze
dan terug naar de fabriek en in de fabriek
werden deze flessen
gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij deden echt aan recycling.
Maar we deden niet aan
dat groene gedoe in die
tijd!
Wij liepen trappen, om-

dat we niet over roltrappen en liften beschikten
in elk gebouw.
Wij liepen naar de supermarkt en verplaatsten onszelf niet
iedere keer in een auto,
als we 2 straten verder
moesten zijn.
Maar ze heeft gelijk: wij
hadden dat groene gedoe niet in onze tijd!
Strontluiers deed moeders in de kookwas, omdat pampers niet bestonden.
De gewassen kleren
aan de drooglijn in de
tuin en niet in een energieverslindende wasdroger. Wind- en zonneenergie droogden onze
kleren echt - vroeger, in
onze dagen.
Onze kinderen droegen
de afdankertjes van de
oudste en kregen niet
altijd gloednieuwe kleren.
Maar de jonge dame
heeft gelijk! Wij hadden
dat groene gedoe niet in
onze tijd.
In die tijd hadden we
één tv en radio in huis
en zeker niet een op
elke kamer.
De tv had een klein
schermpje, ter grootte
van een zakdoek en
niet een scherm ter
grootte van een kamerwand.
In de keuken werden

gerechten gemengd en
geroerd met de hand,
omdat we geen elektrische apparaten hadden
die alles voor ons deden.
Wanneer we een breekbaar object moesten
versturen per post, dan
verpakten we dat in een
oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjes folie.
In die tijd gebruikte ik
geen motor maaiapparaat op benzine als ik
het grasmaaide. Ik gebruikte daarvoor een
maaier die geduwd
moest worden en functioneerde op menselijke
kracht.
Wij sportten door te
werken, zodat we niet
naar een fitnessclub
hoefden te gaan om op
ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die
werken op elektriciteit.

Maar ze heeft gelijk. Wij
hadden dat groene gedoe toen niet.
Wij dronken uit de kraan
wanneer we dorst hadden, in plaats vanuit
een plastic fles, die na
30 slokken wordt weggegooid. Wij vulden zelf
onze pennen met inkt,
in plaats van elke keer
een nieuwe pen te kopen.
Wij vervingen de mesjes
van een scheermes, in
plaats van het hele ding
weg te gooien alleen
omdat het mesje bot is.
Maar, wij hadden dat
groene gedoe niet in
onze tijd.

het zwembad in plaats
van hun moeder als 24uurs taxi servicedienst
te gebruiken.
Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet
een heel arsenaal aan
stekkerdozen en verlengsnoeren om een
dozijn apparaten van
stroom te voorzien.
En wij hadden geen
smart telefoon nodig die
een signaal moet op te
vangen van een satelliet, die honderden kilometers verderop in de
ruimte hangt, zodat de
huidige generatie de
hele dag bereikbaar is
of om uit te zoeken
Onze kinderen liepen of waar de dichtstbijzijnde
pizzatent zich bevindt.
fietsten naar school of

Maar is het niet in-en-in
triest dat velen van de
huidige generatie klagen over hoe verspillend wij 'oudere mensen' waren, gewoon
omdat wij 'dat groene
gedoe' niet hadden in
onze tijd?
En nu gaan moeders en
ik koffie drinken.
Gegroet allemaal.

Denk daaraan!!
Als je moeder oud geworden is en jij ook wat ouder bent,
als wat vroeger haar licht afging nu tot last zich heeft bekend,
als haar lieve trouwe ogen niet meer kijken als voorheen,
als haar voeten, moe geworden niet meer dragen, steen en been,
steun haar dan met beide armen, en leid haar met blij gemoed,
want het uur komt, dat je huilend haar voor ’t laatst begeleiden moet!
vraagt ze iets, geef dan ook antwoord,
vraagt ze nog iets, word niet moe,
vraagt ze nog wat, spreek haar niet ruw, maar rustig toe,
kan zij niet meer alles volgen, leg dan alles uit, bedaagd,
want het bittere uur zal komen, dat haar mond je niets meer vraagt!

Beneden-Leeuwen
Ingang Beatrixstraat
Zandstraat 53-02
6658 CM Beneden-Leeuwen
Tel: 0487-849303
Openingstijden:
Maandag 13:30 uur tot 17:30 uur Di. t/m Vr. 09:00 uur tot 17:30 uur
Za. 09:00 uur tot 16:00 uur

