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Gratis

Jheronimus
Bosch
De museumcollectie omvat
meer dan
27.000
objecten
(schilderijen,
prenten,
textiel, munten
en penningen,
glas, zilver,
kunstnijverheid en
typisch
Brabantse
objecten).
Circa 15% van
de collectie is
te zien in het
museum:
de overige
85% bevindt
zich in het
depot en wordt
gebruikt voor
tentoonstellingen in eigen
huis of bij
collegamusea.

Woordje van de voorzitter

Jheronimus en onze zoektocht
Dit jaar wordt in ’s-Hertogenbosch het Jheronimus Bosch jaar gevierd. De
echte tentoonstelling mag dan wel voorbij zijn, voor de Bosschenaren gaat
het feestje door tot eind 2016 en zelfs daarna blijft Den Bosch zijn grootste
schilder eren. Zo kunt u nu meedoen aan de hemel- en hellevaart. Deze
vaartocht over de Binnendieze gaat onder de vele huizen in het centrum van
Den Bosch. De tocht kunt u laten eindigen met een bezoek aan de permanente Jheronimus Bosch tentoonstelling in de St.Jacobskerk. Hier vindt u
een kopie van alle werken die bijna niet van de echte werken te
onderscheiden zijn.
Meer informatie is hier te vinden:
https://www.bosch500.nl/nl/agenda/detail/q/a_id/193/titel/hemel-en-hellevaart
Vanaf 18 mei wordt, in samenwerking tussen KBO-Brabant en het Brabantse
Museum, een speciale activiteit georganiseerd waarbij alle afdelingen van
KBO-Brabant werkstukken mogen inbrengen die, op welke wijze dan ook,
een knipoog geven aan Jheronimus.
De boetseergroep van onze afdeling is één van de 11 deelnemende
verenigingen die meedoen aan deze activiteit.
In dit nummer vindt u een overzicht van een aantal werkstukken die de leden
van onze boetseergroep gemaakt hebben.
Korte terugblik
In de zeer goed bezochte ledenvergadering van 23 maart heeft Truus van
Os de naam van onze zaal feestelijk onthuld. De zaal van De Hey-Acker zal
tot eind 2017 omgedoopt worden tot “Ons Huukske”. Uiteraard gaat deze
naam mee naar de toekomstige accommodatie. Het bestuur heeft
binnenkort een gesprek met de Zorggroep over de visie die zij heeft met
betrekking tot De Hey-Acker.
Onze grootste wens is om nog vele jaren gebruik te mogen maken van De
Hey-Acker. Feitelijk huren wij de zaal van De Hey-Acker nu voor een heel
lage antikraak prijs. De huurkosten zijn daardoor goed te dragen.
Buurtbewoners hebben te kennen gegeven zeer tevreden te zijn met de
Seniorenvereniging omdat dit de leefbaarheid, veiligheid en sociale gebondenheid van de buurt zeer positief beïnvloedt.
De kosten van een andere accommodatie zullen echter vele malen hoger
uitvallen omdat we naast de huur ook rekening dienen te houden met
energiekosten, zoals elektriciteit en water, verzekeringen, onderhoud en veel
andere bijkomende kosten. Helaas heeft de gemeente besloten om de
huursubsidie geheel af te schaffen waardoor het nog lastiger wordt om op
een verantwoorde manier de doelstellingen van onze vereniging te behalen.
Natuurlijk is er ook nog een Rosmolen maar de bevindingen tot nu toe zijn
nog niet positief. Zo speelt onze biljartgroep met ruim 45 leden op 2 biljarts in
Ons Huukske.

Woordje van de voorzitter

Twee biljarts zijn noodzakelijk om jaarlijks 3 competities te spelen met 45
leden. In de Rosmolen staat echter slechts één biljart en dat biljart kan en
mag door alle bezoekers gebruikt worden. Logisch dat iedereen erop mag
spelen, maar wel storend voor de voortgang van de competitie. Daar komt
nog bij dat hierdoor de groepsactiviteiten weer uit elkaar gehaald worden,
waardoor één van de belangrijkste pijlers van onze vereniging
“elkaar ontmoeten en samen bezig zijn” geheel onderuit gehaald wordt.
Waar staan we nu
In de vorige edities van het Seniorencontact is al vaker stilgestaan bij de
accommodaties die we op het oog hebben. Onze vereniging krijgt nu ook
ondersteuning vanuit het hoofdkantoor van KBO-Brabant. Daarnaast krijgen
we, via KBO-Brabant, hulp van Stichting Kilamanjaro die veel ervaring heeft
met dit soort vraagstukken.
Onze zoektocht zal de komende zomermaanden voortvarend verder gaan
en het bestuur streeft ernaar om in het najaar een beeld te hebben van de
mogelijk en onmogelijkheden. Ook streven wij ernaar om alle leden goed en
uitvoerig te informeren.
Ik sluit hierbij niet uit dat we in het najaar misschien wel de belangrijkste,
extra ingelaste, ledenvergadering ooit zullen houden.
Leden die tot nu toe actief meedoen aan een of meerdere activiteiten in Ons
Huukske zijn uitermate tevreden over de sfeer, gezelligheid en uitstraling van
onze eigen zaal.
Afsluiten en weer opstarten van het seizoen
De meeste zaalactiviteiten van het afgelopen seizoen zijn afgesloten maar
een aantal buitenactiviteiten zijn alweer gestart. Het bestuur kijkt nu al
vooruit naar het nieuwe seizoen. De volgende activiteiten mag u alvast in uw
agenda noteren:
Maandag 12 september:
Woensdag 19 oktober:
Zondag 20 november:
Woensdag 14 december:

Gezellig dansen bij de Kermismatinee.
Vrijwilligersmiddag
Vlooienmarkt (opgeven vóór 1 oktober bij Henri)
Kerstviering

In de zomerperiode is de zaal niet alle dagen open maar leden kunnen wel
de sleutel ophalen om een kaartje te leggen en leden van de biljartclub om te
biljarten. Op vrijdagmiddag is de kans het grootst dat er meerdere bezoekers
zijn in Ons Huukske.
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Tot slot
Ik zou het zeer op prijs stellen als de ondersteunende leden die (nog) niet
aan onze activiteiten deelnemen bij de opening van het seizoen, vanaf
september, een keer in de zaal op bezoek komen om de sfeer te proeven.
Wekelijk genieten meer dan 200 bezoekers van heel gezellige activiteiten en
sfeervolle, onderlinge contacten.
Het bestuur hecht er veel
waarde aan dat alle leden
kunnen voelen en ervaren
waarom het hebben van een
Eigen Huukske zo belangrijk
is.
Vanaf begin oktober zal uw
voorzitter elke vrijdag van
13:00 tot 16:00 uur aanwezig
zijn om u te ontvangen.
Henri van de Vorst

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

Zomerdagreis 22 juni 2016
Dit jaar gaan we naar Volendam, Paviljoen Smit waar we
worden ontvangen met koffie en gebak.

Daarna krijgt u een rondleiding door de palingrokerij en kunt u
het palingmuseum bezoeken.
Na het bezoek aan Volendam rijden we naar Amsterdam,
we gaan naar Miranda Paviljoen waar u een goed verzorgde
koffietafel, met kroket krijgt aangeboden.
Naast het paviljoen is de begraafplaats Zorgvliet, waar vele
bekende Nederlanders liggen begraven. U kunt eventueel een
wandelingetje maken over de begraafplaats. Daarna rijden we
naar het centrum en stapt u in de rondvaartboot van
Amsterdam Canal Cruises door de grachten.

Deze tocht duurt 1 uur en 25 minuten.
Na de rondvaart rijden we naar het dineradres voor het
afscheidsdiner.
We vertrekken om 08.00 uur vanaf DE HEY-ACKER / Ons
HUUKSKE en zijn plm. 21.30 uur weer thuis.
De prijs is € 68,00 p.p. Dit is incl. koffietafel/diner/rondvaart/
entree en rondleiding palingrokerij/koffie met gebak.
Inschrijven : donderdag 9 juni
vrijdag

10 juni

14.00 uur tot 16.00 uur
14.00 uur tot 16.00 uur

De reis kan alleen doorgaan als er minimaal 40 personen
meegaan.
De reizencommissie.
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Jheronimus Bosch, De Hooiwagen, Madrid, Museo Nacional del Prado. Met speciale
medewerking van het Museo Nacional del Prado. Foto en beeldverwerking: Rik Klein
Gotink en Robert G. Erdmann voor het Bosch Research and Conservation Project.

Jheronimus Bosch, Het Laatste Oordeel, ca. 1495-1505, Brugge, Stad Brugge,
Groeningemuseum. Foto Rik Klein Gotink en beeldverwerking Robert G. Erdmann
voor het Bosch Research and Conservation project. Met speciale medewerking van
Museo Nacional del Prado.

Jheronimus
Bosch,
Kruisdraging,
ca. 14901510, Wien,
Kunsthistorisches Museum,
Gemäldegalerie. © Kunsthistorisches
Museum,
Gemäldergalerie, KHMMuseumsverband, Wenen
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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:
Theo Salet
 593728

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

Reizencommissie

Riet Maas

 592135

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
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GEKLETS van TEUN en BETS !!!!
Wat leuk dat onze boetseergroep meedoet aan
de Jheronimus Bosch
actie!

Ja ik hoorde dat 12 afdelingen van KBO Brabant
meedoen aan deze wedstrijd. Het start in het
Brabantse Museum.

De meeste afdelingen
maken schilder- of
teken- werkstukken en
volgens mij zijn wij de
enigen met geboetseerde werkstukken

Ik las in dit boekje dat
de zaal de hele zomer
open is. Alle leden die
zin hebben mogen
kaarten of biljarten.

Klopt. Het enige is dat ze
zelf de sleutel moeten
regelen en natuurlijk dienen ze de zaal netjes
achter te laten.

De huur gaat gewoon
door dus ik hoorde dat
ze wel consumpties
moeten gebruiken en
betalen!

Alle leden die een verkooptafel willen moeten
dit wel melden want bij
minder dan 8 verkooptafels gaat het niet door.

Dus alle leden die meedoen moeten even bellen of mailen naar de
voorzitter. Nummer en
e-mailadres staan
achterin.

In het naseizoen komt er
een grote vlooienmarkt.
Het bestuur doet mee
met alle overbodige spullen die geschonken 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.
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)
Gezocht: Nieuwe contacten
Ik zou het erg leuk vinden om leden die nog nooit in de zaal zijn geweest
een keer in Ons Huukske de hand te mogen schudden.
In het nieuwe seizoen ben ik er alle dagen. Wie komt?
Darten en sjoelen.
Darten en sjoelen in onze zaal is altijd mogelijk. We hebben 5 sjoelbakken
klaar staan 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
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Mies Kolvenbach - van Koeverden
Truus van de Pol - van Leur
Jan van IJzerdoorn
Aleida van Schip - Goris
Albert Hol
Diny Arts
Trees Simons - Kuijpers
Gerda Bouman
Harrie van Vlaanderen
Joop Westdijk

van Zwam - v.d. Geijn
Lenie Mulders-Peters
Jan van Zandvoort
Nelly de Groot - Gerritsen
Margreeth van der Horst
Riet Janssen - Kootkar
Elly Janssen - v.d.Burgt
Ad de Kleijn
Truus Jacobs - Bindels

Door van Dinteren - van de Heuvel
Henk Reuser
Toos de Wild - de Haas
Gerard Gubbels
Riet Kolvenbach-Simons
Dré van Rossum- van Gelder
Riek van Gelder-Mooren
Mien van Veenendaal- van Kesteren

1
1
2

Lien Mooren - Banken
Hans Olierook
Wim van Gelder
Annie Vermeulen - Valk

2

Herman van den Akker

3

Wil van der Zandt - Florussen

5

Riek Banken - Hulsen

5

Betsie v.d. Bosch - Koendering

7

Jolanda Engelmann

8
8
8
10

Lia van Oijen
Marian Gerritsen

Bets van Lith - van Heck
Henk van Doorn
Jo Simons

10

Bennie Stenssen

11

Lies van Thiel - Arts

11
12
12
12
13

14
14
14
16
16
16
17
17

18
18
19
20
22
22
24
25
25
25
29

29
30
30
30
30

Mieke Visee v.d. Hurk
Wil Beck - Schepers
Annie van Zandvoort - van Lokven
Thea Pastors
Ria van de Geyn - Florussen
Wil Arnoldussen-Merkus
Herman de Rijk
Martin Andela
Joke van Maren - Stekelenburg
Astrid Keulemans
Truus van Os - van Eck
Francien van Elk
Frans van Kerkhof
Jan Peters
Gonnie den Bieman - Marcus
Gerard den Biezen
Ger v d Bogaard - van Hees
Dina van Heck - van Oijen
Lies van Wamel- de Grauw
Henk van Dreumel
Tiny Hol - de Groot
Gerd de Reuver
Hennie Bevers - Lambregts
Tonnie Roeffen - van Geffen
Herman Derksen
Berteke van Kaauwen - Knoop
Beppie Konings
Gerard van Zwam
Bets Kruisbergen - v d Logt
Marie v.d. Bosch - Stevens
Bull
Jan van Galen
Alex van Gruythuysen
Nolly van Abeelen-Kroot
Teuny Arts-van Kempen
Joop van Eldijk
Wim Bosschaart

1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
10
11
11
11
12
12
12
14
16
17
17
18
19
19
20
20
20
20
21
23
23
23
23
24
25
25
26

An van Strien
Jaqueline van de Werdt
Antoinet de Haas
Mien van Kaauwen - van Os
Frans van Tiem
Gonny van de Zandt - van Hulst
Arnold v.d. Borgh
Jac de Kok
Wim van Oijen
Drea Gremmen - van Eck
Jan van Kerkhof
Jan Sengers
Gerrie van Zwam - Kok

26
26
27
27
27
27
28
29
29
30
30
30
31
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Nieuw Lid Kascontrole
Tijdens de laatste ledenvergadering is gevraagd wie voor de eerstvolgende controle van de financiële stukken reservelid wil worden. Na de vergadering heeft één van onze leden zich spontaan aangemeld. Helaas is de
naam niet direct in het verslag opgenomen. Meerdere bestuursleden weten dat er een aanmelding was, helaas zijn wij allemaal de naam kwijt.
Het bestuur doet een vriendelijk verzoek aan de vrijwilliger om de naam
nog een keer door te geven aan Riet Maas, 1e penningmeester.
E-mailadres: m.maas559@upcmail.nl
Telefoonnummer: 59 21 35

Wij zijn een kleine club enthousiaste mensen die bezig zijn met de ontwikkeling van Het Zorghorloge.
Daarmee zijn wij nu in de volgende fase beland: van proto naar proef.

En daarvoor hebben we eigenlijk uw hulp nodig!
Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen werken aan testtrajecten.
Deelname is kosteloos. We vragen vooral enthousiaste inzet en willen
graag van u horen hoe u ons product ervaart!
Doet u mee?
Meer informatie is te vinden op
http://www.hetzorghorloge.nl/gezocht-testers.html
Of neem contact op met Martine Bal, 06 51 96 22 39, macbal@9tc.eu

Eerste Giro fietstocht
groot succes.
Op 4 mei ging de fietsclub weer voor de eerste keer op stap om de omgeving
te verkennen op de fiets. Bijna iedereen was in roze; soms uitbundig door
middel van een hoed, een shirt, een sjaal of een vest.
Soms in cognito omdat het zadelhoesje onzichtbaar was omdat men er bovenop zat of omdat
de roze shirts onder de jas niet zichtbaar waren.
Na uitvoerige controle van de aanwezigen en
met prachtig zonnig fietsweer, vertrok de groep
van 21 fiets(t)ers richting route Giro d'Italia.
Zeer gedisciplineerd onder leiding van Wilhelmien Romijnders
ging de grote
groep via de Van
Heemstraweg
naar de
Veesteeg. Ook de
laatste
fietsers van de
groep werden niet
aan hun lot overgelaten.
(zie foto) Bij de Henricushoeve was de eerste
ravitailleringplaats. Een gratis kopje koffie of
thee, aangeboden door de cliënten van de
Henricushoeve, werd in dank aangenomen.
De roze koeken werden met smaak genuttigd
en de roze bidon met roze vitaminedrank was
een grote verrassing. Nu was er ook onderweg wat te drinken. Of er ook doping in zat
kan niet met grote zekerheid worden vastgesteld. Feit was wel dat er geen
enkele achterblijver was te constateren tijdens de meer dan 35 km lange
fietstocht. De bezemwagen, die overigens niet aanwezig was, bleef daarom
leeg.
Na een korte stop bij het fietsbruggetje achter de tuinen van Appeltern, ging
het richting Beneden-Leeuwen.
Rond half vijf kwamen de contouren van ons dorp weer in zicht. Dat
betekende meteen dat er een eind was gekomen aan een geslaagde eerste
fietstocht van het seizoen. De Giro d'Italia zorgde voor extra aandacht en
extra publiciteit. We wensen de fiets(t)ers nog veel mooie fietstochtjes door
het prachtige landschap van het land van Maas en Waal.
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Vlooienmarkt in het najaar
Wij hebben het al eerder gemeld: In het najaar houden wij een vlooienmarkt.
Om een vlooienmarkt aantrekkelijk te maken voor de vereniging, de deelnemers en de bezoekers moeten we wel voldoende tafels met aanbod
hebben. Het besluit of de vlooienmarkt doorgaat zal begin oktober genomen worden. Als er minimaal 8 leden met een verkooptafel meedoen
gaat de vlooienmarkt zeker door. Als de vlooienmarkt doorgaat en er nog
voldoende ruimte over is gaan wij proberen om andere, niet commerciële,
verkopers uit te nodigen. Natuurlijk gaan we reclame maken via de lokale
media zoals de kranten en Blik op Beneden-Leeuwen.
Dit is een uitgelezen moment om uw overbodige spulletjes te verkopen.
Deelname is helemaal gratis dus elke eurocent die verdiend wordt mag in
de eigen zak. We hanteren slechts één regel: Alle niet verkochte spullen
dienen mee naar huis genomen te worden. Er mag niets in de zaal
achterblijven.
Het bestuur zal ook aan 1 of 2 tafels meedoen om spulletjes te verkopen.
Dit zijn (nu overbodige) spulletjes die wij de afgelopen jaren van de leden
hebben gekregen voor het inrichten en gebruiken van de zaal. Als u oude,
maar wel goede en kleine spulletjes heeft en deze niet zelf wil verkopen
mag u deze, netjes verpakt in een doos, afgeven in de zaal. De opbrengst
zal gebruikt worden om de huur van de zaal te kunnen betalen.
Het lijkt ons niet verstandig om witgoed, oude TV’s of andere grote spullen aan te bieden.
Er is voldoende stroom om elektrische spulletjes uit te proberen.
Tot slot.
Alle leden die het leuk vinden om spulletjes te verkopen en of er 1 of 2
tafels nodig zijn, worden vriendelijk verzocht om dit vóór 1 oktober 2016
door te geven aan de voorzitter 06-34668316 of hcjmvdvorst@hetnet.nl.
In het Seniorencontact van november wordt duidelijk of er voldoende aanmeldingen zijn en op welke dag de vlooienmarkt gehouden zal worden.
Voorlopig houden wij zondag 20 november 2016 van 13:30 tot 16:00 uur
als gewenst moment.

Kort nieuws uit de regio
KAART BORDUREN

Wist u dat…?

Dinsdag 6 sept.
Beginnen we weer met
kaartborduren.

Beste leden,

Iedereen die graag
handwerkt is welkom.
Ook als je iets wil leren
op handwerkgebied
kunnen we je helpen.
Tot dan.
Tonny Crommentuyn
Tel: 591753

De activiteiten liggen in verband
met het zomerreces stil, toch
menen we als bestuur dat het
kaarten op vrijdagmiddag en het
biljarten gedurende de hele
week, door moeten laten gaan.
Koffie en thee kan gezet worden
en tegen de gewone prijs, één
munt, gekocht worden.

Maandag 12 September kermismatinee in

“ONS HUUKSKE”
We gaan er weer een gezellige middag van maken
met ons “huisorkest” DE MELODY PLAYERS.
Er kan gedanst worden.
Iedereen is van harte welkom, vanaf 14.00 uur
speelt de muziek.
Intree € 2.50 p.p. voor onze leden. Niet- leden € 5.00 p.p.
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Bevrijdingsloop dijkenloopteam West Maas en Waal
Een van de deelnemers aan de bevrijdingsloop was uw secretaris Gé van
Hees. In de nacht van 4 op 5 mei vertrokken we ‘s nachts met het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen. In totaal stonden daar 200 teams klaar. 4 Mei
rond 11 uur waren de eerst hardlopers voor de verste afstanden aan de
beurt, onder andere richting Groningen. Een kleine groep van onze lopers
vertrok om 01.30 uur aan de circa 65 km, vergezeld door 2 busjes van
Gemeentewerken waarmee kleding kon worden vervoerd en geblesseerden
een lift kregen. En 3 fietsers voor het bijlichten op onverlichte wegen en
eventueel transport van enkele stuks kleding. Via Rhenen, Kesteren en
Echteld kwam de groep het Land van Maas en Waal binnen waarna de tocht
in estafettevorm werd volbracht. In elk kerkdorp vielen lopers af en kwamen
anderen er bij. Bij alle oorlogsherdenkingsmonumenten in West Maas en
Waal stonden we even stil en werd een kaars ontstoken. Uw secretaris sloot
zich aan in Appeltern en liep via de Noord Zuidweg en Boven-Leeuwen naar
het eindpunt, het stoottroepersmonument. Hier werden we om ca. 09.30 uur
ontvangen door
2 oorlogsveteranen, Jan van Oijen en Jack Plamont. Wethouder Van Swam
hield een korte toespraak en nodigde de hele groep van 44 lopers uit voor
het ontbijt op het gemeentehuis.

Senioren Bowlingclub
Woensdag 13 mei j.l. was de laatste bowlingochtend van onze
Seniorenvereniging 50+ bij Moeke Mooren.
Er werd dit keer maar één ronde gespeeld, daarna zijn we heerlijk op het
terras gaan zitten, in de zon en met een drankje.
We kregen allemaal een presentje en de gehaalde punten van het seizoen
werden bekend gemaakt.
Volgend seizoen, dat begint op woensdag 14 sept a.s.
willen we toch graag wat nieuwe leden erbij hebben.
Er zijn, helaas door overlijden en ziekte, nog maar 15 spelers over en dat is
(te) weinig.
Wij spelen iedere 2e woensdag van de maand van sept. t/m mei.
Het vervoer wordt onderling geregeld.
De kosten zijn € 4.00 per ochtend.
Je kunt je opgeven bij NEL vd HURK tel: 0487-59 32 55

Het winterseizoen is ten einde
Het is nu juni en de meeste activiteiten zijn in de ZOMERSTAND
gezet.
Maar ons clublokaal blijft (beperkt) open.
Er zijn weer vele evenementen in ons HUUKSKE geweest.
Sommigen waren iedere week, zoals kaarten borduren, boetseren,
koersbal, jokeren, rikken en klaverjassen.
Anderen één keer per maand: Bingo en bowling.
En dan is er nog 5 dagen per week biljarten.
We hebben ook een paar dansmiddagen gehad.
Kermismatinee, halfvastenbal en Koningsbal,
Je ziet wel, er is van alles te doen in “ONS HUUKSKE”
Meestal is er veel animo voor de verschillende onderdelen
en soms valt het aantal bezoekers tegen.
Komt dat omdat de communicatie onvoldoende is???
Of lezen we ons CLUBBLAD niet goed??
Maar in september beginnen we weer met frisse moed.

Het kaarten start weer op vrijdag 16 september
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Op 25 april hebben wij Ons Huukske in Koningssferen gebracht met
vlaggetjes en oranje ballonnen.
Om 14.00 uur kwam het Seniorenorkest in vol ornaat om ons een gezellige
middag te bezorgen. Zij brachten diverse oude dansen zoals de polka,
mazurka, valeta, en zelfs op marsmuziek kon er een polonaise gemaakt
worden. De aanwezigen hebben zich goed vermaakt en hadden nog wel
door willen gaan, maar ja! De muziek stopte en dan is het met het feest
gedaan.

Ook dit jaar hebben we weer met velen
gekaart onder het toeziend oog van LEO.

Het was iedere keer erg gezellig,
mede doordat LEO diverse malen
voor iets ekkers zorgde.
En altijd had hij voor de winnaars leuke en
lekkere prijzen.
Bij de laatste kaartvrijdag van het seizoen
was er een borreltje en wat hap en snap.

Ook was er voor elke
kaarter een lekkere doos
bonbons.
In september gaan we
weer beginnen, vrijdag na
de Lauwse Kermis.
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Sfeerimpressie jaarvergadering
Dit jaar weer meer leden die het belangrijk vonden de jaarvergadering
van onze vereniging bij te wonen. Totaal 90 personen, inclusief bestuur, dus een redelijk volle zaal.
Mede doordat de ringleiding goed werkt was het voor iedereen goed
te volgen.
Een belangrijk onderdeel, kort na aanvang van zo’n vergadering, is
de huldiging van onze jubilarissen, dit jaar een grote groep waarvan
echter de helft om diverse redenen niet aanwezig was. Alle aanwezige
jubilarissen werden door de bestuursleden persoonlijk gefeliciteerd en
getrakteerd op een attentie en een bos bloemen. De afwezige jubilarissen zijn intussen door een bestuursdelegatie thuis bezocht en in de
bloemetjes gezet.
Daarnaast was de onthulling van 2 naamborden “Ons Huukske” door
Truus van Os, bedenkster van de naam, één van de hoogtepunten.
De vergadering verliep
verder
volgens de
agenda
waarbij
afscheid werd
genomen van
het langst
zittende
bestuurslid
Nellie Broeder
en het benoemen van haar vervanger en een extra bestuurslid waarbij
het bestuur nu uit negen personen bestaat.
Financieel gaat het ons ook voor de wind. Nadat onze penningmeester alle financiën door het jaar heen op orde heeft gehouden had de
kascontrolecommissie daar alleen maar lovende woorden voor. Onze
financieel adviseur heeft daar een mooi rapport van gemaakt waarbij
duidelijk werd dat ons eerste volle jaar in Ons Huukske een beter
resultaat heeft gehaald dan voorgaande jaren.

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

Website:
www.seniorenleeuwen.nl
Ben Schonenberg
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
--------------------------------------------------------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
h.pastors@hetnet.nl
tel:592357
----------------------------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
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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

