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Seniorencontact van en voor senioren              www.seniorenleeuwen.nl 

Jaargang: 2016  ■  Uitgave 5   ■   October  ■   Oplage 750    ■     Gratis 

1e prijs 

2e prijs 3e 
Boetseren 



 

 

Woordje van de voorzitter     

Verenigen 
 

In mijn vorige inleiding stopte ik met onderstaande tekst: 

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 sep-
tember, een keer in de zaal op bezoek komen om de sfeer te proeven.    
Wekelijks 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.  
 
Een welgemeende uitnodiging mag best een keer herhaald worden, van-
daar. Een andere reden is simpelweg het feit dat wij een vereniging zijn.  
Verenigen betekent samenbrengen of bij elkaar brengen.  
Ons Huukske is een geweldig sfeervolle ruimte waarin het heel eenvoudig is 
om mensen samen te brengen. Het feit dat veel actieve leden aangeven dat 
zij zich thuis voelen in Ons Huukske zegt mij voldoende.  
 
Onze zoektocht naar een alternatieve accommodatie heeft de afgelopen 
twee maanden niet stilgelegen. Toch zijn er helaas geen nieuwe bijzonder-
heden te melden. Ook vanuit de leden hebben wij nog geen reacties         
gekregen. Uiteraard wordt dit vervolgd …… 
In onze zoektocht merk ik regelmatig dat ik minder zicht heb op mogelijkhe-

den en kansen binnen ons dorp. Ik prijs me gelukkig met het feit dat alle   

bestuursleden zeer bekend zijn met mensen en zaken in Beneden-Leeuwen. 

 

Nationaal ZorgFonds 

 

Veel organisaties in Nederland willen af van het huidige zorgstelsel. Gewoon 
terug naar één Nationaal  ZorgFonds en weg met alle verzekeraars met dure 
reclames, dure gebouwen, geldverslindende salarissen en veel te veel polis-
sen. Organisaties die zich inzetten voor een Nationaal Zorgfonds zijn, onder 
andere, 50 Plus, SP, Omroep Max en KBO Brabant.  
 
Iedereen kan zijn/haar steun betuigen op www.nationaalzorgfonds.nl.      
Hoe meer stemmen hoe meer kans op een wijziging. 
 

http://www.nationaalzorgfonds.nl


 3 

 

 

Jheronimus Bosch 

Ik schrijf al vanaf het aprilnummer over de deelname van onze boetseer-
groep aan de speciale tentoonstelling over Jheronimus Bosch. Eindelijk is 
het dan zover en kunnen we laten zien hoe geweldig het werkstuk van onze 
boetseerclub is geworden. Blijkbaar was ook de jury tevreden over dit werk-
stuk want het is vanaf 22 september te zien in de hal van het Provinciehuis 
in Den Bosch.  
 
Er waren veel inzendingen vanuit de 130.000 leden van KBO Brabant maar 
slecht 20 genomineerden worden tentoongesteld. Uit deze 20 nominaties 
heeft een jury (met echte kunstexperts vanuit o.a. Het Brabants Museum) 3 
winnaars aangewezen. Onder het motto winnen is leuk maar samenwerken 
en samen genieten is veel belangrijker, werd de tentoonstelling geopend. De 
genomineerde inzendingen zijn vanaf 22 september een maand lang te be-
zichtigen in het provinciehuis in Den Bosch.  
 
Het Jheronimus Bosch werkstuk van onze boetseergroep is ook te bewonde-
ren tijdens de vlooiendag die wij op zondag 20 november organiseren. Naast 
dit werkstuk zal de boetseergroep ook andere werkstukken tonen. Als laatste 
zal het mogelijk zijn om bepaalde werkstukken te kopen. 
De vlooienmarkt van 20 november gaat zeker door. Er zijn nog enkele 
plaatsjes beschikbaar. Alle leden die nog af willen van overbodige maar goe-
de en verkoopbare spulletjes mogen dit tot 17 oktober doorgeven aan Henri 
van de Vorst. 
 
Henri van de Vorst 

Zondag 20 november :     Vlooienmarkt 
Woensdag 14 december: Kerstviering 



 

 

WAOROVER PRAOTEN ZE IN LAUWE 

Vrijwilligersmiddag 

 

Onze vereniging zou niet kunnen bestaan zonder onze 63 vrijwilligers. 

Daarom verdienen zij het, om 1x per jaar in het zonnetje gezet te   
worden, samen met hun partner. 

 

Dit gebeurt op woensdagmiddag 19 oktober in Ons Huuske, onder het 
genot van een stamppot buffet en het optreden van artiesten. 

 

Wij wensen allen een gezellige 
middag. 

 

 

 

Het Bestuur 
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Zorggroep Maas & Waal biedt senioren uit Beneden-Leeuwen 
de mogelijkheid om van een themabuffet-avond te genieten. 
 
Voor de komende periode is dit: 
 

 
 

Geniet van een heerlijke buffet met allemaal producten uit de streek! 

 
Buffet Gelderland 

Vrijdag 25 november 2016 
Aanvang 17.00 uur 

Kosten € 14,50 

Het bedrag is exclusief drank. 
Als u deel wilt nemen aan dit themabuffet dan kunt u zich opgeven 
bij de receptie van St. Elisabeth of aanmelden via telefoonnummer 
(0487) 59 96 00.  



 

 

 

INGEZONDEN GEDICHT 
 
 
Adam leefde lang geleden, 
eenzaam in de tuin van Eden, 
met de zegen van de Heer, 
wat verlangt een mens nog 
meer. 
Hij liep lekker in z'n blootje 
baadde zon en baadde pootje, 
in het water van de beek, 
zeven dagen van de week 
 
Adam leefde zonder zorgen, 
totdat hij op zekere morgen, 
plots ontdekte dat 
ieder dier een vrouwtje had ! 
Hij zei: 'Heer, ik wil niet klagen, 
maar ik zou U willen vragen 
onderdanig en beleefd, 
dat U mij een vrouwtje geeft.' 
 
'Goed,' zei God, 'ik zal mijn 
best doen, 
maar dan moet jij zelf de rest 
doen. 
Ik zal zorgen voor een vrouw, 
die haar leven deelt met jou. 
Adam liep van pret te zingen, 
hij kocht twee verlovingsringen. 
Prijs de Heer, ik krijg een wijf, 
al kost 't me een rib uit 't lijf.' 
 
En toen Adam lag te slapen, 
heeft de Heer de vrouw gescha-
pen, 
't Was de droom van elke man,  
met al d'r op en al d'r an. 
En ze leefden heel tevreden, 
samen in de tuin van Eden. 

 
 
 
 
Tot dat toch op zekere dag, 
zij de boom met appels zag, 

Eva 
dacht: 
'Wat kan 
het 
schaden 
aan een 
boom zo 
volgela-
den, 
schoon 
de Heer 
het mij 
verbiedt, 
mist men 

een...twee appels niet.' 
Eva brandde van verlangen 
toen zij al dat fruit zag hangen, 
Ze nam een hap terwijl ze zei: 
“An apple a day keeps the doctor 
away”. 
 
Toen was 't gedaan met 't mooie 
leven , 
't Paradijs werd opgeheven, 
Door een appel, zo ik weet, 
werken wij ons nu in 't zweet, 
Door het eten van die appel, 
werken wij ons nu te sappel: 
En daarom is 't dat ik beweer: 
Snoep verstandig, eet een peer!' 
met de groeten van de ''Heer” 
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Start Ipad tabletcursus 

Iedereen die kennis wil maken met de Ipad tablet kan zich opgeven 
voor een korte cursus in werken met de tablet en oefenen met mailen, 
contactpersonen toevoegen en be-
heren. 

Internet en app’s downloaden ko-
men ook aan de orde. 

Wil je weten hoe je jouw iPad ta-
blet zo optimaal mogelijk kunt ge-
bruiken? Loop je vast in het ge-
bruik van je apparaat of heb je vra-
gen over bijvoorbeeld je instellin-
gen of hoe je een app op je iPad tablet zet? 

De cursus is alleen geschikt voor deelnemers met een eigen Ipad ta-
blet. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers bekijken we wat de kosten zijn 
en of het haalbaar is om een cursus te organiseren. Iedereen die zich 
opgeeft wordt geïnformeerd over de kosten, data en tijden. 

Opgeven kan via keesdehaas@kpnmail.nl of tel. 501533 

mailto:keesdehaas@kpnmail.nl


 

 

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 

 
HIJ IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER 
 
Nou ja ! ZOMER? De jaargetijden lijken wel omgekeerd. 
Eerst was het herfstweer en in september een hittegolf. 
Daar tussenin was het toch aardig weer? 
We klagen niet, we hebben allemaal vakantie gehouden, ja 
toch? 
Soms wat ver van huis om goed weer te hebben, 
dus we kunnen uitgerust weer aan onze activiteiten meedoen. 
 
En dat worden er steeds meer in ons “HUUKSKE”. 
Kijk maar eens goed in het clubblad. 
Iedere dag is er weer iets anders te beleven. 
 
Nu is er ook al een INLOOPochtend op de woensdag. 
Ook bij alle andere groepen kan men vrijblijvend binnenlopen. 
Koffie en thee kost nog steeds maar € 0,60 dus wat let je!!!! 
 
Een goed gesprek met leeftijdgenoten is nooit weg. 
Wij wensen jullie een gezellig winterseizoen 
en hopen velen van jullie te ontmoeten in “ONS HUUKSKE” 



 9 

 

GEKLETS van TEUN en BETS                          

over Jheronimus Bosch!!!! 

 

Dat heb ik vorige keer toch 
verteld, de werken van 

Jheronimus Bosch gezien 
door de ogen van senioren. 

Over welke tentoonstel-
ling heb je het? 

O ja, nu herinner ik het 
me weer. Onze boet-
seergroep heeft daar 
ook aan meegedaan. 

Ik ben benieuwd hoe 
onze leden het er van-
af gebracht hebben? 

Ik lees hier dat er ook 
een eerste, tweede en 
derde prijs aan verbon-

den is. 

Het goede nieuws is dat 
we in elk geval bij de ge-
nomineerden zitten dus 

ook op de tentoonstelling 
staan te pronken. 

Tijdens de vlooiendag 
mag iedereen komen 

kijken naar de werkstuk-
ken. Er worden waar-
schijnlijk ook (andere) 
werkstukjes verkocht! 

Ons boetseerwerk stond 
als blikvanger apart, dus 
kreeg veel bekijks. Een 
echte jury met kunstken-
ners koos echter 3 ande-
re werken. 

Donderdag 22 september 
was het zover. KBO Bra-
bant opende de tentoon-

stelling. 



 

 

Frans van Rossum 3 
Annie Heesakker - van Oijen 3 
Frans van Leeuwen 3 
Wim van Elk 4 
Van Zwam - Hol 5 
Marian Sibrandi 5 
Piet Selissen 6 
Gradus Dekkers 6 
Mien van Gelder - Peters 7 
Annie Gruijthuijsen - van Oijen 7 
Thea Rademakers 7 
Hanne Boogerd - van Altena 8 
Herman Hermsen 8 
Henk Jacobs 8 
Marga van Hulst 8 
Piet van Kaauwen 10 
Ida de Keijzer - de Kleijn 11 
Betty v.d. Vorst - de Bie 11 
Bertha de Wit - Tuinier 12 
Annie vd Wert - de Kock 13 
Joop Koolhout 15 
Diny Arts - Sas 16 
Cocky Helsloot 16 
Willems 17 
Marie Soetekouw 18 
Els Jacobs - van de  Coolwijk 19 
Harrie Bouman 19 
Jan Loos 20 
Riek Hol-Vos 21 
Truus van Elst v. Summeren 24 
Johanna Reuser 24 
Sjef van Oosteren 26 
Cor van Tiem 27 
Jan van Oijen 28 
Corry Looys-de Beer 28 
Theo van Dodewaard 29 
Ria van Sommeren - van Gent 30 
Rien Vermeulen 31 

Leo van Ooijen 1 
Thea Gubbels - Zoetekouw 2 
Balvers - Stevens 2 
Van Rossum - Reuser 3 
Ineke Dieke 3 
Van Oijen 3 
Herman Gubbels 4 
Hennie Duitsman 5 
Stef Melssen 5 
Balvers - Stobbink 6 
Gonny Witsiers - van Gessel 7 
Koos Gremmen 8 
Wim Platenburg 9 
Rita van de Heuvel - Persoon 10 
Trees v.d. Berg - v d Broek 11 
Christien Janssen - van de Laar-
schot 11 
Annie den Bieman 12 
Truus van Gelder - den Biesen 13 
Bets Dekkers - Krielen 15 
Annie Melssen 15 
Toos van Wamel 17 
Lieda Dekker 17 
Vica van Zwam - van Schaik 20 
Joyce Zaal - Schreefel 20 
Riek Brands 21 
Zus Willems 21 
Lambert Ouwens 23 
Koosje Thijssen-van Oijen 23 
Ellie Kooymans 25 
Annie Hermsen - van Leeuwen 25 
Joke van Gelder - Dekkers 27 
Jan van Oijen 27 
Wim Lemmers 29 
Van Gelder 30 
Willemien Romijnders - van Mook 30 
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Inloopochtend: 
iedere woensdagmorgen 

van 10.00 uur tot 12.00 uur 

in "ONS HUUKSKE" 
Waarom zou ik daar naar toe 

gaan? 

Om een krantje te lezen 
Om gezelschap te zoeken 

Om een kopje koffie te drinken 
 

Om antwoord te krijgen op 
vragen 

 
Om wat gezelligheid met anderen te vinden 

 
Om informatie en antwoorden te krijgen 

op thema-ochtenden 

bv. 28 sept:  

Medicijngebruik bij ouderen 

 

Om zelf ideeën door te geven 

voor nieuwe acties of thema's 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVk4-t0Z7PAhVDNxQKHUwqBRUQjRwIBw&url=http://outwise.nl/blog/het-is-goed-om-vragen-te-stellen-mits-je-ook-bereid-bent-te-luisteren&bvm=bv.133387755,d.d24&psig=AFQjCNFIKP3
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7fDV0Z7PAhXMaRQKHQOmA2kQjRwIBw&url=https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/25093-veel-ouderen-met-spoed-naar-ziekenhuis-door-verkeerd-medicijngebruik.html
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX3peU1p7PAhVJyRQKHWLXBSAQjRwIBw&url=http://www.ponykamp.nl/idee.html&bvm=bv.133387755,d.d24&psig=AFQjCNEGC8frczAbz8Ul3dr5IMxZUH9nvg&ust=1474485866858697
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeopKE0p7PAhVHXhQKHaFgCq0QjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/een-praatje-maken/1001004006194356/&bvm=bv.133387755,d.d24&psig=AFQjCNGI3B86eBr49vI_j_IYhwZpV6jQqg&ust=147


 

 

   

   

   KLUSSENDIENST 

KALLIGRAFEREN 

De  
Hey-
Acker 
 
 
 
 

 
 

September t/m april 
 

Een keer per week 

maandag 09:30 tot 11:30 uur  

 
O.l.v. Gerda Bouman 
 

opgeven bij: 
Riet Maas                              
  592135 

KAARTEN 

De  
Hey-
Acker 
 
 
 
 

 

September t/m april 
 
Een keer per week 
 
vrijdag vanaf 14:00 uur 
 
informatie bij: 
Leo Janssen                          
  592861 

KANTKLOSSEN 

De  
Hey-
Acker 
 
 

 
 
 
 

September t/m april 
 
Een keer per week 

 
Maandag 13:30 tot 15:30uur 
 
opgeven bij: 
Cis v.d. Pol    
593169 

KOERSBAL 

De  
Hey-
Acker 
 
 
 
 
 

 
       

September t/m april 

 
Een keer per week 
 
donderdag 14:00 tot 16:00 uur 
 

informatie bij: 
Nelly Broeder                        
  592090 

Klussendienst: 
 
Melden bij Leo Janssen 
 592861 

KUNSTGROEP 

Op     
Locatie 
 
 
 
 

 
 
        

September t/m april 

 
Zie info website                  
Seniorenleeuwen.nl 

 
informatie bij: 
Riet Maas                              
  592135 

INTERNET-CAFE 

Bij u 
thuis? 
 
 
 
 

 

 
         

Gehele jaar 

 
Op afspraak 

 
informatie bij: 
Gerard Kouwenberg 
  592115 

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  

ACTIVITEIT           INFORMATIE       TELEFOON 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=eYgRYC0Q9EqwsM&tbnid=6aqAMFDcwZn53M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stitch-houthalen.be%2FWebshop.asp%3Fcat%3D44280&ei=x39iUpH8KeWx0QX7hoDgDQ&psig=AFQjCNFAVMosaUGLkHirXvMuqVPpulSOsA&ust=
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Kom uit die 

bank Henk, ga 

iets doen 

   

   

   

FIETSEN 

Vertrek    
vanaf 
Kerk-
plein   

 
 

 
Mei t/m oktober 
Een keer per 2 weken   

woensdagmiddag 
 

Start om 13:30uur 

Afstand 20 tot 40 km 
 

opgeven bij: 

Willemien Romijnders            
591990 

BILJARTEN 

De  
Hey-
Acker 
 
 
 
 
 
 
 

’s Middag vanaf  ± 13:00uur 
’s Avonds vanaf  ± 18:00uur   
Competitie ma.- di. - wo. 
Vrij biljarten: alle dagen 
‘s avond tot 21:00uur 
 
opgeven bij: 
Henri v.d. Vorst                     
  595880 

BOETSEREN 

De     
Hey  
Acker 
 
 
 
 

 
 

September t/m mei 
 

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

opgeven bij: 
 

Arnold v. Rossum                
  593049 

BEWEGEN 

De  
Rosmo-
len 
 
 
 
 
 

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

 

Op woensdag  11:00 tot 12:00 
uur 

 
opgeven bij: 

Iny van Koolwijk                     
  594821 

BINGO 

De  
Hey-
Acker 
 
 
 
 

 
         

Oktober t/m mei 
 

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

Informatie bij: 
Nellie Broeder                       
 592090 

BOWLING 

Moeke 

Mooren   

Appel-
tern 
 
 
 

September t/m mei 
2e Woensdag van de maand  
Van 10:00 tot 11:00 uur 
 

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

 
opgeven bij: 

Nelly vd Hurk                          
593255 

De  
Hey-
Acker 
 
 
 
 
 
 

        
September t/m april 

 
Een keer per week 

dinsdag13:00 tot 16:00 uur 

 
 
opgeven bij: 
Tonny Crommentuyn           
591753 

HANDWERKEN JEU des BOULES 

Tuin  
Elisa-
beth 
 
 

 
 
 

Gehele jaar 
Dinsdag  woensdag               
donderdag 
13:30 tot 16:00uur 

 
opgeven bij: 
Wil van de Zandt    591078 
Wilma Bosman       592025 



 

 

Zou u het misschien leuk vinden om een paar uur per week op een leuke 
manier een dankbare invulling te geven aan uw vrije tijd? Wij zijn op zoek 
naar: 

Enthousiaste vrijwilligers! 
 
 

Bijvoorbeeld als maatje voor iemand die graag in de natuur wandelt of tui-
niert en dit niet meer alleen kan. Misschien bent u technisch aangelegd en 
vindt u het leuk om met kinderen te werken in het Techniek Lokaal. Denk 
bijvoorbeeld aan werken met traditionele hout- en metaaltechnieken, innova-
tieve computertechnieken of misschien vindt u het leuk om kinderen te leren 
koken en te helpen met diverse consumptieve technieken? Zou u graag een 
paar uur in de week als gastvrouw of gastheer bij het museum of bij de bibli-
otheek werkzaam willen zijn of vindt u het leuk om als bestuurslid mee te 
denken binnen een vereniging. Er zijn tal van leuke bezigheden waar u als 
vrijwilliger voldoening in kunt vinden. 
 
Als u interesse heeft kunt u telefonisch contact opnemen of bij ons binnen 
lopen op: 

Dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.30 uur of 
                        Donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.30 uur 
 
Graag kijken wij samen met u welk vrijwilligerswerk wellicht bij u past. 
 

In de vacaturebank van het vrijwilligerssteunpunt kunt u ook veel vacatures 
vinden.  
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/westmaasenwaal 
 
Wij zien u graag verschijnen! 
 

Vriendelijke groeten, 
 

Vrijwilligers Steunpunt West Maas & 
Waal 
Pastoor Jansstraat 2 
6658 AZ Beneden-Leeuwen 
Telefoon: 0487 506320  
vrijwilligers@meerwaardemaasenwaal.nl 
 
Het Vrijwilligerssteunpunt is een initiatief van Stichting Meerwaarde Maas en 
Waal 

mailto:vrijwilligers@meerwaardemaasenwaal.nl
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Bedankt               
 

Jarenlang hebben          
Johan en Doortje Looman 
de clubbladen ONS en 
Seniorencontact bezorgd. 

Ook hebben zij al die tijd 
hun garage beschikbaar 
gesteld als aflever- en op-
haaladres van de bladen, zelfs nog nadat zij zelf eerder dit 
jaar om gezondheidsreden moesten stoppen met bezorgen. 

 

Johan en Doortje: “Heel veel dank  voor alles!” 

 

- PERSBERICHT - 

 

- Workshops kunst en cultuur voor 60-plussers - 

 

Binnenkort start het tweede programma van Kunstgoed voor senioren!  
U kunt zich inschrijven voor de workshop “Gouwe Ouwe Verhalen” en 
“Lang zullen we Zingen”! Bij beide workshops staat plezier voorop.  

De workshops bestaan uit 6 sessies en starten op                      
woensdag 5 oktober in het VTC in Wamel (Clarissenstraat 2).          
“Gouwe Ouwe verhalen” start om 9.30 uur  

en “Lang zullen we zingen” om 11.00 uur. 

De kosten bedragen in totaal € 15,-. Inschrijven kan via  
www.kunstgoed.info of door te bellen naar 0344-636060.  Kunstgoed 
heeft ook een Facebook pagina www.facebook.com/kunstgoed  

http://www.kunstgoed.info
http://www.facebook.com/kunstgoed
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ZEILREIS ROND DE WERELD 

Senioren van Benden-Leeuwen. 

Recentelijk heb ik een aantal malen een lezing gehouden over onze reis per 
zeilboot rond de wereld, gedurende drie jaar, van juli 1998 tot augustus 
2001, die ik samen met mijn vrouw Annie heb gemaakt. Die lezingen werden 
ondersteund met mooi beeldmateriaal. 

Hoewel wij gedurende reeds lange tijd lid zijn van de Seniorenvereniging, is 
dat echter pas sinds kort ook actief met kaarten, bewegen en biljarten. 

Mede door de prettige contacten welke wij hierbij opdoen, bedacht ik me, dat 
het misschien leuk zou zijn, ook met de seniorenvereniging, onze ervaringen 
over die reis en avonturen die we hebben beleefd te kunnen delen. 

Om zeker te zijn dat zo veel mogelijk belangstellenden kunnen deelnemen, 
is besloten die lezing ergens begin november te plannen. 

Om enig idee te hebben omtrent de belangstelling, kunt u zich nu al aanmel-
den, zodat het bestuur kan beslissen die lezing in het activiteitenprogramma 
op te  nemen en een definitieve datum vast te kunnen leggen. 

Vanzelfsprekend zijn wij zelf natuurlijk ook benieuwd of er voldoende belang-
stelling zal zijn. Voldoende betekend voor ons al, bij ongeveer 25 toehoor-
ders en kijkers.  

Hopelijk tot ziens 

Groetend, 

Annie Derksen en Henry Engelaer 
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Kort nieuws uit de regio 

 

 

Wist u dat…? 

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 confronte-

rend is, daarom verzoeken wij    na-

bestaanden ons z.s.m. van het over-

lijden in    kennis te stellen via: 

Jeanne de Weijert, 

tel: 0487- 592519 

of via email:  

jeannedeweijert @outlook.com 

 

Uitgave 2016 
 

Bezorging:  
  
ONS (data zwart en 
rood) 
+ 
SENIORENCONTACT 

(data rood) 

 

3 okt.  7 nov.  5 dec. 

 
In de praktijk betekent 
dit, dat 2e week v/d 
maand de bladen      
worden bezorgd 

U zelf zoekertjes in ons clubblad kunt zetten 
Dit over van alles en nog wat kan zijn 
Wij altijd openstaan voor copij in ons clubblad 
Ook  leuke weetjes, zoals  jubilea, kleinkind geboren, overgrootou-
ders geworden 
 
De  acht seniorenverenigingen van West maas en Waal 
4x per jaar bij elkaar komen 
Zij dan alle voorkomende zaken bespreken 
Zij 2x per jaar de speerpunten aan de Wethouder doorgeven 
Wij zo onze grieven en wensen daar kenbaar maken 
Hij daar antwoord op moet geven 
 
Wij wachten op jullie inbreng 

mailto:jeannedeweijert@outlook.com


 

 

Activiteiten van de Kunstgroep 

De voorbereidingscommissie heeft het nieuwe seizoen in de steigers staan.  
Wij beginnen het seizoen op  
                   Donderdag 20 oktober met de bus naar ’s-Gravenhage                                            
               voor bezoek aan Panorama Mesdag en het Haags Museum 
Het Panorama Mesdag is 120 meter lang en 14 meter hoog en daarmee  het 
grootste schilderij van Nederland. Het platform vanwaar bezoekers het pa-
norama-schilderij kunnen bekijken is ook voor rollator- en rolstoelgebruikers 
toegankelijk door middel van een traplift. 
In  het Haags Museum werd de vaste presentatie “Den Haag Vandaag, 1945 
tot nu” op 28 november 2015 geopend. Het is de tijd van de Wederopbouw: 
nieuwe wijken verrijzen, het centrum gaat op de schop en ook de bevolking 
en het dagelijks leven veranderen. 
Naast deze vaste tentoonstelling is er tot 13 november de tentoonstelling 
Joods   
Den  Haag, over 350 jaar Joodse geschiedenis. Den Haag had voor de 
tweede wereldoorlog de grootste Joodse gemeenschap na Amsterdam. 
 Voor beide musea is de entree voor jaarkaarthouders gratis. Voor 
volwassenen zonder MJK is de groepsentree per persoon voor Panorama 
Mesdag € 8,50 en voor het Haags Museum € 5,- . 
  
Het programma wordt die dag: 
          10.00 uur:   vertrek per bus vanaf het Dorpsplein 
Circa 11.40 uur:   aankomst Panorama Mesdag 
          12.00 uur:   start rondleiding van 3 kwartier 
          13.15 uur:   voor de liefhebbers lunch Mesdag á € 10,-  
          14.30 uur:   vertrek Panorama Mesdag, omdat we niet eerder in het  
                                Haags Museum terecht kunnen 
          14.45 uur:   aankomst Haags Museum 
          15.00 uur:   start rondleiding van circa 1 uur 
          17.00 uur:   het museum sluit en wij vertrekken naar huis 
          18.30 uur    zijn we 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 deel te nemen. Zij worden 
bij deze uitgenodigd. De kosten voor vervoer en een klein deel van de kosten 
van de gidsen – het grootste deel komt uit de kas – voor niet-leden van de 
Kunstgroep zijn € 25,- p.p.   te betalen aan de penningmeester van de 
Kunstgroep bankrekening nr NL75RABO 010.58.10.088 t.n.v. Riet Maas. 
Diegenen die zich ook opgeven voor de Mesdag lunch betalen aan de 
penningmeester  € 10,- meer.  
 
Diegenen die willen deelnemen kunnen zich t/m 16 oktober opgeven bij   
Theo Salet (liefst per email: thwm.salet@hetnet.nl eventueel ook                
per telefoon: 0487-593781).  

mailto:thwm.salet@hetnet.nl
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Vermeld dan duidelijk uw naam, wel of geen museum jaarkaarthouder en wel 
of niet  
Mesdag lunch. Let echter wel op: VOL is VOL 

Vervolg: Activiteiten van de Kunstgroep 

Het voorstel van de commissie voor de rest van het komende seizoen: 
 
Zaterdag, 10 december - per auto - naar Zilvermuseum, Schoonhoven 
met toepassing van de vervoerskostenregeling. 
Het zilvermuseum is vorig jaar groots vernieuwd en vanaf 13 oktober is er  
bovendien een speciale tentoonstelling “Crowned” met kroontjes, tiara’s en 
andere koninklijke hoofddeksels. 
 
Donderdag, 16 februari 2017 – per bus -  naar Amsterdam.   
Joods Historisch Museum en Portugese Synagoge. 
Bij een bezoek aan Amsterdam mag een bezoek aan het Joods Historisch 
Museum niet ontbreken. 
In dit toonaangevende museum wordt een uniek beeld gegeven van   
het Nederlandse Joodse leven, toen en nu. De Portugese Synagoge is een 
statig gebouw uit 1675. Het wordt nog altijd gebruikt als gebedshuis en  heeft 
een eeuwenoude bibliotheek.  
 
Donderdag, 18 mei 2017 – per auto - naar het Biesbosch Museum bij 
Werkendam 
met toepassing van de vervoerskostenregeling. 
Het fraai vormgegeven museum ligt op een eiland 11 km buiten Werkendam 
in The middle of Nowhere. Gratis toegankelijk voor MJK-houders met de mo-
gelijkheid om voor € 7,50 een rondvaart van 5 kwartier te maken. Aangezien 
we met eigen vervoer reizen zijn we na de gezamenlijke entree per auto/
chauffeur zeer flexibel in het invullen van diverse andere mogelijkheden, die  
t.z.t. bij de uitnodiging zullen worden aangegeven.                         



 

 

Rubriek Zoekertjes 

Gezocht: Tuinman 

Wegens gezondheidsredenen ben ik op zoek naar een tuinman.  

Wie wil me komen helpen? 

Nellie Broeder,  Dahliastraat 10, Beneden-Leeuwen 

Telefoon: 59 20 90 
 

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 opti-
maal. 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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Seniorenvereniging 50+ 
Postbus 83 6658ZH Beneden-Leeuwen 
RaboBank IBAN rek.nr. NL95RABO 0105812153 
Lid worden € 20,00 per jaar 

Redactie: Seniorencontact 
Henri van de Vorst 

Ge van Hees 

Nelly v.d. Hurk 

Jeanne de Weijert 

Ben Schonenberg 

Correspondentie 
svblbs@gmail.com 

Bestuur: 
 

Henri van de Vorst          Voorzitter  
hcjmvdvorst@hetnet.nl  tel: 0634668316 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ge van Hees   1e secr. / plv. Voorzitter 
gevanhees@gmail.com  tel:0628878713 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Riet Maas             1e Penningmeester 
m.maas559@upcmail.nl      tel: 592135 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Willie Zondervan   2e Penningmeester 
willie.zondervan@gmail.com                 

tel:06-23798092 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 
        2e secretaris      
    Ledenadministratie  
 
jeannedeweijert@outlook.com   
tel: 592519 

Vrijwillige  
Belastingconsulenten 
Martin Andela   tel: 593315 
Nelly v.d. Hurk   tel: 593255 
Atie Verheijden tel: 592372 
Gerrit Sepers  0651600425 

Website: 

www.seniorenleeuwen.nl 
Ben Schonenberg 
Correspondentie 
svblbs@gmail.com 

Vrijwillige  
Ouderenadviseurs 
Nelly v.d. Hurk   tel: 593255 
Gerrit Sepers  06-51600425 

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 



 

 

Openingstijden: 

Maandag 13:30 uur tot 17:30 uur  

Di. t/m Vr. 09:00 uur tot 17:30 uur 

Beneden-Leeuwen 

Ingang Beatrixstraat 

Zandstraat 53-02 

6658 CM Beneden-Leeuwen 

Tel: 0487-849303 

 


