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Woordje van de voorzitter    

Nog één jaar in De Hey-Acker 
 

Het is voor alle leden waarschijnlijk wel overduidelijk dat wij veel tijd 
en energie steken in het zoeken naar een nieuwe accommodatie.  

In de zomerperiode heeft het zoeken op een lager pitje gestaan maar 
momenteel zijn we weer voortvarend gestart. Helaas is er geen enkel 
nieuwtje te melden. 
 

Ik nodig leden, die nog nooit in Ons Huukske zijn geweest, van harte 
uit om de komende maanden toch eens een bezoekje te komen bren-
gen. Het wordt dan waarschijnlijk duidelijk waarom het bestuur en een 
grote groep vrijwilligers en heel veel deelnemers zo graag een eigen, 
warm onderkomen willen. De zaal is alle middagen open (met o.a. bil-
jarten, kaarten, handwerken, koersbal) maar ook op woensdagoch-
tend (inloopochtend en boetseerclub). Op enkele ochtenden is nog 
ruimte voor bijvoorbeeld bridge, darten, sjoelen, denksport of schil-
deren. Ik heb ook al eens vragen gekregen over wandelen of zwem-
men. Elke vraag of elk initiatief vanuit de leden zullen wij serieus in 
overweging nemen. 
 

Het jaar 2016 is alweer bijna achter de rug. De inloopochtend is vanaf 
september geïntroduceerd en het aantal bezoekers wordt langzaam 
hoger. Veel bezoekers komen gewoon voor de gezelligheid. Alle inwo-
ners zijn welkom met vragen op het gebied van zorg, wonen of wel-
zijn. Vaak zijn deskundigen aanwezig voor advies of een juiste door-
verwijzing. 
 

De vlooienmarkt van zondag 20 november gaat helaas niet door. Van-
wege een ziektebed van enkele weken gevolgd door een ziekenhuis-
opname was er te weinig tijd om alles goed voor te bereiden. De nog 
niet uitgewerkte plannen liggen natuurlijk wel klaar dus wij gaan pro-
beren om de vlooienmarkt in het voorjaar te plannen. Wij houden u op 
de hoogte. 
 

Ik wens u allen heel prettige en gezellige Kerstdagen en een héél ge-
zond en gelukkig 2017. 
 

Henri van de Vorst 
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Kerstviering 
 

Wordt gehouden op                                 
woensdag 14 december in Ons Huukske 

 

Programma 

15.30 uur   Zaal open 

 

16.00 -  17.00 uur Gebedsdienst              
     met pastoor Massaers 

 

17.00 -  18.00 uur Koffietafel 

 

18.00 -  19.30 uur    Muziek door het            
     duo Ben en Piet 

 

Kaartverkoop dinsdag 6 december en   
donderdag 8 december in “Ons Huukske” 

Beide dagen van 14.00 tot 16.00 uur. 
 

Prijs: 10,-- euro 



 

 

I padcursus: 8 nov tot 6 dec 2016 
 
Beste lezers, 
Op dit moment zijn 8 cursisten druk 
bezig met het onder de knie krijgen 
van hun Ipad-tablet. Ondanks het 
feit dat ze al een en ander kunnen, 
zijn ze zeer intensief en geconcen-
treerd bezig met allerlei moeilijke 
termen voor eenvoudige handelin-
gen. 
Weet u wat pinchen is? 
Pinchen betekent dat u twee vin-
gers op het scherm plaatst en daarna de vingers uit elkaar of 
naar elkaar toe beweegt. Zo kunt u in- en uitzoomen. 
Weet u waar de thuisknop zit en waar de sluimerknop zit? 
Als u hierop een antwoord wilt dan kunt u één van de cursisten 
vragen want zij weten het juiste antwoord. 
Wij gaan voorlopig iedere dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur 
verder met het ontmaskeren van de geheimen van een Ipad. 
Hebt u interesse dan kunt u altijd een kijkje komen nemen. Mis-
schien kunnen wij iets van u leren of anders kunt u misschien iets 
van ons leren. En zomaar een beetje belangstelling vinden we 
ook al fijn. 

Belastingdienst 
 

De media, (radio, T.V. en krant) is driftig bezig ons voor te schotelen 
dat er veel gaat veranderen in de belastingaangiften.  
Daarom zijn onze belastingconsulenten al bezig met “studeren”.  
Maar voor onze seniorklanten verandert er nog niets, u kunt nog altijd,  
vanaf maart 2017, bij hen terecht voor uw aangiften over 2016.  
Ook voor uw toeslagen zoals huur en zorg. 
Wij houden u op de 
hoogte van eventuele 
veranderingen. 
U kunt uw eigen belas-
tinginvuller altijd raad-
plegen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkrZjzoKnQAhVEcBoKHb5CAbgQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-ipad-tablet-online-breakfast-newspaper-image25650408&bvm=bv.138493631,d.d2s&ps
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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 

 

Herhaalde oproep!!!!  

Zeilreis Lezing rond de wereld met       

mooi beeldmateriaal van juli 1998 tot aug 

2001 

Door: Annie Derksen   Henry Engelaar                

Nieuwe datum wordt bekend gemaakt 
via  
plaatselijke weekbladen en    
Blik op Leeuwen  

mailto:keesdehaas@kpnmail.nl


 

 

GEKLETS van TEUN en BETS                          

 

Ik hoorde van de over-
buurvrouw dat het wel 

gezellig is.  

Op deze ochtend zijn in 
principe alle inwoners 

van Beneden-Leeuwen 
welkom  

Ja, dat klopt maar je 
kunt daar ook aangeven 
waar je als inwoner be-
hoefte aan hebt of waar 
je moet zijn met je vra-

gen. 

Eigenlijk alles wat je wil 
weten over de zorg, 

wonen, hulp in de huis-
houding en alle WMO 

Wat voor soort vragen 
bedoelen ze dan? 

Weten zij dan alles op 
zo’n inloopochtend? 

Dus de inloop is er voor 
iedereen, voor de gezel-

ligheid maar ook om 
antwoord te krijgen op 
allerlei vragen over het 

leven. 

Misschien niet altijd en 
direct maar ze kunnen je 
wel heel goed de weg 
wijzen en vertellen waar 
en bij wie je moet zijn. 

Wat bedoelen ze eigenlijk 
met die inloopochtend op 
woensdagochtend in Ons 
Huukske? 
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Joke Driessen-Arts 1 
Joke van Eck van de Geijn 1 
Corrie van Mook - Roelofs 1 
Rinie van Oijen - van Haren 2 
Arda Verhoeven-Visée 2 
Ria Soetekouw - Meijer 3 
Riek Kruisbergen - van Wijk 5 
Marie van Tiem-de Lang 5 
Tiny de Bruin - Veendal 6 
Cor Janssen - Reijers 6 
Ben Schonenberg 6 
Hella Meijer-Coset 7 
Dirk Paul 7 
Bets Sas - Stevens 7 
Vermeulen 8 
Jeanne de Weijert - Zondag 8 
Willy van Gent 9 
Reini Klein Lenderink - Korne-

9 
Greta van Rossum-
Stekelenburg 9 
Lies van Gelder - van Gelder 10 
Fien Hendriks - Fleuren 10 
Truus Beck - Walk 11 
Truus van Gelder van Beek 11 
Toon Koopmans 11 
Wammes 11 
Louise Doolaard-Ernste 12 
Marion de Groot - van de Wie-
len 14 
Miny van Kerkhof-Basten 14 
Wil Kreuze - Luiken 15 
Arno Pelkman 15 
Rieky Verhoeven-Mulders 15 
Jan van Dam 17 

Arnold van Echteld 17 
Adri Gardien 17 
Greet Heerkens-Heessels 17 
Jan Sas 17 
Eveline van der Wolf 19 
Johan Beck 20 
Wim Brands 20 
Rien van Beek 21 
Gertie Gerritsen-van den 

22 
Gert Gubbels 23 
Thea van Hulst - Poulussen 24 
Toos de Kock 25 
Anny Kouwenberg - Marcellis 25 
Ardie Lemmers-de Kok 25 
Paulien Sengers 25 
Caspardien Zondag - van de 
Heuvel 25 
Antoon Roeffen 26 
Miep Sanders - de Haan 26 
Gert Lemmers 27 
Corry van Oijen - v.d. Geer 27 
Sjaan Sas - van Oijen 27 
Gé van Hees 28 
Toon Hendriks 28 
Cees Kooymans 29 
Marie Sengers -v.d.Bosch 30 



 

 

Cees Jacobs 1 

Aggie van Os - Gerritsen 1 

Riet Verwoert - Gerritsen 1 

Niek Pompen 2 

Thea van Wijk-Elsen 2 

Frans van Hulst 3 

Wim Janssen 3 

Ad Bressers 4 

Nollie Koopmans - Jacobs 4 

Annie Hol-Douma 5 

Gerard van Zandvoort 5 

Ans van Kessel - v.d.Hurk 6 

Jan van Run 6 

Joke van Hees-van Eck 7 

Harrie Pastors 7 

Ruud Verhoeven 7 

Mien van Gelder - van den Hurk 8 

Koosje van Oijen - van Oijen 9 

Cato de Grauw -Sas 10 

Marleen Vrolijks - de Kok 10 

Henny Hol-de Waal 11 

Wim van Wijk 11 

Miek van Ass 12 

Ria Konings-Ouwens 12 

Ans van Oijen - van Oijen 13 

Rien van Rossum 13 

Dory Jacobs - Langens 14 

Annie van Kerkhof - Lamers 14 

Willy Zondervan - Leurink 14 

Jan Hol 22 

Annie de Kok-van Koeverden 23 

Ria van Wijk-v. Kampen 24 

Winnie van Gelder - Oremus 25 

Ton Zaal 27 

Sjaak Crommentuyn 28 

Joke Donkers - Luipen 28 

Frans Nuyen 28 

Truus van Gelder-Elsen 15 

Rieky Peters - Banken 16 

Rinie Mulders 17 

Bert van Os 17 

Lenie van Zwam 17 

Riet van de Brink 18 

Frits Burgers 18 

Ton Oremus 20 

Arnold van Rossum 20 
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Inloopochtend: 
iedere woensdagmorgen 

van 10.00 uur tot 12.00 uur 

in "ONS HUUKSKE" 

Een krantje te lezen 
Gezelschap te zoeken 

Een kopje koffie te drinken 
 

Antwoord krijgen op vragen 

 
Gezelligheid met elkaar 

 

Informatie over 

Beter zien: info door opticien 

Veilig wonen voor 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
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
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ7I7kiJ_QAhWGthoKHYHUCr8QjRwIBw&url=https://www.koraalgroep.nl/aanbod/gehandicaptenzorg/clienten-en-medewerkers/veilig-wonen-voor-en-door-clienten&bvm=bv.138169073,d.d


 

 

   

   

   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 



 

 

Oproep aan alle lezers van dit blad en met name 
de mannelijke!!! 
 

Ik schreef ooit eerder al eens dat ik al heel lang lid ben van de Seniorenver-
eniging 50+, maar pas betrekkelijk kort ook actief. 

Dat begon met kaarten, daarna biljarten en nu recentelijk doe ik ook mee 
aan “BEWEGEN” onder leiding van Iny van Koolwijk. 

Omdat de noodzaak van sportief  
bewegen op mijn leeftijd (82) me 
wel duidelijk was, heb ik me bij     
Iny aangemeld. 

Toen ik er de 1e keer heen ging, 
wist ik natuurlijk niet wat me te 
wachten stond en wat bleek: 

Ik was de enige mannelijke         
beweger! 

Niet dat de dames, waarvan de 
oudste reeds 90  jaar is en hoen-
tjesfris, niet aardig zijn, integendeel, en ik geen moeite heb om alleen met 
vrouwen te “BEWEGEN”, lijkt het me toch gezelliger als er meer mannen 
mee zouden doen. 

Ik beloofde Iny actie te ondernemen, om met name man-
nen te interesseren mee te gaan doen, zodat de groep 
wat groter wordt en ikzelf wat gezelschap van nieuwe 
mannelijke leden krijg. 

Dus heren, nog een belangrijke reden voor jullie om mee 
te gaan doen. 

Tijd:   Elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur 

Locatie:  Sporthal de Rosmolen 

Kosten:  € 7,50 per maand 

Opgeven bij: Iny van Koolwijk Tel: 0487- 594821 

     e-mail: inyvankoolwijk@gmail.com 

Wie zou er over een hele poos en echt oud niet wil-
len kunnen zeggen: 

“Ik heb nog les gehad van Iny van Koolwijk?” 

Henry Engelaer 

mailto:inyvankoolwijk@gmail.com
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“BEWEGEN” onder leiding van Iny van Koolwijk. 

Het Juridisch Spreekuur  

Het Juridisch Spreekuur is een initiatief van een groep maatschap-
pelijk betrokken juristen uit Maas en Waal, die vinden dat ook in 
Maas en Waal laagdrempelige rechtshulp moet bestaan. Zeker voor 
inwoners met een laag inkomen.  

Bij eenvoudige zaken bieden wij u advies en in meer ingewikkelde 
kwesties wijzen wij u de weg naar de oplossing van uw probleem.  

De spreekuren worden gehouden op dinsdag en donderdag in de 
dorpshuizen  

De Rosmolen te Beneden-Leeuwen, D'n Dulper in Boven-Leeuwen, 
D'n Bogerd 

te Druten en De Hucht te Alphen.  

De data en adressen vindt u op onze website: 

http://www.juridischspreekuurinmaasenwaal.nl/spreekuren/ 

 

Het Juridisch Spreekuur in Maas en Waal wordt gesteund door Van 
Ark & Van der Waaij Notarissen te Beneden Leeuwen, Ru-
bens Advocatuur te Boven-Leeuwen, De Mul Zegger Advocaten te 
Nijmegen en bijdragen van het Oranje Fonds en het Nut Fonds.  

http://www.juridischspreekuurinmaasenwaal.nl/spreekuren/


 

 

5-Daagse reis      MOEZEL     2017 

1e prijs 

2e prijs 

3e prijs 

Verkeerde vermelding In 

de vorige uitgave, 

1e:   Wapen en carnaval 

2e:   Geel mannetje 

3e:   Vliegtuig vleugel  
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SeniorenEXPO beurs  
 

We hebben enkele gratis toegangskaarten, geldig voor  

2 personen, voor de SeniorenEXPO beurs in Veldhoven. 
 

U kunt ze ophalen in “Ons Huukske” op het informatierek. 
 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Wist u dat 
 
Wij een vrijwilligersmiddag hebben gehad.  
Dat we 2 jubilarissen hadden, Annie v. Heck-Vermeulen en Bets 
v.d.Bosch-Koendering  
Daar een optreden van een band bij was 
Wij ook nog gedanst hebben op hun muziek 
Wij een heerlijke stamppotmaaltijd kregen 
Eerst een kop soep met nog een toetje  toe 
Dit goed ontvangen is door iedereen 
Er in LEEUWEN een ijsbaan heeft gelegen 
Die er van 11 tot en met 27 november was 
Daar ook een grote tent stond met veel muziek 
Dit een driejaarlijks evenement is  
Dit al voor de 5

de
 keer was 

Dat de Lauwse Zwierclub optredens heeft verzorgd 
Zij dat hebben gedaan bij opening en sluiting  
Ook bij de ochtenden voor de Zorggroep Maas en Waal 
Het koor “Trug in de Tèd”  daar heeft opgetreden 
Wij nu in afwachting zijn van Sint en Kerst. 
En het al gauw einde jaar is 
 

DE REDACTIE WENST U ALLEN FIJNE                           
FEESTDAGEN EN                                                          
EEN GOED 2017 



 

 

Kort nieuws uit de regio 

 

 

 

Vrijdagmiddagkaarters  

attentie!!!!!! 

Op de vrijdagmiddagen  

23 december en 30 december  

is er géén kaarten !!!!!!!!! 

NIEUWJAARSBURENDAG 

Bij de onlangs gehouden burendag ondervonden wij prettige con-

tacten en medewerking van onze directe buren, dus de bewoners 

van de appartementen en bijbehorende woningen van “De Hey-

Acker”.  

Dat bracht ons op het idee, op zaterdag 7 januari 2017, tussen 

11.00 u. en 14.00 u. een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren 

waarbij we onder het genot van koffie, wat versnaperingen en een 

drankje elkaar kunnen ontmoeten. 

Uiteraard is op deze nieuwjaarsbijeenkomst ieder lid van onze ver-

eniging van harte welkom. 

Wij gaan “onze buren” nog extra benaderen omdat zij niet ons 

“Seniorencontact” lezen.  
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Inloopochtend in Ons Huukske loopt 

Iedere woensdagochtend wordt er in Ons Huukse naast de Hey-Acker 

tussen 10.00 en 12.00 uur koffie en thee geserveerd voor buurt- en 

dorpsbewoners uit Beneden- Leeuwen. 

Deze activiteit is het vervolg van de succesvolle 

burendag, welke eind september werd georga-

niseerd. Daar bleek een behoefte van met name 

ouderen om regelmatiger elkaar te ontmoeten.  

Naast het gezellig met elkaar kletsen en koffie 

of thee drinken is er ook ruimte om vragen te 

stellen. Naast ondersteuning vanuit de plaatse-

lijke seniorenvereniging is er ook altijd iemand aanwezig van de plaat-

selijke initiatiefgroep. Elke vraag kan gesteld worden, elk thema kan 

worden aangehaald. De bedoeling is dat de deelnemers antwoorden 

krijgen op datgene wat hen bezig- houdt. 

Zo is er al een apotheker langs geweest om te 
vertellen waarop je moet letten als je ouder wordt 
in verband met medicijngebruik.  
Op basis van vragen komt, opticiën Van Tiem, 
om u tips en trucs te geven waardoor u beter kunt 
zien.  
 

 
Datum volgt later. Let op aankondiging op ons PRIKBORD. 
Op 7 december zal uw wijkagent vertellen waar u in de komende tijd 
op moet letten i.v.m. de jaarlijks toenemende inbraken rond de feest-
dagen. 
 
Ook tijdens de andere woensdagen staat gezelligheid bovenaan. Het 
is een voorziening voor de buurt, waarvan je geen lid hoeft te zijn. 
U kunt zelf ook onderwerpen aandragen. 
Als u het lastig vindt om er zelfstandig heen te gaan, laat dit dan we-

ten. De organisatie komt u graag halen. 

Voor vragen en informatie van dit project kan contact opgenomen wor-
den met José Kooijmans. Mail: joshendriks6@gmail.com   

mailto:joshendriks6@gmail.com


 

 

Carnaval 2017 
 

VRIJDAG 10 FEBRUARI  IS HET WEER ZOVER!! 
 

DE “BROAIERS” HOUDEN WEER EEN 
PRONKZITTING 
MET ECHTE LAUWSE ARTIESTEN. 
 

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

MEN KAN ZICH HIER VOOR MELDEN 
TOT DONDERDAG 26 JANUARI 
BIJ:  NEL VAN DEN HURK TEL: 59 32 55 
 

VERGEET HET NIET, HET IS ZO JANUARI 

GEEN BEROEP 

Een huisvrouw lieve mensen, is de spil van haar gezin 

Zij is als eerste wakker, en slaapt als laatste in 

Is zij een dagje stappen, jammert heel de boel 

Want niemand kan haar missen, toch heeft zij geen beroep 

Zij tovert met de centjes, en brengt kinderen groot 

Droogt traantjes en snuit neusjes 

Zij is een duizend poot 

Als iedereen de griep heeft, verpleegt zij de hele troep 

Loopt zelf met koorts te bibberen 

Toch heeft zij geen beroep 

Zij is de troost der kleinen, en vaders grootste schat 

Het aanrecht is haar altaar, de pan haar wierookvat 

Zij is in haar drukke leven, het rustpunt van haar troep 

Haar wapenspreuk is dienen 

HET CIJFER 10 IS VOOR HAAR BEROEP 



 19 

 

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 

harry.pastors.@outlook.com       

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 
Harry Pastors   tel: 592357 

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 

 


