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Woordje van de voorzitter

Ledenvergadering, accommodatie en eenzaamheid

Ik wens u allemaal een héél gelukkig maar vooral een heel gezond
2017.
Ledenvergadering

Woensdagmiddag 22 maart wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Formeel is 2017 ons laatste jaar in De Hey-Acker. We schenken in
deze ledenvergadering vooral veel aandacht aan onze zoektocht naar een
nieuwe locatie. Onze accommodatiecommissie heeft met enige regelmaat
gesprekken met het bestuur van de Rosmolen. Er zijn nog geen concrete
plannen.
Wij richten onze aandacht vooral op een locatie die gunstig is voor de
vereniging (inkomsten uit consumpties, huurkosten, energiekosten en een
snelle, eigen planning) maar ook voor de actieve leden (huiskamer- uitstraling, thuisgevoel, kosten voor koffie/thee). Wat is er mooier als we een
belangrijk deel van de huurkosten kunnen opvangen met de inkomsten uit
koffie en thee.

Ik hoor heel graag uw mening over onze toekomstige accommodatie.
Ik hoop juist daarom dat ik u dit jaar mag ontvangen op onze
ledenvergadering. De deelnemers aan activiteiten zijn overduidelijk: zij willen
in Ons Huukske in de zaal van De Hey-Acker blijven of in elk geval iets
gelijkwaardigs als Ons Huukske terug. Maar hoe denken de leden die ik
nooit spreek over de waarschijnlijk niet te voorkomen verhuizing. Dat we
veel meer huur gaan betalen is overduidelijk en dat daar ook nog extra
energiekosten bij komen beseffen we ook. Het verhogen van de consumptieprijs zal zeker aan bod komen en daarnaast dienen we toch ook rekening te
houden met een stapsgewijze contributieverhoging.
Bij de ledenvergadering is de vraag voor alle leden: welke voorstellen zijn er
om de veel hogere kosten te betalen? Leden die geen tijd hebben om mee
te praten tijdens de ledenvergadering nodig ik uit om hun mening of voorstel
via de mail naar mij te sturen.
Eenzaamheid.
De inloopochtend die elke woensdag georganiseerd wordt een prima
initiatief van de werkgroep Leeuwen in verbinding. Mijn gevoel zegt dat dit
een goede eerste stap is. Uit onderzoek blijkt dat mensen de in eenzaamheid leven vaak een extra duwtjes in de rug nodig hebben. Veel mensen die
in eenzaamheid leven erkennen dit wel maar vinden het zeer lastig om dit
zelf te doorbreken. Precies daar zouden de leden van onze vereniging een
mogelijk belangrijke rol kunnen spelen. Deze leden, die verspreid wonen
door het hele dorp, hebben misschien wel het meeste zicht op eenzaamheid
in hun straat of buurt.

Vervolg Woordje van de voorzitter

Wat is er nu mooier dan dat wij met deze mensen een praatje gaan maken,
boodschappen doen, even gaan wandelen of meenemen naar de zaal voor
een praatje bij de inloopochtend of gezellig een kaartje leggen op vrijdag.
Vanuit mijn visie moeten wij ons niet alleen richten op onze eigen leden
maar op alle senioren in ons dorp. Alle inwoners van ons dorp hebben recht
op aandacht en een gezellige, warme en sociale omgeving. Op concrete
hulp van overheden hoeven we niet meer te rekenen dus het woord is aan
ons. Ik zou het geweldig vinden als we binnen onze vereniging een groep
maatjes krijgen. Deze maatjes gaan eens per week, 14 dagen of maand
gezellig op visite. Een mooie uitdaging voor de leden van onze vereniging
en de leden van de werkgroep Leeuwen in Verbinding.
Regelmatig lees ik dat armoede en eenzaamheid hand in hand lijken te
gaan. Om te voorkomen dat te hoge consumptiekosten een drempel zijn
vragen wij bij alle activiteiten in Ons Huukske slechts 60 cent voor een kopje
thee of koffie.
Een leuke uitdaging voor onze leden. Wie zet de eerste stap en zorgt voor
een beetje meer warmte en gezelligheid in het leven van mensen die nu nog
in eenzaamheid leven.

Carnaval 2017
Maandag 27 februari carnavalsmiddag in “ONS HUUKSKE”
Met gezellige carnavalsmuziek door onze eigen DJ
De zaal is open vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur
Graag in Carnavalskleding, voor de mooiste is er iets leuks
Kom ALLEN !!!! we maken er een feestje van.
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Ik en eenzaamheid
Eenzaamheid
 Dit zijn allemaal belangrijke vragen waar mensen mee zitten als ze met

eenzaamheid te maken krijgen. Als ze zichzelf erg alleen voelen of als
ze eenzame mensen in hun omgeving hebben.

 Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel

van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet verbonden met
de wereld en met andere mensen om je heen. Het is een persoonlijke
beleving.

 Eenzaamheid kan ontstaan door omstandigheden waarop je zelf

weinig tot geen invloed hebt. Ook kunnen dergelijke gebeurtenissen
bestaande (matige) eenzaamheidsgevoelens versterken.

 Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid: emotionele

eenzaamheid en sociale eenzaamheid. En soms voel je beide.
Dan spreken wij over een gecombineerde eenzaamheid.

Sociaal eenzaam
 We spreken van sociale eenzaamheid als je minder contact met

andere mensen hebt dan je wenst. Het sociale netwerk schiet tekort.

Emotioneel eenzaam
 Als iemand weliswaar veel mensen om zich heen heeft, maar zich

eenzaam voelt door het ontbreken van een hechte, emotionele band
met anderen, spreken we van emotionele eenzaamheid.
De kwaliteit van je contacten is dan minder dan je wenst.

Eenzaamheid hoort er bij
 Eenzaamheid is heel gewoon. Iedereen kan zich in zijn leven een

periode eenzaam voelen. In sterke of lichte mate. Dit kan bijvoorbeeld
komen door veranderingen in je leven zoals verhuizen, met pensioen
gaan, het verliezen van een partner of het krijgen van een fysieke
beperking.
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Je Staat er Nooit Alleen Voor
Een gevoel van eenzaamheid

Eenzaamheid is één van de ergste gevoelens die je als mens kunt ervaren.
Mensen zijn altijd op zoek naar een sociale omgeving waarin ze zich thuis
kunnen voelen. Wanneer je beseft dat je geen sociale omgeving meer hebt
dan doet dat pijn. Je voelt je alleen, verlaten, eenzaam en hulpeloos.
Want wat kun je beginnen als je je eenzaam voelt? Je hebt geen mensen
om je heen, je voelt je geïsoleerd. Niemand lijkt zich om je te bekommeren,
je voelt geen liefde, je voelt alleen leegte.
Hoewel eenzaamheid verschrikkelijk is, hoef je je er niet door te laten verlammen. Er zijn stappen die je kunt zetten richting een leven met meer
liefde. Kruip dus niet weg als slachtoffer, maar ga aan de slag om je leven
te verbeteren.

Er is altijd iemand die naar je wil luisteren
Begin met het besef dat er altijd mensen zijn die graag hun liefde me je
willen delen. Er zijn andere mensen die eenzaam zijn, er zijn mensen die
graag andere mensen helpen.
Er is altijd wel iemand waarmee je contact kunt maken. Er zijn ruim zes
miljard mensen op aarde, als je er logisch tegenaan kijkt is het eigenlijk
onmogelijk dat je je ooit eenzaam kunt voelen.
Om je beter te kunnen voelen zul je nieuwe mensen moeten leren kennen.
Iets wat moeilijk kan zijn, maar in veel gevallen vrijwel vanzelf kan gaan.

Begin anderen te helpen, deel je liefde
Wie meer liefde wil ontvangen kan voor het snelste resultaat het best zelf
liefde geven. Door te geven zul je namelijk meer ontvangen. Begin jouw
liefde te delen met mensen om je heen, en merk hoe je meer liefde,
aandacht en warmte zult ontvangen.
Zoek niet zozeer hulp, maar begin zelf mensen te helpen. Sluit je aan bij een
organisatie voor vrijwilligerswerk, luister naar iemands verhaal, wees
vriendelijk tegen mensen op straat, glimlach. Iedereen is op zoek naar liefde.
Als jij dit kunt geven dan zul je mensen om je heen verzamelen.
Niemand praat graag over eenzaamheid. Of geeft graag toe dat hij eenzaam
is. Toch is het belangrijk om er zelf mee aan de slag te gaan.
Hulp van de omgeving kan helpen, maar uiteindelijk moet je zelf proberen de
eenzaamheid te doorbreken. Zonder eigen inzet en motivatie lukt het niet.

Wij kunnen u als mantelzorger helpen met:










Informatie en voorlichting
Advies en begeleiding
Emotionele steun
Educatie
Praktische hulp
Vervangende zorg
Financiële tegemoetkomingen
Materiële hulp

Het steunpunt voor Beneden-Leeuwen:
St. Elisabeth

Rozenstraat 10, Beneden – Leeuwen
Tel: 0487 – 59 96 66

Overige steunpunten in de gemeente West Maas en Waal
Huize Henricus, Wamel

Tel: 0487 – 50 13 41

Doederij, Appeltern

Tel: 0487 – 76 10 46

St. Barbara, Dreumel

Tel: 0487 – 75 14 39

Zorgboerderij De Maashof Maasbommel Tel: 06–12 39 81 39
Bekijk ook onze website: www.Mantelzorgmaasenwaal.nl
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Ledenvergadering 2017
Uitnodiging voor de ledenvergadering, welke gehouden wordt op woensdag 22
maart 2017 om 14.00 uur in zaal “Ons Huukske” in de Hey-Acker.
De zaal is open om 13.30 uur

Het bestuur ontvangt u met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Daarnaast
ontvangt u 2 consumptiebonnen en kunt u meespelen met het bingospel.
Het bestuur hoopt dat u ook meedoet aan het accommodatie debat.

Toegang is alleen toegankelijk op vertoon van uw lidmaatschapskaart KBO
Agenda:
Opening door de voorzitter.
Huldiging van de zilveren jubilarissen
Dodewaard, G.G. van
Elk - van Echteld, G. van
Elk, F.A.M. van
Groen - Brouwers, C. de
Haagen - van Gelder, H. van

Gert
Gerda
Frits
Conrada
Riek

40 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar

Heuvel - Zoetekouw, P.A.J.G.W.

Nelly

25 jaar

Lieverloo - van Zuilen, E.
Rossum- van Gelder, A.J. van
Rossum, P.J.M. van

Bertha
Dré
Piet

25 jaar
25 jaar
25 jaar

( Her- ) verkiezing van bestuursleden.
Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar Jeanne de Weijert en Henri van der
Vorst, het bestuur stelt voor deze bestuursleden te herbenoemen. Aftredend is Harry Pastors, Harry heeft aangegeven te stoppen.
Conform artikel 13A, lid 1 van de statuten, kunnen naast de voordracht
door het bestuur, minimaal dertig leden van de vereniging schriftelijk een
voordracht doen voor andere kandidaten.
Een dergelijke voordracht dient, ondersteund met de namen en handtekeningen van minimaal dertig leden, minstens 7 dagen voor de ledenvergadering bij het bestuur te worden ingediend.
Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 23 maart 2016.
Dit verslag is in het onderliggende Seniorencontact gepubliceerd.

Ledenvergadering 2017
Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2016.
Dit verslag staat verderop in dit Seniorencontact.
Goedkeuring financieel verslag 2016, met advies kascommissie.
Het financieel verslag ligt ter inzage in de zaal. Het verslag is opgesteld door
de heer Wim Janssen (onze boekhoudkundig adviseur ) aan de hand van de
gegevens die onze penningmeester Riet Maas aan hem heeft overhandigd.
Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie alsmede een reservelid.
De heren René Theunissen en Chris van Kerkhof vormen samen de kascommissie. Tijdens de vergadering heeft zich geen reservelid aangemeld.
Korte pauze met verkoop van loten.
– kosten per lot 0,50 eurocent
– of 3 loten voor 1 euro
– of 10 loten voor 3 euro
Debatteren met het bestuur.
Nieuwe accommodatie, consumptieprijzen en aanpassen contributie.
Het bestuur stelt voor de contributie met ingang van 1 januari 2018 met
2,50 euro te verhogen!
Het bestuur stelt voor de consumptieprijzen te verhogen: de prijs van een
munt gaat met ingang van het nieuwe seizoen (september) omhoog van 60
naar 75 eurocent.
Herbenoemen lid van de beroepscommissie.
Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het
rooster van aftreden is de heer Pröpper is aftredend en herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor de heer H. Pröpper te herbenoemen.
Rondvraag.
Deze rondvraag is bedoeld om korte vragen te stellen over onderwerpen
die niet bij de andere agendapunten zijn behandeld.
Sluiting van de vergadering door de voorzitter.
9

Verslag van de ledenvergadering op woensdag 23 maart
2016
Aanwezig waren 90 leden ( inclusief bestuursleden )
Opening door de voorzitter,

Hij vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen.
Welkom aan de jubilarissen.
We hebben dit jaar 23 jubilarissen die 25 jaar lid zijn van onze vereniging.
Allen hebben een kaart ontvangen met een uitnodiging aanwezig te zijn bij
de jaarvergadering. Acht van hen zijn aanwezig en worden door alle bestuursleden persoonlijk gefeliciteerd, getrakteerd op een attentie en een bos
bloemen. Alle andere jubilarissen worden na telefonisch en/of schriftelijk
contact thuis bezocht als dit op prijs gesteld wordt.
2a

Onthullen naam van de zaal.

Truus van Os, wordt als winnares naar voor geroepen. Truus mag het
naambord met de nieuwe naam van onze zaal onthullen: ‘Ons Huukske’
( Her-) verkiezing bestuursleden.
Nellie Broeder, Willy Zondervan en Gé van Hees zijn aftredend.
Nellie Broeder heeft halverwege het verenigingsjaar aangegeven dat ze
gaat stoppen. Willy en Gé zijn herkiesbaar en worden met applaus herbenoemd. In de loop van het jaar zijn eerst Kees de Haas en in een later
stadium Harry Pastors als aspirant bestuursleden aangeschoven. Het bestuur stelt voor beide heren een voor een te benoemen middels
handopsteken. Voor de benoeming van Kees de Haas gaan alle handen in
de lucht. Daarna krijgt ook Harrie Pastors een positieve uitslag met een
groot aantal handen. Na de stemming komt vanuit de zaal komt een reactie
( 2 handen ) dat er bezwaar is tegen deze manier van stemmen, mag niet
volgens de statuten, art13A-lid 1. De voorzitter grijpt in en neemt de
eindbeslissing. Beide heren zijn met applaus van de zaal benoemd.
Beide heren stellen zich daarna voor. ( in Seniorencontact heeft een uitgebreider introductie van beide heren gestaan )
Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 18 maart 2015
Dit verslag wordt door de leden unaniem goedgekeurd.
Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2015
Het bestuurlijk jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd.
Het aantal leden is met 17 afgenomen.

Extra activiteiten in 2016:
+ tablet-cursus is begonnen.
+ dansmiddag in het kader van Koningsdag op maandag 25 april
+ fietsclub met als thema Giro d‘Italia
+ vlooienmarkt + matinee,
+ dansen op maandag tijdens de kermis
Het financieel jaarverslag
Financieel adviseur de heer Wim Janssen geeft uitleg over het financieel
jaarverslag.
Enkele zaken worden toegelicht: Met name dat de gift van de vrienden van
de Hey-Acker is besteed aan een ringleiding, 6 schorten en 2 naamborden
‘Het Huukske’
Daarnaast wordt melding gedaan over het medegebruik door onder andere:
damesvereniging Vrouwen van NU, damesvereniging LVV, De Leeuwenkuil
met jaarafsluiting.
Vraag uit de zaal. Is het bedrag van de afdracht aan KBO-Brabant niet te
veel ten opzichte van de contributie. Henri geeft toelichting wat KBO met
deze financiën doet.
Aansluitend wordt het financieel jaarverslag door de leden met unanieme
stemmen goedgekeurd.
Kascommissie.
De voorzitter leest het verslag voor, er zijn bij de controle geen
onregelmatigheden gevonden. De boeken zijn akkoord bevonden
Chris van Kerkhof was destijds verhinderd. René Theunissen en Piet van
Hoogstraten hebben de kas gecontroleerd.
Nummer 1 op de lijst is nu René Theunissen, nr. 2 Chris van Kerkhof.
Goedkeuring begroting 2015
Deze wordt door de leden goedgekeurd nadat de voorzitter enkele zakenheeft toegelicht.
Vraag over gemeentelijke subsidies, deze zijn gehalveerd.
Kosten Seniorenconcept, te hoog t.o.v. opbrengsten advertenties. René
Theunissen gaat proberen nieuwe advertenties te scoren.
Chris denkt dat ONS niet gelezen wordt! Voorzitter legt uit dat elke maand
ca. 25 Nestors in de zaal liggen door samenwerking met de andere
Seniorenverenigingen in West Maas en Waal.
Verlenging van het contract met zorggroep voor de huur van de Heyacker.
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Vervolg:

Verslag van de ledenvergadering op woensdag 23 maart 2016
René stelt voor ONS te benaderen en een vaste rubriek in te sturen:
‘Ons Huukske’
Korte pauze
toiletbezoek.

Tijd voor een drankje, verkoop van loten en

Aanpassen contributie Er is dit jaar geen reden de contributie te
verhogen.
Terugblikken en vooruitkijken door de voorzitter
Op dit moment is ons grootste aandachtspunt. Waar zetten we onze
activiteiten voort als we eind 2017 De Hey-Acker moeten verlaten.
We hebben hiervoor diverse opties.
Huur van de oude bibliotheek, inmiddels met verhuurders Van Tiem en
Van de Bosch gesproken
Huur van de oude Rabobank, tel. besproken met de heer Vermeulen.
Te duur voor ons.

Lagere school De Wijzer, besprekingen volgen dit jaar.
Café Jansen Steenbergen, Gerard Jansen wil onder geen voorwaarde
verhuren.
De Strang, telefonisch met de eigenaar “De Driestroom” contact gehad.
voorlopig geen optie omdat stichting meerwaarde voor 2 jaar heeft gehuurd.
Wel afgesproken in contact te blijven.
Sportkantine van Leones. Nog afspraak maken wat de plannen van Leones
zijn.
Schuur van de fam. Van Kerkhof tegenover de brandweerkazerne.
Oude politiebureau, hierover is al contact geweest voordat we De HeyAcker in gebruik namen
Tenslotte zijn en blijven we in bespreking met de Stichting Sport en
Recreatie over De Rosmolen.
( Chris pleit voor handhaving van De Hey-Acker namens veel omwonenden,
we gaan van deze ondersteuning zeker gebruik maken als we in
bespreking gaan met gemeente etc.)
Herbenoemen lid van de beroepscommissie
Ook met de herbenoeming van de heer Luiten als lid van de
beroepscommissie is vergadering akkoord.

Rondvraag:
Wilhelmien Romijnders doet een oproep voor meer schoonmakers.
antwoord: ( als we hiervoor niet voldoende aanmeldingen krijgen gaan we
praten met de organisatie ‘studentenklusjes’, nadeel is wel dat hier een
kleine vergoeding tegenover staat )

Gerrit Sepers heeft gelezen dat er sprake is van het organiseren van een
inloopochtend. De eerste aanzet was woensdag jl. met vertegenwoordigers
van de vraagwijzer, stichting STUW, ZZP-ers, Stichting Meerwaarde,
Senang en vertegenwoordiging bestuur Seniorenvereniging
Netty Heimeriks: de kunstbus hoort niet bij de Seniorenvereniging, dus niet
in bestuurlijk verslag.
Sluiting van de vergadering om 16.05 u, start van de loterij met aansluitende bingo.
Voor akkoord getekend op 17 april 2016
Gé van Hees, secretaris

Henri van der Vorst, voorzitter

Rabobank Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne gaat weer van
start. Voor veel verenigingen een periode waar
naar uitgekeken wordt. Jammer genoeg hebben
wij daar tot nu toe nooit aan meegedaan.
Door te stemmen kunnen leden van Rabobank Maas
en Waal hun favoriete club helpen. Iedere stem is
namelijk geld waard. Verenigingen zijn van groot belang voor de inwoners
van Maas en Waal, vandaar dat Rabobank Maas en Waal groots uitpakt. In
2017 wordt er maar liefst 60.000 euro verdeeld onder de clubs die meedoen.
Stemmen. Ieder lid van Rabobank Maas en Waal mag van 17 tot en met
29 mei in totaal vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete clubs. Hoe
meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden
die mogen stemmen ontvangen te zijner tijd een persoonlijke code en uitleg
over de stemprocedure.
Inschrijven. Wij hebben onze vereniging inmiddels ingeschreven.
Als u zelf nog geen lid bent van de Rabobank kan dat in het kantoor aan de
Zandstraat in Beneden-Leeuwen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
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Het jaar loopt ten einde
Het was weer Kerstmis, met een mooie KERSTVIERING,
in “ONS HUUKSKE”.
Dit keer met begeleiding van, piano, saxofoon en een sopraan.
Dit trio bracht Hollandse Kerstliederen ten gehore.
Ook onze pastoor Maesen was er weer voor de oecumenische
dienst, met een hele mooie preek over het Licht dat over de Kerst
schijnt.
Er werden gedichten voorgelezen door , Riet en Nel.
De Kerststukjes waren ook dit jaar weer gemaakt daar
Wim van Gelder, en de versiering was aangebracht door onze
decorgroep.
De broodmaaltijd was dit jaar zeer uitgebreid met:
een heerlijke kop soep, een lekkere kroket, diverse broodsoorten,
en een grote snee Kerstbrood.
Na prima gegeten te hebben werden we nog verrast met het
optreden van het duo Ben Duitsman en Piet Verkauwen,
die luisterliedjes in het Maas en Waals zongen en voordroegen.
Nadat iedereen nog gezellig met een glaasje en praatje bij elkaar
waren, ging eenieder voldaan naar huis om daar hun eigen
Kerst en Nieuwjaar te beleven.
Het was weer een mooie afsluiting van een vol jaar in ons
“HUUKSKE”.

Op verzoek: DIT LICHTJE
Dit lichtje is als een warme deken,
heb je het al eens goed bekeken?
Dit lichtje spreek met zachte stem,
is ’t HET wonder uit Bethlehem?
Kijk nog eens een keer, en luister maar weer
Dan voltrekt zich een heel groot wonder
Dit lichtje is namelijk zeer bijzonder
Ssst….wees even stil, dan kun je horen als hij tegen je
zegt….
IK BEN OOK VOOR JOU GEBOREN.
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Henk van Eldijk
Gerard Verhoeven
Theo van Oijen
Johan Looman
Gerrit Looys
Wim Piketh
Annie Engelaer - Derksen
Gerard Mulders
Henk van Gelder
Henk van Gelder
Thea van Oijen - van Elk
Ria de Heer - Geurts
Margriet Salet - van Elk
Els van Elk - Verweij
Cis van de Pol - Peters
Piet Hulsen
Jan Nijtmans
Herman van de Werdt
Thea van Eldijk
Nel Piketh - van Lent
Gerrie Wouters van Rossum
Nelly Broeder - Gerrits
Wilma Bosman - van Hees
Door van Lieverloo
Annie v.d. Weijden-van Eijden
Mientje van Hoften-van Rossum
René van Wolferen
Paula den Biezen - In den

2-mrt
2-mrt
2-mrt
3-mrt
3-mrt
4-mrt
4-mrt
4-mrt
5-mrt
5-mrt
6-mrt
7-mrt
7-mrt
8-mrt
9-mrt
9-mrt
9-mrt
9-mrt
9-mrt
10-mrt
10-mrt
11-mrt
11-mrt
12-mrt
13-mrt
13-mrt

Jan Balvers
Nellie van Eck - van Rossum
Willie van Beek - de Haas
Hennie Stenssen
Toos van Erp-v.d. Ven

15-mrt
15-mrt
17-mrt
17-mrt
18-mrt

14-mrt
14-mrt

Wil Bronmans
Anny Gubbels - v.d. Geijn
Theo Keulemans
Suus Herregraven - Heijmans
Leo van Dreumel
Lien van Dodewaard - van

18-mrt
19-mrt
19-mrt
20-mrt
21-mrt
22-mrt

Riet Lemmers - Moors
Henny Kemkes - Luypen
Herman van Osenbruggen
Riek Janssen-Lamers
Nelly Graven-Bouman
Hilde van de Pol - Rijnders
Annie Lukkezen - van Os
Truus van Dijk - van Zwolgen
Sjaan de Haas - v d Wiel
Mien Gremmen - Scheeren
Henk Mus
Joke de Waal-Heesakker
Wil Derks - Verbruggen
Wilma Heck v.-Rademakers
Johan van Hulst
Gerda van Ooijen-

23-mrt
23-mrt
23-mrt
24-mrt
24-mrt
25-mrt
27-mrt
27-mrt
28-mrt
28-mrt
29-mrt
29-mrt
30-mrt
31-mrt
31-mrt
31-mrt

Joke van der Sluijs
Wim Donkers
Willemien van Doorn-Korten
H.K. de Bruijn
Nelly Wilhelmus - Verburg
Wicky van de Wielen
Theo van Kerkhof
Cees van Hulst
Joop van Kerkhof
Wim de Heuvel
Wil de Weijert
Piet van Rossum
Joke de Reuver
Truus Ouwens-Ariëns
Ria van Heck - Bosch
Leo Koopmans
Meindert Tegel
Lia van Heck - Vermeulen
Jan van Balveren
Toon Grisel
Riet Maas-van Gelder
Mans Bevers
Marian van Oijen - Huisman
Nelleke Oremus - van Kuppeveld
Anny Nijs
Theo Broekman
Marie van den Hurk - van Erp
Piet v.d. Berg
Jan Zondag
Coby van Gent - Derks
Eef Janssen - Lamers
Corrie van de Poel

1-apr
1-apr
2-apr
3-apr
6-apr
6-apr
7-apr
7-apr
7-apr
9-apr
9-apr
10-apr
10-apr
11-apr
11-apr
13-apr
13-apr
13-apr
13-apr
14-apr
14-apr
15-apr
15-apr
15-apr

Cis Verheijden-Verweij
van den Brand - Hendriks
Gonnie Janssen - Kolvenbach
Truus van Rossum
Jo van Vlaanderen
Addie van Welie - Thijssen
Marian Oremus
Nelly Peters - Hol
Marian van Leeuwen
Marie van Dodewaard - Fenten
Annie Tromp - Janssen
Hannie Zondag-van Tiem
Door van Dreumel - van Hees
Leo Janssen
Mariet van Kerkhof-Simajchl
Willemien van Tiem
Erna Berndsen - de Vries
Arnold Toebast

19-apr
20-apr
21-apr
21-apr
22-apr
23-apr
23-apr
25-apr
25-apr
26-apr
26-apr
26-apr
27-apr
27-apr
28-apr
28-apr
29-apr
29-apr

16-apr
16-apr
17-apr
17-apr
18-apr
18-apr
18-apr
19-apr
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Al meer dan dertig jaar bestaat er in de gemeente West Maas en Waal een
luisterkring voor senioren. Vijf en twintig jaar geleid door Wim Diemel (uit
Hernen) Daarna overgenomen door Piet Bouwhuis (uit Druten).
Het doel is hetzelfde gebleven: senioren en anderen van klassieke muziek in
velerlei vormen laten genieten. Van Hildegard von Bingen uit de twaalfde
eeuw tot Carl Jenkins, die nu nog leeft in 2016 en hopelijk ook straks in
2017.
Allerlei werken van componisten passeren de revue. Niet alleen de meest
bekende zoals Bach, Beethoven, Mozart, Chopin etcetera. Maar ook minder
bekende, zoals Henryk Wieniawski, Frederick Delius, Niels Gade, Ralph
Vaughn Williams etcetera.
Dan wordt er gesproken over de componist, over zijn leven en wordt er naar
een selectie uit diens werk geluisterd. Bij speciale gelegenheden is er
muziek aangepast aan die gelegenheid: Kerstmis en Passietijd. of een
componist op verzoek van een van de leden. Er is heel veel mogelijk.
Inclusief koffie duurt de bijeenkomst zo’n twee uur.
De plaats waar het zich op dit moment afspeelt is op de Hey-Acker in de
ruimte “Ons Huukske”van de Seniorenvereniging 50+ uit Beneden Leeuwen. Maandagmorgen om 10.00 uur. Minstens één maal per maand.
Met het stijgen van de leeftijd van de deelnemers, wordt het aantal deelnemers op dit moment wat minder. Er is dus ruimte voor nieuwe deelnemers.
Uit Maas en Waal, maar het mag uiteraard ook van buiten Maas en Waal.
Je kunt je interesse ook mailen naar Netty Heimeriks of naar Piet Bouwhuis
netty.heimeriks@inter.nl.net
piet.bouwhuis@tele2.nl

Zoekertjes
Speelkaarten en pennen.
Onze kaartclub is op zoek naar nieuwe stokken speelkaarten pennen.
Wie kan ons helpen aan reclamemateriaal?
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.

Expositie: de historie van de Stoomtram Maas en Waal:
te zien vanaf 4 februari tot en met 11 juni 2017 in
museum Tweestromenland.
De expositie geeft een beeld van de historie van de
stroomtram in Maas en Waal, periode 1902-1933

met veel foto’s, documentatiemateriaal en een grote maquette.
De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met Historische Vereniging Wijchen, Historische Vereniging Wamel en de Heemkundevereniging
Leeuwen. Bouwers van de Modelspoorclub Maas en Waal bouwen al meer
dan tien jaar aan een model stoomtram, schaal 1:64. Deze maquette is in het
museum te bewonderen.
Op 8 maart 1902 ging de eerste tram van de NV Stoomtram Maas en Waal
rijden. Toen werd het baanvak Nijmegen – Druten geopend. Op 8 augustus
van datzelfde jaar nog werd het traject doorgetrokken tot Wamel. De opening
was een hele gebeurtenis voor de inwoners van Maas en Waal. De stoomtram gaf meer vrijheid van reizen naar Nijmegen binnen het Land van Maas
en Waal, waar de meeste inwoners waren aangewezen op paard en wagen
of de benenwagen. Bij de feestelijke opening van de lijn hadden inwoners uit
de dorpen de vlag uitgehangen.
In de jaren ’20 liepen de inkomsten sterk terug met gevolgen voor het
onderhoud van de rails en het rollend materieel.
In december 1933 nam de Maasbuurtspoorweg de exploitatie over en verving de totaal versleten tramlijn door een busdienst. De laatste tram reed op
28 februari 1934, waarna de trambaan werd afgebroken.
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BILJARTEN

BINGO

Ons
Huukske

’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

Ons
Huukske

Ons
Huukske

Arnold v. Rossum
 593049

BOWLING

FIETSEN

Moeke
Mooren
Appeltern

De
Rosmolen

Vertrek
vanaf
Kerkplein

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

Mei t/m oktober
Een keer per 2 weken
woensdagmiddag

Op woensdag 11:00 tot 12:00
uur

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

Start om 13:30uur
Afstand 20 tot 40 km

opgeven bij:
Iny van Koolwijk
 594821

opgeven bij:
Nelly vd Hurk
593255

opgeven bij:
Willemien Romijnders
591990

HANDWERKEN

JEU des BOULES

Ons
Huukske

Tuin
Elisabeth

September t/m april
Een keer per week
dinsdag13:00 tot 16:00 uur
opgeven bij:
Tonny Crommentuyn
591753

Gehele jaar
Dinsdag woensdag
donderdag
13:30 tot 16:00uur
opgeven bij:
Wil van de Zandt  591078
Wilma Bosman  592025

Kom uit die
bank Henk, ga
iets doen

KANTKLOSSEN

KAARTEN

KALLIGRAFEREN
Ons
Huukske

Ons
Huukske

Ons
Huukske

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

Ons
Huukske

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:
Riet Maas
 592135

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
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We gaan weer op vakantie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ook dit jaar gaan we weer met onze seniorenvereniging op vakantie en wel
naar:
Hotel Loch Muhle in Mayschoss.
Ons hotel ligt in de Eifel midden tussen de wijnbergen.
Het hotel is voorzien van een lift, restaurant, hotelbar, lounge met openhaard, café, terras, overdekt zwembad, sauna, kegelbaan, biljart, fitness en
een huisbioscoop.
De kamers zijn voorzien van tv met Nederlandse zenders, zithoek, bad of
douche.
De prijs is € 390,00 p.p. zonder verzekering, wanneer men zelf een
doorlopende reis-en annuleringsverzekering heeft
€ 430,00 p.p. inclusief verzekeringen.
Voor een 1-pers.kamer betalen we € 35,00 extra.
Bij deze prijs is inbegrepen: 1e dag koffie met gebak , volledig pension,
koffie en thee de hele dag gratis, gratis drankjes van 17.00 uur tot 24 uur
(bieren, wijnen, frisdranken, vruchtensappen, jenevers en apfelkorn)
andere soorten drankjes zijn wel voor eigen rekening, bijvoorbeeld champagne. Gratis gebruik van hotel, binnenzwembad, sauna, kegelbaan, biljart,
fitness en huisbioscoop.
3 – gangen diner op dag 5.
fooi voor de chauffeur.

We gaan weer op vakantie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NIET inbegrepen:
Entreekosten b.v. de bootreis.
Inschrijfdatum:

DINSDAG

21 februari van 14.00 - 16.00 uur

DONDERDAG 23 februari van 14.00 - 16.00 uur
**We vertrekken om 8.30 uur van De Hey-Acker en zijn met de
lunch in ons hotel, dus geen lange busreis.
Adresgegevens van het hotel:
Hotel Loch Muhle, Ahr Rotweinstrasze 62 – 68 53508 Mayschoss BRD
Tel. 0049 - 26438080 We hopen met veel plezier reis te mogen maken.

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
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Bestuurlijk Jaarverslag 2016
De samenstelling van het bestuur was:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Henri van der Vorst
Gé van Hees
Jeanne de Weijert
Riet Maas
Willie Zondervan
Nelly van der Hurk
Leo Janssen
Kees de Haas
Harry Pastors

voorzitter
secretaris/ waarnemend voorzitter
notuliste/ ledenadministratie
1e penningmeester
2e penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Ondersteuning van het bestuur:
Dhr. Wim Janssen
onafhankelijk boekhoudkundige
Ca. 60 vrijwilligers
activiteitenbegeleiders, koffieschenkers en
schoonmakers als mede bezorgen ONS en Seniorencontact

Ledenaantal en mutaties:
Verhuisd in 2016:
Opgezegd in 2016:
Nieuw in 2016:

geen leden,
22 leden, Overleden in 2016:
41 leden, Leden per 31-12-2016:

17 leden,
587 leden

Vergaderingen:
In 2016 hebben we 1 algemene ledenvergadering, 10 formele bestuursvergaderingen, meerdere vergaderingen van de accommodatiecommissie en 2 bijeenkomsten met het dagelijks bestuur. Ook zijn diverse bestuursleden informeel en in wisselende samenstellingen bij elkaar gekomen om praktische zaken te bespreken
met als laatste een bespreking tussen bestuursleden en activiteitenbegeleiders.

Externe vergaderingen of bijeenkomsten waaraan een afgevaardigde of afvaardiging van het bestuur aan deelnam. En overleg met andere instanties.
Besprekingen met wethouder Bert van Swam
Besprekingen met management van St. Elisabeth
Besprekingen met stichtingsbestuur van De Rosmolen
Bespreking met eigenaren en verhuurders over alternatieve locaties
Vergaderingen van KBO Brabant en kringvergaderingen KBO Midden-Brabant
Bijwonen bijeenkomsten dorpenronde
Bijwonen overleg Kringberaad seniorenverenigingen West Maas en Waal

De herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei
Huldiging van jubilarissen 25 jaar lid van de Seniorenvereniging 50+
Inloopochtenden vanaf september jongstleden
Themadag SBOG in Echteld
Leveren vrijwilligers voor Lauwe-on-Ice
Activiteitengroepen:
Alle Activiteiten van de Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen staan vermeld
op het verzamelblad achterin het infoblad van onze vereniging: Seniorencontact dat
2-maandelijks verschijnt. Voor informatie over een of meer van deze activiteiten
staat de contactpersoon genoemd inclusief zijn of haar telefoonnummer.
Deelnemers per activiteit:
Adviseren Ouderen
12 contacten
Belastingadvisering
60 contacten
Biljartclub
45 leden
Bingo
50 leden
Boetseren
10 deelnemers
Bowling
15 deelnemers
Burendag
ca. 40 bezoekers
Carnavalsmatinee
ca. 40 deelnemers
5-Daagse reis
40 deelnemers
Fietsen
20 deelnemers
Handwerken, borduren
24 deelnemers
Internetcafé
10 deelnemers
Ipad cursus in 6 sessies
8 cursisten
Jeu de Boules
8 deelnemers
Jheronimus Bosch tentoonstelling
groep van boetseerclub
Kaarten ( jokeren, klaverjassen en rikken )60 deelnemers
Kalligraferen
2 deelnemers
Kantklossen
3 deelnemers
Kermis matinee
ca. 40 deelnemers
Kerstviering
84 deelnemers
Klussendienst
25 contacten
Koersbal
15 deelnemers
Koningsbal, dansmiddag
ca. 35 deelnemers
Kunstgroep
48 deelnemers
Luisterkring
15 deelnemers
Meer bewegen voor Senioren
15 deelnemers
Pottenbakken
10 deelnemers
Tabletcursus in 6 sessies
13 cursisten
Verzamelbeurs
ca. 40 bezoekers
Vrijwilligersmiddag
45 vrijwilligers met partner
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SeniorenVereniging 50+ Beneden
-Leeuwen
Wat is een Actief
Zorgzame Buurt?
Een Zorgzame
Buurt is een activiteit ‘van buurtbewoners voor buurtbewoners’. Door samen activiteiten te
organiseren waar men elkaar kan
ontmoeten, ontstaan sociale contacten.
Het is gemakkelijker om hulp te vragen
als buurtbewoners elkaar een beetje
kennen en vertrouwen. Onze seniorenvereniging is daar iedere
week met tientallen vrijwilligers volop mee bezig d.m.v. allerlei
activiteiten.
Met burenhulp willen we het nog gemakkelijker maken om hulp
aan te bieden en om hulp te vragen.
Hulp bieden
Heel veel mensen in onze vereniging zijn best bereid om af en toe
iets voor een ander te doen. Daarbij is het wel van belang dat men
altijd de ruimte en volledige vrijheid heeft om ja of nee te zeggen
op een verzoek om hulp. Als er heel veel mensen zijn die hulp
willen bieden dan is het ook geen probleem om ‘nee’ te zeggen,
want er zijn altijd nog wel andere leden die op dat moment wel tijd
hebben.
We zijn nu op zoek naar de volgende hulpaanbieders:
mensen bezoeken voor gezelschap, een spelletje, etc.
klussers voor kleine werkzaamheden in en rondom het huis.
iemand voor naai/verstelwerkzaamheden.
50+telefoon (0487-501533)

SeniorenVereniging 50+ Beneden-Leeuwen
Hulp vragen is voor de meeste mensen veel moeilijker en minder
leuk dan hulp bieden. Men is bang om een ander tot last te zijn.
Om het hulp vragen gemakkelijker te maken gaan we in onze
vereniging werken met een 50+telefoon.
Als u graag ergens mee geholpen wilt worden, belt u de
50+telefoon.
We gaan dan op zoek in de lijst met hulpaanbieders naar iemand
die de gevraagde hulp kan bieden. We leggen dan het contact
tussen hulpvrager en hulpaanbieder. De hulpvrager weet dan zeker
dat de hulpbieder tijd en zin had om de hulp te bieden en hoeft
zich niet bezwaard te voelen.
Aanmeldingsformulier
Bent u bereid om af en toe een uurtje vrij te maken om mensen
te bezoeken, klusjes te doen of naai/herstelwerkzaamheden uit te
voeren, te helpen bij computerproblemen, iemand naar het
ziekenhuis te rijden of boodschappen te doen? Wilt u helpen bij
activiteiten of activiteiten organiseren? Zou u mee zou willen doen
aan activiteiten?
Vul dan alstublieft het formulier in dat bij het decembercontactblad was toegevoegd. Bellen mag ook. (0487-501533)
Wij vinden het ook fijn als u suggesties of aanvullingen toe wilt
voegen. Alle ideeën zijn welkom.
Geef het formulier af bij een bestuurslid of stuur het op naar C.W
de Haas, Beatrixstraat 9, 6658 EH Beneden-Leeuwen. U kunt ook
een mailtje sturen naar keesdehaas@kpnmail.nl U krijgt het
formulier dan gemaild.

Inloopochtend:
iedere woensdagmorgen
10.00 uur 12.00 uur
"ONS HUUKSKE"
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Hobby- en vlooienmarkt 26 maart
Op zondag 26 maart kunnen we eindelijk de beloofde hobby- en vlooienmarkt houden. De zaal is van 11:00 tot 14:00 uur open voor alle belangstellenden. Alleen leden van onze vereniging krijgen een gratis tafel voor het
aanbieden van:

oude spulletjes
zelfgemaakte kaarten en dergelijke
je verzameling, je dubbele of een deel van je verzameling
boeken, platen, strips, beeldjes
Opgeven kan nog steeds bij Henri (06-34668316 of hcjmvdvorst@hetnet.nl.
Alle deelnemers krijgen tijdig informatie over de voorbereidingen zoals het
zetten van de zaal, het klaarzetten van tafels en het opruimen na afloop.

DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT!!
Dit is een uitdrukking uit de scheepvaart en in ons geval slaat het inderdaad
op de derde keer, dat we de lezing van Henry en Annie Engelaer over hun
zeilreis rond de wereld aankondigen. De oorzaak was, dat op alle doordeweekse dagen er al iets op de agenda genoteerd stond.
Omdat Henry zijn avonturen toch nog graag dit seizoen met belangstellende
leden van onze 50+ Seniorenvereniging wil delen, hebben we in overleg met
hem besloten dat op zaterdag 22 februari te organiseren.
Plaats van handeling uiteraard in “Ons Huuske.”
Ingang Dahliastraat, aanvang: 14:00 uur.
Annie en Henry nemen u gedurende ruim 2 uur (exclusief een eventuele
pauze), mee op hun reis van drie jaar rondom de wereld. Vertrek juli 1998,
aankomst, augustus 2001 en waarbij ze driemaal de Atlantische Oceaan
overstaken.

Het verhaal wordt ondersteund met mooi beeldmateriaal.
Na afloop van de lezing kunnen er nog vragen gesteld worden.
Henry hoopt natuurlijk op enige belangstelling, maar stelt geen limiet meer
aan het aantal toehoorders en u hoeft zich ook niet meer op te geven.
Hoewel de toegang uiteraard geheel gratis is, is er voor de meer geïnteresseerde luisteraar/kijker, ad € 1,50, in de zaal wat ondersteunende documentatie beschikbaar.
Henry gaat ervan uit u een prettige en leerzame middag te bezorgen.
Namens hem: Het bestuur van C.V. 50 + Beneden-Leeuwen. Henri vd Vorst.

Gerda Gremmen - van
Baren
E.A. Exner
Dirk van der Wolf
Riet Selissen - Stenssen
Tonny Crommentuyn - de
Haas
Anny Janssen - Gubbels
Gerrie Lemmers - de Kock
Diny de Kock- van Zand-

01-mei

André Koolhout
Tonnie Gerritsen
M.D.E. van der Ven
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 - La-

05-mei
05-mei
06-mei
06-mei

John van Heck
Marietje van der Reijden van Rossum
André Jacobs
Riet Mus - Kozijn
Theo Salet
Johanna Vogelzang
Tilly Adams
Adrie de Wild
Sjaan van de Logt-van
den Heuvel
E.C. Hol - Gerlag
Ton van Beek

10-mei
10-mei

02-mei
02-mei
03-mei
04-mei
05-mei
05-mei
05-mei

06-mei
07-mei
07-mei
08-mei
08-mei
09-mei
09-mei

Ria van Kerkhof - Megens
René Theunissen
Doortje van Gelder - van

20-mei
20-mei
22-mei

Dien van Beek - Klabbers
J,C.M. van Aanholt - Bok-

23-mei
23-mei

Martien Derksen
A.J.K. Dekkers
Leo Bergers
M. Wammes - v.d.Heuvel
C.H.M. Arts-van de. Hurk
Jan Boogerd
W.J.C. Willems
Toos Toebast - Hol
Addy v.d. Hurk - van Heck
Bertha Lieverloo - van
Zuilen
Annie Willems-Derks
Jo Hol - van Tiem
Wim van Wamel
Leny van Zandvoort

23-mei
24-mei
24-mei
24-mei
25-mei
25-mei
25-mei
25-mei
26-mei
27-mei
27-mei
30-mei
31-mei
31-mei

10-mei
11-mei
12-mei
12-mei
12-mei
16-mei
16-mei
16-mei
16-mei
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Activiteiten van de Kunstgroep
Verslag bezoek aan Panorama Mesdag en het Haags Museum.
Welgemoed vertrok op 20 oktober het gezelschap exact op tijd vanaf het
Dorpsplein richting Den Haag. Omdat Frans v.R. zijn stem kwijt was leek
de sfeer in de bus meer op een Roomse huwelijksvoltrekking: rustige
vrolijkheid en toch een beetje spannend.
We reden vlot en op schema naar het gebouw van Panorama Mesdag.
Het panorama is 120 meter lang en 14 meter hoog. Het is het grootste
Schilderij van Nederland. Om 12 uur startte de rondleiding, waarbij
we in 2 groepen werden verdeeld. Het Panorama is tot stand gebracht
door schetsen vanuit het middelpunt op de enorme zijpanelen te
projecteren. Spectaculair waren de trucages die bij het bekijken konden
worden toegepast en het was bijzonder dat we ook werden rondgeleid
in de werkruimte onder het Panorama. Het was een verassende en
bijzondere ervaring.
Na de lunch reden we naar het Haags Historisch Museum. Ons werd
verteld dat in de eerste periode na WO II het centrum van Den Haag op
de schop ging. Blijkbaar was men daar nu ook weer aan toe, want
de chauffeur moest een huzarenstukje uithalen om ons dicht bij het
museum te droppen. Helaas was op die route de weg bijna aan het einde
opgebroken, zodat hij gedwongen werd om in het smalle straatje 500 m
achteruit rijdend ons via een andere route alsnog op loopafstand van het
museum af te leveren. Dat werd ook de opstapplaats voor de terugreis.
Na een wandeling door de regen begonnen we om 15.00 uur aan een
rondleiding van 1 uur door 2 gidsen, die ons door de vaste opstelling
“Typisch Haags” (over de geschiedenis van Den Haag) en door de tijdelijke
tentoonstelling “Joods Den Haag” (over 350 jaar Joodse geschiedenis in
Den Haag) hebben geleid. Na dit instructief uurtje begaf eenieder zich al
dan niet met tussenstops naar de afgesproken opstapplaats. Iedereen was
ruim op tijd ter plaatse - sommigen al iets eerder in de ter plaatse
aanwezige kroeg, - zodat we volgens plan om 18.30 uur in Lauwe waren.

Verslag bezoek naar het Zilvermuseum in Schoonhoven.
Onder het motto “Vrijheid Blijheid” vertrokken op zaterdag, 10 december,
7 auto’s met chauffeur en passagiers naar Schoonhoven. Die “vrijheid”
hield in dat er voor die middag maar één gezamenlijke activiteit zou zijn,
namelijk de rondleiding van 1 uur, die om 14.00 uur begon.
Na de rondleiding kon iedereen verder rondneuzen in het museum of,
in overleg met de eigen chauffeur, iets gezelligs doen in Schoonhoven.
Het vorig jaar groots vernieuwde Zilvermuseum was omgetoverd in een
glanzende Kerstsfeer. De vrouwelijke gids leidde ons langs een 14 meter
lange feestelijk gedekte tafel, waarop vanaf het jaar 1600 de ontwikkeling
van bestek, kandelaars, schalen en opscheplepels te zien waren.

Zilvermuseum in Schoonhoven
Joods Historisch Museum
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Vervolg Activiteiten

van de Kunstgroep

Zij leidde ons ook aan de zijkant langs kabinetten met titels als “Ja, ik wil”
en “Hemels verlangen”, maar de demonstratie zilversmeden trok de
meeste belangstelling. Vanaf 13 oktober was er bovendien een speciale
tentoonstelling “Crowned” met kroontjes, tiara’s en andere koninklijke
hoofddeksels. Onder de indruk van zoveel pracht en praal gingen we na
de sluiting van het museum, al dan niet met vertraging huiswaarts.

Uitnodiging voor de volgende excursie.
Zoals eerder al aangekondigd organiseert de voorbereidingscommissie op
Donderdag 16 februari 2017 met de bus naar Amsterdam voor
bezoek aan het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge.
Het Museum is gevestigd in een gebouw waarin in de loop van de tijd
4 voormalige Hoogduitse synagogen hebben gefunctioneerd. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd het museum tot sluiten gedwongen en een
groot deel van de collectie in beslag genomen. Er kwam slechts een deel
terug. Op 14 juli 1955 is het museum door Willem Drees heropend.
Na de oorlog is meer de nadruk gelegd op de geschiedenis en cultuur van
de Nederlandse Joden.

Naast deze vaste tentoonstelling is er van 19 december tot 17 april de
tentoonstelling “Face it! Oordelen op het eerste gezicht.” Het toont aan
de bezoekers op een interactieve manier hun eigen en andermans
vooroordelen, zoals bijvoorbeeld “ Joden hebben een grote neus.”
De Portugese Synagoge is een statig gebouw uit 1675. Het wordt nog
altijd gebruikt als gebedshuis en heeft een eeuwenoude bibliotheek.
Voor beide musea is de entree voor jaarkaarthouders gratis.
Met dit toegangsbewijs kunnen alle locaties van het Joods Cultureel
Kwartier bezocht worden. Voor volwassenen zonder MJK is de entree
per persoon € 15,- . Deelnemers zonder MJK kopen zelf hun kaartjes en
MJK-houders laten deze zelf scannen.
Het programma wordt die dag:
10.00 uur: vertrek per bus vanaf het Dorpsplein
Circa 11.15 uur: aankomst bestemming. We gaan eerst naar de Portugese
Synagoge, waar om 11.45 uur de rondleiding van ½ uur
begint. Daarna aansluitend naar het Museum.
12.15 uur: start rondleiding van 1 uur in het museum
13.15 uur: voor de liefhebbers keuze uit:
lunch vanaf € 10,75 p.p. of “Face it!” of shoppen, maar....
17.00 uur: het museum sluit, de bus staat klaar en wij vertrekken.
18.15 uur: zijn we in Beneden-Leeuwen

Vervolg Activiteiten

van de Kunstgroep

Tot de bus vol is stellen wij ook een (beperkt) aantal 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 deel van de
kosten van de gidsen) voor niet-leden van de Kunstgroep zijn € 25,- p.p.
te betalen aan de penningmeester van de Kunstgroep,
bankrekening nr NL75RABO010.58.10.088 t.n.v. Riet Maas.
Diegenen die willen deelnemen kunnen zich t/m 10 februari opgeven
bij Theo Salet (liefst per email: thwm.salet@hetnet.nl, eventueel ook
per telefoon: 0487-593781.
Vermeld dan duidelijk uw naam, wel of geen museum jaarkaarthouder.
Let echter wel op: VOL is VOL

Als excursie voor dit seizoen staat nog op het programma:
Op donderdag 18 mei naar Werkendam, het Biesbosch Museum met
toepassing van de vervoerskosten-regeling. Het fraaie museum ligt
op een eiland 11 km buiten Werkendam in the middle of Nowhere .
Gratis toegankelijk voor MJK-houders met de mogelijkheid 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 mogelijkheden,
die we t.z.t. bij de uitnodiging zullen aangeven.
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GEKLETS van TEUN en BETS
Ons Huukske krijgt op zaterdag 11 maart een grote
schoonmaakbeurt met NL
Doet van het Oranjefonds

Opgeven kan met de PC bij
NLDoet.nl maar je mag natuurlijk ook opgeven bij de
secretaris van de vereniging.

Voor de heren is er voldoende
kluswerk aan scharnieren,
gordijnrails en verlichting.

Ik hoorde dat er wel 20 vrijwilligers nodig zijn. Hopelijk krijgen we veel reacties voor
deze dag.

Wat moet er gebeuren en
weet jij bij wie vrijwilligers zich
moeten opgeven?

Vertel me nou ook even wat
we moeten doen want dat wil
ik wel eerst weten voordat ik
me opgeef.

De keuken, het aanrecht,
de keukenkastjes, de vloer
en de ramen worden
schoongemaakt.

Alle vrijwilligers krijgen natuurlijk koffie en thee en een heerlijke lunch met Soep van de
Dag.

Alle kosten die we maken
worden vergoed door het
Oranjefonds. Natuurlijk alleen als er voldoende vrijwilligers meedoen.

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
Harry Pastors tel: 592357
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
wdweijert@upcmail.nl

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
wdweijert@upcmail.nl
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

