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Woordje van de voorzitter 

Door ziekte van Henri helaas deze 
keer geen  woordje. 

Wij wensen hem van                                
harte beterschap!!!! 

Redactie Seniorencontact 

Het jaarverslag komt later dit jaar aan 
de orde maar we willen toch even                
aandacht besteden aan de jubilarissen 
van dit jaar. 

 

Volgens onze ledenlijst zouden we dit jaar 
9 jubilarissen hebben. Helaas heeft één 
van hen het lidmaatschap opgezegd.           
3 Jubilarissen waren aanwezig op de        
jaarvergadering, de dames                         
Conrada de Groen-Brouwers en                        
Nelly de Heuvel-Zoetekouw zijn 25 jaar lid 
en de heer Gert van Dodewaard zelfs 40 
jaar. 

Zij werden tijdens de jaarvergadering in 
de bloemetjes gezet.  

De afwezigen,                                                           
de dames                                                
Gerda v.Elk-v.Echteld,                                      
Riek v.Haagen-v.Gelder,                                                                            

Bertha v. Lieverloo v. Zuilen,                        
Dré v. Rossum-v. Gelder                          
en de heer Piet v. Rossum zijn 25 jaar lid 
en werden door een of meer                         
bestuursleden thuis bezocht en hebben 
daar hun bloemetje ontvangen. 
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Zorggroep Maas & Waal biedt senioren uit Beneden-Leeuwen 
de mogelijkheid om van diverse themabuffet-avonden te genieten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kom genieten van onze heerlijke buffetten! 
 
Als u deel wilt nemen aan een van deze themabuffetten dan kunt u 
zich opgeven bij de receptie van St. Elisabeth of aanmelden via  
telefoonnummer (0487) 59 96 00.  

Aspergebuffet 
 

Vrijdag 26 mei 2017 
Aanvang 17.30 uur 

Kosten € 16,50 (excl. drank) 

Maas & Waal buffet 
 

Vrijdag 30 juni 2017 
Aanvang 17.30 uur 

Kosten € 16,50 (excl. drank) 

Hooi en rooi buffet 
 

Vrijdag 30 juni 2017 
Aanvang 17.30 uur 

Kosten € 16,50 (excl. drank) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMvLPp8PbSAhVCiRoKHR8PCaMQjRwIBw&url=http://www.balitangtrending.com/top-10-best-tasting-buffets-manila-500/&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNE7T3fjRhUjSQiho1W2pjRgUhP2
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlkLGk8fbSAhWP0RoKHYQeDs8QjRwIBw&url=http://www.diepenbroek.be/activiteiten/half-oogst-bbq-tornooi/&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNHwvuVri5lxzLrxB0nHx21QJVG5Kg&ust=14


 

 

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 

Zwemmaatje 
  
Wie wil met mij 
op vrijdag gaan 
zwemmen in 
Beuningen? 
 
Ik ben mevr. 
Florissen en 
moet van de 
fysiotherapeut 
gaan zwemmen 
omdat ik slecht 
ter been ben. 
 
Interesse?      
Bel dan               
0487-591737. 
S.v.p. de telefoon lang over laten gaan want het duurt even 
voordat ik kan oppakken. 

Inloopochtend: 
iedere woensdagmorgen 

10.00 uur 12.00 uur 

"ONS HUUKSKE" 
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Dansen lach & knipoog 
Wil je ook gezellig schaamteloos dansen. 

 

Swingende salsa cumbia ,non 
country line dance, 

Top 40 oldy’s maar ook van nu . 

Je bent van harte welkom !! 

Elke 

Donderdag 

9:30 tot 10:30 
 

 

 

Zaal “Ons Huukske” 

De hey-Acker. 
 

Kitty Scherpenisse 

Info 06-34428488 

 
Dans.lach.knipoog@gmail.com 



 

 

NL-Doet 2017  
 
Wij hebben dit jaar als Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen 
meegedaan met NL-Doet.  Op zaterdag 11 maart hebben we een gro-
te schoonmaakactie gehouden in ons verenigingsgebouw ‘Ons 
Huukske’. 24 Vrijwilligers hadden zich in de weken voorafgaand aan 
11 maart aangemeld. Twaalf van hen zijn lid van de damesvereniging 
LVV, enkele leden van toneelclub Leeuwen, 2 inwoners die zich spon-
taan hadden aangemeld en enkele leden en bestuursleden van de 
seniorenvereniging. 
Om half tien stond de koffie klaar. Een buurtbewoonster leverde spon-
taan een doos koeken voor bij de koffie, voldoende om ook ‘s mid-
dags bij de thee nog iets te presenteren. 

 
Op het programma 
stond het wassen van 
alle ramen, controle en 
reparatie van de gordij-
nen, schoonmaken van 
radiatoren en de ruimte 
tussen de radiatoren en 
de ramen. Shampone-

ren van de tapijtvloer, het shamponeer apparaat gesponsord door 
Van Gelder Verf en Wand, het afsoppen van alle tafels en stoelen 
inclusief de plastic kleedjes. Het schoonmaken van keuken, kastjes, 
koelkasten inclusief alle glaswerk en kop en schotels. 
 
Ten behoeve van de rommelmarkt op 26 maart in de Hey Acker heb-
ben een 6-tal dames zich beziggehouden met het opruimen, sorteren 
en klaarzetten van boeken, kop en schotels en glazen. 
 
Om circa 12.30 uur hebben we een gezamenlijk lunch gebruikt, alle 
boodschappen hiervoor gesponsord door JUMBO en heerlijke toma-
tensoep gesponsord door HENK WILLEMS. 
Veel handen maken licht werk en rond 15.00 uur hebben we met de 
toen nog aanwezige vrijwilligers een borrel gedronken.  
 
Het bestuur wil langs deze weg nogmaals alle vrijwilligers bedanken 
die spontaan aan de oproep gehoor hadden gegeven. 
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` 

Tot nader order s.v.p. geen          
boeken en tijdschriften meer            
afleveren bij “Ons Huukske”.  

We hebben zoveel in voor-
raad, dat we het niet meer 
kunnen bergen. 



 

 

Thea van de Borgh 1-6 

Q.  Cürük 1-6 

J.J. Lukkezen 1-6 

Hans Visee 1-6 

Joke Exner - Arts 2-6 

Mari Bergers - van Koolwijk 2-6 

Riet van Dam - van Lankveld 2-6 

Riekie Kwint Reijmers 3-6 

Joop van Eck 3-6 

Ria Stekelenburg-Tinneveld 4-6 

Frits van Wamel 4-6 

Nelly van Zwolgen-Zondag 6-6 

Rien Maas 6-6 

Johan v.d. Hurk 6-6 

Anton Kocken 6-6 

Els Andela - Groenendaal 7-6 

Ruud Hermus 10-6 

Willie van Gelder 11-6 

Ria van Eldijk- Kremers 11-6 

Hans Henzen 11-6 

Gert van Dodewaard 11-6 

F.P. Bruggeman-Burgers 11-6 

Clasien van Wamel 11-6 

C.G.M. Gubbels - Beck 12-6 

Gra Hoogmoet - Lemmers 12-6 

Cor Sas 13-6 

Netty Heimeriks 13-6 

Mimy Spanjers 13-6 

M.H.J. van Tiem - van Rooij 14-6 

Jeanne van Hoogstraten - Bos 14-6 

Elly van Os-Rikken 14-6 

Cis Verbruggen 14-6 

Manuela van Os 15-6 

Willemien Lam - Henzen 16-6 

Ine Kluessjen 17-6 

Bert Verheijden 16-6 

Dinie Hermus - van Mook 17-6 

Cindy van Nood 17-6 

Marie Arts - Hulsen 18-6 

Kees de Haas 20-6 

Jan Sanstra 20-6 

Willy van  Echteld - van Geffen 21-6 

Gerard Kouwenberg 21-6 

Bets Merx - van Heel 21-6 

B.T. Verbruggen-Vermeulen 21-6 

Ben Arissen 22-6 

Tiny de Kock-Luijpen 22-6 

Herman van Rossum 22-6 

Marietje v d Velden - van Zuilen 25-6 

Hennie Huisman 25-6 

Geert Arnoldussen 25-6 

Riet van Oyen - van den Heuvel 26-6 

Piet van Zwam 26-6 

Gijsje van de Hurk-v.d. Brink 26-6 

Jos Kwint 26-6 

Wim van Tiem 27-6 

Toon van Elst 27-6 

Tonnie van Swam 27-6 

P.W. Gubbels-de Klein 27-6 

J.P.A. van de Pol 29-6 

Wilma van Vlaanderen - Reuser 29-6 

Hans Rossen 29-6 

Johan Scheeren 30-6 



 9 

 

Jan van IJzerdoorn 2-7 

Albert Hol 3-7 

Diny Arts 5-7 

Trees Simons - Kuijpers 5-7 

Gerda Bouman 7-7 

Harrie van Vlaanderen 8-7 

Joop Westdijk 8-7 

Truus van Zwam - v.d. Geijn 8-7 

Jan van Zandvoort 10-7 

Lenie Mulders-Peters 10-7 

Nelly de Groot - Gerritsen 11-7 

Margreeth van der Horst 11-7 

Elly Janssen - v.d.Burgt 12-7 

Ad de Kleijn 12-7 

Truus Jacobs - Bindels 13-7 

Door van Dinteren - van de Heu-
vel 

14-7 

Toos de Wild - de Haas 14-7 

Henk Reuser 14-7 

Gerard Gubbels 16-7 

Dré van Rossum- van Gelder 16-7 

Riet Kolvenbach-Simons 16-7 

Mien van Veenendaal- van Kes-
teren 

17-7 

Riek van Gelder-Mooren 17-7 

Hans Olierook 18-7 

Lien Mooren - Banken 18-7 

Wim van Gelder 19-7 

Annie Vermeulen - Valk 20-7 

Mies Kolvenbach - van Koever-
den 

21-7 

Wil van der Zandt - Florussen 22-7 

Riek Banken - Hulsen 24-7 

Betsie v.d. Bosch - Koendering 25-7 

Jolanda Engelman 25-7 

Lia van Oijen 25-7 

Marian Gerritsen 29-7 

Bets van Lith - van Heck 29-7 

Diana van Rooij-Bruijs 29-7 

Jo Simons 30-7 

Lies van Thiel - Arts 30-7 

Henk van Doorn 30-7 



 

 

 

 

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 
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De vlooienmarkt in “Ons Huukske” op 26 maart 2017 

Het was een gezellige middag met enthousiaste deelnemers. 

Van alles werd er aangeboden. 

Heel leuk was, dat er een oma met haar kleindochter spullen verkocht. 

De kleindochter was voor een trampoline aan het sparen en wilde op  de-
ze manier wat centjes bij elkaar zien te krijgen. 

De  dames van de Leeuwense Vrouwenvereniging LVV  hadden ook 
e.e.a. in de aanbieding, zoals lelies gemaakt van fietsbanden, die spron-
gen er wel uit!! 

Tonnie Crommentuyn bood haar zelfgemaakte kaarten en kettingen aan. 

De zussen Lies en Pieta van Gelder hadden ook een tafel met      zelfge-
maakte kaarten,kado-enveloppen en kado-doosjes. 

Over de hele middag genomen waren er behoorlijk wat bezoekers, ook  
van buitenaf. 

De Seniorenvereniging 50+ kan terugzien op een geslaagde middag, die 
zeker voor herhaling vatbaar is. 

Ik heb het prima naar mijn zin gehad en volgens mij de meeste standhou-
ders. 

Bedankt voor de organisatie. 

Lies van Gelder 

Het bestuur  van de Seniorenvereniging 50+  is 
blij  te kunnen melden 
dat het bestuur is uitgebreid met Lies van Gelder. 
 

Lies stelt zich voor: 
 

Mijn naam is Lies van Gelder, geboren en getogen in 
Beneden-Leeuwen. 
 

Ik ben getrouwd met Willie van Gelder, ook een echte 
Leeuwenaar. 
We hebben 1 zoon en 1 dochter en 2 kleinkinderen. 
 

Mijn hobby’s zijn: Wekelijks kaarten maken met mijn zus en veel fietsen en 
wandelen met mijn man. 
 

Ik ben lid van de Leeuwense Vrouwenvereniging, héél gezellig. 
Uiteraard ben ik ook lid van de Seniorenvereniging. 
 

Verder ben ik om de 2 weken gastvrouw bij de Seniorenvereniging, in mijn 
geval houdt dit in koffie zetten voor de biljarters, een gezellige mannen-



 

 

Woensdag 14 juni a.s. is de zomer-
dagreis. 

  

Dit jaar is de reis naar de Kagerplassen en Leiden. 

Vertrek 8.15 uur vanaf De Hey-Acker. 

  
Vanuit Beneden-
Leeuwen rijden 
we naar                      
Warmond,  
onderweg           
stoppen we voor 
een kopje  koffie 
met luxe gebak. 

In Warmond gaan 
we aan boord 
voor een 2,5 uur 
durende tocht op 

de Kagerplassen rondom Leiden. 



 13 

 

Aan boord krijgt u een schipperslunch .                            

Wanneer we weer 
zijn teruggekeerd 
gaan we met de bus 
naar Leiden, waar u 
vrijaf krijgt tot 17.00 
uur. 
                                                   
We stappen dan 

weer in de bus en gaan naar ons diner-adres. 

  
Inschrijfdata:    dinsdag  23 mei    14.00 – 16.00 uur 

                        donderdag 25 mei 14.00 – 16.00 uur 

  
 

De kosten zijn : € 65,00 p.p. daarvoor krijgt u koffie 
met gebak / rondvaart / lunch / diner. 

  
Deze reis kunnen we maken met                                        
minimaal 40 personen. 



 

 

 

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.  

Bloemsierkunst in ‘'Ons Huukske” 

Mede met het oog op het Paasfeest, werd er op woensdag 6 april, in 
een opmerkelijk prettige sfeer, voor een twintigtal dames van onze                         
Seniorenvereniging een eenmalige cursus bloemschikken georgani-
seerd. 

Eenmalig, maar wellicht voor herhaling vatbaar. 

Deze middag stond onder leiding van een medewerkster van Bloe-
menwinkel Karakter, gevestigd op het Dorpsplein en werd mede ook 
door deze winkel gesponsord en als heel succesvol ervaren. 
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Met zo'n activiteit is maar weer 
eens overduidelijk aangetoond, 
hoe veelzijdig de diversen acti-
viteiten van onze vereniging 
zijn. 

Als seniorenvereniging kunnen 
we terecht zeer trots zijn, dat we 
voor dergelijke activiteiten nog 
steeds over onze prachtige 
huisvesting bij de Hey-Acker 
kunnen beschikken. 

Zoals op de laatste jaarvergade-
ring nog eens is benadrukt, 
weet het bestuur pas eind juli of 
we na het einde van dit jaar nog 
langer en natuurlijk                           
permanent, gebruik kunnen blij-
ven maken van dat mooie, ui-
terst functionele gebouw. 

Afsluitend, dank aan de           
organisatoren van deze middag 
en met name ook aan                    
bloemenwinkel Karakter.       



 

 

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: 

Wilhelmien Romijnders            
591990 

BILJARTEN 

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 

Ons 
Huukske 
 
 
 
 

 
 

         
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 

Ons 
Huukske 
 
 
 
 

 
          
 

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                          

Ons 
Huukske 
 
 
 
 
 
 

              
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 
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   KLUSSENDIENST 

Klussendienst: 
 
Melden bij Leo Janssen 
 592861 

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 

KALLIGRAFEREN 

Ons 
Huukske 
 
 
 
 

 
 

               
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 

Ons 
Huukske 
 
 
 
 

 

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

KANTKLOSSEN 

Ons 
Huukske 
 
 

 
 
 
 

         
September t/m april 
 
Een keer per week 

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

KOERSBAL 

Ons 
Huuks-
ke 
 
 
 
 
 

 
 

                                   Sep-
tember t/m april 
 
Een keer per week 
 
donderdag 14:00 tot 16:00 uur 
 

informatie bij: 

KUNSTGROEP 

Op     
Locatie 
 
 
 
 

 
 
            

September t/m april 

 
Zie info website                  
Seniorenleeuwen.nl 

 
informatie bij: 
Riet Maas                              

INTERNET-CAFE 

Bij u 
thuis? 
 
 
 
 

 

 
         

Gehele jaar 

 
Op afspraak 

 
informatie bij: 
Gerard Kouwenberg 
  592115 

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=


 

 

GEKLETS van TEUN en BETS                          

 

Alle leden die lid zijn van de 
Rabobank krijgen de kans 
om vijf stemmen uit te         
brengen op een vereniging. 

Ja, het bestuur heeft zich 
opgegeven voor de Rabo 
Clubkas Campagne maar 
wat hebben wij daar mee te 
maken? 

Ik heb wel een Raboreke-
ning mag ik dan ook stem-

men?  

Jammer, maar dan geef 
ik me nu snel op, dan kan 
ik volgend jaar wel mee 

stemmen.  

Alleen als je voor 1 april 
2017 lid was van de Rabo-
bank. Daar zijn verder geen 
kosten aan verbonden.  

Binnenkort krijg je dan een 
unieke code van de site 
waarop je je stem kunt uit-
brengen van 
    17 mei tot 29 mei. 

Je mag maximaal 2x op je 
eigen vereniging stemmen. 
Met de andere stemmen 
kun je de damesvereniging 
of het museum steunen. 

Elke stem is geld waard, hoe 
meer stemmen des te hoger 
het bedrag dat we ontvan-
gen.  

Heb je gehoord dat we al-

weer aan een nieuwe actie 

meedoen, nu van de Rabo-

bank!  
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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 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Lies van Gelder               Bestuurslid 

wggelder@hotmail.com       

tel:592373 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Jeanne de Weijert       Bestuurslid 
        2e secretaris      
    Ledenadministratie  
wdeweijert@upcmail.nl 
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  

wdeweijert@upcmail.nl 



 

 

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 

 


