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Gratis

Woordje namens de voorzitter
ONS HUUKSKE

“Het

nieuwe seizoen staat weer voor de deur.”

Zo begint onze voorzitter, Henri van der Vorst, zijn voorwoord in ons contactblad, precies een jaar geleden.
Frappant is, dat een heel groot gedeelte van die tekst, bijna letterlijk nu nog
steeds, van toepassing is.
Maar laat ik bij het begin beginnen!
De voorzitter heeft mij verzocht i.v.m. zijn zeer drukke agenda en allemaal
in de vrijwilligerssfeer, voor deze uitgave, aan het begin van weer een nieuw
seizoen het voorwoord te willen schrijven.
Daar sta je dan, als kersvers nieuw aspirant-lid van een bestuur van een
springlevende vereniging van bijna 600 leden. Nadat het bestuur mij aanvankelijk wat had getest, door mij als ondersteunend medewerker van de
Accommodatiecommissie vooral bezig te laten zijn met de 'public relations' (contacten naar buiten), rondom het hele proces van huisvesting, ben
ik kennelijk als voldoende geschikt gekwalificeerd en heeft men mij gevraagd definitief als bestuurslid mede zitting in dat bestuur te willen nemen.
Daar sta je dan! Nam ik in mijn werkzame leven alle beslissingen meestal
zelf en op eigen initiatief en verantwoording, nu ben ik onderdeel van een
bestuurlijk team.
Ik hoop natuurlijk dat ik voldoende zal kunnen schakelen, om aldus een nuttige bijdrage aan het leiden van onze vereniging te kunnen leveren.
Ik ga er in ieder geval mijn stinkende best voor doen.
Kom ik terug op alle perikelen, die nu al sinds meer dat een jaar, het huisvestings- probleem beheersen en waarin tot op het moment dat deze uitgave van uw contactblad uitkwam, nog steeds geen absolute duidelijkheid is te
onderkennen.
Dat is een frustrerende ervaring en constatering kan ik u verzekeren. Maar
we hebben natuurlijk niet helemaal stil gezeten, al hebben we in de loop van
het jaar al een aantal gevoelige tegenslagen moeten incasseren.
Zoals nu algemeen bekend, kunnen we tot het einde van dit jaar over onze
huidige huisvesting blijven beschikken. Dat betekent dus op heel korte termijn geen probleem. Dat probleem doet zich dus wel ernstig voor, indien we
bedenken, dat we voor het einde van dit jaar, noodgedwongen naar een andere locatie zouden moeten gaan verhuizen.

Vervolg:

Woordje namens de voorzitter

Er zal in een nieuwe huisvesting toch het nodige georganiseerd en geïmproviseerd moeten worden om het eveneens als 'ONS HUUKSKE' in gebruik te kunnen gaan nemen. Ook de verhuizing zal het nodige aan inventiviteit, organisatie, maar vooral ook mankracht gaan vergen .
In de besluitvorming, over wat ons als bestuur te doen zou staan, volgens
afspraken welke daarover met de Zorggroep gemaakt waren en de Zorggroep die afspraken ook gestand zou hebben gedaan, dan had de beslissing over onze toekomstige huisvesting al een poos geleden genomen kunnen zijn. De afspraak was immers, dat we eind juli te horen zouden krijgen,
wat de toekomst van het gebouw en dus ook de eventuele continuering van
ons contract met de Zorggroep, zou gaan inhouden. Zeer tot onze teleurstelling, heeft de Zorggroep zich in dit cruciale geval, niet aan haar afspraken met ons gehouden en weten we dus nog steeds niet of verlenging van
ons gebruik van ons huidige Huukske, voor nog een langere periode mogelijk zal zijn. Des te frustrerender is dit, omdat het bestuur dus ook geen knopen kon doorhakken bij een aantal alternatieve oplossingen eerder dit jaar.
Sinds kort is bekend, dat het leegstaande en niet meer in gebruik zijnde politiebureau, is overgegaan in andere handen en we nu al min of meer, met
de nieuwe eigenaren tot een principeovereenkomst zijn gekomen, maar het
bestuur uiteindelijk heeft besloten, toch eerst een gesprek met de Zorggroep af te wachten, hetgeen op maandag 6 september gepland staat.
In geval voor ons het doek zou vallen, bijvoorbeeld als er geen overeenstemming kan worden bereikt over de contractduur, zullen we dus moeten
gaan onderhandelen om tot een definitieve overeenkomst voor het gebruik
van dat politiebureau te komen.
In geval ons dit scenario te wachten staat, begint voor de vereniging een
tweede niet onaanzienlijke krachtmeting. Aan dat politiebureau moet namelijk nogal wat 'gesleuteld' worden om het, voor gebruik door ons, geschikt te
maken.
Vanzelfsprekend is het nog niet zover, maar ik zou bij deze, al vast een
dringende oproep willen doen aan alle leden, om, indien dat in hun vermogen ligt, als vrijwilliger, mede uitvoering aan de nodige werkzaamheden
te willen geven.
Behalve al deze praktische zaken, zullen in beide gevallen, ook de financiële consequenties en andere aspecten in de nieuwe situatie, onder ogen
moeten worden gezien en zullen onvermijdelijk prijsverhogingen het gevolg
zijn.
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Separaat is een korte samenvatting opgenomen, van wat min of meer reeds
noodgedwongen is besloten.

Om te voorzien in een gezonde financiële basis van onze vereniging, heeft
het bestuur besloten niet alleen de prijzen voor het lidmaatschap en andere
secundaire zaken aan te passen, maar starten we ook een ledenwerfactie
op twee fronten.
De eerste van de twee acties is al in deze uitgave te lezen.
Een tweede volgt op enige termijn en u zult daar vanzelf van op de hoogte
worden gesteld.
Hoe meer leden we kunnen werven, hoe gematigder we de prijzen kunnen
houden.
Daarom roep ik u allen op uw beste beentje voor te willen zetten en met
elan te proberen nieuw leden voor onze mooie vereniging te interesseren.
Ik begon met de aankondiging van “alweer een nieuw seizoen.” Het afgelopen seizoen was enerverend en het komende zal niet minder turbulent worden.
Alles zal echter in het gezamenlijke belang van onze leden staan.
Resumerend samengevat, kunnen we dus stellen, dat a.s. maandag 6 september, het uur “U” voor de vereniging zal luiden.
Laten we er in dit stadium maar het beste van hopen en ons vizier richten
op de toekomst, waarbij we ons zullen inzetten op een alleszins gezellig,
prettig, nuttig, zinvol en creatief verenigingsjaar.
Namens het voltallige bestuur van Seniorenvereniging 50+ BenedenLeeuwen.
Henry Engelaer.
Financiële veranderingen:
Per 1 sept. 2017 kost een munt € 0,80. Koffie, thee en fris kosten 1 munt,
bier en wijn kosten 2 munten.
Per 1 jan. 2018 gaat de contributie per € 2,50 omhoog en wordt dus € 22,50
per jaar.
Iedere activiteit zal gaan bijdragen in de kosten voor huur energie en elektra, maar over de juiste bedragen is nog geen besluit genomen. Het bestuur
wil zoveel mogelijk de lasten eerlijk verdelen over de deelnemers aan onze
activiteiten.

Activiteiten van de Kunstgroep
Verslag van de excursie naar Amsterdam voor bezoek
aan het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge.
Precies op tijd vertrok op 16 februari de bus vanaf het Dorpsplein in de
richting Amsterdam. Ondanks de regen reden we vlot en op schema naar
het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge. Wegens
de regen gingen we meteen de Portugese Synagoge in, waar we
- alvast rondkijkend – volgens afspraak tot 11:45 uur wachtten op
de gids, die ons in het statige gebouw uit 1675 heeft rondgeleid.
Zij kon ons met gevoel vertellen over de Joodse lotgevallen en
gebruiken.
Aansluitend gingen we naar het Joods Historisch Museum. Het is
gevestigd in een gebouw waarin in de loop van de tijd achtereenvolgens
4 voormalige Hoogduitse synagogen hebben gefunctioneerd.
De gids vertelde dat in de Tweede Wereldoorlog het museum werd
gesloten. Een groot deel van de collectie werd in beslag genomen.
Hiervan kwam slechts een deel terug.
Na de oorlog is bij het verzamelen meer de nadruk gelegd op geschiedenis
en cultuur van de Nederlandse Joden. De vrouwelijke gids gaf met warmte
uitleg over de achtergronden van de Joodse religie en de daarmee
samenhangende feesten.
Na de rondleiding genoten we van een gezamenlijke lunch, waarna een
deel van ons gezelschap op eigen houtje de speciale tentoonstelling
“Face it!” ging bekijken, die ging over het oordelen op het eerste gezicht.
Een ander deel koos voor een van de gezellige kroegen in het Joods
Cultureel Kwartier. Beide groepen waren keurig op tijd om 17:00 uur
bij de bus, zodat we om 18:15 uur in Beneden-Leeuwen konden terug
kijken op een interessante en gezellige dag.
Verslag bezoek aan het Biesbosch Museum in Werkendam.
Mogelijk gemaakt door de vervoerskosten-regeling van de Kunstgroep
vertrokken op donderdag 18 mei rond het middaguur, 6 auto’s met
passagiers, naar Werkendam op weg naar het Biesbosch Museum.
Het fraaie museum (bekijk een foto op pagina 33 van Seniorencontact
van februari j.l.) ligt op een eiland in het hart van de Biesbosch op
11 km buiten Werkendam in the middle of Nowhere. Het museum is
voorzien van een groen dak en volledig in het landschap ingebed.
Eenmaal binnen konden we in 7 paviljoens de ontstaansgeschiedenis
beleven van het zoetwatergetijdengebied tijdens de Sint-Elisabeth’s
vloed in 1421 tot het huidige uitnodigende recreatiegebied. Zo was er
o.a. te zien hoe de Biesbosch in de oorlog fungeerde als onderduikadres.
Vervolg pagina 19
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5 daagse reis (15 mei 2017) naar de Eifel van Seniorenvereniging 50+, Beneden Leeuwen

Op 15 mei 2017, een dag na de mooie overwinning van Feyenoord gingen wij weer op reis met de Senioren Vereniging 50+ uit Beneden Leeuwen. En na een welkomstwoordje van Riet Maas en Jan Janssen Steenbergen gingen wij op weg naar ons hotel in Mayschoss midden in de Eifel
in Duitsland. Lekker weg uit de dagelijkse beslommeringen, even geen
krant en geen politiek. En niks te hoeven doen want ons natje en droogje
werd helemaal verzorgd.
Dit jaar kwamen de vakantiegangers uit 2 verschillende dorpen. Voor het
eerst gingen er ook leden van de KBO uit Druten mee. Even wennen
maar het klikte al snel. We zijn tenslotte toch allemaal Maas en Walers onder elkaar. Een daarvan is Bets Kruisbergen, die ver achter in de tachtig is
en voor de 23ste keer mee op reis is geweest. Ze geniet altijd met volle
teugen.
Deze week zijn we o.a. naar de stad Cochem geweest en hebben we een
boottocht gemaakt op de Moezel. Heerlijk relaxt en super mooi weer. In
Trier hebben we ons met een treintje door de stad laten rijden. En omdat
het echt warm weer was, heerlijk op een terrasje gezeten met een lekker
koel drankje. Ik had niet gerekend op zulk mooi weer want dan had ik meer
shirtjes in het koffer gedaan en de warme trui thuis gelaten. In Koblenz
hebben we gezien hoe de Moezel en de Rijn samen komen bij het
Deutsches Eck, een beroemde plek en over de boulevard gewandeld en
omdat later de regen even spelbreker was op een mooi Italiaans overdekt
terras gezeten. Met prachtig uitzicht op de Rijn en met een ijsje natuurlijk!
In Alken aan de Moezel zijn we op bezoek geweest in een oude wijnkelder
van Anton Hammes die wel 300 jaar oud was. Daar kon men verschillende
soorten wijn proeven.
En niet te vergeten , we hebben ook een stop gemaakt in Bad Münstereifel. Een middeleeuws stadje met smalle straten en prachtige vakwerkhuizen. En heel leuke winkeltjes.
‘s Avonds gingen wij een stukje wandelen want direct achter het hotel lag
een prachtig wandelgebied en het riviertje de Ahr. Er zaten veel verschillende soorten vogels die druk bezig waren hun jonkies groot te brengen.
Ook werd er gebiljart en was er een muziekavond waar al snel gedanst en
getwist werd op muziek van de jaren 50-60.
Vanwege het mooie weer zaten we op woensdagavond na het diner met
de hele bubs buiten op het binnenpleintje van het hotel toen Rien Maas
een lied begon te zingen over een ondeugende koster. Al gauw zong iemand van het Drutense koor van “Eige Bojum “ uit volle borst mee. En
even later zong iedereen mee. Het werd een reuze gezellige avond.
7

Vervolg:

Eifelreis

Op vrijdag gingen we
weer huiswaarts.
Maar onderweg stopte
als verrassing de bus
in Aken. Daar zijn we
naar de Dom geweest. Die werd gebouwd tussen 796 en
804. Een van de bekendste inwoners van
Aken was Karel de
Grote. En Karel liet
hier een kapel bouwen. Door de eeuwen
heen is er steeds bijgebouwd tot wat de
Dom nu is. Ik was er
nog nooit geweest en
vond het zeer indrukwekkend. Daarna
hadden we als afsluiting nog een lekker
diner met zijn allen .
Beste mensen, allemaal bedankt voor
jullie gezelschap en
gezelligheid. Het was
weer een bijzonder
plezierige en gezellige
reis.
Riet Maas en Jan
Janssen Steenbergen
bedankt voor het organiseren en regelen
van deze reis en Ton
Oremus bedankt voor
je helpende hand.
Ik wens iedereen veel
gezondheid en een
mooie zomer en tot
een volgende keer.
Clasien van Wamel

Riek van Haagen - van Gelder
Annie van Heck - Vermeulen
Annie Vink - van Rossum
Nelly de Heuvel - Zoetekouw
Annie Reuser-van Dreumel
Tonnie van Gelder - Hol
Nelly van den Hurk - Buyks
Jo Hulsen - Vermeulen
Gerrie van Rossum-Hulsen
Henri v.d. Vorst
Piet van Thiel
Nelly Diels
Stef van Geffen
Jan van Oijen
Harrie Looman
Diny van Oijen - Donkers
Geert Herregraven
Geert Meijer
Mary Oremus - de Winter
Riekie v.d. Borgh - van Rooy
Cor v. d. Hurk - Megens
Jan van Gelder
Martin van Os
Bert Gerritsen
M van Hulst-Elsen
Gerard van Beuningen
Iny van Koolwijk
Wil de Zwart
Henry Engelaer
Chris Hol
Henk van Wijk
Elly van Gelder - Verploegen
Stef van Gelder
Mart Kreuze
Ton Janssen
Nol van Eck
Gien v d Geyn- v d Geyn
Dorie van Vlaanderen - van Hulst

1
1
1
1
2
3
3
4
6
6
7
7
11
11
12
13
13
13
14
14
15
15
15
15
17
17
17
18
19
20
20
20
21
21
21
22
23
23

Kitty van Vliet
Gerda van Elk - van Echteld
Dick van Meurs
Piet van Abeelen
Coby van Kerkhof - van Oss
Bertha van Gruijthuijsen-de
Kleijn
Marietje Balvers - Jansen
Arnold van Tiem
Akki Roozendaal - Gerris
Gijs van Rossum
Gerrit Sepers
Truus Broekman-Hijmans
Annie v. d. Hurk - Reijers
Jan Hol
Maria van Rossum

24
25
25
26
27
27
27
28
29
29
29
29
30
30
30
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Zomerreis Kaagerplassen en Leiden
14 juni 2017
Met een mooie aankondiging en met mooie foto's, was de inschrijving voor
de reis, voor een aantal mensen, heel jammer, overboekt. Kennelijk ten
teken dat dit wel eens een aantrekkelijk tochtje zou kunnen worden. En dat
was ook zo!
Vijf minuten na de afgesproken vertrektijd, zette de prachtige en heel lange reisbus van de Betuwe Expres zich in beweging. Ongeveer een goed
uur later zaten we in Haarzuilens aan een lekker kopje koffie met een fors
stuk gebak. Voor ons eigenlijk een beetje te groot! De chauffeur had ons
toen al met die lange bus, via smalle weggetjes langs dat kasteel aldaar
gereden en daar met veel stuurmanskunst die bus op een heel kleine kruising ook weer gekeerd.
Vanaf daar rijden we dwars door Het Groene Hart van Nederland en de
Haarlemmermeerpolder via Hoofddorp, naar onze eerste eindbestemming
in Warmond. We zijn daar dan zo rond 12:00 uur.
Daar embarkeren we aan boord van een mooie, maar vooral ook lage
rondvaartboot en waarvan de schipper ons gedurende de tweeëneenhalf
uur durende vaartocht over allerlei wederwaardigheden verslag doet. De
boot was laag omdat we op onze route verschillende vaste bruggen moesten passeren waarvan de maximale doorvaarthoogte slechts 2,40 m. bedroeg.
Toen we vanaf het afvaartsteiger in zuidelijke richting vertrokken, bekroop
mij al enigszins een wat “unheimisch” gevoel. We zouden immers, zoals
aangekondigd, de Kaagerplassen gaan bevaren.
Even had ik op de avond voor ons vertrek nog het plan opgevat, om de
historische banden tussen de grote scheepswerf van Van Lent op Kaageiland en het dorp Beneden-Leeuwen, een beetje voor de medereizigers uit
te pluizen.

Toen ik dinsdagmiddag thuiskwam, was ik blij verrast met de informatie die
Jan van Gelder van de Heemkundevereniging voor ons had samengesteld
en hetgeen ik op de voordeurmat aantrof. Omdat ik die band tussen het
bedrijf Van Lent en ons dorp wel kende, waren de meeste details van de
informatie toch ook volslagen nieuw voor mij. Uiteraard kende ik het bedrijf
goed. Heb daar destijds veel zaken mee gedaan. Het hoogtepunt daarbij
was de bouw van een stalen motorjachtcasco van 40,50 m. lang en 8,20
m. breed. Dat casco hebben we vanaf de Waterstraat naar de veerstoep in
Wamel gereden, alwaar het gevaarte van meer dan 100 ton door een
kraan te water werd gezet.

Zomerreis Kaagerplassen en Leiden 14 juni 2017

Inloopochtend:
iedere woensdagmorgen
10.00 uur 12.00 uur
"ONS HUUKSKE"
Uitgave 2017 Verschijnen / Bezorging:

ONS 2 okt. 4 dec.
SENIORENCONTACT 6 nov.
In de praktijk betekent dit, dat 2e week v/d maand
de bladen worden bezorgd
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Terug naar het gevoel de verkeerde kant op te zijn gevaren. Dat bleek dus
wel het geval te zijn.

Op de terugweg via de oostelijke kant van de stad en weer in noordelijke
richting varend, veronderstelde ik nog heel even dat we alsnog over die
Kaagerplassen naar de scheepswerf zouden varen omdat de kapitein niet
de kortste weg terug naar het eindpunt koos. Gezien echter de tijdsduur
van de rondvaart, die dan al tweeëneenhalf uur heeft geduurd, is het uitgesloten dat we daar nog naar toe kunnen varen.
Dat bleek ook wel toen bij nadering van die Kaagerplas, de kapitein bakboord uitvoer en er voor koos om via de tweede mogelijkheid bakboord uit,
weer naar
Warmond terug te varen.
Jammer natuurlijk, voor de dorpsgenoten die dat bedrijf nooit eerder hebben gezien. Ik denk dat ze hoogst verbaasd zouden zijn geweest indien ze
gezien zouden hebben hetgeen de van oorsprong “Lauwse miensen” daar
gepresteerd hebben.
Na de bootreis was er een bezoek aan de binnenstad van Leiden aangekondigd.
Wij, Annie en ikzelf dus, hadden ons daar helemaal op gefocust. Ons jongste nichtje woont daar, dicht tegen het centrum van de stad aan. Zij was
die dag jarig en we zouden haar een cadeautje gaan brengen i.v.m. de
geboorte van haar eerste kind.
Als we allemaal in de bus zitten, stelt de chauffeur echter voor om in plaats
van naar Leiden te rijden, ons met dat mooie weer naar de Scheveningse
boulevard te willen brengen, min of meer onder het voorwendsel dat je in
de binnenstad zo slecht met zo'n grote bus kunt parkeren en dat het zo'n
mooi weer is. Beide argumenten kloppen ook wel, maar dat van dat parkeren had je ook vooraf kunnen bedenken.
Dat betekent natuurlijk niet, dat we niet gezellig in de schaduw van een
grote parasol, op een van de vele mooie strandpaviljoens en in leuk gezelschap, een lekker glaasje wijn gedronken hebben en de locatie in aanmerking genomen, voor een alleszins coulante prijs!
Vanaf Scheveningen en het Prins Clausplein, rijden we weer richting
knooppunt
Oude Rijn, om vervolgens niet via de A2 naar het zuiden richting knooppunt Deil te rijden, maar volgen we, juist over de rivier de Lek de A27,

Zorggroep Maas & Waal biedt senioren uit
Beneden-Leeuwen de mogelijkheid om van diverse themabuffet-avonden te genieten. In september en oktober
organiseert zMW de volgende themabuffetten:

Herrie op de tafel
Vrijdag 29 september 2017
Aanvang 17.30 uur
Kosten € 16,50
(excl. drank)

Tiroler Buffet
Vrijdag 27 oktober 2017
Aanvang 17.30 uur
Kosten € 16,50
(excl. drank)

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.
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om er bij de eerstvolgende uitrit in Lexmond weer af te slaan en aldaar
naar het dorpshuis, annex sporthal te rijden. De zaal waarin voor ons gedekt staat en waar het diner (dit was inclusief) geserveerd zal gaan worden, is smaakvol en modern ingericht. Persoonlijk heb ik daar wel iets
mee.
Het hele complex doet me wel een beetje aan de Rosmolen denken. Ik
ben er met medewerking van een van de serveersters ook even binnendoor naar de sporthal geleid. Die sporthal was al wat ouder, maar nog in
perfecte staat. Het totaal nieuwe gedeelte kan qua luxe en uitstraling de
toets met De Rosmolen makkelijk doorstaan.
Als je dan voor het eerst ergens komt om er te eten, is het natuurlijk altijd
afwachten wat “de pot schaft” en hoe dat zal uitpakken. In het besef dat je
natuurlijk niet in een vijfsterren restaurant zit, laten we ons dus maar verrassen. En dat doet het! Echter, naar wat ik zo om me heen beluister en
waarover ik het wel beetje eens kan zijn, niet in opperst positieve zin. Er
werd wel royaal bij geserveerd, de wijn was goed, ook belangrijk, de bediening was heel vriendelijk en verdient een pluim. Uiteindelijk zijn we er
uiterst voldaan vertrokken.
Nog een keer stappen we in die mooie lange bus, voor ons laatste traject
naar huis. Die leidt ons niet terug naar de A2, maar we rijden door naar het
knooppunt Gorinchem, om vervolgens via de A15 richting Nijmegen, op de
afslag Leeuwen weer via de brug “thuis te varen” in “Beneëneind.”
Mooie reis, mooi zonnig weer, leuk gezelschap!
Ik wil jullie nu een kleine familie anekdote niet onthouden. We maken dan
de weg van de familierelatie van de Van Lent familie uit De Kaag, weer
terug naar Beneden-Leeuwen.
In het foldertje van de Heemkundevereniging hebben we kunnen lezen dat
de van Lents uit Beneden-Leeuwen kwamen en dat Cees van Lent in 1916
in het huwelijk trad met ene Margaretha Akerboom.
Welnu, tijdens onze vaartocht, zijn we aan de zuidkant van de stad Leiden
en gelegen aan de Hoge Morsweg, door de kapitein van de boot geattendeerd op de oude scheepswerf van Akerboom. Dit bedrijf Akerboom, is nu
al geruime tijd onderdeel van de werf van Van Lent uit de Kaag.
Toen die werf nog zelfstandig opereerde, was dat onder de naam Akerboom Oegstgeest, om het onderscheid te kunnen maken met Akerboom
Lisse. Deze Akerboom uit Oegstgeest, was een neef van de schoonvader
van Cees van Lent.

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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Welnu, een dochter van deze Akerboom Oegstgeest,Toos Akerboom, was
getrouwd met Johan Derksen, een oom van mijn Annie. We hadden dus
een tante Toos Akerboom.
Hoewel de familieband niet zo heel na was, vertelde tante Toos ons wel,
dat ze als kind regelmatig logeerde bij de familie Van Lent op Kaageiland.
Derhalve heb ik hiermee de link weer teruggelegd naar BenedenLeeuwen.
Ik vond het wel leuk te zien hoe zoiets zo kan lopen.
Hoewel ik heel zeker weet dat de organisatie van deze reis, in handen van
Riet Maas, uitstekend geregeld was en wij als leden senioren heel dankbaar moeten zijn voor al haar organisatorische en bestuurlijke inspanningen, kon er bij de deelnemers toch nog iets verkeerd opgevat kunnen worden.

Van de busonderneming uit was er bekend dat er maximaal 52 mensen
met die reis meekonden en ook voor de boot was dat maximum aantal
passagiers opgegeven.
Zowel in de bus, als wel op de boot waren echter nog voldoende plaatsen
over.
Dat heeft bij deze en geen de veronderstelling gewekt, dat we de reis wel
met een fors aantal meer mensen gemaakt zouden kunnen hebben. Echter, dat aantal van 52 passagiers, was ingegeven en bepaald op het maximum overdekte zitplaatsen van de rondvaartboot, en dat waren er inderdaad niet meer dan 52. Zouden we dus met slecht weer zijn vertrokken en
meer passagiers aan boord hebben gehad dan 52, dan zouden er gedurende de lange bootreis een aantal senioren hebben moeten gaan staan
en dat kan ook de bedoeling niet zijn geweest.
Alles resumerend en Riet nogmaals dankend voor haar inspanningen en
inzet, krijgt de reis van mij een cijfer acht.
Als we niets anders te doen hebben, gaan we volgend jaar weer mee.
Henry Engelaer

Aan alle jungskes en meskes senioren
van Beneëneind !
Het is niet de bedoeling om deze oproep helemaal in het dialect te zetten.
Dat zou voor mijzelf al lastig worden, maar ook voor de leden die van oorsprong geen Leeuwenaren zijn. We zijn immers met z'n allen lid van onze
springlevende, sprankelende en jong swingende Seniorenvereniging 50+
Beneden-Leeuwen.
Mij is gevraagd om eens te willen nadenken hoe we ons Seniorencontact,
nog iets meer “smoel en inhoud” zouden kunnen geven.
Zelf vond het altijd al leuk samengesteld en opgemaakt en er staan vaak
leuke dingen in te lezen en te zien. Ook moeten we, in relatie hiermee, met
z'n allen bedenken dat het verzamelen van informatie en kopij, benevens het
samenstellen van het boekje, het werk is van slechts een paar mensen.
Daarom stellen we voor, om een soort rubriek te starten waaraan we
allemaal een bijdrage kunnen leveren.

Dat kan op twee manieren.
Ten eerste: U schrijft een verhaal(tje); maakt eigenlijk niet uit wat het betreft
of waarover het gaat en stuurt dat naar de redactie met het verzoek tot
publicatie.
De tweede manier: U legt contact met de redactie en laat weten een verhaal
te willen ventileren. Wij komen dan naar u toe en we maken er dan samen
een mooi artikel van. Die verhalen kunnen dan eventueel vergezeld gaan
van een of meerdere foto's.
Aan publicatie is echter één voorwaarde gesteld. Zoals algemeen gebruikelijk en zoals alle redacties van kranten en tijdschriften deze als regel stellen
houdt dat in, dat uiteindelijk de redactieraad beslist of publicatie geheel,
gedeeltelijk of aangepast zal plaatsvinden.

We gaan er echter van uit dat deze voorwaarde u er niet van zal weerhouden om samen extra leven en elan aan ons clubblad te willen geven.
U bereikt ons door te mailen naar: Redactie Seniorencontact 50+.
E-mail: wdeweijert@upcmail.nl
Telefoon: 0487-592519
Wij wachten met enige gezonde spanning af, van wat we hopen te hebben
losgemaakt.
Henry Engelaer.
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Jan van Heertum
Ria Loderus - Olislagers
L. van de Pol
Riek van Wamel - van Elk
Martien Witsiers
Albert Koot
Frieda van Hoogstraten - Bos
G. v. d. Zwaluw
Ien van Wijk - Worsseling
Piet van Hoogstraten
Lien van Tiem - v.d Geer
Gina van de Pol - Arts
Lies van Gelder - van Oss
Jeanne van Gelder
Hanne Zondag - de Beijer
Conrada de Groen - Brouwers
Jolanda v den Berg - Semmekrot

1
1
2
2
2
2
4
4
4
5
5
6
6
7
8
9
9

Albert Aalbers
Mia van de Brand - Jans
Janny van Gelder - v.d. Wielen
Tonny de Kleijn
Chris van Kerkhof
Tonny van Dreumel-Cornelissen
Bets Lemmers - van Oijen
Willemien v.d. Pol - Henzen
T.M. van Geene
Puck van Hulst - van Vlijmen
Cis v.d. Zande
Atie Verheijden - Hoogerwerf
G Jansen - van de Geer
G.A.H. Hol - van Oort
Theo Vink
Louisa van Gelder - Peperkamp
Joke Gubbels
Henk Pröpper
Cees de Keijzer
C.A. van Sommeren - Rikken

10
10
11
11
12
13
14
14
16
16
17
17
17
18
18
18
18
20
20
21

Toon van Strien
Toos Derksen - Buil
G. Bull - Worseling
Ineke Salet
Kees de Wit
C.J.M. v Mourik - van Swambagt

21
22
23
24
25
26

Karel Nijs
Loui v.d. Pol
Gerard Donkers
Bert Konings
Wil Helsloot
Sjaan van Eldijk van de Wijgerd

27
27
27
27
27
29

Frans Zondag
Ad Willems
Joop v.d. Weijer

29
29
29

Huub van Zwam
Piet van den Hurk
Wim Reuser
Carla Koolhout - Christiaans

30
31
31
31

Vervolg pag.5

Activiteiten van de Kunstgroep

Verslag van de excursie naar Amsterdam voor bezoek
aan het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge.
Extra was de wisseltentoonstelling met o.a. het gerestaureerde schilderij
“de Sint-Elisabethsvloed” van H. Weingärtner. Alles was zo duidelijk
aangegeven dat gidsen niet nodig waren.
Het mooie weer zorgde er voor dat de boottocht van vijf kwartier met
de fluisterboot het hoogtepunt van de dag is geworden. De stuurman
vertelde honderduit over de natuur in dit prachtige natte gebied, dat met
alle kreekjes en eilandjes volstrekt uniek is in Europa.
Na de rondvaart was iedereen vrij in de tijdsbesteding inclusief de rit naar
Beneden-Leeuwen, waardoor de thuiskomsttijd van deze schitterende dag
nogal uiteen liep !!

Vrijwilligersmiddag
Ook dit jaar worden onze vrijwilligers weer in het zonnetje gezet.
Voor hun inzet organiseren we een verrassende middag op
woensdag 18 oktober a.s.
Samen met hun partner ontvangen zij een schriftelijke uitnodiging.

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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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

HANDWERKEN

JEU des BOULES

Ons
Huukske

Tuin
Elisabeth

September t/m april
Een keer per week
dinsdag13:30 tot 16:00 uur
opgeven bij:
Tonny Crommentuyn
591753

opgeven bij:
Wilhelmien Romijnders
591990

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

Sep-

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

informatie bij:

KLUSSENDIENST

Klussendienst:
Melden bij Leo Janssen
 592861

opgeven bij:
Riet Maas
 592135

INTERNET-CAFE

Ons
Huukske

tember t/m april

O.l.v. Gerda Bouman

KUNSTGROEP
Op
Locatie

Bij u
thuis?

Gehele jaar
Op afspraak

informatie bij:
Gerard Kouwenberg
 592115

ACTIVITEIT

September t/m april
Zie info website
Seniorenleeuwen.nl
informatie bij:
Riet Maas

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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GEKLETS van TEUN en BETS
Heeft het wel wat opgebracht dan! Ik heb er niks
over gelezen in het seniorencontact.

De cheque hangt in Ons
Huukske, we kunnen zelf
kijken wat de opbrengst
was

Uiteindelijk hebben maar
60 van de 600 leden 1 of
2 stemmen uitgebracht.

We moeten ervoor zorgen dat volgend jaar veel
meer leden lid worden
van de Rabobank.

Geen probleem, we
nemen de computer
mee naar ons Huukske. Onze leden kunnen
zich dan bij ons inschrijven. Het kost niks

Ik hoorde dat we ook
aangemeld zijn bij Lidl
voor de 1000 Euro actie.

Belangrijk want we hebben al dat geld wel nodig
voor de toekomst in Ons
Huukske.

En misschien nog wel
meer als we naar een
andere locatie moeten
verhuizen

Dat was een goeie actie,
het meedoen aan de
Rabo Clubkas Campagne

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
wdeweijert@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
----------------------------Lies van Gelder
Bestuurslid
wggelder@hotmail.com
tel:592373
----------------------------Jeanne de Weijert
Bestuurslid
2e secretaris
Ledenadministratie
wdeweijert@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

