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Gratis

De knoop is doorgehakt.
Inleiding
Met weemoed en pijn in het hart heeft het bestuur besloten
dat we voorlopig afscheid moeten nemen van onze prachtige
zaal bij De Hey-Acker. Als alles loopt zoals wij het uitgestippeld hebben gaan we in de laatste week van december en de
eerste week van januari verhuizen naar het voormalige politiebureau. Uiteraard nemen we de naam van onze zaal mee
naar het nieuwe adres. Dit betekent dat we vanaf
01-01-2018 onze activiteiten in Ons Huukske in de
Zonnebloemstraat zullen organiseren.
Eerst een korte terugblik.
Vele, vele jaren was onze vereniging te gast in de recreatiezaal van het bejaardenhuis De Hey-Acker. Wij mochten bijna
al onze binnenactiviteiten in deze zaal organiseren en voor
onze vereniging waren daar nauwelijks kosten aan verbonden. Voor de leiding van het bejaardenhuis was dit natuurlijk
ook gunstig want de vrijwilligers van de seniorenvereniging
waren de activiteitenbegeleiders. Een overduidelijke win-win
situatie voor zowel de seniorenvereniging als de leiding en
bewoners van De Hey-Acker.
Na de sluiting van De Hey-Acker heeft de zaal gedurende
ruim 3 jaar zo goed als leeggestaan. Gelukkig vonden de seniorenvereniging en de Zorggroep elkaar in 2014 weer terug.
De Zorggroep zocht een tijdelijke gebruiker om o.a. het vandalisme te bestrijden en de seniorenvereniging was al 3 jaar
op zoek naar een passende accommodatie. Een contract was
daarom binnen een mum van tijd ondertekend. Voor de seniorenvereniging was dit contract een zegen al moest het bestuur wel even wennen aan de huurkosten voor het gebruik
van de zaal. Ook nieuw was het feit dat we als seniorenvereniging volledige zeggenschap hadden over de planning van
activiteiten, 7 dagen per week gedurende het gehele jaar.
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Hierbij is het tevens van belang om te weten dat de seniorenvereniging slechts een antikraakhuur hoefde te betalen.
Snel werd duidelijk dat het grootste deel van de (lage) huurkosten betaald konden worden uit de inkomsten van koffie en
thee. Voorlopig nog geen financiële zorgen maar wel volledige zeggenschap. Wederom een win-win situatie die helaas
wel een einddatum had: 31-12-2017.
Het bestuur van de seniorenvereniging besloot in 2014 om
meerdere lijnen uit te zetten voor de zoektocht naar een andere locatie met ingang van 2018. Onze oud-voorzitter heeft
meegewerkt in het tijdelijke bestuur dat de voorbereidingen
van de nieuwe Rosmolen moest uitwerken want ook de seniorenvereniging is van mening dat zoveel mogelijk verenigingen gebruik zouden moeten maken van de nieuwe Rosmolen.
Al snel werd echter duidelijk dat zo goed als al onze
(belangrijke) wensen en voorwaarden werden geschrapt
waardoor het bestuur van de seniorenvereniging gedwongen
werd om op zoek te gaan naar een passende accommodatie.
We hebben tot begin 2017 goede gesprekken gehad met het
bestuur van de Rosmolen, maar helaas bleven de belangrijkste voorwaarden die wij stelden een onneembare horde voor
het bestuur van de Rosmolen.
De accommodatiecommissie
De seniorenvereniging heeft een accommodatiecommissie
benoemd (verder genoemd: AC) die in de afgelopen jaren
meer dan 10 locaties heeft bestudeerd. Hierbij kwamen o.a.
het streekmuseum, de kantine van Leones, de voormalige bibliotheek en het leegstaande Sporteon in beeld. Uiteindelijk
kregen wij dankzij de geweldige medewerking van Geert van
Tiem, Thé v.d. Bosch en collega’s het oude gebouw van de
politie aangeboden tegen een schappelijke huur. Het politiebureau zal minimaal 10 jaar beschikbaar blijven. Het bestuur
van de seniorenvereniging moest echter wel met spoed aan
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het rekenen, want voor het eerst in haar bestaan werd het
bestuur geconfronteerd met echte huurkosten maar daarnaast ook kosten voor o.a. gas, water en stroom. Dat is voor
zowel leden als bestuur even slikken en wennen. Feitelijk was
onze vereniging tientallen jaren zeer verwend en zullen we
vanaf 2018 echt onze eigen broek moeten ophouden. Om onze seniorenvereniging levensvatbaar te houden, hebben we,
of zijn we voornemens de volgende financiële maatregelen te
treffen:
Kosten van het lidmaatschap gaat van € 20,- naar € 22,50.
Deelname aan de meeste activiteiten kost € 1,- per keer.
De prijs van koffie en thee gaat van € 0,60 naar € 0,80.
Groots opgezette ledenwerfactie is in gang gezet.
Sponsoring en zakelijke ondersteuning gezocht vanuit het bedrijfsleven.
We blijven samenwerken met gemeente, de Zorggroep, de
Rosmolen en andere lokale instanties.
Waar mogelijk zaal beschikbaar stellen voor sociale (kinder)
activiteiten voor een kleine vergoeding.
We blijven samenwerken met bevriende verenigingen die een
grotere huiskamer zoeken (ook tegen een geringe vergoeding).
Hoe staan we er nu voor
Het oude politiebureau is bouwtechnisch al bijna helemaal
klaar, dus wij kunnen aan de gang met de inrichting. We zoeken daarom naar leden die ons willen helpen met verven,
timmeren, elektra-werkzaamheden (ringleiding, audio, beveiliging, internet e.d.) en nog veel meer werk dat gedaan moet
worden, voordat we eind december starten met de verhuizing. Deze hulp is echt zeer, zeer welkom, want het bestuur
heeft ook nog veel tijd nodig voor het regelen van tal van zakelijke verplichtingen en wetten.
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(Buma-Stemra, horecavergunning, verzekeringen, contractbesprekingen, ledenwerving en andere voorbereidingen).
En verder

We zullen veel aandacht besteden aan een verdere samenwerking met de Zorggroep waarbij het behoud van de zaal
van De Hey-Acker een van de speerpunten is maar ook samenwerking op het gebied van activiteiten veel aandacht zal
krijgen. De lange termijnplanning van de Zorggroep met betrekking tot de toekomst van het woongedeelte en de zaal
van De Hey-Acker wordt binnenkort duidelijker. Uiteraard
hoopt het bestuur van de seniorenvereniging dat de zaal
wordt gerenoveerd en dat onze vereniging een contract voor
een lange periode aangeboden krijgt. Dit neemt niet weg dat
wij de heren Thé v d Bosch en Geert van Tiem zeer dankbaar
zijn dat zij ons de komende 5 jaar een heel mooi alternatief
hebben geboden.
Tot slot
Wij hopen dat wij minimaal de komende 5 jaar met veel plezier gebruik gaan maken van onze mooie nieuwe accommodatie en dat alle leden zich weer thuis gaan voelen als zij
deelnemen aan de vele activiteiten, die we met veel plezier
en inzet van onze vrijwilligers blijven organiseren. Als iedereen zijn steentje bijdraagt dan gaan we een prachtige toekomst tegemoet. Door onze zaal beschikbaar te blijven stellen voor verenigingen, scholen, e.d. willen wij onze bijdrage
blijven leveren aan sociale contacten van dorpsgenoten met
elkaar en met onze leden; de senioren van BenedenLeeuwen.
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VRIJWILLIGERSDAG 2017
Ook dit jaar was er voor onze vrijwilligers weer een heerlijke
middag georganiseerd in “ONS HUUKSKE”.
Dit keer was de verrassing groot. Er stond van alles opgesteld van de “schrobbelèr”.
De “troubadour” en zijn assistente waren druk bezig om de
glaasjes te vullen. Maar eerst
was er koffie of thee met een
appelflap.

Na het welkomstwoord van
onze voorzitter, zette de
troubadour meteen de stemming er goed in.

Hij speelde op zijn accordeon en zong allemaal bekende liedjes. Wat een stemgeluid had die man!
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Ook onze eigen zangers lieten van zich horen en zongen uit
volle borst mee.
En daar kwam zowaar al een schrobbelèrtje
aan !!
We hebben ook nog een quizje gedaan op
rijm en degene die de meeste
goede antwoorden kon geven, won
een fles schrobbelèr.
De winnende tafel moest wel de
fles onder elkaar delen.
Hierna een stamppotbuffet, maar
eerst een kop soep, HEERLIJK!!
Drie soorten stamp, hutspot, boerenkool en zuurkool, daarbij
3 soorten vlees, bal gehakt, rookworst en hachee.
Ja mensen, dat was nog
niet alles want toen kwam
er nog IJS met slagroom.
Nou
dan is
het
buikje
wel gevuld.
Na het slotwoord van de voorzitter, die
iedereen bedankte voor het vele werk
dat er dit jaar weer verricht was, ging eenieder moe maar
voldaan huiswaarts.
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Uitnodiging voor de volgende excursie
De voorbereidingscommissie organiseert de excursie met de bus naar
Haarlem op Donderdag 23 november 2017 voor een bezoek aan het
Frans Hals Museum.
Vanaf 11 november is daar de tentoonstelling
“De

kunst van het lachen. Humor
in de Gouden Eeuw.” te zien.

Ondeugende kinderen, dwaze boeren,
dandy’s en drinkebroers, koppelaars,
kwakzalvers, luie dienstmeiden en lustige dames – ze figureren in grote getale
in topstukken uit de Gouden Eeuw.
Deze tentoonstelling biedt voor het eerst
een overzicht van humor in de Nederlandse schilderkunst in de zeventiende
eeuw.
Frans Hals wordt vaak “de meester van
de lach” genoemd. Als geen ander
schilderde hij levendige portretten van –
vaak volkse – figuren met een gulle
lach.
De entree is voor jaarkaarthouders gratis.
Voor volwassenen zonder MJK
is de entree € 12,50 p.p. Deelnemers zonder MJK kopen zelf hun kaartjes
en MJK-houders laten deze zelf scannen.
De beeldgrappen uit de Gouden Eeuw zijn soms lastig te ontrafelen. Met
name in de afgelopen decennia is er veel onderzoek naar gedaan. Om een
goed zicht te krijgen op de humor van destijds zijn gidsen zeer wenselijk.
Die zullen uit de kas worden betaald.
In het museumcafé kun je genieten van koffie met taart en ook lunchen
met broodjes,sandwiches en biologische soep. Er is geen groepslunch
geregeld onder het motto “vrijheid, blijheid”,
Het programma wordt die dag:
10.00 uur: vertrek per bus vanaf het Dorpsplein
Circa 11.30 uur: aankomst bestemming.
12.00 uur: start rondleiding van 1 uur in het museum
13.15 uur: keuze uit in het museum rondkijken en/of lunchen, of
shoppen, of elders een borreltje, maar....
16.40 uur: vertrekken wij naar huis. De bus wacht niet ¡
Circa 18.00 uur: zijn we in Beneden-Leeuwen

Uitnodiging voor de volgende excursie
Tot de bus vol is stellen wij
ook niet leden van de
Kunstgroep in de
gelegenheid deel te nemen.
Zij worden bij deze
uitgenodigd.
De kosten 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 14 november opgeven bij
Theo Salet (liefst per
email: thwm.salet@hetnet.nl, eventueel ook per telefoon: 0487-593781).
Let echter wel op: VOL is VOL
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Verslag van de Buitengewone ledenvergadering van
Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen
Aanwezig: 72 leden en 9 bestuursleden
1. Opening vergadering door de voorzitter om 14.15 uur.
2. De voorzitter geeft een kort overzicht over de locaties van onze vereniging.
Tot de verhuizing van alle inwoners van ‘De Hey-Acker’ naar ‘Elisabeth’ was
de recreatiezaal van De Hey-Acker ook de zaal van onze vereniging. De
huur was toen gratis en de consumptieprijzen zeer goedkoop. Na de verhuizing, tussen 2011 en 2014 vonden onze activiteiten op meerder locaties
plaats. Halverwege 2014 lukte het ons terug te keren naar de recreatiezaal
van De Hey-Acker, waarbij een antikraak contract met de Zorggroep werd
afgesproken van ca. € 5.500,-- all-in. Het grootste deel van deze kosten
werd opgebracht door koffie en thee verkoop € 0,60 per kop. Vanaf 1 -12018 gaan wij een vast bedrag betalen van € 9600,-- per jaar exclusief energiekosten. Deze energiekosten schatten wij op € 350,-- per maand.

3. Voorstel tot genereren van deze hogere kosten: De contributie wordt per
1-1-2018 verhoogd met € 2,50 naar € 22,50 en indien nodig per 1-1-2019
nogmaals met € 2,50.
De waarde van de munten wordt verhoogd van € 0,60 cent naar € 0,80.
De zaalgebruikers gaan ongeveer € 1,-- per keer betalen.
We hebben ingezet op een actie voor nieuwe leden, de teller staat op dit moment op 23 nieuwe leden.
We gaan door met onze sponsoracties en fondsenwerving zoals hulp bij de
plaatselijke ijsbaan, de Rabo clubactie, NL Doet, Burendag, Jumbo en KBO
Premieplan.
4. Locaties waarin we in het verleden naar hebben gekeken: Voormalige bibliotheek, Sporteon, De Wijzer, gebouw van American Stock, De Strang
(achter het gemeentehuis), kantine van Leones. Verder zijn we altijd in gesprek gebleven met het bestuur van de Rosmolen. De Rosmolen is niet haalbaar omdat met name vrijdagmiddag niet gegarandeerd voor ons gereserveerd kan worden . Bovendien zijn we een huurprijs kwijt die we niet zelf met
koffie en thee-inkomsten kunnen compenseren.
5. Kees geeft in grote lijnen aan hoe wij de kosten van ongeveer € 13.500,-gaan dekken: Nadat 2 keer overleg is geweest met onze activiteitenbegeleiders is afgesproken dat de zaalgebruikers gemiddeld € 1,-- per keer gaan
betalen, dat levert € 6.000,-- op.
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Door de verhoging van de consumptieprijzen komen we daarmee ook aan € 6000,-En de contributieverhoging geeft met 600 leden nog eens een verhoging van
€1500,--.
Onvoorziene uitgaven worden afgedekt door de extra zaalgebruikers als damesverenigingen, toneelclub en incidentele bijeenkomsten van kindersinterklaas en gehandicaptenmiddag.
6. Uitleg door bestuur over ons nieuwe Huukske ( de naam nemen we mee)
het voormalig politiebureau. Nadat door Geert van Tiem samen met enkelen
van onze vrijwilligers het nodige breekwerk is verricht en aansluitend ook alle
puin was afgevoerd heeft Geert de nodige verstevigingen aangebracht, een
systeemplafond met lichtplaten laten installeren en de noodzakelijke elektra
heeft aangebracht is het nu onze beurt. Voorlopig zijn we elke donderdag
vanaf 08.30 uur aanwezig. De eerste schoonmaakronde is achter de rug,
oude gaatjes in muren zijn gestopt. Er kan nu na schoonmaak gesausd en
gelakt worden. Intussen gaan Willy en Henk van Gelder aan de slag met het
uitgiftebuffet en kastjes. Als al het schilderwerk klaar is leggen we een laminaatvloer over de oude vloerbedekking. Jan de Vries zal de overgangsprofielen leveren en monteren tussen de bestaande vinylvloer en het laminaat.
Keuken, garderobe, kasten moeten daarna ingericht worden alsmede een
invalideoprit gemonteerd.
Opmerkingen naar aanleiding van vragen uit de zaal:
A: Reden waarom we het KBO Lidmaatschap niet willen opzeggen:
Volgens onze statuten zijn wij lid van KBO. Opzeggen kost veel geld in
verband met het wijzigen van aktes bij de notaris.
Jaarlijks krijgen we € 1,-- per lid retour voor de vergaderingen van onze
eigen kring.
Jaarlijks kunnen we tot € 2000,-- krijgen via het Premieplan.
We hoeven zelf geen Buma en Stemra kosten te betalen voor het draaien van muziek
Bestuursleden en vrijwilligers zijn WA verzekerd.
Onze belastingadviseurs en ouderenadviseurs krijgen jaarlijks bijscholingscursussen
We krijgen kortingen op tabletcursussen.
Individuele leden kunnen gebruikmaken van diverse aanbiedingen zoals
korting op ziektekosten, stroomvoorziening, zonnepanelen etc.
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10% korting op ziektekosten is al ruim € 100,-- op jaarbasis.
Het KBO is constant druk met landelijke acties naar rijk en gemeente.
KBO heeft met haar ledental veel meer invloed dan wij met onze 600 leden. Alle acties die uitgezet worden naar de gemeentes in Brabant komen ook bij West Maas en Waal terecht.
Henri roept vertegenwoordigers in de zaal op een werkgroep te formeren
en definitief uit te zoeken wat de voor en nadelen zijn en daarmee de discussie voorgoed te stoppen.
Kees stelt voor een vertegenwoordiger van KBO uit te nodigen om de
voordelen nog eens uit te leggen. Wij gaan dit organiseren.
B: Enkele vragen over het nieuwe Huukske:
Er is geen toneel meer. Maar we gaan bekijken of we zelf een mobiel
podium kunnen maken.
In principe gaan alle meubels mee, we zoeken wel naar nieuwe tafels.
Ca. 16 dezelde.
De vraag of er voldoende licht is voor de handwerkgroep gaan we beantwoorden als we na de verhuizing merken dat er behoefte aan meer licht
is.
De vraag over zonnepanelen leggen is niet reëel omdat wij voorlopig een
contract voor 5 jaar aangaan. De afschrijving is meestal rond de tien jaar.
De verhuurder plaatst ze in ieder geval niet.
De energiekosten zijn gezamenlijk. We maken afspraken met de andere
huurders en houden dit secuur in de gaten.
Een van de andere huurders is Jan Hoefnagels voor zijn EHBO/ BHV
cursussen.
De andere huurder wordt waarschijnlijk het Rode Kruis.
We moeten overigens net als nu gebruikelijk is per activiteit zelf de tafels
goed zetten en na gebruik weer terug.
C: Enkele vragen met betrekking tot de biljartgroep.
Het betreft met name het geld dat de biljarters zelf bijdragen aan het onderhoud van de biljarts ( vernieuwen laken ).
De rekening die de biljartgroep zelf bij de Rabobank heeft.
Een en ander wordt maandag 23 oktober aanstaande tijdens de speciale
eigen vergadering besproken en afgehandeld.
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Tenslotte een korte uitleg over onze contacten met de Zorggroep.
Onze accommodatiecommissie bestaande uit Henri, Henri, Kees en Gé
heeft, vanaf het moment dat we terugkeerden naar De Hey-Acker contact
gehouden met de Zorggroep. In het voorjaar hebben we vooruitlopend op
het feit dat dit jaar het contract afliep enkele brieven naar de raad van bestuur van de Zorggroep gestuurd met de vraag wat er gaat gebeuren met De
Hey-Acker. Beloofd was dat we medio juli antwoord zouden krijgen. Helaas
kregen we pas eind juli de vraag of we begin september, keuze uit 2 data,
tijd hadden voor ’n gesprek.
6 September, dus bijna 2 maanden na het beloofde antwoord, zaten we bij
de Zorggroep. In de loop van het gesprek gaf de directeur aan dat hij nu pas
begreep hoe belangrijk wij waren voor onze leden en dat we uiterlijk 27 september bericht zouden krijgen.
Om die reden hebben we die avond, 27 september Van Tiem / Van den
Bosch gebeld dat we een contract met hen wilden sluiten voor huur van het
oude politiebureau.
Helaas kwam dat bericht pas op 6 oktober. We kregen toen 3 mogelijkheden
te horen:
1: de zaal gaat plat
2: zaal wordt losgekoppeld en opgeknapt
3: de zaal blijft zoals het nu is in combinatie met de te renoveren zorgflat
Duidelijk was in ieder geval als een ander blijft als nu dat er een periode van
ca. 3 maanden zal zijn waarop de zaal niet gebruikt kan worden. Daarnaast
verwacht de Zorggroep dat de verbouwing van de woningen gedurende ruim
2 jaar veel overlast kan veroorzaken.
Voor ons een reden om in ieder geval voor 5 jaar naar het politiebureau te
gaan.
Belangrijke vraag die ons rest: Wat wordt de huurprijs als we ooit terugkeren?
Tenslotte geeft Kees nog een korte toelichting op de ledenwerfactie.
Als elk lid 1 nieuw lid opgeeft zijn we in één keer uit de kosten en hoeven
ons in de toekomst geen zorgen te maken over contributie en andere prijsverhogingen.
De voorzitter sluit de vergadering rond 16.00 uur.
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Leo van Ooijen
A.M. Balvers - Stevens
W.T. van Rossum - Reuser
Ineke Dieke
H.A.W. van Oijen
Herman Gubbels
Hennie Duitsman
Stef Melssen
E.C.L. Balvers - Stobbink
Koos Gremmen
Wim Platenburg
Rita v d Heuvel - Persoon
Trees v.d. Berg - v d Broek
Christien Janssen
Annie den Bieman
Truus v Gelder - den Biesen
Bets Dekkers - Krielen
Annie Melssen
Toos van Wamel
Lieda Dekker
Louis de Waard

Vica van Zwam - van Schaik
Joyce Zaal - Schreefel
Riek Brands
Zus Willems
Lambert Ouwens
Koosje Thijssen-van Oijen
Ellie Kooymans
Annie Hermsen v Leeuwen
Joke van Gelder - Dekkers

1

Jan van Oijen
Wim Lemmers

27

A.G.J. van Gelder

30

Willemien Romijnders Mook

2

29
30

3
3
3
4
5
5

Frans van Rossum
Annie Heesakker - van Oijen

6

E. Korbel

8

Frans van Leeuwen

9

Wim van Elk

10

T.H. van Zwam - Hol

11

Marian Sibrandi

11

Piet Selissen

12

Gradus Dekkers

13

Mien van Gelder - Peters

15
15
17
17
19

20
20
21
21
23
23
25
25
27

Annie Gruijthuijsen - van Oijen
Thea Rademakers
Henk Jacobs
Herman Hermsen
Marga van Hulst

Piet van Kaauwen
Ida de Keijzer - de Kleijn
Betty v.d. Vorst - de Bie
Bertha de Wit - Tuinier
Annie vd Wert - de Kock
Toos Lamers
Joop Koolhout
Diny Arts - Sas
Cocky Helsloot

3
3
3
3

4
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8

10
11
11
12
13
14
15
16
16

J. Willems
Marie Soetekouw

17

Els Jacobs - van de Coolwijk

19

Harrie Bouman
Jan Loos
Riek Hol-Vos
Johanna Reuser
Sjef van Oosteren
Cor van Tiem
Jan van Oijen
Corry Looys-de Beer

Theo van Dodewaard
Ria van Sommeren - van Gent
Rien Vermeulen

18

Jeanne de Weijert - Zondag
P. Vermeulen

Reini Klein Lenderink
19
Greta van Rossum-Stekelenburg
20
Willy van Gent
21
Fien Hendriks - Fleuren
24
Lies van Gelder - van Gelder
26
Truus van Gelder van Beek
27
Truus Beck - Walk
28
Toon Koopmans
28
Louise Doolaard-Ernste
29
Miny van Kerkhof-Basten
30
Marion de Groot - van de Wielen
31
Rieky Verhoeven-Mulders
Wil Kreuze - Luiken
Arno Pelkman
Arnold van Echteld

Corrie van Mook - Roelofs
Joke van Eck van de Geijn

1

Joke Driessen-Arts

1

Rinie van Oijen - van Haren
Ria Soetekouw - Meijer
Riek Kruisbergen - van Wijk
Marie van Tiem-de Lang
Cor Janssen - Reijers
Tiny de Bruin - Veendal
Ben Schonenberg
Dirk Paul
Bets Sas - Stevens
Hella Meijer-Coset

1
2
3
5
5
6
6
6
7
7
7

Jan Sas
Jan van Dam
Greet Heerkens-Heessels
Adri Gardien

Eveline van der Wolf
Wim Brands
Johan Beck
Rien van Beek
Gertie Gerritsen-van den Thillart
Gert Gubbels
Thea van Hulst - Poulussen
Paulien Sengers
Ardie Lemmers-de Kok

8
8
9
9
9
10
10
11
11
11

12
14
14
15
15
15
17
17
17
17
17

19
20
20
21
22
23
24
25
25
15

Toos de Kock
Anny Kouwenberg - Marcellis

25

Caspardien Zondag - vd Heuvel

25

Miep Sanders - de Haan
Antoon Roeffen
Gert Lemmers
Sjaan Sas - van Oijen
Corry van Oijen - v.d. Geer
Toon Hendriks
Gé van Hees
Cees Kooymans

Marie Sengers -v.d.Bosch
B. Korbel- v.d. Wijk

25
26
26
27
27
27
28
28
29

30
31

Inloopochtend:
iedere
Woensdag
morgen
10.00 uur
12.00 uur
"ONS HUUKSKE"

Speciale rubriek
In de vorige uitgave van ons mooie Seniorencontactblad riepen wij u op met
verhalen te komen om ons blad nog iets extra's te geven. Het kan schroom
zijn, of desinteresse, waarvan we niet uitgaan, maar er is nog geen enkele
reactie binnengekomen. Graag zouden we willen weten hoe we toch het eerste schaap over de dam krijgen om daarmee het spits af te bijten voor deze
nieuwe rubriek en die we vanaf nu een naam mee willen geven. Die luidt:
“Over, van, voor en door leden!”
We wachten opnieuw af! Telefoon: 592519 E-mail: wdeweijert@upcmail.nl
Umdet tur gin miens wa het laote heure, hek ut eiges mar wer gedaon en
veinde gullie weier in ut buukske ut urste verhaol.

Oproep! De redactie van ons Seniorencontactblad 50+, zoekt binnen
onze gelederen tot ver daar buiten, naar iemand die het Maas en Waalse
dialect zowel in woord als geschrift (fonetisch) goed beheerst, die zo nu en
dan een enkel zinnetje tot een enkel alinea, fonetisch wil en kan verwoorden.
We horen graag van u. e-mail: adioslabor@hotmail.com.

Kerstviering 2017
Dit jaar zal de kerstviering gehouden worden op
WOENSDAG 13 december.
De kinderen van de Leeuwenkuil zullen iets ten tonele
brengen en van 18.00 uur tot plm. 20.00 uur brengt de
zanggroep CHARM” u terug naar de jaren ’60.
Ook enkele kerstliedjes worden er gezongen.
Kaartverkoop is op:
dinsdag 28 en donderdag 30 november
14.00 uur tot 16.00 uur.
Prijs euro 9,50
Het volledige programma krijgt u bij inschrijving.
Riet Maas
Lies van Gelder
Willy Zondervan
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Foto museum Jan Jacobs

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

AFLEVERING 1 NIEUWE RUBRIEK
Over, van, voor en door leden.
MUSEA.
Wieste gullie hoeveul museums Beneën Eind het?
Ik stel aan u voor: Museum uit Grootvaders tijd.
Wel eens van gehoord? Ik niet!
Als mijn Annie zo nu en dan op zondagmorgen met haar koor in de kerk
moet zingen, ga ik wel eens met haar mee. Na afloop moet ik dan buiten
even wachten tot zij die hoge trap van dat koor af, ook weer buiten is.
Terwijl ik daar sta, spreekt me een manspersoon aan. Kennelijk kent hij mij,
want hij spreekt me bij mijn voornaam aan. Er is bij mij wel enige heel vage
herkenning, maar weet bij benadering niet wie ik voor me heb.
De man maakt zich snel bekend als Jan Jacobs. Ook dat zegt me niets.
Hoe het ter sprake kwam weet ik niet meer, maar wel, dat hij ook heel snel
liet vallen de conservator van een Beneden-Leeuwens museum te zijn.
Dat bracht me natuurlijk op de vraag of hij daarmee dan ook het Streekmuseum in de pastoor Zijlmansstraat bedoelde, hetgeen hij met een ietwat
minzaam lachje wegwuifde. Nee, hij had zijn eigen museum en nodigde mij
uit eens bij hem langs te komen.
Het is de Dag van Leeuwen, het is mooi weer en we lopen 'smiddags een
rondje, mede met de bedoeling even te kijken waar dat museum van Jan
zich dan wel mag bevinden. We treffen het aan op de hoek van de Christinastraat en de Emmastraat. Twee straten waar je normaliter nooit komt en dus
hebben we ook het bord, met daarop de naam van dat museum, nog nooit
eerder gezien. Het betreft een museum met curiosa en devotioalia uit
“GROOTVADERS TIJD.” Zo noemt hij het althans.
Terwijl we het naambord even aandachtig staan te bekijken, staat Jan al bij
ons en overreedt ons even naar binnen te komen. Bij binnenkomst zijn we
met stomheid geslagen over de veelheid aan tentoongestelde spulletjes en
de enorme variëteit er van. We moeten het kort houden omdat we nog iets
anders op ons programma hebben staan, maar ik spreek met hem af, nog
eens terug te komen. Dat komende bezoek overwegend, bedenk ik me zelf
ook, dat deze man met zijn museum een eerste schot in de roos kan zijn
voor onze nieuwe rubriek. Aldus bel ik hem een paar dagen later om te informeren of hij het leuk zou vinden, mij een interview af te staan voor ons contactblad. Waarschijnlijk zijn eerste, maar zeker de eerste keer voor mijzelf.
Omdat ik zoiets nog nooit eerder heb gedaan, ga ik maar een beetje op mijn
gevoel af en zie dan wel wat het wordt. Ik hoop en ga er vanuit, uw aandacht
en belangstelling te hebben gewekt.
19

Vervolg: AFLEVERING

1 NIEUWE RUBRIEK

Op donderdag 21 september heb ik een afspraak met Jan. Gewapend met
pen en papier, een fototoestel en een summier vragenlijstje, dus als een
echte krantenreporter, ben ik 's morgens om 10:00 uur bij hem.
Na wat plichtplegingen over en weer, waarbij Jan onderwijl een kop lekkere
koffie inschenkt, zal hij, maar ook ikzelf, nu snel met mijn lijstje voor de draad
moeten.
Daar staat als eerste: Wie ben je?
We weten al dat we het over Jan Jacobs hebben. Hij is een zoon van Wim
van Kuil. Vreemd? Niet helemaal als je weet wat een 'hauwkeind” is, een
echt Maas en Waals woord!. Dat was zijn vader dus, een pleegkind. Die
vader van Jan, ging in Leeuwen dus door het leven met de naam van zijn
stiefvader. Zo werd aldus, ook Jan zo genoemd. Door oude Leeuwenaren
wordt hij nog steeds weleens met de naam “Van Kuil” aangesproken.
Hoe oud ben je Jan en waar ben je geboren?
Jan is op 6 augustus 1938 in Beneden-Leeuwen geboren en is nu dus 79
jaar oud. Via een heel merkwaardige samenloop van omstandigheden
maakt Jan kennis met Paula Reniers uit Schiedam, vestigen zich als echtpaar in Beneden-Leeuwen en krijgen ze drie kinderen. Twee jongens en een
meisje. Op een van die jongens kom ik op het einde van dit verhaal nog
even terug.
Wat heb je ooit in je werkzame leven gedaan Jan?
Hij vertelt enthousiast over zijn vak als meubelstoffeerder en dat hij destijds
werkzaam was bij bijna alle grote meubelfabrieken in het dorp. Hij noemt
Meubelindustrie Leeuwen, Geert Eltink, Walraven Bevers en Salet.
Vertel maar eens verder. Hoe ben je op het idee gekomen om oude
spulletjes te gaan verzamelen en hoe is jouw museum ontstaan?
In 1992 werd ik werkloos. Werd ook afgekeurd om dat werk te blijven doen
en belandde destijds in de WNO. Dat beviel me maar heel matig. Ik zag in
De Waalkanter een advertentie staan, waarin ze iemand vroegen die zou
willen meewerken om kasteel Weijenburg in Echteld weer in oude glorie te
herstellen, waarbij onder andere het restaureren en stofferen van antieke
meubels een belangrijk onderdeel van de taken zou zijn. Bij zijn sollicitatie
daar, dwong hij min of meer af, omdat hij met zijn status natuurlijk niet een
heel aantrekkelijke kandidaat was, dat hij weer in een vast dienstverband te
werk zou worden gesteld. De leiding daar, bij name van ene Rozenmond,
had kennelijk zo veel vertrouwen in de kundigheid van Jan, dat de zaken
snel beklonken waren en hij aan een totaal nieuw episode van zijn leven begon. Die naam Rozenmond herhaalt hij nog een paar keer in het gesprek.
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Het voelt, alsof hij de man daarmee nog steeds zijn dankbaarheid betuigt.
Geheel in de sfeer van alle oude spullen waarmee hij te maken kreeg, was
zijn interesse voor oude zaken gewekt. Zo bezocht hij een markt in Amsterdam, waar hij liep te neuzen voor het kasteel, maar er ondertussen iets zag
liggen dat zijn persoonlijke belangstelling had en kocht hij aldus, zijn eerste
stukje curiosa, als een begin van een geweldige verzameling heel aparte
zaken. Echt uniek in mijn optiek!
Behalve op markten, kocht hij ook veel op Marktplaats.
Toen bij deze en gene Jans hobby bekend werd, kreeg hij vaak dozen met
oude “rotzooi” aangeboden. Vaak kon hij, na gekeken te hebben van wat er
in zat, zo'n complete doos zo de kliko inflikkeren.
Hij staat op, pakt ergens een eierdopje en zegt: Kijk, dit eierdopje, komt uit
zo'n doos met rotzooi, maar het was destijds wel precies het onderdeeltje
dat ik miste om mijn antieke ontbijtstelletje compleet te maken. Hij wijst vervolgens op twee koperen granaathulzen die hij ooit in bezit kreeg, maar er
verder niets over wist, totdat er een familielidbezoeker hem vertelde dat die
twee hulzen door iemand uit de familie, vlak na de oorlog, heel mooi waren
opgepoetst en die hulzen vervolgens op een trouwerij in de familie als een
huwelijkscadeau waren aangeboden, omdat ze zich geen kostbaarder cadeau konden veroorloven.
In het begin hing en zette hij al die dingetjes in de woonkamer, min of meer
tot ergernis van zijn echtgenote. Toen in 1995 bij de evacuatie van Maas en
Waal, alles naar de verdieping moest, werd ook het plan opgevat, alle verzamelde spullen en dat was toen al heel veel, niet meer in de kamer zou worden opgehangen, maar dat daar de garage voor zou worden ingericht. Zo
ontstond er dus een echt museum met een heel grote verzameling heel
mooie antieke zaken, waaronder ook veel curiosa en devotioalia, dus spulletjes die met devotie en het RK geloof te maken hadden.
Krijg je regelmatig bezoekers?
Omdat hij niet als een concurrent van het Streekmuseum wil worden gezien,
doet Jan helemaal niets aan publiciteit of reclame. Regelmatig komen er
toch mensen bij hem kijken. Soms gaat hij ook met gedeelten van zijn verzameling naar groepen van mensen toe en vertelt er dan het een en ander bij.
Ook fietsers komen vaak bij hem langs. Er is een dik boek, getiteld:
“Nederland voor nop,” met meer dan 1900 ideeën voor een gratis dagje uit.
In dat boek staan honderden gelijksoortige hobby bezienswaardigheidslocaties vermeld welke die fietsers dan opzoeken.
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Hoeveel bezoekers heb je ooit ontvangen?
Dat vindt hij moeilijk te beantwoorden. Maar denkt aan een totaal van ongeveer 2500. Behalve die fietsers die hem weten te vinden via dat boek,
wordt Jan ook wel eens benaderd door reisgezelschappen die bij hem willen
komen kijken. Je wilt dat niet weigeren, maar dat is soms best wel een beetje lastig. Om grotere aantallen mensen te kunnen ontvangen, is de ruimte
daarvoor in mijn museum onvoldoende toereikend.
Hanteer je een entreeprijs?
Hij wijst me nog een keer op het boek met 1900 gratis bezienswaardigheden
en waarin hij ook genoteerd staat. Het antwoord is dus nee. Maar zegt hij;
Vaak wordt er toch wel een kleinigheidje achtergelaten en dat is toch leuk.
Ook leuk is de vermelding van Jans museum in dat boek, met de volgende
tekst. Ik citeer: Garage. Veruit de meeste mensen gebruiken hun garage als
stal voor hun heilige koe. Sommigen maken er een opbergplaats van. Maar
de heer Jacobs uit Beneden-Leeuwen veranderde zijn garage in een museum. Kerkelijke kunst, gereedschappen, keukenartikelen en huishoudelijke
voorwerpen van voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vormen de collectie van het garagemuseumpje “Grootvaders Tijd.” Regelmatig zijn er
wisseltentoonstellingen. Adres: Emmastraat/hoek Christinastraat. Te bezoeken na telefonische afspraak. 0487591768.
Jan heeft het wel verdiend om zo door de schrijver getypeerd te worden.
Vind ik althans!
Denk je niet, dat enige publiciteit jouw museum wel wat meer in de
markt zou kunnen zetten en wat meer bekendheid kan geven?
Om de eerder genoemde reden maakt Jan geen reclame, maar vindt het wel
leuk als er mensen komen kijken. Zoals al eerder opgemerkt, kan hij natuurlijk ook moeilijk wat grotere groepen ontvangen, zoals bij voorbeeld schoolklassen of kleine gezelschappen, (van senioren)!
Bij gelegenheid doet hij wel eens wat aan feestverlichting indien dat onderdeel is van de algehele dorpsverlichting.
Zou je nog iets specifieks aan jouw verzameling willen toevoegen?
Nee niet in het bijzonder. Wat er eventueel nog op mijn weg komt, krijgt hier
altijd nog een mooi plaatsje.
Heb je nog plannen of ideeën voor jouw museum?
Nee, eigenlijk niet meer. Met mijn leeftijd is het zaak me te richten op wat er
zou moeten gaan gebeuren met alle spullen indien Jan het vaantje strijkt!
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Jan heeft twee zoons en een dochter. Ik schreef al, dat ik nog op een van
hen zou terugkomen, de oudste van de drie, Joshua.
Vroeger zeiden ze: De appel valt niet ver van de boom Tegenwoordig is dat:
Het zit in de genen, want ook Joshua heeft zijn eigen museum.
Wel van een geheel ander genre, maar toch.
Hij specialiseert zich in het verzamelen van allerlei prehistorische
bijzonderheden, en beheert daarmee dus al het derde museum in BenedenLeeuwen.
Misschien voor de lezers wel leuk om te weten, dat ook dit museum na telefonische afspraak is te bezichtigen. Dat kan onder nummer: 0487 594062
Het is gevestigd op: Leliestraat 13, 6658 XN Beneden-Leeuwen.
Kom ik nog even terug op de plannen van Jan en indien hij er niet meer zal
zijn. Eigenlijk een raar idee aan het einde van dit verhaal, maar Jan liet daar
ondubbelzinnig en realistisch op weten, dat hij van zijn zoon niets, maar dan
ook helemaal niets van zijn verzameling mag wegdoen, omdat Joshua te
kennen heeft geven, hetgeen zijn vader zo bijzonder tot stand heeft gebracht
en beheerd, in dezelfde traditie te willen voortzetten.
Ik neem tenslotte afscheid van Jan, met de belofte elkaar niet uit het oog te
verliezen.
O ja, ik vergat nog wat. Als jullie vroeg of laat eens bij Jan gaan kijken, hetgeen ik jullie allen echt kan aanbevelen, zoek dan naar het beeldje van een
negerjongetje, waarvan het hoofdje kan bewegen, kijk dan goed naar wat die
jongen in zijn hand heeft en handel er vervolgens naar!
Naow wiite gulli det tur dus teminste drie museums in Beneëneind zein.
Henry Engelaer
Met dank aan Kees!

Onderstaande foto’s museum Jan Jacobs
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Hoe blijft u langer gezond, veilig en comfortabel
wonen?

Wanneer?
Donderdag 23 november 2017 13.00 – 17.30 uur

Waar?
MFA De Rosmolen in Beneden-Leeuwen

Voor wie?
Alle inwoners van West Maas en Waal

Aanmelden?
Voor 16 november 2017 via gevanhees@gmail.com
of via T (06) 288 787 13

Meer informatie?
www.westmaasenwaal.nl/ThuismethetGrootsteGemak

Organisatie in samenwerking met lokale ondernemers en (vrijwilligers-) organisaties

Oproep voor onze fietsclub
Na vele jaren van trouwe dienst heeft Wilhelmien Romijnders besloten om aan het
eind van het seizoen 2018 te stoppen als begeleidster van de fietsclub. Helaas is het
zo goed als onmogelijk om binnen de fietsclub een opvolger te regelen. Onze vereniging is daarom op zoek naar een nieuwe begeleid(st)er voor de fietsclub. De
fietsclub start in mei 2018 met het zomerprogramma. De nieuwe begeleid(st)er kan
dus een heel seizoen meedraaien met Wilhelmien om zodoende ervaring op te
doen. Wilhelmien zorgt voor deze begeleiding en de leden van de fietsclub zouden
het geweldig vinden als zij kunnen blijven genieten van hun hobby.

Het bestuur hoopt van harte dat we iemand kunnen vinden die de senioren van de
fietsclub wil ondersteunen bij hun gezonde en ontspannende activiteit.
Informatie is op te vragen bij Wilhelmien of het bestuur.
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Vind je dit mooi!! Wil jij
dat ook leren?? Dat kan.
Iedere maandag van
9.30 tot 11.30 uur
in “Ons Huukske”.
Al meer dan 10 jaar voert Innocent
campagne voor eenzame ouderen.
Per iedere goedgemutste smoothie
doneert innocent € 0,20 aan het
Nationaal Ouderenfonds. De
Goedgemutste Breicampagne
vindt in 2017/2018 voor de dertiende
keer plaats. Elk jaar weer is het een
knallend succes.

Afgelopen jaar hebben de breiers zelfs een record
gevestigd: ruim 130.000 unieke mutsjes leverden
€ 27.267,- op voor eenzame en kwetsbare ouderen. Gaan
we dit record dit jaar overtreffen? Ons doel is 150.000
mutsjes!
Doet U mee? Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
in “Ons Huukske”. Voor patronen, informatie en voorbeelden ga je naar: http://
www.degoedgemutstebreicampagne.nl/

Voorlichtingsmiddag voor alle inwoners van West
Maas en Waal
Tips om lichamelijk en geestelijk gezond ouder te worden
Binnenkort organiseert Indigo Gelderland in samenwerking met de Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen een
bijeenkomst voor alle inwoners van West
Maas en Waal.
U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Ouder worden kent vele uitdagingen. Het is niet altijd eenvoudig om met deze uitdagingen om te gaan. De zorg voor het eigen lichaam wordt belangrijk. Mensen om u heen kunnen wegvallen. Verliessituaties nemen vaak toe naarmate u ouder
wordt. Het is belangrijk om ook op latere leeftijd een netwerk
van vrienden en kennissen om u heen te hebben. Hoe blijft u
gezond oud? Zowel lichamelijk als geestelijk? Hoe kunt u voorkomen dat u ten onder gaat aan tegenslagen die het leven u
kunnen toebedelen? Het kan goed zijn om daar even bij stil te
staan en open te staan voor nieuwe ideeën en inspiratie.
Tijdens deze bijeenkomst willen we in gesprek gaan over tips
die kunnen helpen bij het gezond ouder worden en blijven.
Na een algemene inleiding zullen we samen van gedachten
wisselen aan de hand van praktische tips. U heeft zelf ook veel
levenservaring die u kunt delen met andere senioren!
WAAR EN WANNEER
Datum: zie binnenkort media en poster in Ons Huukske
Locatie: Ons Huukske (naast de Hey-Acker), Rozenstraat 37 te Beneden-Leeuwen
Kosten: deelname is gratis
Informatie: h.drijver@indigogelderland.nl
https://www.indigo.nl/hulpaanbod/cursussen-en-activiteiten/?
interventie=356&result=y
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Zorggroep Maas & Waal
biedt senioren
uit Beneden-Leeuwen de mogelijkheid om van diverse
themabuffet-avonden te genieten.
In november 2017
en januari 2018 organiseert zMW het volgende themabuffetten:

Wild- en stoofpottenbuffet
Vrijdag 24 november
Aanvang: 17.30 uur
Deelname: € 16,50

Buffet Hapas la tapas
Vrijdag 26 januari
Aanvang: 17.30 uur
Deelname: € 16,50

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

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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Museumnieuws
Rond de kerstdagen is in het streekmuseum Beneden-Leeuwen een expositie met als onderwerp
‘alternatieve kerstbomen’

Wij roepen leden op die een
alternatieve kerstboom hebben
of willen maken.
Zij kunnen contact opnemen met
Gé van Hees tel. 06 288 787 13

HELP !!! Wij zoeken collega’s!!!
Nel van den Hurk en Gerrit Sepers {de enige ouderenadviseurs
bij onze vereniging} redden het met zijn beiden niet meer. We krijgen
zo veel interessante adviesvragen dat we versterking zoeken voor 2
nieuwe ouderenadviseurs voor ongeveer 3 uur per week (mag natuurlijk ook meer).
Wij zoeken personen, die ons willen
helpen advies te geven aan de meest
kwetsbare inwoners en minima in
Beneden-Leeuwen.
Hierbij krijgen we volop ondersteuning vanuit KBO Brabant. Dit in vorm
van voorlichting en scholing. En daarnaast in Beneden-Leeuwen ondersteuning van Froukje Drent van Sociom.
Je
hoeft
niet alle
onderdelen van de ouderenadvisering te
beheersen. Je kunt een deel of
enkele delen uitkiezen, die het
dichtst bij je eigen interesse liggen.
Bijvoorbeeld belastingadvies, woonadvies of zorgadvies.
Het gaat voornamelijk om naar de
juiste instanties door te verwijzen. Er
komen steeds meer regelingen en mogelijkheden.

Willen jullie ons en de gemeenschap daarmee helpen, geef je op
bij een van onderstaande personen.
Ken je iemand uit je omgeving, probeer die dan ook enthousiast
te krijgen.
Vrijwillige ouderenadviseurs:
Nel v.d. Hurk

Gerrit Sepers

0487-593255

06 51600425
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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
Heb jij dat blad gelezen
“De ADDY”.

Nee! Waar gaat het
over?

Kun je dat op je oude
dag nog leren?

Ja, joh, daar geven ze
tegenwoordig cursus
voor.

Ik denk het wel, dan
kunnen wij ook een
stukje schrijven in ons
clubblad.

Laten we dat dan gaan
doen! Waar kunnen we
ons opgeven?

Nou er zijn nog steeds
mensen die niet zo
goed zijn met lezen en
schrijven.

Is dat wel iets voor
ons?

Onze WETHOUDER
weet hier alles over.

Redactie: Seniorencontact
Henri van de Vorst
Ge van Hees
Nelly v.d. Hurk
Henry Engelaer
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
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 aspirant Bestuurslid
wggelder@hotmail.com
tel:592373
----------------------------Jeanne de Weijert
Bestuurslid
2e secretaris
Ledenadministratie
wdeweijert@upcmail.nl
tel: 592519
---------------------------Henry Engelaer aspirant Bestuurslid
adioslabor@hotmail.com
tel: 596722
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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

