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Ons (nieuwe) Huukske is geopend
Terwijl ik dit artikel schrijf is het bestuur met een enorme grote groep
vrijwilligers nog volop in de weer met het op orde maken van onze
nieuwe accommodatie. Deze editie van het Seniorencontact valt in de
tweede week van het nieuwe jaar bij u op deurmat, terwijl we de
komende weken nog kerstvieringen hebben in de zaal van De HeyAcker en het bestuur veel tijd steekt in de voorbereiding van de nieuwjaarsreceptie en opening van ons nieuwe onderkomen. Ik zou mijn
inleiding dus feitelijk moeten starten met:
Ik wens alle leden een heel gezond, gezellig en warm 2018 !!
In deze uitgave vindt u een aantal foto’s van onze nieuwe zaal zodat u
enig idee heeft waar onze vereniging haar nieuwe, warme nestje krijgt.
Hopelijk zijn velen van u aanwezig geweest op de nieuwjaarsreceptie
annex feestelijke opening van Ons Huukske aan de Zonnebloemstraat
3. Vanaf maandag 8 januari starten we in elk geval met alle binnen
activiteiten in Ons (nieuwe) Huukske. U leest het al, we nemen de naam
Ons Huukske gewoon mee naar het nieuwe adres. Wij zijn nu met
Google maps bezig zodat Ons Huukske voor iedereen te vinden is.
Onze vereniging heeft veel medewerking, hulp en sponsoring mogen
ontvangen van een grote groep ondernemers en privé personen uit ons
geweldige dorp. Nog veel groter was de groep vrijwilligers die vanaf
begin oktober heel druk bezig is geweest om het voormalige
politiebureau om te toveren tot een gezellig en warm Huukske.
Vooral omdat de tijd tot aan de verhuizing uitermate kort was, ben ik
bijzonder trots op de geweldige inzet van deze vrijwilligers.
De grote ledenwervingsactie heeft tot op heden 54 nieuwe aanmeldingen opgeleverd. Een goed resultaat natuurlijk, maar nog veel
belangrijker is dat wij hopen dat de nieuwe leden veel plezier beleven
aan activiteiten en ontmoetingen. Daarnaast zijn er veel andere
voordelen verbonden aan het lidmaatschap zoals kortingen op
zorgverzekering, zonnepanelen en veel andere zaken. Het bestuur staat
altijd open voor nieuwe ideeën en activiteiten. Daarnaast zijn wij
voortdurend op zoek naar leden die plezier ontlenen aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligers kunnen wij altijd gebruiken want zonder hen heeft
onze vereniging nauwelijks bestaansrecht. Op dit moment zijn wij op
zoek naar vrijwilligers voor onze fietsclub, onze computerclub, onze
ouderenadviseurs en hulp in Ons Huukske. Ik wens alle nieuwe leden
een heel fijne en aangename periode in onze vereniging.

Onze vereniging heeft al jaren een eigen website, een forse groep leden
maakt hier gebruik van middels smartfone, tablet of computer. Het bestuur
weet ook dat niet alle leden toegang hebben tot internet. Wij willen graag
meer rendement halen uit onze website. Dit werkt alleen als we minimaal
wekelijks nieuwtjes, feiten en leuke/gezellige informatie met u delen.
Gelukkig hebben we een webmaster gevonden, die bereid is onze website
actueel te maken en te houden.
Ik hoop u in het volgende nummer van het Seniorencontact meer te kunnen
vertellen over deze ontwikkeling. Wat de digitale wereld betreft wil ik u graag
nog een keer graag verwijzen naar de website van KBO Brabant. Zeer
regelmatig vindt u daar leuke aanbiedingen maar ook heel veel nieuws over
de activiteiten van het hoofdbestuur van KBO Brabant. Dit bestuur is vaak
op overheidsniveau bezig met het opkomen voor onze belangen op het
gebied van wonen, zorg, welzijn, WNO, pensioen en nog veel meer. U kunt
zich gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief van KBO Brabant.
Wij hopen zeer binnenkort vanuit de Zorggroep meer duidelijkheid te krijgen
over de toekomst van de zaal van De Hey-Acker. Wij hebben nooit onder
stoelen of banken geschoven dat ons hart uitgaat naar de zaal van
De Hey-Acker. Om die reden zijn wij in de gesprekken over de huur van het
voormalige politiebureau uitgegaan van een kortere periode. Mocht de
onduidelijkheid rondom de toekomst van de zaal van De Hey-Acker en onze
rol daarin blijven bestaan dan overwegen wij te tekenen voor de langst
mogelijke huurperiode van het voormalige politiebureau. Mocht deze variant
werkelijkheid worden dan gaan we nadenken over een groen en energie
neutraal gebouw. De gemeente ondersteunt verenigingen die bijvoorbeeld
met zonnepanelen hun bijdrage leveren aan een gezonde en
milieuvriendelijke omgeving.
Ik hoop van harte dat ik in Ons Huukske aan de Zonnebloemstraat de
komende jaren veel leden mag ontmoeten die al langer onze vereniging
ondersteunen maar (nog) niet toegekomen zijn aan activiteiten of zelfs
vrijwilliger willen worden ten behoeve van het welslagen van onze missie:
Senioren uit ons dorp bij elkaar brengen en samen gezellig bezig zijn.
De inloopochtend die wij elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur organiseren
is een geweldige mogelijkheid om gewoon een keer naar Ons Huukske te
komen zonder verdere verplichtingen. Met enige regelmaat krijgt de
inloopochtend een speciaal thema zoals bijvoorbeeld medicijngebruik,
brandveiligheid, veilig wonen of gezond ouder worden. We kennen echter
ook leuke thema’s zoals bloemschikken, opmaken van een kerststukje of
paaseieren schilderen.
Ik schud graag uw hand bij uw eerste bezoekje aan Ons Huukske.
Henri van de Vorst
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5- Daagse reis naar Duitsland
Dit jaar maken we echt een reisje langs de Rijn.
We hebben weer een Enjoy-hotel waar dus alles bij de prijs is
inbegrepen, zoals: ontbijt / lunch / diner en vrij drinken
vanaf 17.00 tot 24.00 uur.
Koffie en thee de hele dag gratis.
Het hotel is:
Hotel Heiderhof
Heiderhof 4
56593 Obersteinebach
Tel. 0049 – 29539626580
We gaan o.a. naar Boppard, een plaats aan de Rijn, Lunenburg a/d
Lahn met een keramiekmuseum, Linz am Rhein en de mooie bosrijke
streek Westerwald.
Deze reis kan alleen voor vinden wanneer we, samen met Druten,
minimaal 40 personen hebben.
Iedereen mag mee dus ook niet-leden.
Inschrijven :
donderdag 11 januari 2018 van 14.00 – 16.00 uur

dinsdag

16 januari 2018 van 14.00 – 16.00 uur

De prijs is € 410,00 p.p.
Indien u geen reis-en annuleringsverzekering heeft
komt daar € 35,00 bij.
Wilt u een 1 pers. kamer dan komen er nog € 65,00 bij.

Volgens de folder zijn er geen toeslagen, maar dit is voor de eerste 5
kamers.
De 6e en volgende kamers zijn € 120,00 p.p. Nu hebben ze het veranderd zodat eenieder die
een 1 pers. kamer wil ook
evenveel toeslag betaalt.
We gaan dit jaar van
20 mei t/m 25 mei 2018.
Hopelijk gaan we met een
bus vol op stap.
Namens afd. reizen,
Riet Maas

Waarde lezers van dit unieke contactblad!
In de twee voorafgaande edities stelde ik u voor een nieuwe rubriek te
starten en riep ik u op met verhalen te komen. In de laatste uitgave had die
rubriek al een eigen naam en luidt: “Over van, voor en door leden.”
Omdat het na mijn eerste oproep angstvallig stil bleef, nam ik zelf, met het
verhaal over Jan Jacobs, alias “Jan van Kuil,” de uitdaging met een eerste
aflevering aan.
Die angstvallige stilte is tot op heden niet ingelost met een aanmelding voor
een verhaal in deze nieuwe Nieuwjaars-aflevering. Omdat ik het nog niet
opgeef en de rubriek nog steeds gestalte wil geven, treft u onderstaand
opnieuw een kort verhaaltje van mijzelf aan.
Eigenlijk had ik iets heel anders in gedachten. Echter door tijdgebrek in verband met alle werk aan en de verhuizing naar Ons (nieuwe) Huukske en
waarbij ik ook nog de medewerking van iemand anders nodig had, citeer ik
nu uit het reisverslag dat ik maakte gedurende onze zeilreis rond de wereld.
Van 1998 tot 2001, alweer bijna 20 jaar geleden!
Ik vond het in ieder geval leuk genoeg om u er mede kennis van te laten
nemen.
Een beetje jammer voor diegenen die mijn lezing over die reis bijwoonden,
want die zullen zich dat verhaal herinneren.
Henry Engelaer.
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Onderstaande bedrijven hebben een bijdrage
geleverd aan onze ledenwerving en de bingo
van onze vereniging.

Gruijthuizen bloemen Agave
Favoriet van Beuningen
De Tweeling``

Janine mode

Mio Sogno Ciska
Sluizz Woningdecoraties
Stoffenzaak

Skoen

Genieten meer Druten
`Ohlala Shida hairstyling
Ricardo
Lemmers
De Beddenstunt
Cartouche

Groenrijk

van de Geer fietsen Margo Cobussen

van Kerkhof Boven Leeuwen
Drogist L'avenir
il Fratelli
Charlene
Ruisseau Claire Petra schoenen
van de Berg Deco Roeterdink
Romijnders fietsen

Bakker Bom
Ledenvergadering 2018
Wordt gehouden op woensdag 21 maart.
Nadere informatie volgt te zijner tijd.
Wordt drukke dag
Ledenvergadering
Gemeenteraadverkiezingen
en Referendum
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AFLEVERING 2 NIEUWE RUBRIEK

Over van, voor en door leden.

CITAAT UIT HET REISVERSLAG OVER ONZE HEIKELE PERIKELEN MET DE DOUANEAUTHORITEITEN IN BRAZILIE
Dit citaat over ambtenarij en corruptie, koos ik uit de vele voor- beelden die ik er over in mijn reisverslag, dat wel een boek van
300 pagina's kan vullen, heb opgetekend.
Ik zal jullie een situatie schetsen en denk niet dat ik overdrijf, of dat
het een incident zou betreffen.
Na ons vertrek uit St. Helena, midden in de Atlantische Oceaan en na
bijna 1800 zeemijl (3330 km.) te hebben gevaren, 10 etmalen op zee
te hebben gezeten en aan het einde van onze tweede Atlantische
oversteek, lopen we midden in de nacht onze port of Entry van
Brazilië binnen. Het is de miljoenenstad Recife, gelegen aan de
noordoostkust van dat onmetelijke land. (Port of Entry is een plaats
waar je voor de eerste keer een land binnenloopt en er tevens je
douanefaciliteiten kunt afwikkelen.)
De andere morgen weten ze ons op het havenkantoor, met enige inspanning duidelijk te maken, dat we ons bij drie instanties moeten
melden en krijgen van het eerste kantoor een adres op. Dan denk je,
dat gaat goed en ga je voor de eerste keer een taxi aanhouden.
Fiatje 500. Dat is daar de gebruikelijke weg. Er rijden er zo veel dat je
nooit hoeft te wachten. Jan, een grote dikke Nederlandse zeiler, die
ook net is binnengelopen, voor in dat Fiatje. Annie, Jannie en ikzelf
achterin. Geen airco in de auto, wel erg warm. Jan zweet peentjes.
In de taxi hebben we nog enige discussie of we eerst naar het
opgegeven adres gaan of dat we eerst moeten proberen wat geld te
pinnen. We proberen de chauffeur in de discussie te betrekken. Als hij
plotseling voor een groot gebouw stopt, is dat al niet meer nodig.
We stappen uit en vragen de chauffeur te blijven wachten, nog steeds
in de veronderstelling dat het niet zo heel erg lang kan duren.
In wezen heeft het daar ook niet zo lang geduurd. Beter gezegd, we
worden bij het portier huisje voor het gebouw al tegengehouden.
Eerst begrijpen we niets van wat de portier ons in het Portugees
duidelijk tracht te maken, totdat het langzaam tot ons doordringt dat
we niet in het gebouw bij de ambtenaar worden toegelaten omdat we
geen lange broeken dragen. We dringen nog heel even aan, maar
moeten tenslotte druipend de aftocht blazen.

Om wat van de hitte te bekomen en onze ergernis te bekoelen,
zoeken we een terrasje in de schaduw en drinken er een lekker pilsje.
Nu eerst maar naar de bank. Ikzelf blijf in de wachtende taxi achter.
Nog steeds erg warm. Als ik begin te veronderstellen dat het hele
gezelschap Nederlandse geld- pinners al bij de eerste kennismaking
met Brazilië zijn beroofd, komt grote Jan triomfantelijk aanlopen en
vertelt me, dat het hem en uiteindelijk ook de anderen gaat lukken
geld uit de muur te halen.
Of deze overwinning op die pinautomaat in dat vreemde land ons zo
veel courage heeft gegeven, of dat het de alcohol is geweest weet ik
niet, maar we besluiten naar het kantoor terug te gaan en daar nog
wat troeven uit te spelen om tenslotte toch aan onze verplichtingen te
voldoen. We worden weer door dezelfde jongeman aangehouden,
maar overreden hem nu telefonisch met zijn baas te overleggen.
Dat brengt ons tot in de hal van het gebouw waar we worden ontvangen door een receptioniste, geassisteerd door een geüniformeerde
man. Hier herhaalt zich de situatie en in een kakofonieachtig gesprek
blijven we nu nadrukkelijk en langdurig aandringen op afhandeling van
onze formaliteiten. De dame, ondersteunt door haar assistent en later
nog door een derde persoon, zijn echter onverbiddelijk en we moeten
andermaal onverrichter-zake vertrekken.
Naar de taxi teruglopend, komt ons een licht getinte, mooie, jonge,
hoogzwangere vrouw tegemoet, gekleed in een minimaal topje en een
absoluut heel kort wijdvallend minirokje, waarbij de tailleband van dat
rokje nog juist haar schaamhaar en aan de achter onderkant, haar
billen bedekt en ze met haar grote blote dikke buik zo dat gebouw
inloopt.

Dit is Brazilië man!!
Henry Engelaer
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Cees Jacobs
Aggie van Os - Gerritsen
Riet Verwoert - Gerritsen
Niek Pompen
Thea van Wijk-Elsen
Frans van Hulst
Wim Janssen
Mart Roeffen
Nollie Koopmans - Jacobs
Annie Hol-Douma
Gerard van Zandvoort
Jan van Run
Ans van Kessel - v.d.Hurk
Joke van Hees-van Eck
Harrie Pastors
Wil Zondag v. Driel
Mien van Gelder - v.d. Hurk
Marleen Vrolijks - de Kok
Wim van Wijk
Henny Hol-de Waal
Miek van Ass

1
1
1
2
2
3
3
3
4
5
5
6
6
7
7
7
8
10
11
11
12

Ans van Oijen - van Oijen
Rien van Rossum
Sjaan van Heck
Dory Jacobs - Langens
Annie van Kerkhof - Lamers
Willy Zondervan - Leurink
Truus van Gelder-Elsen
Rieky Peters - Banken
Ella Sas
Bert van Os
Lenie van Zwam
Rinie Mulders

Frits Burgers
Riet van de Brink
Ton Oremus
Arnold van Rossum
Durk de Vries
Jan Hol
Annie de Kok-van Koeverden
Ria van Wijk-v. Kampen
Pim Engelaer
Winnie van Gelder - Oremus
Helma Schiks
Ton Zaal
Frans Nuyen
Sjaak Crommentuyn
Joke Donkers - Luipen

13
13
13
14
14
14
15
16
16
17
17
17

18
18
20
20
20
22
23
24
24
25
25
27
28
28
28

Henk van Eldijk
Gerard Verhoeven
Theo van Oijen
Trees Arts
Johan Looman
Wim Piketh
Annie Engelaer - Derksen
Gerard Mulders
Nellie de Haas
Henk van Gelder
Henk van Gelder
Thea van Oijen - van Elk
Vera Coppes v. Duin
Ria de Heer - Geurts
Margriet Salet - van Elk
Els van Elk - Verweij
Cis van de Pol - Peters
Piet Hulsen
Jan Nijtmans

Herman van de Werdt
Thea van Eldijk
Herma van Os
Nel Piketh - van Lent
Gerrie Wouters van Rossum
Nelly Broeder - Gerrits
Wilma Bosman - van Hees
Door van Lieverloo
Annie v.d. Weijden-v. Eijden
Mientje v. Hoften-v. Rossum

2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
9
9

9
9
9
10
10
11
11
12
13
13

René van Wolferen
Paula d. Biezen-in den Bosch
Jan Balvers
Nellie van Eck - van Rossum
Willie van Beek - de Haas
Hennie Stenssen
Toos van Erp-v.d. Ven
Wil Bronmans
Anny Gubbels - v.d. Geijn
Theo Keulemans
Suus Herregraven - Heijmans
Leo van Dreumel
Lien v. Dodewaard- v. Deursen
Riet Lemmers - Moors
Henny Kemkes - Luypen
Nelly Graven-Bouman
Hilde van de Pol - Rijnders
Annie Lukkezen - van Os
Truus van Dijk - v. Zwolgen
Sjaan de Haas - v.d. Wiel
Henk Mus
Joke de Waal-Heesakker
Wil Derks - Verbruggen
Wilma Heck- v.Rademakers
Johan van Hulst
Gerda v. Ooijen-Kruisbergen

14
14
15
15
17
17
18
18
19
19
20
21
22
23
23
24
25
27
27
28
29
29
30
31
31
31
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Via een overlijdensadvertentie en
van “horen zeggen “ schrijven wij
leden uit.
Via nabestaanden krijgen we niet
altijd bericht.
Helaas gebeurt het dat daardoor
een overleden lid nog vermeld
kan staan op de verjaardagenlijst.
Wij begrijpen dat dit zeer confronterend is, daarom verzoeken wij
nabestaanden ons z.s.m. van het
overlijden in kennis te stellen via:
Jeanne de Weijert,
tel: 0487- 592519
of via email:
wdweijert@upcmail.nl

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

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.

Seniorenvereniging 50+
Postbus 83 6658ZH Beneden-Leeuwen
RaboBank IBAN rek.nr. NL95RABO 0105812153
Lid worden € 22,50 per jaar

Cliëntenraad Participatiewet: ook voor senioren!
De cliëntenraad participatiewet West Maas en Waal geeft gevraagd
en ongevraagd advies over beleid en uitvoering van de Participatiewet
en over het minimabeleid, de individuele inkomenstoeslag, de tegemoetkoming chronisch zieken en de waardebonnenregeling.
Wist u dat ook senioren gebruik kunnen maken van deze diverse regelingen? Wilt u hier meer over weten of wilt u uw ervaringen met ons
delen neem dan contact op met de cliëntenraad Participatiewet West
Maas en Waal ons emailadres is:
clientenraadparticipatiewet.wmw@outlook.com

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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Onderstaande personen en bedrijven hebben
een financiële bijdrage geleverd voor het inrichten van Ons Huukske:

Electro World
BCC

Fam Stam

Foto Duyghuijzen

Marimina Marcus Antonius

Karakter Goodies
JM Juwelier
Truus van Os

Mikaloro Kunst en musement

van Tiem brillen

Gall en Gall
Readshop
Lemmers Keurslager

Dankzij deze bedrijven heeft seniorenvereniging
50+ Beneden Leeuwen de verhuizing naar Ons
Huukske kunnen waarmaken:

Hoefnagels Van Hulst Mode
Alex van Gruijthuizen Formido
Van Tiem en Van de Bosch
Spom/ Tom van de Geijn

Schiks

Harry van Gelder Oliehandel
Henk Willems

Jumbo
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 tel: 591990 of het bestuur.
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HET NIEUWE JAAR IS WEER
BEGONNEN
Hebben we net alle feesten
gehad: Sinterklaas, Kerstmis
en Oud en Nieuw,
over een paar weken staat
Carnaval weer voor de deur.
Ja mensen, het leven gaat
snel, gebruik je tijd WEL!
Vroeger moest er van alles voor gedaan worden: een thema verzinnen, dan iets bouwen, kleding erbij zoeken of maken, enz.
Je wilde toch leuk en ludiek overkomen in de “REUT”.
Daar hebben we destijds heel wat tijd aan gespendeerd.
Inmiddels zijn wij allen een dagje ouder geworden, maar ook wij gaan
weer een leuke tijd tegemoet.
Om alvast goed in de stemming te komen brengt Carnavalsvereniging
De Broaiers op 26 en 27 januari weer een gevarieerd programma op
het podium van hun residentie “ De Rosmolen”.
Komt dat zien!!!!!
Zaterdag 11 febr. begint carnaval met de JEUGDREUT.
Zondag 12 febr. de GROTE REUT.
Wat er verder komt ?????
Door de verhuizing naar ons nieuwe “Ons Huukske” hebben wij nog
niet
kunnen nadenken over een invulling van Carnaval vieren met onze
leden.
Wij vragen u daarom ideeën in te brengen.
In ons nieuwe HUUKSKE worden alle activiteiten op het prikbord
aangekondigd.
Op onze website www.seniorenleeuwen.nl kunt u ook alle informatie
vinden.
Activiteitencommissie Seniorenver. 50+

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:
Willie Zondervan
 06-23798092

BEWEGEN

Ons
Huukske

Ons
Huukske

Arnold v. Rossum
 593049

BOWLING

FIETSEN

Moeke
Mooren
Appeltern

De
Rosmolen

Vertrek
vanaf
Kerkplein

September t/m mei

September t/m mei

(m.u.v. schoolvakanties)
Een keer p/week

2e Woensdag van de maand
Van 10:00 tot 11:00 uur

Mei t/m oktober
Een keer per 2 weken
woensdagmiddag

Op woensdag 11:00 tot 12:00
uur

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

Start om 13:30uur
Afstand 20 tot 40 km

opgeven bij:
Iny van Koolwijk
 594821

opgeven bij:
Nelly vd Hurk
593255

opgeven bij:
Wilhelmien Romijnders
591990

HANDWERKEN

JEU des BOULES

Ons
Huukske

Tuin
Elisabeth

5- Kom
Daagse
uit die
bank Henk, ga
reis
naar
iets doen
Duitsland

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

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

We gaan dit jaar van
20 mei t/m 25 mei
2018.

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

opgeven bij:
Gerda Bouman
 592090

INTERNET-CAFE

Ons
Huukske

KUNSTGROEP
Op
Locatie

Bij u
thuis?

September t/m april

September t/m april

Gehele jaar

Een keer per week

Op afspraak

Zie info website
Seniorenleeuwen.nl

donderdag 14:00 tot 16:00 uur
informatie bij:
Nelly Broeder
 592090

informatie bij:
Kees de Haas
 501533

informatie bij:
Riet Maas
 592135

KLUSSENDIENST

Klussendienst:
Melden bij Leo Janssen
 592861
Website melden bij
Kees de haas  501533

ACTIVITEIT

INFORMATIE

TELEFOON

Belastingconsulenten Nelly van de Hurk

 593255

Ouderenadviseurs

Nelly van de Hurk

 593255

Reizencommissie

Riet Maas

 592135

Vrijwilligers
ondersteuning

Willie Zondervan

06-23798092

Websitebeheer

Robert Henzen



Seniorencontact

Jeanne de Weijert

 592519

Ledenadministratie

Jeanne de Weijert

 592519
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GEKLETS van TEUN en BETS
Ik verwacht ze over een
uurtje.
Ik zet de radiator zo
meteen wel aan.

Waarom gaan jullie niet in
Ons Huukske darten?
Onze seniorenvereniging
wil graag een eigen
dart competitie opzetten.

Ik zal het even aan de andere
darters vragen. Het lijkt me
wel leuk om de groep groter
te maken en we zitten lekker
warm in Ons Huukske.

Ik heb gezien dat er twee
borden hangen dus in
Ons Huukske is alles al
voorbereid

Als de andere darters het
ook willen zet ik een
advertentie in het
Seniorencontact.

Goed plan! Wie weet ga ik
dan wel een sjoel competitie
beginnen in Ons Huukske.

Dat zou natuurlijk helemaal
gezellig zijn. Kunnen we
samen naar Ons Huukske.

Doen we!! Als wij helpen
heeft onze vereniging
2 nieuwe activiteiten en
misschien komen er ook
nieuwe leden naar de zaal.

Komen je vrienden weer
darten in de garage?
Ik heb de verwarming nog
niet aangezet.

Redactie: Seniorencontact
Henri van de Vorst
Ge van Hees
Nelly v.d. Hurk
Henry Engelaer
Jeanne de Weijert
Ben Schonenberg
Correspondentie
wdeweijert@upcmail.nl

Website:
www.seniorenleeuwen.nl
Robert Henzen
Correspondentie
khaas1951@kpnmail.nl

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: 592519 of per email
wdeweijert@upcmail.nl

SENIORENCONTACT 2018
5 maart - 7 mei
3 september - 5 november

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

Andere maanden de nieuwsbrief
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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

