Nieuwsbrief
Oproep aan alle leden van onze
Seniorenvereniging 50+
Omdat de prijs voor het drukken van ons contactblad is gekoppeld aan een staffel van 250 stuks,
zijn we als vereniging genoodzaakt elke keer 750
boekjes te laten drukken. We hebben er echter
maar ongeveer 600 nodig.
Indien er zich voldoende leden zouden opgeven te
willen volstaan met de ontvangst van een digitale
versie van ons contactblad, dan kunnen we een
stapje terug en hoeven we slechts 500 boekjes te
laten drukken. Ergo; een geschatte reductie van de
drukkosten van 30 procent.
U kunt zich opgeven bij Jeanne de Weijert.
Haar E-mailadres is: jeannedeweijert@outlook.nl
Wij wachten uw reactie met enige belangstelling af
en bij voorbaat dank.

Puzzelaars! Opgelet! Puzzelaars! Opgelet!
Vanaf jan 2019 gaan we in ons contactblad een
puzzel opnemen waarmee prijzen gewonnen
kunnen worden. De waardebonnen zijn te
verzilveren bij de groenteman op de markt in
Beneden-Leeuwen. Uiteraard wordt een en ander in
ons contactblad verder uit de doeken gedaan.

Momenteel is er, tot 6 januari, in De Tuinen
van Appeltern een tentoonstelling te zien
van het museum Tweestromenland met
als thema Overleven in de winter.
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De openingstijden zijn: van 11.00 tot 17.00 uur;
‘s maandags en dinsdags gesloten. Op de tentoonstelling
zijn een viertal scènes te zien die de oogsttijd, de
slachttijd, de winterpret en het leerlooien weergeven.
Op zondag 9 dec van 11.00-17.00 uur, zaterdag 22 dec
11.00-17.00 uur, zaterdag 29 december 11.00-17.00 uur
en zaterdag 5 januari 11.00-17.00 uur worden er elk half
uur rondleidingen verzorgd door vrijwilligers van het
museum. Graag nodigen wij u daar speciaal voor uit.
De toegang tot de tentoonstelling is gratis.
De tentoonstelling is op de eerste verdieping van het
entreegebouw van de Tuinen van Appeltern,
Walstraat 2A te Appeltern.

Wij gaan dansen. Komen jullie ook??
Zaterdag 15 dec vanaf 19.30 uur in Ons Huukske.
Entree: € 2.50 (inclusief 2 munten)
Gezellig, ontspannen, leerzaam, sportief, voldaan.
Korting op je zorgverzekering? Collectieve korting!!
Zie formulieren op de balie in Ons Huukske of vraag
Gé van Hees 0628878713 of gevanhees@gmail.com

Laatste keer kaarten: 21 dec 2018

Wilhelmien Romijnders stopt per 31 dec 2018
met het bezorgen van de bladen ONS en
het contactblad. Het rayon bestaat uit
20 adressen t.w. in Boven-Leeuwen,
in de polder 2x, Van Heemstraweg, Veesteeg, Den Akker en Liesterstraat. Uiteraard willen we Wilhelmien
hartelijk danken voor haar trouwe inzet en
hopen een goede vervanger te vinden.
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5-Daagse reis naar Hotel am Park in
Stadskyll in de Eifel van dinsdag
14 mei t/m zaterdag 18 mei 2019.
Inschrijven: Dinsdag 15 jan van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag 17 jan van 14.00 tot 16.00 uur
Het hotel beschikt over een lift, 2 restaurants met bar,
lounge en terras. Er is op elke kamer een zithoek met TV
met Ned-zenders, badkamer met toilet en inloopdouche.
De hele dag gratis koffie en thee en vanaf 17.00 uur tot
24.00 uur gratis consumpties (frisdranken, bieren, jenevers, wijnen, apfelkorn en sappen).
U krijgt elke dag ontbijtbuffet, lunch en 3 gangen-diner.
De prijs per persoon is :
€ 405,00 pp / 2 pers.kamer
Toeslag 1 pers.kamer
€ 65,00
Verzekering reis-/annulering € 35,00 pp
Graag bij opgave doorgeven of u uzelf verzekert of een
groepsverzekering wilt. Vertrek vanaf De Hey-Acker om
8.30 uur, vanuit Druten om 8.45 uur. Deze reis kan
alleen doorgaan als er minimaal 40 personen meegaan
(Beneden-Leeuwen en Druten samen). Er mogen
natuurlijk ook niet leden van de seniorenvereniging mee.
Namens de seniorenvereniging
Riet Maas tel 0487-592135
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Iedere dinsdagmiddag
vanaf 11 dec om 13.30 uur
staan de sjoelbakken klaar om te sjoelen. We
hebben ongeveer 5 deelnemers maar we zijn op
zoek naar meer gezellige sjoelers. Onder deskundige leiding van Marijke de Groot, een groot talent
uit Dreumel, en Theo van Kerkhof, lid van de EMSV
uit Ben.-Leeuwen, kunnen de stenen in de juiste
vakken geschoven worden. Opgeven via:
keesdehaas@kpnmail.nl of 0487-501533.

Eerste keer kaarten in 2019: 4 jan’19

Ik ben op zoek naar een wandelmaatje voor een
oudere dame die in Beneden-Leeuwen woont. Ze
loopt met een rollator en voelt zich niet zeker
genoeg om alleen op pad te gaan. Zou iemand mij
kunnen helpen?
Froukje Drent, Sociaal werker West Maas en Waal.
Te bereiken per mail: froukjedrent@sociom.nl

Wie helpt mij
weer op weg???

