Nieuwsbrief
Dansavond 15 december

Wat een geweldige happening was het zaterdagavond 15
december. Zelf ben ik geen echt fanatieke danser, maar
heb geweldig genoten van de ambiance en de sfeer,
samen met alle andere deelnemers aan deze bijzondere
mooie avond.
Met een tiental deelnemers meer, zou het voor ons het
“knalfeest” van het jaar zijn geweest. De conclusie luidt
dan ook, dat echte dansliefhebbers een unieke kans op
een bijzondere leuke avond hebben laten liggen.
We hebben veel bewondering voor en zijn dank
verschuldigd aan de organisatoren, Rinie en Ria Maas,
geassisteerd door Beppie Konings. Zij waren daar 's
morgens al voor 10.00 uur doende de zaal voor die
avond in te richten. En hoe!
Samen met een groot geprojecteerd haardvuur op het
nieuwe scherm en met de feestelijke kerstverlichting, de
leuke tafelschikking en aankleding, leek het wel een
professionele balzaal. Kortom, geweldig!
Omdat deze happening om een herhaling vraagt of zelfs
een continuering van onze activiteiten zou kunnen
worden, is er besloten om vaker een dansavond te
organiseren. Op 29 jan. vond de tweede dansavond
plaats als afsluiting van de danscursus. Op 12 febr.
start de nieuwe danscursus. U kunt zich nog opgeven via: keesdehaas@kpnmail.nl U bent van harte
welkom. Uw komst zou een nieuw tijdperk voor onze actie-

ve en jong swingende seniorenvereniging kunnen inluiden.
Dus, tot ziens op 12 febr. om 19.00 uur in Ons Huukske.
Henry Engelaer.

INTERNETCAFÉ INTERNETCAFÉ
Vanaf 14 feb

iedere donderdagmiddag
spreekuur
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Voor € 2,- krijgt u koffie/thee en advies!
U kunt terecht met al uw vragen op het gebied van
internet, e-mailen, smartphone, tablet, whatsappen, etc.
Er staan vrijwilligers klaar om u op weg te helpen
of om uw probleem te verhelpen.

U dient zich te melden tussen
13.30 uur en 14.00 uur in Ons Huukske.

U kunt zich ook weer opgeven voor een cursus: bijv.
Hoe gebruik ik een smartphone of een tablet, hoe kan ik
mijn foto’s beheren en bewerken, wat kan ik met Word?
Opgeven via keesdehaas@kpnmail.nl

OPEN EETTAFEL
nu ook in Ons Huukske

We starten op 20 febr. bij voldoende deelname.

Daarna iedere 3de woensdag van
de maand van 11.45 uur tot 13.00 uur.
Een kop soep, een hoofdgerecht
en een nagerecht voor € 7,50 p.p.

U kunt een goed verzorgde maaltijd gebruiken,
lekker bijpraten en nieuwtjes uitwisselen en
misschien een beetje zorgen voor elkaar.
Opgeven bij Willie Zondervan:
willie.zondervan@gmail.com

Hoog bezoek!
Burgemeester Vincent van Neerbos
in “Ons Huukske”.
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Op vrijdag 25 januari kwam de burgemeester kennismaken met onze vereniging.
In de loop van verleden jaar werd publiekelijk
aangekondigd dat onze nieuwe burgemeester, ter
kennismaking, bij alle verenigingen een bezoek wilde
afleggen. Voor waarschijnlijk de grootste en meest
spraakmakende vereniging van de gehele gemeente, was
dat i.v.m. “ambtelijke en bestuurlijke belemmeringen”
nog niet mogelijk. Dat had natuurlijk alles te maken met
de legaliteit van onze vereniging in ons nieuwe gebouw.
Blij verrast waren we toen vice-voorzitter Gé van Hees
ons enthousiast vertelde dat er toch een ontmoeting zou
gaan plaatsvinden. We hebben hierdoor de gelegenheid
kunnen aangrijpen, om de problematiek die we op een
aantal terreinen met de gemeente nog steeds hebben,
voor het voetlicht te brengen. Natuurlijk kon hij ons geen
pasklare oplossingen aandragen, maar we hebben toch
heel sterk de indruk dat hij goed begreep waar het om
ging en hij toonde daarbij wel degelijk zijn betrokkenheid.
Hij was verrast door de activiteiten die in “Ons Huukske”
plaatsvinden. Dansen, schilderen en sjoelen had hij niet
echt verwacht bij een seniorenvereniging. Kaarten was
ook niet zijn ding; hij kon alleen maar jokeren. Nadat hij
kort een woordje gesproken had met de aanwezige
kaarters en kaartsters, vertrok hij weer. Als bestuur van
de seniorenvereniging hebben we er alle vertrouwen in
dat onze burgemeester een goed beeld heeft gekregen
van wie wij zijn en wat we doen.
Wij leveren een onmisbare bijdrage aan het welbevinden
van vele senioren in en zelfs buiten Beneden-Leeuwen.

We gaan dammen!! Wie doet er mee??
O.l.v. Frans Zondag en Willie van Gelder

gaan we iedere woensdagmiddag van
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13.30 uur
tot ± 16.00 uur dammen.

De borden staan klaar en de kosten zijn slechts
€ 2,-, inclusief een consumptie. We hebben borden
geleend van Damclub Lent en die zijn goed ingespeeld. Daar kan het dus niet aan liggen.
Je eigen bord meebrengen mag ook.

Wie durft de uitdaging aan??
We starten op 13 febr.
Antoon Jansen uit Wamel, wereldberoemd in Wamel en omstreken,
komt op afroep om les te geven
en de kneepjes van het
dammen uit te leggen.

Aan alle leden van
Seniorenvereniging 50+
Beneden-Leeuwen.
Bezoek vandaag nog
de website
www.blikopbeneden-leeuwen.nl

en lees daar
een interview
met onze
vereniging

