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GEKLETS van TEUN en BETS
Er gaat in 2020 wat
veranderen met
ONS BUUKSKE
en de NIEUWSBRIEF

En de Nieuwsbrief
verschijnt 6 of 7x per jaar.
Denk dat da een goed idee
is, en weet je wat ze ook
zeiden. Ze hebben een
nieuw logo.

Die nieuwe redactieleden
hebben toch wel goeie ideeën.
Henry, Jeanne, Marian, René
Kees en Ben ga zo door!!

ONS BUUKSKE maken is
elke keer een hele klus
omdat onze leden weinig tot
geen kopij aanleveren.

Nieuw logo voor Senioren
Leeuwen 50+ . En de
Layout gaat er hetzelfde
uitzien, weet jij wat dat is
Layout?

Nog effe iets anders. Gezond
afvallen zonder dieet begint
met een goede voorbereiding.
In deze nieuwsbrief 7 tips om
te zorgen dat je klaar bent om
af te vallen.
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Ja en dan komt het toch elke
keer op de schouders van de
redactie. Heb gehoord dat
ONS BUUKSKE 4x per jaar
gaat verschijnen

Ja Layout is dat het op elkaar
gaat lijken maar toch is het
inhoudelijk anders.

Dás makkelijk om te weten,
want als het nieuwe jaar begint hebben we toch allemaal
weer goede voornemens.
Dus kom maar op.

Beste lezers,
Al vele jaren communiceert onze
vereniging met haar leden via een
clubblad en het heeft al meerdere
keren een gedaantewisseling gehad.
In 2014 van gekopieerde uitgave naar
gedrukt full color boekje en dit jaar
kreeg het zelfs een nieuwe naam
ONS BUUKSKE en ik weet niet of u
het gezien heeft maar op de
voorpagina staat ons nieuwe logo.

doe mee!
Reageren of een
interessant
onderwerp?
Stuur uw reactie naar
Ons Buukske
svblbs@gmail.com
Vergeet niet uw
naam te vermelden.

ONS BUUKSKE 6x per jaar maken is
een hele klus.
Henry Engelaer heeft een aantal jaren
daar een flinke bijdrage aan geleverd
en inmiddels hulp gekregen van
2 nieuwe schrijvende redactieleden
Marian van Leeuwen en
René Theunissen en toch gaan we
ONS BUUKSKE minder vaak maken,
we gaan van 6x per jaar naar
4x per jaar en
De Nieuwsbrief
verschijnt 6 of 7x per jaar.
Ook gaan we van vertrouwde
rubrieken afscheid nemen.

of bel 06-10618797

Reden voor deze verandering is o.a.
dat we nagenoeg geen kopij krijgen
van onze leden en dan wordt het toch
wel steeds moeilijker.
Daarnaast is het niet verkeerd na een
aantal jaren de boel eens op te frissen.
Maar als iemand inspiratie heeft om
iets in ONS BUUKSKE te willen
zetten dan kan dat altijd.
Bestuur en redactie

Zet Reanimatieapp op
uw telefoon en red
mensenlevens
Waar AED?
zie ONS
BUUKSKE
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Dansen

Bridgen

Op dinsdag 14 jan 2020 sluiten we de danscursus af met
een dansavond voor iedereen. De afgelopen maanden
waren we met gemiddeld 22
personen aan het dansen om
de wals, de tango, de foxtrot,
enz. onder de knie te krijgen.
Entree voor deze dansavond
is € 2.50 inclusief 2 munten.
Iedereen kan kennismaken
met de instructeurs en zich
eventueel opgeven voor de
volgende 12 lessen. Kosten
voor de hele cursus, die op
dinsdag plaatsvindt van
19.00 uur tot 21.00 uur, zijn
€ 48,- met koffie of thee inbegrepen. Meld je op tijd
want het aantal deelnemers is
beperkt tot 20 personen. Iedereen is welkom.

Toen we
enkele
maanden
geleden
startten
met de bridgecursus hebben
we heel lang getwijfeld of
het wel van de grond zou
komen. Op dit moment hebben we 9 deelneem(st)ers.
De meesten zijn beginners
die nog veel uitleg en oefening nodig hebben. Toch
kunnen belangstellenden
zich nog aansluiten als zij
het bridgen een beetje onder
de knie hebben. Beginners
kunnen zich melden voor
een beginnerscursus.
Bij voldoende aanmeldingen
gaan we dat organiseren.
Iedere donderdagmiddag van
14.00 uur tot ongeveer 16.00
uur zijn de bridgers druk in
de weer met bieding, met
pas, met aanvallende en verdedigende hand, etc., etc..
Bridge houdt je mentaal
fit. Het stimuleert je concentratie en geheugen.
Of om het met de woorden van een cursist
te zeggen:’
Ik wil mezelf een beetje
scherp houden’.

Opgeven kan ook via
keesdehaas@kpnmail.nl

Opgeven kan via
keesdehaas@kpnmail.nl
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Kinderen koken
voor ouderen

Op verzoek van Stichting
Meerwaarde gaan we weer
meedoen met Kinderen
koken voor ouderen.
Leerlingen van een basisschool uit Beneden-Leeuwen
(welke was nog niet bekend
bij het drukken van de
nieuwsbrief) komen naar
Ons Huukske om onder
begeleiding van ervaren koks
een heerlijke maaltijd te bereiden. De kosten zijn € 7,50
met inbegrip van een frisdrankje. Omdat we niet meer
deelnemers kunnen herbergen dan 40 personen geldt:
Wie het eerst komt die het
eerst maalt. Het menu is niet
bekend maar zal best heerlijk
zijn, zoals vorig jaar toen we
ook meededen met dit
project waarbij kinderen en
ouderen met elkaar in contact
gebracht worden. Er waren
toen alleen maar complimenten: van de gasten, van de
leerlingen, van de
begeleiding en de koks.
Opgeven kan via
keesdehaas@kpnmail.nl

Met een gezond gewicht heb je minder kans op diabetes type 2,
hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. Bovendien verklein je
de kans op bepaalde vormen van kanker.
Het is daarom verstandig om af te vallen bij overgewicht

Inhoud

Gezond afvallen zonder dieet begint met een goede voorbereiding. Op deze pagina krijg je 7 tips om te zorgen dat je klaar
bent om af te vallen. Je hebt dan de middelen die je helpen om
een gezond gewicht te bereiken.

DEZE UITGAVE ——
02/ Geklets Teun en Bets

Nieuwsbrief

03/ Van de redactie
04/ Dansen Bridgen
Tip 1: Meet je gewicht, BMI en middelomtr ek Gebr uik een
Koken voor ouderen
weegschaal om te weten hoeveel je precies weegt.
05/ Gezond afvallen
Tip 2: Ga alleen afvallen als het mag en je er klaar voor
bent. In sommige gevallen is het beter om niet te beginnen met 06/ 5 DAAGSE reis
afvallen, bijvoorbeeld als je zwanger bent, borstvoeding geeft of 07/ 5 DAAGSE reis
ouder bent dan 70 jaar. Bij een ziekte of bij een BMI hoger dan
30, ga dan altijd eerst naar de huisarts. Als je verdrietig bent, is 08/ Wat is er te doen?
het ook goed om te wachten totdat je je beter voelt.
09/ Peter Verver
Of neem contact op met een diëtist. Zij kunnen je begeleiden in
het omgaan met moeilijke omstandigheden.
Tip 3: Stel je str eefgewicht vast. Kies een r ealistisch str eefgewicht. Dus niet zoveel als
je woog toen je 16 jaar was. Heb je een getal in je hoofd? Probeer dan geleidelijk af te
vallen. Dat wil zeggen: een halve kilo tot 1 kilo per week.
Meer is niet goed. Op deze manier is afvallen ook beter vol te houden.

Tip 4: Maak goede voor nemens. Voor nemens maken helpt je bij het houden aan je
doel. Laat je niet verrassen door verleidingen, maar maak van tevoren een goed plan.
Hiervoor is het nodig om jezelf een beetje te leren kennen.
Bedenk waar jouw valkuilen liggen en wapen jezelf tegen deze verkeerde gewoontes.
Tip 5: Maak eventueel gebr uik van pr ofessionele begeleiding. Diëtisten en gewichtsconsulenten zijn er om je te helpen bij het aanpassen van je leefstijl. Zij denken mee over de
noodzakelijke aanpassingen in je voeding en hoe die aansluiten bij jouw wensen en voorkeuren. Diëtisten kunnen je daarnaast helpen bij de mogelijke gevolgen van overgewicht,
bijvoorbeeld als je hoge bloeddruk of diabetes type 2 hebt.
Tip 6: Vr aag steun bij familie en vr ienden. Samen eten en dr inken is gezellig. Dat
maakt het lastig om een taartje te weigeren op een verjaardag of geen zoutjes te pakken,
terwijl de rest dat wel doet. Vraag hulp aan die mensen waarvan je weet dat ze je zullen
steunen. Ze houden rekening met je en zullen je niet snel iets opdringen. Of je kunt samen
gaan sporten. Krijg je toch iets aangeboden wat je niet wilt eten, zeg dan gewoon ‘nee’.
Je hoeft je niet te verantwoorden of te verontschuldigen.
Jij neemt de beslissingen over wat je wel en niet eet.
Tip 7: Neem je huidige eetpatr oon onder de loep. Een eetpatr oon is alles wat je dagelijks eet en drinkt. Om een gezond gewicht te krijgen heb je een passend eetpatroon nodig.
In de eerste fase is het daarom belangrijk om je huidige gewoontes onder de loep te nemen.
Daarvoor heeft het Voedingscentrum Mijn Voedingscentrum ontwikkeld. Dat is een website
waar je onder andere kunt invullen wat je per dag hebt gegeten. Je krijgt dan direct advies
om je eetpatroon aan te passen. Ga naar Mijn Voedingscentrum.
5

Van de reiscommissie

5 dagen op vakantie.

De ouderenverenigingen van
Beneden-Leeuwen en Druten
gaan weer 5 dagen op vakantie.
Dit jaar is de bestemming
België. We gaan naar de plaats
Lanaken en dat ligt niet ver van
Maastricht. We logeren in het
Enjoy hotel Lanaken op basis
van all-in.
Het programma is als volgt:
Dag 1, heenreis en bezoek aan
Oud Rekem.
We rijden rechtstreeks naar ons
hotel en gebruiken daar de
lunch. Daarna gaan we naar
Oud Rekem en wordt het
“mooiste dorp van Vlaanderen” genoemd.
Dag 2, bezoek Antwerpen.
We kunnen deelnemen aan een stadswandeling onder leiding van een gids.
’s Middags zijn we vrij om op eigen
gelegenheid Antwerpen te verkennen.
Dag 3, bezoek aan Chaudfontaine
en Luik.
Chaudfontaine ligt op de grens van de Ardennen en is bekend om het zuivere bronwater en de kuuroorden.
We bezoeken het
museum Source O Rama. In de middag gaan we naar Luik om op
ons gemak het historisch centrum te bezoeken met gezellige terrassen en cafés.
Dag 4, bezoek Aken.
Deze dag brengen we een bezoek aan Aken. De belangrijkste
bezienswaardigheid in Aken is de Dom die is ontstaan uit de
voormalige hofkerk van Karel de Grote.
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Dag 5, bezoek Hasselt en wijnkasteel Genoels Elder en.

colofon

We bezoeken eerst Hasselt om er vrij te wandelen, te winkelen
en/of er koffie te drinken op een terras of
restaurant. Vervolgens bezoeken we het
wijnkasteel. Vervolgens stappen we weer
in de bus en rijden terug naar BenedenLeeuwen en Druten. Onderweg gaan we
nog wel ergens gezellig samen eten.

De Nieuwsbrief is een
uitgave van
Seniorenvereniging 50+
Beneden Leeuwen en wordt
6 tot 7 x per jaar bezorgd
bij 660 leden.

De vertrekdatum is dinsdag 12 mei en we
komen terug op zaterdag 16 mei 2020.
Wat kost het om mee te gaan:
De reissom per persoon is € 405,00
bij minimale deelname van 41 personen.
De reis- en annuleringsverzekering
is € 30,00
Toeslag 1 persoonskamer is € 80,00.
Extra kosten voor excursies tijdens de reis
zijn ongeveer € 25,00.

Redactieadres:
Zonnebloemstraat 3
6658XK Beneden-Leeuwen
Seniorenvereniging 50+
Beneden-Leeuwen
draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor
tekst of drukfouten etc.

WEBSITE

Hoe en wanneer kunt u zich opgeven:
Dinsdag 14 januari van 14.00 tot 16.00 uur in Ons Huukske
Dinsdag 21 januari van 14.00 tot 16.00 uur in Ons Huukske
Welke gegevens willen wij van u weten:
1.
2.
3.
4.
5.

Redactie:
Kees de Haas
Ben Schonenberg
Marian van Leeuwen
Henry Engelaer
René Theunissen
Jeanne de Weijert
keesdehaas@kpnmail.nl
Tel: 06-30243881

Volledige naam.
Geboortedatum.
Volledig adres dus ook met postcode.
Telefoonnummer(s).
Telefoon en naam van de thuisblijver(s).

Contactpersonen:
Riet Maas,
Beneden Leeuwen.

Jan Janssen Steenberg,
Druten.
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www.seniorenleeuwen.nl

FACEBOOK

Facebook.com/
seniorenleeuwen
Als u de ONS digitaal wil
lezen ga naar: www.kbobrabant.nl/ons-magazine/

Wat is er de komende weken te doen?
Inloop ochtend

Yoga

Bridgen

iedere
woensdag
morgen
van 10.00 uur
12.00 uur in

iedere
vrijdag
morgen
van 09.30 uur
10.30 uur in

iedere
donderdag
middag
van 14.00 uur
16.00 uur in

Gewoon binnen
lopen voor een
bakje koffie en
een praatje. Breng
je buurvrouw
mee, maak kennis
met andere
ouderen.
Kopje koffie
GRATIS

Op dit moment
hebben we
13 deelnemers.
Bij meer opgaven
starten we een
tweede groep.
Sonja Thoonen
leert je geest,
gevoel en lichaam
te beheersen.
Kosten € 4,- per
les.

Open Eettafel
iedere
2e woensdag
van de maand
van 12:00 uur
14:00 uur in

ONS
ONS
ONS
ONS
HUUKSKE HUUKSKE HUUKSKE HUUKSKE

houdt je mentaal

Zelf geen eten
hoeven koken en een
praatje maken voor
een klein bedrag
van € 7,50 een
3 gangen menu.
Heerlijk
Wanneer zien we u
aanschuiven?

fit.

Opgeven of informatie:

o.l.v. Theo Salet.
Meedoen kan nog
voor liefhebbers
die redelijk kunnen bridgen.
Je weet: Bridge

Willie Zondervan
( 06-23798092

Op 20 februari organiseert de Brandweer in Beneden-Leeuwen een training.
Doel is om de kennis van de inwoners West Maas en Waal over brandveiligheid
te vergroten. De training staat gepland op 20 februari van 13.00 tot 16.00
op de kazerne in Beneden-Leeuwen. De training is gratis.
Opgeven voor de training kan alleen via email: khaas1951@kpnmail.com
Aanmelden kan tot 10 januari 2020
Daarna zal ik alle aanmeldingen verzamelen en de bevestigingen sturen.
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“Lauwe en omstreken zijn speciaal….. Lauwe is het helemaal”.
Met onder andere deze slogan presenteerde ik mij in “Ons Buukske” voor onze leden.
Beetje bij beetje krijg ik meer feeling en binding
met de vereniging.
Of het nu is op afstand of op momenten dat ik er
zelf ben……… ik sta nog steeds versteld van
alles wat er bij de senioren gebeurd.
In de weken dat ik weggeweest ben, is
“Ons Huukske” helemaal aangepast aan de
behoeften van de vereniging en
let wel ……….we hebben het over vrijwilligers
en de mensen die de vereniging een warm hart
toedragen.
Ze hebben zich in de rondte gewerkt om dit allemaal, volgens planning voor elkaar te krijgen.
HULDE aan onze bouwers, schoonmakers, bouwcommissie en aan alle anderen die hiertoe
hebben bijgedragen.
Na een bezoek aan de KBO-Brabant met Gé, het meehelpen met de Kerstversieringen onder
de bezielende leiding van Beppie, het overleggen (zo u wilt vergaderen) met het algemeen
bestuur en het dagelijks bestuur, het kijken met een schuin oog naar de biljarters, kaarters of
anderen die actief zijn in Ons Huukske, het diner tijdens het Open Eethuis of na het
bijwerken van facebook met Marian, kan ik zeggen dat onze Senioren Vereniging Beneden
Leeuwen UNIEK is en LEEFT.
UNIEK in het organiseren van voorlichting, het geven van hulp en het afleggen van
bezoeken aan mensen die dat nodig hebben MAAR daarnaast is ze BRUISEND in haar
activiteiten die leden en eventuele belangstellenden nodig hebben als ze willen genieten van
onze:
Grootste en meest “jeugdig” swingende vereniging van het dorp e.o.
Laat ik zeggen dat we minimaal opvallen in ons doen en laten. Dat we aldoende leren en op
basis van die ervaringen weer verder groeien. Chapeau voor een ieder die hier zijn/haar
steentje aan bijdraagt.
Rest mij voor nu U allemaal hele fijne feestdagen te wensen.
Een héél gezond en gelukkig 2020 en mogelijk zien we U terug tijdens de
Nieuwjaarsreceptie en opening van “ONS VERNIEUWDE HUUKSKE”
op zaterdag 4 januari 2020 van 15.00 tot 18.00.
Graag tot ziens in “Ons Huukske” of elders.
Met vriendelijke groet,
Peter Verver

9

Romijnders
Welkom bij JANINE mode
In een sfeervol verbouwd
winkelpand met authentieke details
in het centrum van
Beneden-Leeuwen vindt u
JANINE mode.

Wielstraat 20
6658BE Beneden Leeuwen

Laat u verrassen door de wisselende collecties en verscheidenheid
aan merken van fijne kwaliteit,
mooie details en goede pasvorm.
JANINE durft verschillende stijlen
en kleuren te combineren.

Tel: 0487-591410
www.profileromijnders.nl

Vind de stijl die bij u past,
bespaar tijd en verras uzelf.
U voelt zich zekerder in een outfit
waar u zich goed in voelt en wij
helpen u graag daarbij.
Oprechte aandacht, eerlijke
advies, service en kwaliteit
staan bij ons voorop naast een
gezellig praatje en een heerlijk
kopje koffie. Niets moet, alles mag.
Kom eens langs in onze
winkel en laat u verrassen door
onze collecties!
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Activiteiten

Contactpersoon

Tel. nr.

Biljarten

Jan Schouten

06-30601581

Boetseren

Arnold van Rossum

0487-593049

Bewegen

Riet Maas

06-81730901

Bingo

Willie Zondervan

06-23798092

Bowling

Riet Maas

06-81730901

Dansles

Kees de Haas

06-30243881

Dansen/Knipoog

Lies van Gelder

0487-592373

Dammen

Willie van Gelder

0487-592373

Fietsen

Kees de Haas

06-30243881

Handwerken

Tonny Crommentuyn

0487-591753

Internetcafé

Kees de Haas

06-30243881

Jeu de Boules

Wil van de Zandt

0487-591078

Kalligraferen

Gé van Hees

06-28878713

Kaarten

Leo Jansen

0487-592861

Koersbal

Sjaan de Haas

0487-593182

Kunstkring

Theo Salet

0487-593781

Kantklossen

Gé van Hees

06-28878713

Open Eettafel

Willie Zondervan

06-23798092

Reizen

Riet Maas

06-81730901

Sjoelen

Theo de Leeuw

06-46445622

Schilderen

Kees de Haas

06-30243881

Bridgen

Kees de Haas

06-30243881

Yoga

Kees de Haas

06-30243881

Uw advertentie in

ONS BUUKSKE
of in de
NIEUWSBRIEF?
ONS BUUKSKE en /of
NIEUWSBRIEF
wordt 8 tot 10 x per jaar
onder haar ruim
660 leden verspreid
én in de wachtkamers,
gemeentehuis,
en leestafels.
Meer informatie:
Gé van Hees
06-28878713

Voor uitgebreidere informatie zie ONS BUUKSKE
Redactie-overleg
Nieuwsbrief en
ONS BUUKSKE

Winnaar SUDOKU oktober 2019 Mevr. Gerda Gremmen
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Foto’s winter van 1963
De Waal totaal dichtgevroren was.
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