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Van de bestuurstafel:

Op het moment van schrijven bedacht ik me dat ik alweer voor de eerste keer de
ruiten van mijn auto heb staan krabben. Ondertussen werpen de eerste
resultaten van de jongste ledenwerfactie hun vruchten af ( zelfs de bladeren zijn
al bijna van de bomen ). Zoals de zaken er nu voor staan groeien we
per 1 januari naar 650 leden. Het is niet helemaal duidelijk welk percentage middels de ledenwerfactie lid is geworden omdat 11 van de nieuwe leden zich
hebben aangemeld naar aanleiding van de laatste danscursus.
Op vrijdag 25 oktober jongstleden heb ik samen met Gerrit Sepers afscheid
genomen van Nellie van de Hurk die tot dit jaar samen met Gerrit de ouderadviseurs van onze vereniging vormden. Inmiddels is er een nieuwe groep
geformeerd bestaande uit Heleen Somfort, Mari Heerkens, Ben Schonenberg en
zittenblijver Gerrit. Ben en Mari hebben inmiddels 3 cursusdagen achter de rug.
Heleen had nog een te drukke agenda maar brengt wel haar bagage van vele
jaren werkzaam in de zorg met zich mee. De groep probeert maandelijks bij
elkaar te komen, de agenda’s met elkaar af te stemmen en onder leiding van
Froukje Drent van Sociom onze ouderen met de juiste antwoorden op weg te
kunnen helpen. In principe worden de bezoeken als tweetal afgelegd.
Ook was Nellie een van onze belastingadviseurs. Nellie gaat ook die portefeuille
afbouwen. Inmiddels heeft Kees de Haas de eerste bijscholing dag achter de rug
en zal zoveel mogelijk de nieuwe aanvragers gaan helpen. Hiermee is ook die
werkgroep met 4 personen weer op sterkte. Binnen het bestuur is afgesproken
dat we minstens 1x per jaar met beide groepen een bijeenkomst beleggen.
Tenslotte en dat hebben de vaste gebruikers van ons Huukske al met eigen ogen
kunnen zien dat de verbouwing is volle gang is. Ik denk dat bij het verschijnen
van deze uitgave 90% van het werk er op zit. Binnenkort worden de 3 biljarts
geplaatst inclusief de benodigde telborden en alle zaken die voor de biljarters
nodig zijn.
Rest nog alle slopers en bouwers die tot nu toe actief zijn geweest alsmede de
schoonmaakploeg die komende weken aan de gang gaat alvast hartelijk te danken voor de enorme inzet waarmee ze hebben gezorgd dat we binnen de planning onze werkzaamheden kunnen afronden. Begin januari zal de opening
plaatsvinden, daarover later meer.
Gé van Hees
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Wij bedanken al onze adverteerders en hopen

weer op hun ondersteuning in 2020
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We kregen de ´kriebels´

Op een gegeven moment stopte de bus bij
Brasserie Kriebelz, daar werden we harteDinsdagmorgen 1 oktober, een druilige
lijk ontvangen door het personeel en direcmorgen… op weg naar de bus van de
tie en we kregen een kop koffie met… ja
Betuwe Express die stond al te wachten op
natuurlijk een heerlijk stuk gebak.
de parkeerplaats van de Rosmolen.
Trouwens we wisten toen niet dat we later
Vele vrijwilligers van onze
op de dag het restaurant nog
Seniorenvereniging 50+
eens zouden bezoeken.
kregen ditmaal een busNa dit heerlijk intermezzo toreis aangeboden i.p.v. de
gen we de bus weer in en ginjaarlijkse stampottenbuffet
gen we een rondtoer maken
(dat natuurlijk ook lekker
door de prachtige streek van
is), toch is deze busreis
Salland, onderweg voegde
ook een schot in de roos.
zich ook nog een reisgids toe
Waar de reis naar toe
die alles maar dan ook alles
ging???? Niemand wist
over de Vallei vertelde… hij
het, nou ja behalve onze
wist enorm veel van deze
Riet, zij moest al weken
streek.
haar mondje dichthouNa deze prachtige toer keerden… maar… we zaten
den we weer terug naar de
met z´n allen in de bus
Brasserie Kriebelz, we dachten
wachtend op het vertrek
met z´n allen aan een
naar de geheime bestembuffet maar wat we kregen
ming toen plotsklaps de
was veel leuker en we hadden
chauffeur van de bus ons
dit nog nergens gezien…
van harte welkom heetDe Dekselse Pannetjes van
te… en daarbij de beBrasserie Kriebelz, het was
stemming meteen verecht een verrassing met panklapte… we gingen naar
netjes op tafel met o.a. een
Terwolde…
stoofpotje, gehaktballetjes en
een kippannetje met daarbij
Nou ja het was wel
gebakken aardappeltjes,
Foto Jan van Dijk
jammer voor Riet en Wilfrietjes en div. groenten,
lie die het organiseerden
allemaal
heel erg lekker, zeker
maar toch het bleef een verrassing… wat
om hiervan de eetkriebels te krijgen.
gingen we doen daar… had nog iemand
Daarna werd er nog een heerlijk toetje
veel last van spataders? Want daar was
geserveerd, al met al een heerlijk en een
Terwolde vroeger bekend om.
verrassend etentje.
Het was net die dag dat de boeren staakNa dit eetfestijn volgde er in een andere
ten dus we konden wat vertraging
mooie zaal een dansmiddag met het duo
ondervinden maar dat viel allemaal reuze
Aalt Westerman met zijn dochter.
mee.
Er werd volop gedanst en het was er bereEenmaal van de grote weg af reden we de
gezellig. Rond vijf uur vertrok de bus weer
Veluwse IJsselvallei (Salland) in met veel
richting Maas en Waal naar ons Lauwe.
prachtige en mooie natuur.
Wij, als vrijwilligers, kunnen terugzien naar
Aparte boerderijen die je alleen maar daar
een zeer geslaagde en fijne dag en wij wilziet. We toerden door tal van dorpen en
len dan ook de organisatie van dit gebeudorpjes mooi gelegen daar in de IJsselvalren van harte bedanken voor deze mooie
lei en op de dijk langs de IJssel was een rit
dagrit.
om van te genieten, intussen was het ook

nog mooi weer geworden.

Bijdrage: René Theunissen
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Foto’s Jan van Dijk
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Es ge ouwer word, kik’te steeds meer terug en
steeds minder vuruit. En da’s logisch want de jaore
gaon telle. Toen we klèn ware, zeeje ons pap en
ons mam hoeveul d’r was veraenderd. Daor besteeje we toen weinig aondacht aon mar nou we
zelf ouwer worre praote we precies ut eiguste. Zo ôk
in ut gedicht van dizze uitgave dur onze huisdichter.

Witte nog
Door Rinie van Haren

Wè is t’er veul veraenderd
zeeje’n ons mam en ons pap
terwijl ze gruuntes wekke
vèrtig potte op un schap

Diny van Vlaanderen

Vur hun was dè heel veul wèrd
alle gruuntes van ut leand
werk uit èrmoei gebore
mi haend en mi verstaend

Betty v.d. Vorst de Bie

en ès ons mam vertelde
hoe zij ooit lèfde es keind
dan was er veul veraenderd
wè dè ge d’r ôk van veind

Joop Koolhout

ik praot nou al krèk ut eiguste
tussen míjn vroeger en vandaag
is ôk wèr veul veraenderd
ès ge dè verschil us zaag
zaoterdags doesje nao mekaor
en saovuns kijke naor TV
Swiebertje en Eén van de Acht
en we ware best tevree
we droege elkaors klere
mi soms un lèpke op de knie
un boks ging soms wel 10 jaor mee
ok al wieste dè dan nie
wij speulde nog mi knikkers
deeje verstoppertje op straot
in de vakantie besse plukke
van smergus tot saovuns laot
Wè is t’er veul veraenderd
ik snap nou pas des te meer
wè ons mam en pap bedoelden
toen ze dè zeeje keer op keer

Piet van Kaauwen
Ida de Keijzer de Klein
Bertha de Wit Tuinier
Annie vd Wert de Kock
Toos Lamers
Theo van Diën

Cocky Helsloot
J. Willems
Marie Soetekouw
Els Jacobs van de Coolwijk
Jan Loos
Riek Hol-Vos
Annie van den Hurk
Hans van Os
Johanna Reuser

Marijke de Groot Hol
Tonnie van den Berg
Sjef van Oosteren
Lies Sas
Cor van Tiem
Corry Looys de Beer
Theo van Dodewaard
Jan Schouten
Ria van Sommeren van Gent

Rien Vermeulen
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colofon
Het vermelden van de verjaardagen is enigszins in
strijd met de privacywet. Daarom vindt u in deze
uitgave de laatste vermelding van verjaardagen.
Maar als u iemand wil feliciteren, gelukwensen met
een belangrijke gebeurtenis of iemand een hart
onder de riem steken of bedanken voor alle steun en
kaartjes u kunt ons bellen of e-mailen om dit in ONS
BUUKSKE of Nieuwsbrief te plaatsen.

Kortste dag
Door Sjaan de Haas
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De pessimist zei met een zucht
toen hij de datum zag
Jakkes, wat een lange nacht
en wat een korte dag!
’t Is bijna niet de moeite meer
om ’s morgens op te staan
Toch moet je na een lange nacht
bijtijds je bed uitgaan,
’t Is koud en donker om je heen
Ellende en ook narigheid
de zon verdwijnt haast voor ze
komt
Bah! Wat een nare tijd

Redactie:
Henry Engelaer
Marian van Leeuwen
René Theunissen
Jeanne de Weijert
Ben Schonenberg
———————————Seniorenvereniging 50+
Beneden Leeuwen
draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor
advertenties, tekstfouten
etc.

De optimist die wakker werd
op deze korte dag
Sprong uit bed en keek door het
raam met een tevreden lach
De langste nacht is al geweest
de kortste dag aan bod
Dat kwam mijn nachtrust goed
van pas ik sliep als een marmot
De dagen lengen nu alweer
’t ergste is voorbij
Straks Kerstmis en Nieuwjaar, en
dan …. dan krijgen we weer mei!

Verspreiding in 2020
ONS (KBO Brabant)
11x per jaar

ONS BUUKSKE
4x per jaar

Nieuwsbrief

6 of 7x per jaar
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Maar het was de moeite waard, de route
over de White Pass, was geweldig, hoewel het weer op de heenreis niet geweldig was, met mist en regen op de top van
de berg. Maar de plaats Skagway, het
leek wel of je in de vorige eeuw terechtkwam, zulke mooie oude gebouwen en
toch goed onderhouden.

Een bijzonder reis door Canada
In september jl. heb ik een mooie reis
gemaakt door Canada.
Met de camper vanuit het hoge noorden
de plaats Whitehorse in Alaska naar Vancouver in het zuiden. Een avontuurlijke reis, met een route die je zelf mocht
bepalen, minimaal 3000 km, maar dat
mochten er meer worden. Meerdere echtparen uit Nederland gingen deze reis maken, daar kwamen we pas achter op
Schiphol, waar iedereen dezelfde label
aan het koffer had. Maar ieder ging zijn
eigen gang, we kwamen elkaar soms
tegen op de campings of op de route. Het
leek mij leuk om wat bijzondere avonturen van deze reis met u te delen.

Er is een mooie zeehaven waar grote
cruiseschepen aanleggen en waar vele
toeristen de stad bezoeken.
Skagway

Skagway in de Verenigde Staten

Allereerst naar Skagway dat ligt in het
Amerikaanse deel van Alaska aan de
kust, 120 km vanaf Whitehorse, net over
de grens van de White Pass & Yukon
route die geweldig mooi was.

Foto’s Marian van Leeuwen

Er werd al van tevoren gewaarschuwd
om geen etenswaren, zoals zuivel en
groente en fruit mee te nemen, want het
was niet toegestaan om die mee de
grens over te nemen. De Amerikaanse
douane is heel streng, je moet ook eerst
ter plaatse een visum kopen, anders mag
je de grens niet over. Niet alleen je vinger
maar de hele hand moet in de inkt en je
moet ook nog op de foto!

De terugreis, de volgende dag, was
helemaal super mooi, de zon hoog aan
de hemel en prachtige vergezichten!
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Watson Lake

een boer die zijn boerderij verkocht had
en nu met de fiets een tocht maakte van
Alaska naar Panama. Helemaal alleen
met een tentje en wat bepakking, respect
als je dat aandurft als je 60 jaar bent!

Weer terug op Canadese bodem zijn we
verder gereisd, eerst richting Whitehorse
en daarna richting het oosten naar de
plaats Watson-Lake in de staat Yukon.

De Cassiar Highway bosbranden

Pleisterplaats Watson is gelegen langs
de Alaska Highway, we bezochten het
Sign Post Forest park, met een oerwoud van verkeersborden uit de gehele
wereld. Het is een verzamelplaats van de
grootste collectie borden uit heel Canada, er staan zo’n 68000 en er komen
ieder jaar nog vele borden bij.

Onze keuze voor het vervolg van de reis,
was de meest westelijke route weg nr.37,
de Cassiar Highway, een weg van 874
km van het noorden van Alaska naar Kitwanga, deze weg kent geen enkele zijweg, dus de TomTom was niet nodig.
Het eerste dorp komt na 150 km. en het
was wel erg eenzaam, we zijn misschien
1 of 2 auto’s tegengekomen. En een weg
met aan beide zijden kilometers lang
bossen waar nog niet zo lang geleden
bosbrand geweest was, heel luguber om
te zien als je dan ook nog geen contact
hebt met de buitenwereld geen GPS,
geen radio, geen telefonisch bereik.

Brabander op de fiets
Wat je toch al niet tegen kunt komen op
zo’n reis, staan we met de camper op
een verlaten parkeerplaats bij een oud
restaurant, komt daar een fietser aan en
vraagt ons in het Engels of het restaurant
nog open is. Hij hoorde al meteen een
Nederlands tintje door ons Engels gebrabbel en hij vroeg waar wij vandaan
kwamen. Nou dat bleek niet ver van zijn
woonplaats te zijn; Martien Verbaarschot
kwam uit Asten.

het lijkt of je alleen op de wereld bent
Dan kom je na een lange rit aan in Dease
Lake, een gehucht, en heb je zin in koffie
en dus naar het eerste en enige
“tankstation”, ter plaatse.

Een klein Indiaans vrouwtje was in de
zaak en vertelde dat zij de koffie nog niet
klaar had, maar niet getreurd, ze ging
naar de buren en kwam terug met 2 grote
bekers koffie en ze waren nog gratis ook.
In het station was ook een “winkel van
sinkel” met 3 pakken zeeppoeder en 2
pakken toiletpapier en nog wat handel.
Met 2 openbare toiletten die zo te zien in
geen jaren schoongemaakt waren, dus
maar even de plas opgehouden tot in de
camper.
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Jade City

Beren op de weg

Bijdrage: Marian van Leeuwen

Ook een mooie plaats in de “middle of
nowhere “ was Jade City, een plaatsje
dat bekend staat om de steensoort Jade
die in de omgeving in de steengroeves
gewonnen wordt. De groenachtige harde
steen wordt na het polijsten prachtig en
bewerkt tot leuke cadeautjes, dat gebeurt
in de openlucht met primitieve hulpmiddelen. Voor ons als liefhebbers van
natuursteen was dit erg leuk om te zien.

Als je naar Canada gaat, hoop je ook
beren en elanden tehen tekomen en bijv.
een moose, maar je hebt wel geluk als je
ze ziet. Wij hebben wel 7 beren gezien
op de route. Een keer ’n moederbeer met
3 jonge beren, een keer een overstekende beer vlak voor de camper en nog een
keer een beer langs de berm. En een
beer die ik mooi kon filmen, dicht bij de
camper. Op een keer stonden we op de
parkeerplaats voor de lunch en ik had
een lekker eitje met spek gebakken, komt
er een Canadees aan.” Wilt u meteen de
deur van uw camper dichtmaken, de
beren komen hier zomaar binnen.. “ oei..

Grootmoeders wasmachine deed ook
nog dienst!
Op naar de volgende camping, de Red
Goat Lodge in Iskut en zoals we al niet
anders verwachtten zonder luxe en geen
douches. Maar de eigenaresse was erg
vriendelijk en ze kende Nijmegen, waar
ze familie had wonen. Haar ouders waren ook immigranten. En het plekje aan
een mooi meer was prachtig!

Dus wees op je hoede!
Op onze route hebben we ook de Rocky
Mountains doorkruist, daar hoop je ook
wilde dieren te zien, ook dat is gelukt. In
de buurt van Jasper liepen de elanden,
een echte “heer en zijn harem”, ook dat
wilde ik filmen, daar was de “heer” niet
van gediend, hij kwam recht op mij af.
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Hoogtepunten van de reis
Tijdens onze reis van 3 weken hebben we veel hoogtepunten meegemaakt: de ijsgletsjers, het s ’morgens opstaan in de sneeuw, de mooie parken die we bezocht hebben. Het bezoek aan mijn neef en zijn vrouw die in Vernon wonen.
En vindt u de boodschappen in Holland duur? Daar koop je de aardappels en de uien
per stuk.. en de keuze aan groente is minimaal, wortels, boerenkool en nog wat.
Rundvlees en een biertje of wijn zijn daar onbetaalbaar, zoniet de koffie die krijg je in
een soepkop voor een prikkie!
Totaal hebben we 3790 km gereden, 475 ltr. diesel getankt en op 15 campings
gestaan.
Foto’s Marian van Leeuwen

SCHAKEN!!

Kortom een geweldige reis!

Bijdrage: Henry Engelaer

Een nieuwe activiteit en weer met een wat elitair imago.
Voor het bridgen hebben zich inmiddels al 12 liefhebbers opgegeven, hetgeen voor ons
aanleiding was, het schaken ook als activiteit aan te bieden.
Je hoeft er geen speciale aanleg voor te hebben. Natuurlijk zal de een het spel sneller
leren en er meer aanleg voor hebben dan de ander, maar in welke sport of liefhebberij is
dat niet het geval?
Nu we het echtpaar Jurjo en Els Hagen als lid hebben mogen noteren en Jurjo, in een
gesprekje dat ik met hem had, meteen zijn passie voor schaken kenbaar maakte, begon
er bij mij gelijk een belletje te rinkelen en een lichtje te branden.
Ik vroeg hem of hij bereid zou zijn aan schaken, als een nieuwe activiteit in
ONS HUUKSKE, leiding te willen geven.
In zijn enthousiasme voor dat mooie spel heeft hij ons laten weten dat wel leuk te vinden.
Dus wat let je om je op te geven?
Je weet nog dat ik bij het bridgen schreef dat een denksport je leven verlengt!!!
Schaken is zo'n sport en te leren door mensen van alle leeftijden.
Bovendien zou het leuk zijn indien Jurjo, als binnenkomer, zo bij ons aan de slag zou
kunnen!
Bel of mail naar Kees de Haas: 06-30243881 e-mail: keesdehaas@kpnmail.nl
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Vrijwilliger in de schijnwerper, dit keer

Nellie van den Hurk
Nellie van den Hurk
Als iemand het verdient om eens in de
schijnwerper te staan is het Nellie, sinds
jaar en dag vrijwilliger geweest bij de
Seniorenvereniging. Helaas sinds kort in
verband met haar gezondheid niet meer
actief, reden om nog eens met Nellie te
praten over wie ze is en wat haar bewogen
heeft om zoveel voor anderen te
betekenen.

Wat deed Nellie zoal voor onze vereniging?
Je kunt beter zeggen, wat heeft Nellie niet
gedaan, ze heeft zich ca. 25 jaar ingezet in
allerlei functies voor onze vereniging, ze
verdient het om nog even in het zonnetje
gezet te worden na deze lange tijd van
vrijwilliger voor onze vereniging!
Nellie van den Hurk – Buijks
Nellie komt oorspronkelijk uit Raamsdonkveer, haar ouders hebben altijd gevaren.
Ze vertelt: “In ben in 1942 geboren, na een
jaar kreeg ik een broer en later nog een
zus”. Wel heftig zeg ik, met ouders en
3 kinderen op de boot. “Mijn ouders waren
ook schipperskinderen, die waren niet
anders gewend”, vertelt Nellie. Tot de
7 jaar verbleef Nellie aan boord en daarna
ging ze naar het internaat voor de
schipperskinderen in Oegstgeest. Nellie
heeft het altijd heel goed gehad in het
internaat. Ik herken die negatieve
verhalen over de internaten ook helemaal
niet, zoals ze tegenwoordig verteld
worden zegt ze. Het was een mooie tijd en
de zusters die daar les gaven waren goed
voor ons, er was structuur maar ook genegenheid. De nonnen hadden geen
diploma’s, maar konden wel goed
opvoeden. Je kunt je voorstellen dat het
niet leuk was om afscheid te nemen van je
ouders om naar het internaat te gaan,
maar je werd altijd liefdevol ontvangen.

Franse les
Nellie was heel leergierig, van een zuster
kreeg ze extra Franse les. “Wij zouden met
de boot naar Frankrijk gaan en ik wilde
graag de taal daar spreken en verstaan,
dat is me
aardig gelukt”
Ze vond
Franse les
leuker om te
leren dan het
Nederlands,
ze is altijd
liefhebber
geweest van
de Franse
Foto Marian van Leeuwen
muziek en
wilde graag
weten waar over gezongen werd. Op haar
reizen met de boot naar Frankrijk kwam
haar kennis van de Franse taal ook goed
van pas. En zo ook met de Duitse taal, die
leer je vanzelf zegt Nellie als je zoveel over
de Duitse wateren gevaren hebt. “Daarom
vond ik het redactiewerk ook zo leuk, Ik
heb ook veel reisverhalen gemaakt voor
ons blad het Seniorencontact en ons
Buukske”, vertelt Nellie.
Ontmoeting in Rotterdam
Hoe ben je dan toch in Beneden-Leeuwen
terecht gekomen vroeg ik.
Ik heb tot mijn 17e op het schip van mijn
ouders meegevaren en geholpen, ze
vervoeren van alles, meestal naar Duitsland. Piet zat bij een kameraad van mijn
ouders op het schip als matroos en die
boten lagen een keer samen in Rotterdam
in de haven, toen zeiden die kameraden
tegen Piet, ”Breng ons maar even naar
Buijks, die heeft nog 2 dochters is dat niks
voor jou?” Zo is het gekomen. Ik weet nog
dat we voor het eerst samen naar de
bioscoop zijn geweest in Rotterdam en
naar een park bij de Euromast en met mijn
18e verjaardag kreeg ik een mooi bos rode
rozen!. Toen Nellie 19 jaar was is ze met
Piet getrouwd en samen hebben ze veel
voor hun beroep gevaren.
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Enkele jaren later kregen ze een zoon Erik,
toen die groter werd, zijn ze aan de wal
gegaan in Beneden-Leeuwen. Daar zijn ze
altijd blijven wonen en werken, met hun
zoon en schoondochter en 2 kleinkinderen
in de buurt.
De Pieternel
Niet alleen beroepsmatig hebben Nellie en
Piet gevaren maar ook voor de hobby op
een mooie zeilschip de “Pieternel”, een
zeewaardig schip van 15 m. lang. Nellie
staat zelf ook graag aan het roer om de
rivieren en de wateren in Nederland en in
het buitenland te bevaren. Vele mooie
tochten hebben ze gemaakt, meerdere
keren zijn ze ook naar “Sail Amsterdam”
geweest, een groot botenevenement in de
grachten en het IJ van Amsterdam.

Nog leuke dingen doen.
Nu het vrijwilligerswerk niet meer mogelijk
is, blijft Nellie nog graag meedoen met activiteiten van onze vereniging. Ze is nog bij
het bowlen en gaat graag kaarten op de
vrijdagmiddag. Daarbij iedere dag twee
keer wandelen met de hond, lekker in de
buitenlucht en tochten maken met de boot.
Wat vind je goed bij onze vereniging?
“Dat het zo’n hechte club is en dat er de
laatste jaren zoveel jongere ouderen
bijgekomen zijn. En dat ze er samen weer
de schouders onderzetten om “Ons Huukske” te verbouwen, zodat we een mooie
grote zaal krijgen voor de activiteiten”.
Verrassing voor Nellie

Graag sociaal bezig
Van huis uit leerde Nellie dat het veel
meerwaarde heeft om iets voor anderen
over te hebben. Met haar 49 jaar is ze al
begonnen bij de Seniorenvereniging.
Best wel jong voor een ouderenvereniging,
maar ze had een grote interesse voor alles
wat bij de vereniging gebeurde. Ze is
begonnen met de Bingo samen met Riet
Vos, zo heeft ze ook mede het bowlen
georganiseerd en samen met Riet Maas
vaak met het kerstdiner geholpen en ze is
jaren ouderen- en belastingadviseur
geweest, ze was bestuurslid en ook nog lid
van de redactie van Ons Buukske, kortom
teveel om op te noemen. En dan ook nog
tijd vinden om actief te zijn in de
dorpspolitiek, in de gemeenteraad, om zich
in te zetten voor de inwoners van
Beneden-Leeuwen en de randdorpen.
Een “bezige bij” al die jaren, des te
moeilijker is het dan om te ervaren dat niet
alles meer mogelijk is, als je ouder wordt.
Een mooie uitspraak van Nellie is:
“Je wordt ouder, maar ik weet nog heel
veel wat de jongeren niet weten”.
Dat blijkt ook uit de mooie verhalen over
het schippersleven!
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Foto Marian van Leeuwen

Op vrijdag 25 oktober, kwamen Gé van
Hees en Gerrit Sepers bij Nellie op bezoek
om haar te bedanken en afscheid te
nemen van Nellie als ouderen- en belastingadviseur van de seniorenvereniging.
Nellie, bedankt voor je gastvrijheid en voor
je mooie verhalen over vroeger en nu.
Marian van Leeuwen

Foto’s
Marian van Leeuwen
en internet

DRUKKE TIJDEN!!
Bijdrage Henry Engelaer

Wie had zich kunnen voorstellen dat het
uitstel, van de aldoor beloofde zekerheid,
in ons oude Huukske gehuisvest te kunnen
blijven, zoveel invloed zou hebben op de
ontwikkelingen binnen onze vereniging van
de laatste twee jaar.
Toen wij, na de nodige verbouwingen en
andere inspanningen, naar ons huidige
HUUKSKE verhuisden, schreef ik, dat we
wellicht iets hadden moeten inboeten op
het mooie interieur van de accommodatie
bij de Hey-Acker, maar dat we daar tegenover ook snel gewend, vertrouwd, ja zelfs
een beetje verknocht zouden geraken aan
de nieuwe situatie.
Dat is ook duidelijk gebleken. Ik vind dat
we de afgelopen twee jaar prima gehuisvest zijn geweest en heb zelden aan de
oude situatie teruggedacht.

Het is ook nog al wat hetgeen er moet gebeuren en daarom zijn we blij met zo veel
enthousiaste vrijwilligers. Zij verdienen ontegenzeglijk een pluim!
In de gehele procedure stond natuurlijk niet
alleen het bestuur, bij monde van de A.C.
Commissie aan de basis van alle ontwikkelingen. In onderhandelingen zijn het altijd
twee partijen die het met elkaar eens moeten worden.
Bij de uiterst positieve gesprekken met de
verhuurders van ons clubhuis mag ook wel
even worden stilgestaan. In ons geval betekenen dat de heren Theo van den Bosch,
Geert van Tiem en Martin Scherpenborg.
Zij hebben ons uiteindelijk in hun coulance
in staat gesteld deze nieuwe fase in het
bestaan van onze vereniging, met een gerust hart in te gaan.

Kort en goed, allen die op welke wijze dan
ook een steentje hebben bijgedragen en
In de afgelopen twee jaar heeft 'ons clubje' nog zullen bijdragen aan de realisering van
ontegenzeggelijk een flinke positieve ontonze vernieuwde accommodatie, namens
wikkeling doorgemaakt. Ons ledental is
bestuur en leden, zeer bedankt!
mooi op pijl gebleven, er is een aantal
Met z'n allen gaan we er weer een mooi,
nieuwe activiteiten opgestart en er zijn er
nieuw en fris verenigingsjaar van maken.
nog in ontwikkeling.
Dit alles was voor het bestuur aanleiding te Graag wil ik tenslotte aan alle leden nog
eens vragen of zij in eigen kring willen
onderzoeken of ingebruikname van alle
ruimten in ons clubhuis financieel een haal- proberen nieuwe leden voor onze vereniging te strikken.
bare kaart zou zijn.
In onze vorige editie lieten wij u al weten
dat er onderhandelingen liepen m.b.t. die
plannen. Inmiddels zal het iedereen wel
duidelijk zijn waartoe dit uiteindelijk heeft
geleid.

Het spreekwoord luidt immers: Hoe meer
zielen hoe meer vreugd!

Op de beide foto's een groot aantal leden
die de realisering mogelijk maken, gemaakt hebben en nog zullen maken.
Op het ogenblik dat ik dit neerschrijf is een Het was te verwachten dat niet iedereen bij
legertje van enthousiaste en vakbekwame de fotosessie aanwezig kon zijn. We
hechten er daarom ook waarde aan iederleden doende het gebouw optimaal geeen, die een bijdrage in welke vorm dan
schikt te maken voor nog meer expansie
ook heeft geleverd, te vernoemen en
van onze springlevende vereniging en dit
binnen een tijdsbestek van twee jaar. Was waarbij we hopen niemand over het hoofd
er twee jaar geleden al de nodige hectiek, te hebben gezien of zijn vergeten.
nu is dat niet minder het geval.
Mocht dat toch zo zijn, onze excuses en
horen we dat graag zodat we dat t.z.t. toch
recht kunnen zetten.
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Foto Henry Engelaer

Op de foto van links naar rechts:
Martin Scherpenborg, Geert van Tiem, Gé van Hees, Theo de Leeuw, Theo van
den Bosch, Kees de Haas en Henry Engelaer.

Op de
foto
van
links
naar
rechts,
achterste rij:
Foto Henry Engelaer

Jan van Kerkhof, Bert van Os, Theo de Leeuw, Wil van Gent, Martin van Os,
Wil van Gelder, Toon Versteegh, Piet Kersten.
Middelste rij: van links naar rechts:
Geert van de Geer, Johan van Hulst, Lies van Gelder, Toon Koopmans, Joop
van de Weijer, Willy van Echteld, Kees de Haas.
Onderste rij van links naar rechts: Hans Viséé, Cees Jacobs, Frans Zondag,
Gé van Hees.
Verhinderd om te poseren, maar niet minder belangrijk, zijn:
Frans de Groot, Geert Herregraven, Tonny Crommentuijn, Riet Maas,
Willie Zondervan, Elly Koppes, Wil Kreuzen, Jeanne de Weijert,
Piet van Zwam, Martien Derksen, Jan Schouten.
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AFLEVERING 11 NIEUWE RUBRIEK. (geschreven op de elfde van de elfde!!!)

Over, van, voor en door leden!
Deze aflevering gaat over een legendarische dorpsgenoot en ondernemer, maar
bovenal over een sporter pur sang!
In aflevering 9 van deze rubriek bracht ik jullie Gerard van Zwam voor het voetlicht.
Hij was het die mij inspireerde om zijn sportieve loopprestaties.
In dat verhaal kwam ook de naam al voor van de man en lid van onze vereniging,
waarmee we nu deze rubriek nader kennismaken. Dat wil zeggen, dat er niet veel leden
en dorpsgenoten zullen zijn die The van den Bosch niet kennen. Zo ook ikzelf.
Omdat Gerard en The hun gezamenlijke passie voor het marathon lopen deelden en
die ook vaak samen hebben gelopen, was ik er, als verantwoordelijke voor deze
rubriek, zeer op gebrand ook The voor het voetlicht van onze vereniging te krijgen.
Dat viel geenszins mee, want The is in zijn bescheidenheid totaal wars van publiciteit.
Hij doet graag zijn dingetjes en doet dat goed en dat is het dan ook voor wat hem
betreft.
Nu recentelijk, in verband met de activiteiten rondom Ons Huukske, het persoonlijke
contact tussen The en zijn zakenpartner Geert van Tiem wat closer en frequenter
waren, hebben wij hen wat beter en op een andere manier leren kennen. Nu dus als
coulante zakenlieden ten opzichte van onze vereniging. Het liet mij niet los hem toch te
motiveren zijn verhaal aan ons te doen. Het heeft alsnog enige moeite gekost, maar hij
heeft tenslotte loyaal zijn fiat voor medewerking gegeven. Zelfs met een eigen verhaal en waarop ik niet gerekend had, meer in de veronderstelling dat het een interview zou worden en ik dus zelf het verhaal had moeten
schrijven.
Dat neemt niet weg dat ik toch nog een hele avond, ook
over allerlei andere zaken met hem te hebben gediscussieerd en dan ook een heel ander kant van de zakenman heb leren kennen.
Staande bleef wel, dat het zakendoen als een volslagen
ondergeschikt onderdeel van dit verhaal zou gaan innemen en naar mijn mening siert hem dat.
Onderstaand doet The zelf zijn verslag van een sportief
heden en verleden.
Ik leerde er in ieder geval een andere The van den
Bosch door kennen.
Henry Engelaer,
Op verzoek van de redactie van ONS BUUKSKE van
Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen, doe ik jullie
in vogelvlucht een verslag, in hoofdzaak gericht op hetgeen ik als sporter gedurende mijn leven zoal gedaan en
beleefd heb.
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Foto Internet

Ik ben Thé van den Bosch, geboren in Dreumel 12 september 1939.
Mijn oudste herinneringen uit mijn jeugd zijn de gebeurtenissen uit de laatste jaren van
de tweede wereldoorlog. We reden op de tanks van de Canadese soldaten mee naar
de gracht die daar gewassen werden. Dat er met kanonnen, die bij ons in de straat
stonden opgesteld, op Tiel geschoten werd, staat me nog helder voor de geest. We
schuilden 'snachts in de schuilkelder onder de grond, die mijn vader achter ons huis in
de tuin gemaakt had. Dat de protestantse kerk die 200 meter achter ons huis stond
helemaal plat geschoten werd staat me eveneens nog goed bij. Het was een grote rode
vuurzee.
Die herinneringen van dat oorlogsgeweld zijn me helderder bijgebleven dan de eerste
jaren van de lagere schooltijd.
Na de lagere school heb ik de MULO gedaan. Ik was nog pas 18 toen ik al als telegrafist bij de marine, gedurende 21 maanden mijn militaire dienstplicht volbracht.
Leuke tijd vond ik het. Aan boord van diverse marinevaartuigen heb ik een aantal zeereizen gemaakt en het geleerde in praktijk gebracht. Ik heb nog steeds contact met een
aantal maten uit die tijd!
Na mijn militaire diensttijd heb ik mijn aannemersdiploma gehaald en ben ik op mijn
24ste als zelfstandig ondernemer gestart met een bouwbedrijf. Ik heb altijd hard en
vooral ook altijd lang gewerkt. Werken was voor mij geen moeten, ik deed het altijd met
veel plezier. Gedurende mijn werkzame leven heb ik een mooi bedrijf opgebouwd en
waarop ik in alle bescheidenheid ook wel een beetje trots ben.
De basis voor het succes is grotendeels terug te voeren naar de goede en vakbekwame mensen waarmee ik samenwerkte en nog steeds samenwerk!
Omdat ik me in de hectiek van de eerste jaren van mijn
ondernemerschap helemaal geen tijd gunde ook maar iets
aan sport te doen, ben ik daar op mijn 32ste weer mee
begonnen. Voor die tijd voetbalde ik wel al bij Aquila. Ik
begon weer met voetballen. Verder met tennissen, skiën
en hardlopen. Omdat ik aldoor meer op kantoor werkte
moest ik ergens mijn energie in kwijt, vandaar! Later, op
mijn 50ste ben ik ook nog gaan bergbeklimmen en marathon lopen. Ik heb er in totaal elf gelopen. Voor elk kleinkind één!

De bergsport spreekt meer tot de verbeelding en is ook
absoluut een verhaal apart.
Ik had contact met Gerrit Sepers. Hij vroeg me of ik met
hem mee wilde gaan toer-skiën om materiaal en uitrusting
te testen. Samen met hem, heb ik toen gedurende bijna
een hele week, de langste piste van Chamonix naar
Zermatt gedaan. Daar leerde ik de gidsen Eduward Bekker en François Verhoeven kennen, waarmee ik later tien
toppen boven de 4000 meter rond de Matterhorn heb
beklommen. Ik was de enige deelnemer die ze alle tien
heeft gedaan, waaronder een keer drie op een dag!
Foto Thé van den Bosch
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François Verhoeven zei tegen mij: “jij kunt veel meer, jij moet de zeven Summits gaan
doen.”

Die zeven Summits zijn de hoogste bergen van elk continent. Die uitdaging ben ik aangegaan.
De eerste was de Aconcaqua in Chilli, 6962 meter hoog. Zo'n expeditie duurde ongeveer drie weken. We vertrokken met 15 deelnemers en hebben met slechts drie man de
top bereikt.
Vervolgens Mount Mc Kinley in Alaska, 6200 meter hoog. Dit was een heel mooie,
maar zeer zware en technisch moeilijke beklimming. We zijn met z'n vieren van start
gegaan en hebben samen ook de top bereikt.
De Cartstensz Pyramide, 4884 meter hoog, op Australisch Nieuw Giuenea was heel bijzonder. Je waande je er duizend jaar terug, zo primitief was het daar. Geen elektriciteit,
geen telefoon. Communicatie ging er per tam-tam. Ze hielden er een zeer ongezonde
leefstijl op na, waardoor de gemiddelde leeftijd slechts 32 jaar was!
De hoogste berg in Europa is de Elbroes, 5642 meter hoog, in Georgië. Deze top heb ik
samen met twee Utrechtse broers beklommen.
De Kilimanjaro in Afrika, 5895 is meter hoog. Omdat ik door omstandigheden slechts
een week tijd had, ben ik daar alleen naar toe gegaan. Het is niet echt een beklimming.
Meer een heel zware wandeling naar boven en waarvan ik na drie dagen weer terug
beneden was.
De laatste van de voornaamste beklimmingen die ik heb gedaan is de Mount Vinson op
Antarctica. De top van deze beklimming ligt op 4901 meter.

Ook deze beklimming was buitengewoon bijzonder. Ik heb dat met Harry, Peter en Edward Bekker als gids gedaan. Daar op Antarctica was het zo stil je je eigen hart kon
horen kloppen. De sneeuw was er zo wit, dat een skibril je nog niet genoeg bescherming bood. Je verdroeg het licht gewoonweg niet! We droegen daar altijd een gletsjerbril. Dat zegt toch wel wat. Behalve licht, was het er ook extreem koud. De minimum
temperatuur op onze meters was min 50 graden onder nul, dus hoe koud het werkelijk
was hebben we nooit geweten. In de speciale tenten waarin we sliepen was het altijd
nog 22 graden onder nul. Het smelten van een pannetje ijs om water te maken, nam
wel een half uur in beslag.
In de periode dat wij daar verbleven kon je, indien je dat gewild zou hebben, aldoor
doorklimmen. Het werd er bijna niet donker. Onze behoeften en alle afval dat we produceerden, moest weer terug de rugzak in en diende teruggebracht te worden naar het
basiskamp vanwaar we vertrokken waren. Er werd daar geen kruimeltje achtergelaten.
Gedurende de beklimming van de zes beschreven toppen hebben we zo veel
meegemaakt dat met de beschrijving daarvan, wel 10 buukskes gevuld zouden kunnen
worden.
De Mount Everest heb ik niet beklommen. Mijn kleinkinderen speelden daarin een grote
rol. Ze vonden die berg te gevaarlijk voor Opa!! Ik heb nog wel de hoogste vulkaan van
de wereld beklommen. De Ojos del Salado, gelegen op de grens van Chillie en Argentinië, 6900 meter hoog. Deze beklimming was extreem zwaar. We waren met vijftien
klimmers begonnen, maar slechts met z'n tweeën hebben we de top bereikt. Je kunt je
dan enigszins voorstellen hoe dat is.
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Behalve de uitdagingen en de sportieve prestaties heb ik met mijn sporten heel veel
van de wereld gezien en ben ik op plaatsen en in natuurlijke gebieden geweest waar je
normaliter niet zo makkelijk naar toe gereisd zou zijn.
Aan het lijstje van sportieve uitdagingen had ik het al over de twaalf marathons en ben
ik drie keer naar Santiago de Compostella gefietst. Dat is een afstand van 2600 kilometer en niet helemaal over makkelijk begaanbare wegen en paadjes. De eerste fietstocht
reed ik met Jan van Leur, daarna met mijn zoon Richard en de laatste tenslotte met
mijn broer Gerard.
Dit was zo'n beetje in vogelvlucht mijn sportieve verleden.
Ik tennis nog steeds drie tot vier keer in de week en loop ook elke week nog hard.
Tenslotte ga ik ieder jaar nog wel twee keer skiën.
Bij dit alles voel ik me nog steeds behoorlijk fit en gezond!
Maar, een van mijn uitspraken is: “de ketting is zo sterk als de zwakste schakel.”
The van den Bosch.

Herkent U dit nog?

Bijdrage Geert Herregraven
De foto’s zijn afkomstig van de
Heemkundevereniging Leeuwen.

Leones.

Dit is een van de oudste foto’s van een seniorenelftal van Leones.
Het is een veteranenelftal, dat was aangevuld
met jonge spelers.
Op de foto staat de datum 13 oktober 1929. Het
jaar waarin Leones werd opgericht door Willy
Hol, Huub van Heertum en Jan Walraven (in
WOII gefusilleerd)
Staand van links naar rechts: Jan Scheeren,
Harry van Heertum, Hent Stevens,
Lado Kotoun, Hendrik van Lent, Jan Jurriens,
Frans de Groot en Piet Zondag.
Liggend: Hent van Sunten, Antoon Numans
(keeper van Leones I), en slager Wim Lemmers.

Parlevinker.

Foto: Parlevinker van Toebast

Een parlevinker is een ondernemer die vanaf
zijn boot goederen, meestal levensmiddelen,
verkoopt.
Wat wij tegenwoordig kennen als “De Strang”
was vroeger de natuurlijke haven van Leeuwen. Het winkelbestand aan de dijk was
aanzienlijk. De scheepvaart op de Waal werd
drukker en moest worden voorzien van
proviand
Rond 1950 voeren vanuit Leeuwen wel twaalf
parlevinkers
Nic Wakker, Nol van de Bogaard,
Frans Toebast, Wim Kolvenbach,
Martien Salet,Wim Gubbels, Joh. van Beek,
Kees Schoots en Rein Franssen.
In 1951 begon Cor Lemmers op 22 jarige
leeftijd met zijn varende slagerij.
Toon Udo met een olieboot en Nol van de
Bogaard (een neef van bovenstaande Nol) met
de waterboot.
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HET BESTE PAARD VAN STAL!!
Mag ik dat zo voorzichtig formuleren?
Jawel, ik heb het dan over
Henk!

Foto Henry Engelaer

Foto Internet

Ja, welke Henk dan wel?
Henk Willems natuurlijk.
Hij komt nog nergens in onze
dankbetuigingen voor, terwijl
hij waarschijnlijk één van de meest trouwe medewerkers
in ons 'vernieuwde Huukske” is. Dat willen we graag
even rechtzetten.
Namens leden en bestuur:

Bedankt Henk!!
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In de oorlog kwam
bij een gezin in
Alphen een
Canadese soldaat.
Hij vroeg om iets
te eten.
Natuurlijk,
zei moeder.
Schuif maar aan.
Ze vroeg hem Waar
kom je vandaan?
Hij zei,
What do you say?
Toen zei de zoon,
moeder dat verstaat
hij niet
Ben je getrouwd,
heb je ook
kinderen vroeg
moeder weer.
Waarop de zoon
herhaalde moeder
dat verstaat hij niet.
Toen liet de moeder
een dikke scheet.
Waarop de zoon zei
moeder wat doe je
nou!!
Waarop moeder zei
Och dat verstaat hij
toch niet.

De overblijvende letters invullen in de vakjes
bij oplossing. Ze vormen een belangrijk iets bij onze vereniging.
Mail de oplossing door naar leeuwdetheo@hotmail.com onder
vermelding van oplossing woordzoeker december 2019.
Of op een briefje met de oplossing, naam en adres in de
brievenbus op de Parkstraat 30, Beneden-Leeuwen.
Uiterste inzenddatum 15 januari 2020.
Leden van het bestuur zijn uitgesloten van deelname.
Per echtpaar slechts een inzending van de oplossing mogelijk.
Onder de goede oplossingen verloten we een cadeaubon van € 15,beschikbaar gesteld door Zondag & Van Wel groenten en fruit, te
besteden op de weekmarkt van vrijdagmorgen in Beneden-Leeuwen.
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DANSEN

KAARTEN

Ons
Huukske

September t/m mei
Een keer per week op:
dinsdagavond
van 19:00 uur tot 21:00 uur

Kees de Haas
 06-30243881

SJOELEN

Ons
Huukske

Ons
Huukske

September t/m april
Een keer per week op:
vrijdagmiddag
vanaf 14:00 uur
informatie bij:

informatie bij:

BINGO

Leo Janssen
 0487-592861

INTERNET-CAFE

Oktober t/m mei
Een keer per maand
Elke 1e maandag
van 14:00 uur tot 16:00 uur
Informatie bij:

Willie Zondervan
 06-23798092

BOWLING
Moeke
Mooren
Appeltern

Ons
Huukske

September t/m mei

Gehele jaar

maandagmiddag
van 13:30 uur tot16:00 uur

Op afspraak

informatie bij:

informatie bij:

Theo de Leeuw
 06-46445622

SCHILDER CURSUS

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

Kees de Haas
 06-30243881

DAMMEN

ONS
HUUKSKE

Dinsdagmiddag
13:30 tot 16:30 uur

September t/m mei
2e dinsdag van de mnd.
van 10:00 tot 11:00 uur

Kees de Haas
 06-30243881

Riet Maas
06-81730901

JEU des BOULES

Ons
Huukske

September t/m mei
Wanneer?
Tijd?

opgeven bij:

opgeven bij:

informatie bij:

Willie van Gelder
 0487-592373
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Tuin
Elisabeth

Gehele jaar
dinsdag woensdag en
donderdag middag
van 13:30 uur tot 16:00 uur
opgeven bij:

Wil van de Zandt
 0487 591078

BILJARTEN
Ons
Huukske

BOETSEREN

KANTKLOSSEN

Ons
Huukske

Ons
Huukske

Iedere werkdag

September t/m mei

September t/m april

van 13:00 tot 17:00uur
ma. di. wo. competitie tot
15:00 uur

Iedere week op woensdag
van 10:00 tot 12:00 uur

Een keer per week op:
maandag
van13:30 uur tot 15:30 uur

opgeven bij:
Arnold v. Rossum
 0487-593049

opgeven bij:
Cis v.d. Pol
0487-593169

ma, wo, vrijdagavond vrij
biljarten:
van 19:00 uur tot 21:00uur

opgeven bij:
Jan Schouten
 06-30601581

BEWEGEN

FIETSEN

De
Rosmolen

Vertrek
vanaf
Ons
Huukske

September t/m mei
Elke week op:
woensdag
van 11:00 uur tot 12:00 uur

opgeven bij:
Riet Maas
 06-81730901

HANDWERKEN
Ons
Huukske

KOERSBAL

Mei t/m oktober
Elke
woensdagmiddag
Start om 13:30uur
Afstand 20 tot 40 km

opgeven bij:

Kees de Haas
06-30243881

KALLIGRAFEREN

Ons
Huukske

September t/m april

Elke week op:
donderdag
van 14:00 uur tot 16:00 uur

informatie bij:
Sjaan de Haas
 0487-593182

KUNSTGROEP

Ons
Huukske

Op
Locatie

September t/m april

September t/m april

4x per jaar

Elke week op:
dinsdag
van 13:30 uur tot 16:00 uur

Elke week op:
maandag
van 09:30 tot 11:30 uur

Zie info in Ons Buukske
of de Nieuwsbrief

opgeven bij:
Tonny Crommentuyn
0487-591753

opgeven bij:
Gerda Bouman
 0487-514481

informatie bij:
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Riet Maas
 06-81730901

BELANGRIJKE MEDEDELING:
KBO-Brabant heeft in samenwerking met VGZ een collectieve en
betaalbare zorgverzekering speciaal voor senioren.
U kunt hierover lezen in de ONS van november of op de website
www.vgz.nl/kbobrabant
De aanvullende verzekering heeft bijvoorbeeld
32 behandelingen fysiotherapie.
Het is nu de tijd om te kijken of u anders/beter
verzekerd wilt zijn.
Als u de ONS digitaal wilt lezen ga naar: www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
Bridgen

YOGA

Ons Huukske

Ons Huukske

September t/m april
donderdagmiddag
van 14:00 uur – 16:30 uur

September t/m april
Vrijdagmorgen
aanvang 10:00 uur

opgeven bij:

opgeven bij:

Kees de Haas
 06-30243881

Dansen/Knipoog

Kees de Haas
 06-30243881

Open Eettafel

Reizen

Ons
Huukske

Ons Huukske
Gehele jaar
donderdagmorgen
van 10:00 uur – 11:00 uur
opgeven bij:

Lies van Gelder
 0487-592373

U wordt via Ons Buukske
of Nieuwsbrief
geïnformeerd.

2e woensdagmiddag
van de maand
aanvang 12:00 uur
opgeven bij:

Willie Zondervan
06-23798092
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opgeven bij:

Riet Maas
 06-81730901

27

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

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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Zandstraat Beneden Leeuwen

Horst 3 Druten
Holenbergseweg 11 Wijchen
z.s.m. weer in Beneden Leeuwen

Berg
Woninginrichting
Zandstraat 106B
Beneden Leeuwen

Eye Wish Opticiens
Beneden-Leeuwen
Zandstraat 121
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Voor steunzolen,
teenortheses en schoenadvies

Aangesloten
bij de Stichting LOOP
Erkend door
zorgverzekeraars

Beatrixstraat 20,
Beneden Leeuwen (bij de poli
ziekenhuis in Zorgcentrum
St.Elisabeth).
Voor afspraken: 024-6635977
Biologisch Melkveebedrijf en
Zorgboerderij
(Gespecialiseerde) dagbesteding
voor ouderen
Biologische
warme
maaltijden
Zorg en
begeleiding
op maat

Beneden-Leeuwen
Ingang Beatrixstraat

Zandstraat 53-02

Mantelzorg ondersteuning

6658 CM Beneden-Leeuwen
Tel: 0487-849303

Weekend dagopvang
Mosterdwal 10

Openingstijden:

6658 KT Beneden Leeuwen
0487-591416
www.henricushoeve.com
info@henricushoeve.com

maandag 13:30 uur tot 17:30 uur
di. t/m vr. 09:00 uur tot 17:30 uur
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Burendag 2019

Dankzij sponsor Douwe
Weet u,
Egberts was
Een andere naam voor toendra?
de koffie gratis
Wanneer de eerste man op de maan
en werden de
landde?
deelnemers
De bovenste kleur van de regenboog?
zelfs aan de
De trui van de tourwinnaar die het hele
tafels door Wil
jaar gedragen mag worden?
bediend omdat de deelneKunt u alle vragen met ja beantwoorden: mers af en toe slokje water nodig hadden
Heel goed.
na sommige discussies over de antwoorNiet alle vragen goed, dan moet u volden!
gend jaar zeker naar de gezellige jaarlijk- Een drankje tot besluit om nog even
se burendag komen waar dit soort vragen gezellig na te praten over een leuke
beantwoord moeten worden onder leiding middag die door Kees de Haas perfect
van een geweldige quizmaster.
georganiseerd was.
Zaterdag 28
september
2019 werd voor
de 2e keer de
burendag georganiseerd voor
de leden van
de seniorenvereniging.
Na de uitleg door Kees over het verloop
van de quiz werden er 8 teams gevormd
die de strijd met elkaar aangingen.
In de eerste ronde moesten 4 teams beginnen met 25 vragen die (voor de eerlijkheid) op een bord geschreven moesten
worden en door de wachtende teams gecontroleerd werden.

Er was dus 2x een eerste ronde waaruit
de nrs. 1 en 2 doorgingen naar de
tweede ronde tegen de nrs. 3 en 4 uit de
eerste ronde. In deze ronde werden er 15
vragen gesteld.
Hierna gingen de nrs.1 en 2 door naar de
derde spannende ronde, bestaande uit 10
vragen. Met een minieme voorsprong werd deze gewonnen door team
La Rapiña dat bestond uit Annie ,
Arnold en Peter met als beloning een
heerlijke traktatie aangeboden door
De Tweeling uit Beneden-Leeuwen.
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PS: Weet u nog een mooiere naam voor
een team dan:
Koningsteam - Wilian- De Jonge dames Grutto’s - Survivals- Hecorystien - Klaverjassers - La Rapiña?
Dan moet u volgend jaar zeker meedoen.

Namens de survivals,
Nellie, Wilma en Lenie

Fit blijven bij de Seniorenvereniging!

Bijdrage en foto:
Marian van Leeuwen

Coby van Kerkhof
Je gelooft het niet, maar hiernaast staat een dame op
de foto van 93 jaar.
Onder de leiding van Iny van Koolwijk doet Coby al
bijna 40 jaar mee met de gymclub van de
Seniorenvereniging 50 +, die op woensdagmorgen in
de Rosmolen actief is.
Ze is in niets de mindere van de jongeren!
Voor alle leden van de gymclub, die momenteel
21 leden kent is Coby een voorbeeld.
Zo zie je maar weer, bewegen is gezond en houd je jong!

33

Belangrijke telefoonnummers!
Algemeen alarmnummer (als elke seconde telt)

112

politie, brandweer, ambulance)
Geen spoed, wel politie

0900 88 44

Ambulance

024 322 22 22

Brandweer

024 355 55 55

Vrijwillige brandweer

088 457 55 00

Apotheek West Maas en Waal

0487 59 72 22

Huisartsen Beneden-Leeuwen

Huisartsenpraktijk Dokthuis, Beneden-Leeuwen

0487 59 12 25

Spoednummer

0487 59 44 66

Huisartsenpraktijk Lansdorp, Beneden-Leeuwen

0487 59 14 14

Huisartsenpost Tiel

0900 706 05 04

Tandartsen
R.J.M. van Swaaij, Beneden-Leeuwen

0487 59 13 50

Tandartsenpraktijk, Beneden-Leeuwen

0487 59 23 03

Dierenarts

Dierenkliniek Beneden-Leeuwen

0487 59 22 33

Gemeentehuis

0487 59 95 00

Calamiteitentelefoon, buiten kantooruren

06 55 77 44 55

AED APPARATEN in Beneden Leeuwen:
 Zorgcentra St. Elisabeth Rozenstraat 10
 Supermarkt Lidl Zijveld 1……………. (tijdens openeningstijden winkel)
 Tennisvereniging LEWABO De Peel 10
 Nabij MFA De Rosmolen aan de Leliestraat

 Brandschoon Zandstraat 120……….. (tijdens openeningstijden winkel)
 Global Paint Veesteeg 12 Boven Leeuwen
 Gemeentehuis Dijkstraat 11
 Sportschool Clever-Fit / Supermarkt Jumbo Nijverheidsstraat 4
 Training en Zo Rozenstraat 20 ……….(tijdens openeningstijden winkel)
 Bike Totaal v/d Geer Dorpsplein 40…..(tijdens openeningstijden winkel)
 Wielstate ingang Wielstraat 100
 Bieman de Haas Van Heemstraweg 25 (tijdens openeningstijden bedrijf)

 Henricus Hoeve Mosterdwal 10a
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Bestuur
Gé van Hees
06 28878713
Jeanne de Weijert 0487-592519
Theo de Leeuw
06-46445622
Willie Zondervan
06-23798092
Riet Maas
0487-592135
Leo Janssen
0487-592861
Kees de Haas
0487-501533
Lies van Gelder
0487-592373
Henry Engelaer
0487-596722
Peter Verver
06-13700945
Vrijwillige Belastingconsulenten
Martin Andela
0487-593315
Atie Verheijden
0487-592372
Gerrit Sepers
06-51600425
Kees de Haas
0487-501533

Vrijwillige Ouderenadviseurs
Gerrit Sepers
06-51600425
Mari Heerkens
0487-591929
Heleen Somford
06-10600601
Ben Schonenberg 06-10618797
Klussendienst:
Leo Janssen
0487-592861
Website: Robert Henzen
Kees de Haas
0487-501533
Redactie: Ons Buukske
René Theunissenhermanenrene@gmail.com
Marian van Leeuwen
marian.vanleeuwen@hotmail.com
Engelaer adioslabor@hotmail.com

Henry
Jeanne de Weijert (eindcontrole)
Ben Schonenberg
svblbs@gmail.com
Vrijwilligers ondersteuning
Willie Zondervan
06-23798092
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1e secr. / plv. voorzitter
ledenadministratie
1e penningmeester
2e penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
aspirant bestuurslid
Seniorenvereniging 50+
Postadres
Zonnebloemstraat 3
6658XK
Beneden-Leeuwen
 ingang Seringenstraat.
RaboBank IBAN rek.nr.
NL95RABO 0105812153
Lidmaatschap € 22,50 p/jr.
Collectiviteitnummer
KBO - Brabant is:
207.000.837
Opzegging lidmaatschap
bij Jeanne de Weijert
tel: 0487-592519 of
jeannedeweijert@outlook.com

WEBSITE
www.seniorenleeuwen.nl

FACEBOOK
Facebook.com/
seniorenleeuwen
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