■
■ Oplage 600
Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen Jaargang: 2020 ■ Uitgave 3 ■ Maart

ONS BUUKSKE
Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

ONS BUUKSKE

Namens Bestuur en Redactie
Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
GEEN NIEUWSBRIEF
GEEN ONS BUUKSKE

ONS BUUKSKE
ONS BUUKSKE

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

ONS BUUKSKE

DE WARE KUNSTENAAR BIJ HET JUISTE KUNSTWERK

CONTACTBLAD VAN, VOOR, OVER EN DOOR SENIOREN

Van de bestuurstafel:

Het bruist van de activiteiten in Ons Huukske. Na de overweldigende openingsreceptie
is ons verenigingsgebouw op steeds meer
dagdelen open. Nadat sinds enkele maanden
Yoga op vrijdagmorgen is gestart met iets
teveel deelnemers van 10.00 – 11.00 uur is
de groep inmiddels gesplitst, groep 1 van
09.00 -10.00 en groep 2 van 10.15 – 11.15
uur. In beide groepen zijn nog enkele plaatsen vrij. De bridgecursus is nu zover gevorderd dat de deelnemers thuis kunnen bridgen. Met de boetseerclub is afgesproken dat
er een aantal liefhebbers bij kan komen zodat deze vergrote ruimte ook rendabel
wordt. Door de grote toeloop van nieuwe
biljarters zijn de speeltijden uitgebreid, nadat al een jaar op 3 avonden van 7.00 – 9.00
uur wordt gespeeld is daar nu dinsdagavond
bijgekomen, alsmede 3 ochtenden van 10.00
– 12.00 uur. Ook het dansen op dinsdagavond is gesplitst: van 18.30 – 20.30 uur
dansen de gevorderden, van 20.30 – 22.30
uur krijgen de beginners les. En voor de
schildercursus hebben we iemand, die pas
kort lid is van onze vereniging, bereid gevonden de lessen van Thea Rademakers
over te nemen maar dan wel met haar eigen
manier van werken. Het wil alleen nog niet
zo goed lukken met het opzetten van een
dam- en schaakcursus waarvoor u zich nog
steeds kunt opgeven, de instructeurs zijn er
klaar voor en staan te popelen om u de
kneepjes van het vak bij te brengen.
De grote interne verbouwing is achter de
rug maar de bouwcommissie zit elke 2 à 3
weken bij elkaar om nog kleinere en grotere
klussen te klaren. Regelmatige bezoekers
van Ons Huukske kunnen dit op de voet
volgen.

Er zijn intussen zonnepanelen op het dak
gelegd en de installatie is opgeleverd. De
achterwand met beamerscherm heeft een
kleurtje gekregen. We zijn druk bezig de
bergingen opnieuw in te richten en de grote
zaal zal volledig worden voorzien van een
systeemplafond (nu tweederde). Eén van de
klussen die we in het voorjaar gaan aanpakken is de parkeerplaats, we zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken. Als alles
volgens plan verloopt zal tijdens het zomerreces de vloer worden aangepakt en aansluitend de vloer van de kunstkamer hiermee
zijn dan de grotere klussen afgerond. Diverse kleine klussen worden regelmatig van
onze lijst geschrapt als ze zijn afgerond. Als
er zaken zijn waarvan u denkt dat ze op onze klussenlijst thuishoren laat het ons weten.
De commissie bestaat uit Henry, Theo, Kees
en ondergetekende.
Gé van Hees

Het moet een heel goede spr eker zijn
die een zwijger kan verbeteren.
Vroeger was het een gr oot wonder
als een ezel praatte.
Nu is het een groot wonder
als een ezel zich stilhoudt.
Het is moeilijk om iemand
die over het paard getild is
weer in het zadel te krijgen.
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GEKLETS van TEUN en BETS
Gelukkig, de carnaval is
weer achter de rug.

Bij onze vereniging doen
we dat niet, we houden
van feesten en gezelligheid zonder gek te doen.

Hoezo? Zijn ze dan nog
niet uitgewerkt? Ik ben
benieuwd naar wat ze nog
van plan zijn te veranderen.

Waarom, hou je niet van
feesten en gezelligheid?

Op woensdag 25 maart is
de algemene ledenvergadering. Hebben we daar
nog iets te vertellen?

De algemene ledenvergadering hoeft in ieder geval
niet te veranderen. Hooguit
een nieuwe voorzitter!
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Dat wel maar sommige
mensen doen zo gek.

Ik denk het niet. Misschien
wil ik vragen naar de
plannen voor de komende
maanden.

Ja, inderdaad. Die is altijd
een feest en gezellig. Vooral de bingo met leuke prijzen is een hoogtepunt.

Bijdrage: Henry Engelaer

En dat swingt maar door!!!!
Deze slogan is niet alleen van toepassing op
het aantal nieuwe leden dat zich de laatste
weken heeft opgegeven, waardoor gaan we
nu met ons ledental richting 700 gaan. Ook
gaat het niet over het aantal nieuwe activiteiten die recentelijk zijn opgestart en ook
niet over de activiteiten die we nog willen
opstarten.

De eerstvolgende vrije
dansavond is
gepland op
31 maart
2020.
Locatie:
Clubhuis
ONS
HUUKSKE,

Nee, ik wil jullie allen nog eens met nadruk
wijzen op de vrije dansavonden.
Die vrije dansavonden zijn een voortvloeisel uit de danslessen.
(Was een nieuwe activiteit)!!

Zonnebloemstraat 3, ingang Seringenstraat.
Aanvang 20:00 uur. Zaal open 19:30 uur.
Toegangsprijs € 2,50 inclusief twee consumptiemunten! Ondanks deze lage toegangsprijs is ook onze clubkas er toch bij
gebaat.

Op het einde van de eerste cursusperiode
hebben we een feestavond georganiseerd.
Later hebben we een aantal van die vrije
dansavonden tussen het lesrooster ingepast
en die natuurlijk voor zowel de cursisten,
alsook voor niet cursisten en zelfs voor
niet-leden uit geheel Maas en Waal toegankelijk waren.

Laat je verleiden door de ambiance, de muziek en het gezelschap!!

Onder leiding van Kees en Antoinette de
Haas, Lies en Willie van Gelder begint deze
vrije dansavond uit te groeien tot een eclatant succes, getuige de laatste avond op
14 januari j.l.
Samen met Beppie Konings is onze grote
zaal met leuke feestverlichting, een open
haard en geweldige dansmuziek omgetoverd tot een ware “ball-room” waardoor er
een romantisch sfeertje ontstaat dat geheel
bij zo'n gelegenheid past.

Horst 3 Druten
Holenbergseweg 11 Wijchen
Waterstraat 29 Beneden Leeuwen

Wat let jullie om er ook eens aan deel te
nemen als jullie weten dat van de 45 bezoekers van de laatste keer er zelfs deelnemers
uit Dreumel tot uit Nijmegen kwamen.
Omdat de meerderheid van de aanwezige
dansers “meisjes” zijn, doen we speciaal
een dringende oproep op alle mannelijke
“singles” ook eens een avondje met de
beentjes van de vloer te gaan, zodat er ook
nog wat meer evenwicht in het gezelschap
komt.
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Voor steunzolen,
teenortheses en schoenadvies

Aangesloten bij
de Stichting
LOOP Erkend
door zorg
verzekeraars

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

Beneden-Leeuwen
Ingang Beatrixstraat

Zorg en
begeleiding
op maat

Zandstraat 53-02
6658 CM Beneden-Leeuwen
Tel: 0487-849303

Mantelzorg ondersteuning

Openingstijden:

Weekend dagopvang
Mosterdwal 10
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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colofon

Kleding inzamelingsactie

ONS BUUKSKE is een
uitgave van
Seniorenvereniging 50+
Beneden-Leeuwen en wordt
4 x per jaar bezorgd bij
660 leden.

De Leeuwense Vrouwenvereniging
houdt een kleding
inzamelingsactie voor de
METAKIDS.nl
Stop metabole ziektes
bij kinderen.
Wat kan er in? Schone nog
bruikbare kleding en schoenen en huishoudtextiel.
Niet in de zakken: tuinkussens-kussens- dekbedden of dekens.

seniorenleeuwen@gmail,com

Tel: 06-30243881

De zakken kunnen gebracht worden bij
Theo van Oijen, Zijveld 62, Beneden Leeuwen
Op vrijdag 27 maart van 9.00 uur tot 18.00 uur.
Inlichtingen bij Marian van Leeuwen, tel. 06-29319914
Jantje komt trots thuis met
zijn rapport met mooie
cijfers
“Hij heeft het verstand van
mij” zegt zijn vader
“Dat klopt zegt zijn vrouw,
want ik heb het nog”

Redactie:
Ben Schonenberg
Marian van Leeuwen
Henry Engelaer
René Theunissen
Jeanne de Weijert
Kees de Haas

Een man zei tegen zijn collega
“Bij ons is het zo schoon
We kunnen van de vloer eten”
Waarop zijn collega zei:
“Bij ons ook, er ligt van alles
op”

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

WEBSITE

www.seniorenleeuwen.nl

FACEBOOK

Facebook.com/
seniorenleeuwen
Verspreiding in 2020
ONS (KBO Brabant)
11x per jaar

ONS BUUKSKE
4x per jaar

Nieuwsbrief

6 of 7x per jaar
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Moos zit somber aan de bar te
kijken.
“Wat kijk je somber Moos?”,
zegt Sam.
“Is er iets aan de hand?”
Ja verschrikkelijk, één van mijn
beste vertegenwoordigers is
plotseling overleden.
“Wat had hij”, vraagt Sam
Groningen, Friesland en Drenthe
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HORIZONTAAL
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20

Olm

29

Bosgang
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Het heel moeilijk
hebben
Werk

21

Troefkaart

31

Dartel

11

Jaarlijkse feestdag

22

Beroep

34

Plaats in Drenthe

12

Slapen

23

Berg op Kreta

36

Godsdienstig

14

Dwaas

24

Vis

37

Ochtendgewaad

17

Handgreep

25

38

Muziekgezelschap

18

Terreinfiets

27

Dochter van Cadmus
Berichtje per telefoon
2

VERTICAAL

14

35

16

27
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Oplossing

2

Ordebroeder

9

19

Andermaal

26

Wreed heerser

12

Zachte
Franse
kaassoort
Internationale Arbeidsorganisatie
Verminderd met

3

Informatie

10

4

Kolensoort

28

Heel groot

5

Nederlandse norm

13

Zeer dun plastic

30

Gezelschapsspel

6

Weg

15

Melkwitte steen

32

Gevel

7

Liefkozing

16

Verlangen naar

33

8

Deel van een auto

18

Zware bijl

34

Stichting Leerplanontwikkeling
Vogel

35

Claim
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Mail de oplossing door naar
senver.tdeleeuw@gmail.com onder
vermelding van oplossing kruiswoord maart
2020. Of op een briefje met de oplossing
en naam en adres in de brievenbus op
Parkstraat 30, Beneden-Leeuwen. Uiterste
inzenddatum 15 april 2020. Leden van het
bestuur zijn uitgesloten van deelname.
Per echtpaar slechts één inzending van de
oplossing mogelijk. Onder de goede oplossingen verloten we 2 cadeaubonnen van
€ 7,50 beschikbaar gesteld door
Zondag & Van Wel groenten en fruit,
te besteden op de weekmarkt van vrijdagmorgen in Beneden-Leeuwen.

Op de FIETS op de FIETS ga je
HEERLIJK en het kost bijna NIETS !!

Van mei tot en met september fietsen wij elke
week op woensdagmiddag.
Om half twee is het verzamelen bij
Ons Huukske. Meestal zijn er acht tot tien
enthousiaste mensen die mee fietsen.
Soms zijn wij met z'n allen, twaalf in totaal.
Een groepje gezellige vrouwen en mannen die de
buitenlucht en beweging zoeken.
Eén van ons clubje bepaalt, bij toerbeurt, de route
en fietst voorop. Iedereen vindt dat prima, als we
maar fietsen !!

Oplossing woordzoeker december 2019:
activiteiten Winnaar: dhr. Bert Timmer

TE KOOP: SCOOTMOBIEL
merk 15 CYCLONE
7 jaar oud maar z.g.a.n.
prijs € 2.300,info onder tel nr. 0487 531517

Wij rijden per keer tussen de dertig en veertig km.
Halverwege de route gaan wij op zoek naar een
"tentje"voor koffie met gebak.
Dit is reuze gezellig en er wordt veel gelachen.
En... als de accommodatie geen gebak levert dan
halen wij het "toch" gewoon bij de supermarkt!
Na al dit lekkers "springen" wij weer op de fiets.
De routes zijn door heel Maas en Waal. Richting
Winssen, Bergharen, Appeltern, Maasbommel,
Dreumel en zelfs naar Rossum, Megen, Buren en
Kesteren.
In augustus maken wij een dagfietstocht en is de
afstand wel 50 km. Met een lunch onderweg, die
wij zelf meenemen, is een mooi plekje zo gevonden.
Aan het einde van de onze dagrit nemen we met
een zwaai afscheid van elkaar want ieder neemt
dan zijn eigen afslag naar huis.
Als het fietsseizoen voorbij is gaan wij met z'n
allen ergens een hapje eten.
Dit keer was het wokrestaurant favoriet.

Marian Sibrandi
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DANSEN

KAARTEN

Ons
Huukske

September t/m mei
Een keer per week op:
dinsdagavond
18:30 tot 20:30 gevorderden
20:30 tot 22:30 beginners

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

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

Leo Janssen
 0487-592861

Willie Zondervan
 06-23798092

INTERNET-CAFE

BOWLING
Moeke
Mooren
Appeltern

Ons
Huukske

September t/m mei

maandagmiddag
van 13:30 uur tot 16:00 uur

Gehele jaar

Iedere donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur
en op afspraak
informatie bij:

informatie bij:

Theo de Leeuw
 06-46445622

SCHILDER CURSUS

Dinsdagmiddag
13:30 tot 16:30 uur

Riet Maas
0487-592135

DAMMEN

Kees de Haas
 06-30243881

JEU des BOULES

Ons
Huukske

September t/m mei
Iedere woensdag van 10.00
tot 12.00 uur
tijdens de inloopochtend

opgeven bij:

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

Kees de Haas
 06-30243881

ONS
HUUKSKE

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

informatie bij:

Willie van Gelder
 06-20508429
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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
Wilma Bosman
 0487-592025

BILJARTEN
Ons
Huukske

Competitie

BOETSEREN

KANTKLOSSEN

Ons Huukske

Ons
Huukske

September t/m mei

September t/m april

Vrij biljarten

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:
Jan Schouten
 06-30601581

opgeven bij:
Lieda Dekker
 0487-561803

opgeven bij:
Gé van Hees
06-28878713

ma. di. wo. tot 15:00 uur
ma, di, wo en vrij. avond:
vanaf 19:00 uur
wo, do, vrij. ochtend
vanaf 10:00 uur
do, vr. vanaf 13:00 uur

BEWEGEN

FIETSEN

De
Rosmolen

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

opgeven bij:
Riet Maas
 0487-592135

HANDWERKEN
Ons
Huukske

KOERSBAL

Vertrek
vanaf
Ons Huukske

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:
Gé van Hees
 06-28878713

informatie bij:
Riet Maas
 0487-592135
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GROTE ENQUETE!!!! Wat nou grote enquête???!!!

Inderdaad, in het kader van het opstarten van nieuwe activiteiten willen we heel graag jullie mening
weten. Dat betreft kort en bondig gezegd, de aanleg van tenminste één, maar als we toch bezig gaan,
twee “jeu de boules” banen, links van het toegangspad van ONS HUUKSKE aan de Seringenstraat.
Jullie kennen allemaal dat Franse spelletje wel, dat met name door ouderen, tot zeer ouderen wordt
en kan worden beoefend.
De aanleg van die banen vergt natuurlijk weer een behoorlijke investering. Op zichzelf zitten we
daar niet zo mee, maar een bepaald aantal deelnemers zal toch noodzakelijk zijn om het ook financieel haalbaar te maken. Daarom willen we graag weten of er belangstelling is onder onze leden om
dit fantastische spel te gaan spelen. Het heeft geen zin om een baan aan te leggen als er niemand
komt jeu-de-boulen. Vanuit de koersbalgroep zijn er in ieder geval belangstellenden om rond ons
eigen Huukske te gaan jeu-de-boulen.
Wil je met hen meedoen, geef je op!!! Hoe meer zielen, hoe meer plezier in het jeu-deboulespelletje. Kees de Haas zit al weer klaar om je te noteren.
Tel: 0630243881 E-mail: khaas1951@gmail.com
Zodra we iets meer weten komen wij hierop acuut terug.
Dank bij voorbaat voor jullie reactie!!

Bridgen

YOGA

Ons Huukske

Ons Huukske

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

September t/m april
Vrijdagmorgen
aanvang 09:00 en 10:15 uur

opgeven bij:

opgeven bij:

Kees de Haas
 06-30243881

Kees de Haas
 06-30243881

Dansen/Knipoog

Open Eettafel

Tuinhulp gevraagd!
Weduwe, lid Senioren Leeuwen
zoekt tuinhulp.
Condities:
samen overeen te komen.
Contact:
adioslabor@hotmail.com

Reizen

Ons Huukske

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

Lies van Gelder
 06-57033388

2e woensdagmiddag
van de maand
aanvang 12:00 uur

U wordt via Ons Buukske of
Nieuwsbrief
geïnformeerd.

opgeven bij:

opgeven bij:

Willie Zondervan
 06-23798092
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Riet Maas
 0487-592135

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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Geen nieuwe activiteit
maar toch een oproep!

Wisseling van de wacht!
Elders in deze uitgave leest u in een opr oep
voor tenminste een zestal nieuwe leden voor de
boetseergroep, dat de coördinator/leider Arnold
van Rossum zijn functie heeft opgegeven.

De boetseer der s binnen ONS CLUBJE IN
ONS HUUKSKE, bestaan nu nog uit zo'n
10-tal heel actieve leden. Tot voor kort waren
dat er 10 tot 12.

Dat heeft hij niet zomaar gedaan en graag zou
hij dat nog op zijn humoristische manier zijn
blijven doen. Na een lidmaatschap van ongeveer
20 jaar, zelf was hij de tel kwijt en het leiderschap van de boetseergroep van tenminste
10 jaar, heeft hij om persoonlijke privéomstandigheden zijn taak
noodgedwongen moeten
neerleggen. Dat vinden
we allemaal heel erg
jammer en ook wel erg
triest.

Door familieomstandigheden
moest Arnold van
Rossum, als leider
van deze groep,
zijn leiderschap
zeer node beëindigen. Dit is nu met
opvolging door
Lieda Dekker voor 100% opgelost.
Een tweede probleem vormt echter de oven,
waarin de vaak heel fraaie kunstwerkjes worden
gebakken en geglazuurd. Die oven is aan een
grondige onderhoudsbeurt en reparatie toe. De
vereniging en de boetseerders zelf zijn nu in
overleg hoe dit probleem financieel op te lossen.
Ook daar wordt natuurlijk over nagedacht!

Arnold kennend zal hij
zich nu met volle overtuiging gaan toeleggen
op het verzorgen van
zijn echtgenote. Leden, speciaal de leden van de
boetseergroep en het bestuur van onze
vereniging, zeggen hem oprecht dank voor zijn
inspanningen voor ons clubje en wensen hem en
zijn echtgenote alle goeds toe!

Om de eventueel te maken kosten beter draagbaar te maken i.v.m. de individuele bijdrage, zou
uitbreiding van de groep met tenminste zo'n zes
boetseerders de kortste klap zijn. In het recente
verleden zou dat door ruimtegebrek totaal niet
gekund hebben, maar nu na de verbouwing ook
die kunstkamer twee keer zo groot is geworden,
zou uitbreiding met zes nieuwe boetseerders
tevens een mooiere invulling van de beschikbare
ruimte opleveren.

Contributie KBO
vergoed krijgen voor
VGZ-verzekerden

Als je zou denken dat kon wel eens iets voor mij
zijn, maar ik voel me niet artistiek genoeg,
schroom dan niet om aan te schuiven, want ook
alle andere deelnemers zijn niet even bedreven.
Je schroom valt vanzelf weg indien je kennismaakt met de vrouwen en een enkele man van
deze groep, omdat iedereen ook iedereen helpt,
raad geeft en ondersteunt. Maar daarom niet
alleen. In de ontspannen en prettige en gezellige
sfeer zul je je snel op je gemak voelen. Een sfeer
die als een warme deken over je heen zal vallen.

Als u bij VGZ een aanvullende verzekering onder het collectief van
KBO-Brabant hebt afgesloten
kunt u uw contributie over
2020 tot maximaal 25 euro terug ontvangen.
In ledenmagazine Ons van maart staat een

Dus wat let je????
Je kunt je opgeven of je even laten voorlichten
bij: Lieda Dekker.
Telefoon: 561803 of 06 13735965, e-mail:
LiedaDekker@icloud.com

bericht over hoe u dat precies moet aanpak-

ken.
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Vrijwilliger in de schijnwerper
Annie van Heck-Vermeulen
Berg
Woninginrichting
Zandstraat 106B
Beneden Leeuwen

Annie als vrijwilliger in de schijnwerper, dat
hoefde niet zo nodig voor haar. Want het is toch
maar heel gewoon wat ze doet. Maar zo gewoon
is dat niet, Annie helpt al ca. 25 jaar mee met
koffie schenken op de vrijdagmiddag bij het
kaarten en deed nog veel meer vrijwilligerswerk.
Het is leuk om bij Annie op bezoek te gaan en te
horen hoe het allemaal zo gekomen is, dat ze
zoveel vrijwilligers-werk gedaan heeft en nog
doet.
Annie een echte “Lauwse”
Annie is geboren en getogen op Het Zijveld, ze
heeft er ca. 75 jaar gewoond. Eerst met haar
ouders en hun gezin en later een paar huizen
verderop met haar man Jan en hun kinderen.
Toen Annie trouwde, in 1957, was het feest in
de timmerwerkplaats bij Jan thuis. Annie en Jan
woonden de eerst 3 jaar in de Zandstraat. Daarna
konden ze de timmerwerkplaats van de ouders
van Jan kopen, ook op de Zijveld. De vader van
Jan stond bekend als “ De witte Van Heck”, een
vakman op timmergebied en een begrip in Beneden-Leeuwen.
De appel viel niet ver van de boom, want net als
zijn vader was Jan ook een echte timmervakman, wat zijn ogen zagen konden zijn handen
maken. Hij had de timmerwerkplaats helemaal
verbouwd tot een mooi woonhuis en we hadden
er een heerlijke tijd met de 2 kinderen. Annie en
Jan waren bijna 52 jaar getrouwd toen Jan in
2010 overleed. Inmiddels is Annie 87 jaar en
heeft ze 2 volwassen kleinzoons en één achterkleinkind.

Wie zorgt er voor de “keinder”?

Eye Wish Opticiens
Beneden-Leeuwen
Zandstraat 121
Tel. 0487-591870

Toen hun kinderen naar het vervolgonderwijs
gingen, wilde Annie weer graag gaan werken, ze
kon beginnen bij het zwembad “De Hoge Zevend” vlak om de hoek. Maar dat was niet gebruikelijk in die tijd, de eerste vraag die Annie
dan ook kreeg van haar man was: “En de keinder dan, wie zorgt er voor de keinder?” “ Dat is
geen probleem, want als ze uit school komen sta
ik weer klaar met de thee”, aldus Annie. En zo
gebeurde het. Annie werkte met plezier lange
tijd ‘s morgens in het zwembad.
Daarna kreeg Annie werk bij de fam. Van Gel-

16 der, waar ze ook ca. 15 jaar werkte, ze kon het

Activiteiten bij de vereniging

hele gezin met 6 kinderen draaiende houden, alle
huishoudelijke taken waren voor haar. Ze heeft
nog steeds goed contact met de kinderen van
deze familie.

Elke vrijdagmiddag serveer ik koffie en thee bij
het kaarten en ook één keer in de maand bowlen
bij Moeke Mooren, een activiteit van de
seniorenvereniging.

Prinsenpak maken en carnavalswagens bouwen

Dit doe ik al jarenlang en heel graag.
Zijn er nog verbeteringen in Ons Huukske?

Behalve het werken hebben Annie
en Jan ook veel
voor de buurtvereniging
“De Zijveld” gedaan. Het was de
begintijd van de
jeugdprins en –
prinses. Annie maakte samen met de buurvrouwen het prinsenpak en de verdere aankleding en
Jan bouwde mee aan de carnavalswagen bij Jo
van Oijen in de garage.

Het werkt prima, de zaal voor de kaarters is een
stuk groter geworden nu de biljarters een eigen
ruimte hebben.
Het koffie serveren is echt een vooruitgang, we
hebben nu de ruimte om tussen de tafels door te
lopen. De tafels zijn groter geworden, dat is ook
een hele verbetering. En er wordt goed voor ons
gezorgd, er is altijd alles aanwezig wat je nodig
hebt, dat is plezierig.
Graag puzzelen en fietsen

Dat was een mooie tijd, we hebben toen veel
plezier gehad, samen met een heel stel.
Ik heb ook heel veel genaaid voor anderen,
kleding verstellen of vermaken, dat was leuk om
een centje bij te verdienen.

Hoe is het vrijwilligerswerk begonnen?
Annie en Jan speelden graag jeu de boules,
toendertijd bij de Hey-Acker.
Ze weet het nog precies. In 1995, net na de
“bijna watersnood”, is er geld geschonken door
een Duitser voor 5 jeu de boules-banen, die
aangelegd werden bij de Hey–Acker in de tuin.

Annie heeft als hobby legpuzzels maken,
vroeger al samen met Jan, de tv uit en dan
gezellig, met een wijntje erbij, zoeken naar de
puzzelstukjes tot in de kleine uurtjes en dat doet
ze nog steeds erg graag.

Jan en ik speelden heel vaak jeu de boules, als
ze ons kwijt waren dan zochten ze ons maar bij
de jeu de boules-baan. Op een gegeven moment
zeiden ze tegen ons:
“Willen jullie soms koffiezetten voor ons?”

Ook in de zomer weer mooie fietstochten maken. Als het weer het toelaat ga ik elke dag een
rondje fietsen, of lopend boodschappen doen,
dan blijf ik lekker in beweging, ik ben dankbaar
dat ik dit op mijn leeftijd allemaal nog kan doen.

Vanaf die tijd ben ik bij de seniorenvereniging
begonnen met koffiezetten, ook op andere tijden.
Eén keer per maand hielp ik ook bij de Bingo en
als er verder nog hulp nodig was vond ik het ook
leuk om mee te doen.

Annie, bedankt voor het gesprek en als oudbuurtgenoten hebben we mooie herinneringen
opgehaald.

Ze heeft ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan
in de Hey-Acker en later in de plaza van
St. Elisabeth de middagmaaltijd serveren.
Maar daar is ze kort geleden mee gestopt. Dat
was wel even wennen na zoveel jaren, maar nu
is er meer tijd voor de hobby’s en leuke dingen.

Wij wensen je nog mooie jaren bij Ons Huukske
van de seniorenvereniging.
Marian van Leeuwen
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AFLEVERING 12 NIEUWE RUBRIEK
Over, van, voor en door leden!
Het is al weer de twaalfde aflevering van deze
rubriek. Telkens roep ik op om met verhalen te
komen. Dat gaat nog steeds moeizaam. Eén keer
hebben we moeten overslaan omdat niemand
zich met een verhaal aandiende. Dat vond ik
jammer.
Met 660 leden moet er toch wel iets te bedenken
zijn.
We zijn er daarom als redactie erg blij mee als er
zich weer een lid bereid heeft verklaard, samen
te proberen een leuk verhaal op papier te krijgen.

Zoals ook nu weer!
ELS!
Kort maar krachtig!
In de vorige aflevering ging het over een dorpsgenoot, ondernemer en sporter pur sang.
In deze aflevering stellen ik jullie een
dorpsgenote, huisvrouw, vrijwilligster,
maar bovenal een kunstenares voor.
Els Verwey. Ze heeft haar meisjesnaam nog
steeds op haar visitekaartje staan, maar wisten
jullie dat ze behalve de man van Rien van Elk,
ook kunstenares was? Els van Elk, sinds 53 jaar
echtgenote van Rien, maar wellicht nog beter
bekend als de altijd goedlachse en geestige vrijwilligster op de drukke vrijdagmiddag in
ONS HUUKSKE. Ik wist het dus niet, van dat
kunstenaarschap!
Ze attendeerde mij daarop in alle bescheidenheid. Ik dacht in mijn nuchterheid, “we hebben
allemaal wel eens iets van een tekeningetje of
een schilderijtje gemaakt.” Zij overtuigde mij
echter min of meer van haar talent door de
manier waarop zij over haar hobby sprak. De
passie, de geestdrift en de emotie waren voor mij
aanleiding een afspraak voor een interview bij
haar af te nemen, natuurlijk nog niet goed
wetend wat me te wachten stond.
Het enige dat ik wel zeker wist was, dat ik na
meer dan veertig jaar, mijn voetbalmaatje Rien
weer eens zou ontmoeten, maar daar zou dit
verhaal niet over gaan! Toch denk ik met veel
plezier terug hoe ik als rechtermiddenvelder de
bal ver over de linkerverdediging van de tegenstander heen lepelde, waarna Rien als de snelste

linksbuiten die ik ooit kende, die bal vlekkeloos
aannam, meenam en vervolgens vaak feilloos
voorzette, waarna Jo van Oyen, Lambert Ouwens of zelfs de kleine Toontje Koolhout, vrij
konden inkoppen.
Het is echter niet de bedoeling jullie een verslag
van een voetbalwedstrijd te doen, maar dit moet
me toch even van het hart! Goede oude tijden
Rien!
Ik ben samen met mijn Annie bij Els en Rien op
de koffie om dit verhaal op te tekenen, waarbij
Rien ons heel gastvrij drie keer van koffie
voorziet terwijl Els haar verhaal doet over
gebeurtenissen uit het verleden.

We moeten het echter over Els en haar kunst
hebben en daarvoor is het nodig toch even wat
terug in de tijd te gaan.
Zij vertelt over haar achtergrond en afkomst.
Geboren in Nijmegen, maar sinds 53 jaar
getrouwd met Rien en woont sindsdien al die tijd
op Zijveld 30a.
Ze geeft toe dat ze dat in het begin heel moeilijk
vond. Het gebeurde dan, dat als Rien al heel
vroeg naar zijn werk was, zij een vroege bus
naar Nijmegen nam om een groot gedeelte van
de dag bij haar moeder te kunnen zijn.
Ze leerde Rien kennen via een schoonzusje
waarmee zij samen bij de gezinszorg werkte.
Eigenlijk had ze veel liever naar de kunstacademie gegaan, maar dat was destijds in haar
familie een stap te ver. Ze zou een opleiding
volgen waarmee je tenminste wat geld kon
verdienen. Met kunst was dat volgens de algemene opvattingen in die tijd volslagen
onmogelijk.

Ze vertelt dan dat ze voor haar werk vaak in de
trein zat. Uit de gesprekken van meisjes in
dezelfde coupé begreep ze dat die wel op de
kunstacademie zaten. Ze had het daar dan heel
moeilijk mee. Het deed haar verdriet dat het
kennelijk voor haar niet was weggelegd.
Nadat Pieter van Oostveen in Beneden-Leeuwen
kwam wonen en Rien contact met hem kreeg,
stimuleerde hij haar alsnog bij Pieter op les te
gaan.
Dat was de eerste stap tot ontwikkeling van haar
aanleg en vooral als een vervulling van een lang
gekoesterd verlangen.
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Aanvankelijk zat ze daar met een klein groepje
gelijkgestemden in een wat opgeknapt kippenschuurtje. Ze vond het daar echter erg gezellig,
leerde er veel en maakte snel en succesvol grote
vorderingen. Beter gezegd: haar talent kwam
daar tot wasdom!
Dat leidde er toe, dat ze al snel een zeker niveau
bereikte. Op fietstochten door Waas en Waal
nam ze haar schetsboeken mee en maakte studieschetsen van markante gebouwen en vergezichten in Maas en Waal en in Nijmegen en
omgeving. Dat deed zij destijds in volslagen
anonimiteit omdat ze in haar bescheidenheid niet
als exclusief bekend wilde zijn.

Dat neemt niet weg dat zij op een gegeven
moment wel exposeerde met o.a. werken van de
Belvedère, het Valkhof en de Kruittoren, maar
ook van de ruïne van het kasteel in Batenburg en
de Heerlijkheid Horssen.
Door die exposities o.a. in Hotel del Monte in
Berg en Dal, in De Vijverhof in Wamel en in het
St. Elizabeth in Beneden-Leeuwen en waar ze nu
zelf ook nog steeds les geeft, kreeg ze zelfs wereldwijde bekendheid met o.a. opdrachten uit
Amerika.

Natuurlijk is deze rubriek geen stripverhaal.
Verre van dat, hoop ik tenminste. Bij alle
verhalen stonden echter wel wat foto's afgedrukt.
In dit speciale geval zouden we Els daarmee
tekort doen.
Omdat zij zo veelzijdig is drukken we er wat
meer af zodat jullie een wat duidelijker beeld
krijgen van haar talent en die niet alleen haar
schilderwerk betreffen.

De molen in Beneden-Leeuwen

De afbeeldingen zijn foto’s van haar werk.
Daarbij hebben we de lijsten, die meestal een
storend perspectief te zien geven, weggelaten.
Behalve haar schilderwerk, maakt zij ook
prachtige sierkaarsen, graveert glazen en
gekalligrafeerd heel mooi.
Wisten jullie overigens dat
wij binnen ons “clubje” zo'n
talentvol lid hadden?
Ik niet dus!
Complimenten Els!!

Een van de vele sier- en Paaskaarsen die zij ooit maakte.

Henry Engelaer
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De Belvedère in Nijmegen

De ruïne van de Valkhofkapel

Het oude Gemeentehuis in Beneden-Leeuwen

WERKSTUKKEN van ELS VERWEY

Kapelletje op het Valkhof in Nijmegen
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De Kruittoren in Nijmegen

Kracht naor Kruis

De spelers komen uit geheel Maas en
Waal onder andere uit Druten, Hernen,
Wijchen, Maasbommel, Appeltern, Alphen, Wamel, Puiflijk en uit Boven- en
Beneden-Leeuwen.
Hoewel het een stuk is met vele droevige
momenten is er toch ruimte gevonden om
hier en daar een stukje humor in te bouwen.

(gespeeld door ´´Plaet Gespeuld´´)

Kracht naor Kr uis is een pr achtige
volksmusical die geschreven is door niemand minder dan de Lauwse schrijver
Antoon Hol. Daar mogen wij in Lauwe
best trots op zijn.
In zijn vrije tijd houdt hij zich vooral bezig met het schrijven en regisseren van
toneelstukken en volksmusicals, zo heeft
Antoon al diverse stukken op de planken
gebracht, wie kent niet de prachtige
volksmusicals “De Zoone vaen Toone”,
“Ut testament vaen Ome Hent”, “Vur
Spèk en Spruite”, “Klaore Aeremoei” (over de steenovens), “Aon Vrallie
gin Gebrek” en “Kaol Onder” (over de
watersnood in 1926).

Antoon heeft
zoveel mogelijk
het verhaal naar
waarheid geschreven en
heeft zich echt
in deze oorlogsjaren verdiept en
ik moet zeggen, als medespeler, dat het
een prachtige volksmusical is geworden.
Ook de liedjes die naar bekende melodieën zijn geschreven, zijn allemaal van hoge
allure o.l.v. de uitstekende begeleiding
van de band ´De Komkommers´ die stuk
voor stuk geweldige muzikanten zijn.

Op dit moment zijn de spelers (zo´n ± 20
stuks) hard aan het oefenen voor de nieuwe volksmusical ´´Kracht naor Kruis´´ die
op 3, 4 en 5 april 2020 in de Meent te Afferden en op 17, 18 en 19 april in de Rosmolen te Beneden-Leeuwen wordt opgevoerd. Op dit moment zijn er alleen nog
maar kaartjes te koop voor de zondagmiddagen. Mocht u nog kaartjes willen hebben bel dan even 0487-516791 of 0611511897 (zolang de voorraad strekt).

Ik ga niet veel verklappen over deze
volksmusical maar het is de moeite waard
om dit bij te kunnen wonen daarom ben ik
ook trots dat ik een rolletje heb gekregen
van Antoon om dit ook te mogen doen.
Eerder hebben wij, Herman en ik, mee
mogen spelen in de musical van ´´Mina´s
Deus´´ en ´´Aap uit de mouw´´.
Elke donderdagavond wordt er hard gerepeteerd en neemt u van mij aan dat deze
volksmusical in april een hoogtepunt gaat
worden in het jaar 2020 waar de bezoekers van de voorstellingen nog lang over
na zullen praten.
Het is een hele organisatie van de grime
tot de kleding, alles moet perfect in orde
zijn met vele mensen op de achtergrond
die u niet ziet of hoort die avonden.
De bezoekers die al een kaartje hebben
hoeven er geen moment spijt van te krijgen.

,,Kracht naor kruis is een bij ons heel bekende uitdrukking'', zegt Antoon ,,Tegenslag en leed maken je sterk.''
Voor deze musical heeft hij 'legio regionale boeken' over de Tweede Wereldoorlog geraadpleegd en sites van diverse
heemkundeverenigingen. ,,Ook heb ik
vier dagboeken van mensen uit Maas en
Waal gelezen. Die journaals heb ik geïntegreerd voor een stuk dat begint bij de
mobilisatie in mei 1940.''Het ging destijds
al meteen mis, weet hij. ,,Op de Grebbeberg bij Rhenen is uit ieder dorp uit deze
regio wel een dienstplichtige soldaat gesneuveld.''

(Geschreven door René Theunissen)
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Herkent u dit nog?
Bijdrage Geert Herregraven

De foto’s zijn afkomstig van de Heemkundevereniging Leeuwen.

Het Rode Kruis
Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie en biedt hulp aan mensen in nood.
Mensen in oorlogsgebieden, bij bosbranden in Australië, overstromingen, orkanen, droogte,
aardbevingen hebben hulp nodig.
Na de Tweede Wereldoorlog was het in het in West Europa nog een onzekere tijd . De oorlog was dan wel voorbij, maar de vrees voor het gevaar uit Rusland bleef. Hulporganisaties
beven actief. Op zolder van de jongensschool lagen dozen verbandmiddelen, stapels dekens en veldbedden. Het Rode Kruis had op bijna alle plaatsen wel een afdeling. De dienstplicht bleef intact en de BB. (Bescherming Bevolking) zorgden voor onze veiligheid.

Op de foto boven vlnr: Gert Kooimans, Pauw Jansen, dokter Delicaat, Nol van Zwam,
A van Mourik. Zittend: ???, Jansen en meester Visser
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De verpleegkunde opleiding
In de zorg wordt in deze tijd geklaagd dat men bijna geen personeel kan krijgen. Zestig
jaren geleden was dat heel anders. De studie mogelijkheden waren in deze streek heel beperkt. In elk dorp was wel een klooster met daaraan verbonden en verpleeg en bejaardenhuis. Deze foto is genomen bij het klooster aan de dijk tussen Boven- en BenedenLeeuwen.
Van het klooster is er niets meer, want het is door brand verwoest

Zondag
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LEDENVERGADERING 2020
Uitnodiging voor de ledenvergadering, welke gehouden wordt op
woensdag 25 maart 2020 om 14.00 uur in Ons Huukske.
De zaal is open om 13.30 uur.
Het bestuur ontvangt u met een kopje koffie of thee en wat lekkers,
u krijgt 2 consumptiebonnen en u kunt gratis meespelen met het bingospel.
Toegang alleen mogelijk op vertoon van uw lidmaatschapskaart 2020.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter

2. Huldiging van de zilveren jubilarissen (25 jaar lid ):

We hebben dit jaar 1 jubilaris: mevr. Bets Lemmers-Van Oijen is 25 jaar lid.

( Her –) verkiezing van bestuursleden
Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar, Jeanne de Weijert, Lies van Gelder en Henry
Engelaer. In de loop van het jaar heeft Peter Ver ver na een per soonlijk gespr ek
met ondergetekende zitting genomen in het bestuur en is na kennismaken in de
daarop volgende bestuursvergadering als aspirant bestuurslid aangeschoven.
Het bestuur stelt voor Peter als bestuurslid te benoemen.
Conform artikel 13 A, lid 1 van de statuten, kunnen naast de voor dr acht door het
bestuur, minimaal dertig leden van de vereniging schriftelijk een voordracht doen voor
andere kandidaten. Een dergelijke voordracht dient, ondersteund met de namen en
handtekeningen van minimaal dertig leden, minstens 7 dagen vóór de ledenvergadering
bij het bestuur te worden ingediend.
4. Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op woensdag 27 maart 2019.
Dit verslag staat in Ons Buukske van mei 2019.
5. Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2019.
Dit verslag staat in Ons Buukske van maart 2020.
Goedkeuring financieel verslag 2019, met advies kascommissie.
Het financieel verslag wordt op het groot scherm gepresenteerd.

Het verslag is opgesteld door onze penningmeester.
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LEDENVERGADERING 2020

Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie en een reserve lid.
Chris van Kerkhof en Wicky van de Wielen vormen samen de kascommissie.
Korte pauze met verkoop van loten.
De loten kosten 0,50 eurocent per stuk.
Maar u kunt ook 3 loten kopen voor 1 euro of 10 stuks voor 3 euro.
Aanpassing van de contributie.
Het bestuur heeft besloten dit jaar geen contributieverhoging door te voeren.
Herbenoemen lid van de beroepscommissie.
Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het rooster van
aftreden is de heer Stef van Dinther aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om de heer Van Dinther te herbenoemen.
Rondvraag.
Deze rondvraag is bedoeld om korte vragen te stellen over onderwerpen die niet
zijn behandeld bij de agendapunten.

Sluiting van de vergadering door de voorzitter.
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WOENSDAGMORGEN INLOOP!
Hoewel de woensdagmorgen inloop inmiddels een redelijke bezetting heeft, zou het
wat het bestuur betreft met nog enkele bezoekers meer als een succes beschouwd
kunnen worden. Van 10:00 tot 12:00 uur, iedere woensdag gratis koffiedrinken,
zowel voor leden als niet leden. Breng dus gerust uw buurvrouw of buurman mee.
Het is altijd leuk eens met iemand van gedachten te wisselen of een potje te dammen of te schaken. Ook de dorpsnieuwtjes gaan er rond!
Is het komen en gaan een probleem, bel dan Riet Maas: 0487-592135
Wil Kreuze: 592582, of Henry Engelaer: 596772 of 0653157996.

Inloopochtend:
iedere woensdag morgen
10.00 uur tot 12.00 uur
ONS HUUKSKE

Dames en herenbiljarters!
In de vorige editie van Ons Buukske is een oproep gedaan voor damesleden voor
onze biljartclub Ons Genoegen.
In deze oproep is de indruk gewekt dat Joop van Eck structureel les zou gaan geven
aan beginners. Daar is echter geen sprake van.
Er is enige vrijdagochtenden getracht de grondbeginselen van het biljarten bij te
brengen. Dat was ook het doel.
Deze beginnersinstructie loopt nu ook ten einde.
Het bestuur van biljartclub Ons genoegen gaat zich verder oriënteren hoe eventuele
verdere behoefte aan instructie ingevuld gaat worden.
Na het zomerreces komen wij daar op terug.
Er is overigens een ware toeloop van nieuwe leden aan de gang.
Zowel dames als heren. Prachtig natuurlijk met zo’n mooie nieuwe biljartzaal.
Wil je ook biljarten, geef je dan op bij ondergetekende op nr. 0630601581
of janschouten56@outlook.com

Mede namens de overige bestuursleden:
Joop van Eck, Hans Visee en Martien Derksen.
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21 maart 2020; De Rosmolen, Beneden Leeuwen, van 19:00 tot 1:30 uur.
"Patrick Twenty Twenty"
Op 17 maart vieren de Ieren in eigen land maar ook ver daarbuiten, met name in Amerika
en Australië, St. Patricks Day. Vier dagen later op 21 maart, de dag dat de lente begint,
doen wij dan nog eens dunnetjes over. Er zijn optredens van Dwarsgetuigd uit Nuenen
Noord Brabant, The Ol' Foxes uit Amersfoort en natuurlijk onze eigen Ierse muziekgroep
The Lads uit Maas en Waal. In de pauzes en na afloop zijn er in het café en in de zaal ook
nog solo optredens. Het wordt een avond die start met mooie, melancholieke Ierse ballades
en eindigt met aanstekelijke, veelal luidkeels gezongen Ierse kroeg-, strijd- en feest- liederen.

St. Patrick komt oorspronkelijk uit Schotland en is als 16-jarige als slaaf naar Ierland
overgebracht om schapen te hoeden. Hij is daar ontsnapt, teruggekeerd naar Schotland,
maar keerde later toch weer terug naar Ierland waar hij het christendom verspreidde.
Hij preekte, doopte en bouwde kerken tot aan zijn dood op 17 maart 461. Op St. Patrick
Day kleuren niet alleen in Ierland alle hoedjes groen, maar ook de gebouwen en niet alleen
in Ierland zelf, maar ook beroemde gebouwen zoals het Colosseum in Rome, de SacréCoeur in Parijs, The Eye in London, The Empire State Building in New York en het
Christusbeeld in Rio de Janeiro worden hel groen verlicht. Het is een feest waar, overal
ter wereld, de Ieren heel trots op zijn.
Kaartjes voor deze avond kosten 10 euro en zijn vanaf nu, bij Kantoor en Schoolshop
De Rijk en de MFA de Rosmolen, beide in Beneden Leeuwen, te koop.
Vanaf 15 februari zijn er ook kaarten te koop bij D’n Dulper in Boven Leewen.

Ierse folk met een Maos en Waols randje, zo omschreef De Gelderlander destijds de volksmuziek, die zanggroep The Lads uit Beneden – Leeuwen op een enthousiaste wijze
vertolk. De 20 koppige formatie brengt Ierse maar ook Schotse muziek ten gehore en
zorgt in traditionele kleding voor een gezellige sfeer.
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Bestuurlijk Jaarverslag 2019
De samenstelling van het bestuur was:
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Gé van Hees
Jeanne de Weijert
Theo de Leeuw
Willie Zondervan
Riet Maas
Lies van Gelder
Leo Janssen
Kees de Haas
Henry Engelaer
Peter Verver

1e secretaris / wnd. voorzitter
2e secretaris / ledenadministratie
penningmeester
2e penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
aspirant bestuurslid

Ondersteuning van het
bestuur:
Dhr. Wim Janssen
onafhankelijk
boekhoudkundige
Ca. 60 vrijwilligers voor:
schoonmaak,
bezorgen ONS en ONS
BUUKSKE, gastvrouwen.

Ledenaantal en mutaties:
Opzeggingen
: 24 leden
Overleden
: 13 leden
Nieuwe leden
: 85 leden
Leden per 31-12-2019 : 617 leden
Vergaderingen:
In 2019 hebben we 1 algemene ledenvergadering en 12 formele bestuursvergaderingen gehad. Ook zijn diverse bestuursleden informeel en in wisselende samenstelling bij elkaar
gekomen om praktische zaken te bespreken. Bijna wekelijks zijn 2 of meer bestuursleden
aanwezig geweest om technische en interieurzaken aan te pakken en regelgeving te maken
met betrekking tot Ons Huukske,
Externe vergaderingen of bijeenkomsten waaraan een afgevaardigde of afvaardiging
van het bestuur aan deelnam. En overleg met andere instanties..
Vergaderingen, themabijeenkomsten van KBO kring Brabant en jaarvergadering KBO
Bijwonen bespreking gemeente samen met andere kringen West Maas en Waal
Bijwonen overleg kringberaad seniorenverenigingen West Maas en Waal
De herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei
Vergaderingen en themabijeenkomsten van en met belasting invullers/ ouderenadviseurs
12 vergaderingen van de bouw/ verbouwcommissie
11 à 12 vergaderingen van de redactiecommissie
Bijeenkomst ‘dag van de toekomst’ op gemeentehuis
Bijeenkomst sportakkoord West Maas en Waal
Besprekingen met vertegenwoordiger gemeente, 2 bestuursleden van De Rosmolen, Geert
van Tiem, Martin Scherpenborg en 2 afgevaardigden van Seniorenver. 50+.
Werkgroep bevrijding samen met streekmuseum, 4-mei comité
Bedankavond bestuur met schoonmakers en klussers naar aanleiding van opleveren vernieuwbouw
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Activiteitengroepen:
Alle activiteiten van de Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen staan vermeld op het
verzamelblad achterin het infoblad van het Seniorencontact dat 2-maandelijks verschijnt en
de nieuwsbrief in de tussenliggende maanden, alsmede op de prikborden in Ons Huukske.
Voor informatie over één of meer van deze activiteiten staat de contactpersoon genoemd,
inclusief zijn of haar telefoonnummer.
Deelnemers , respectievelijk gemiddeld aantal deelnemers per activiteit:
5-daagse reis
40 deelnemers
Zomerdagreis op 14 juni
55 deelnemers
Vrijwilligersdag
45 vrijwilligers
Kerstviering
100 deelnemers
Adviseren Ouderen
regelmatig, afhankelijk van aanvraag
Belasting advisering
regelmatig, afhankelijk van aanvraag
Biljartclub
50 leden
Bingo
45 leden
Bowling
18 deelnemers
Danslessen
20 deelnemers
Fietsen
10 deelnemers
Handwerken, borduren
17 deelnemers
Internetcafé, diverse tablet cursussen
10 zittingsdagen en 9 thuisbezoeken
Jeu de Boules
10 deelnemers
Kaarten (jokeren, klaverjassen en rikken)60 deelnemers
Kalligraferen
3 deelnemers
Kantklossen
4 deelnemers
Koersbal
?? deelnemers
Klussendienst
25 aanvragen
Kunstgroep ( 4x museumbezoek )
48 deelnemers
Meer bewegen voor senioren
16 deelnemers
Boetseren
10 deelnemers
Sjoelen
16 deelnemers
Bridgecursus
12 deelnemers
Yoga
14 deelnemers
Wekelijkse inloopochtend voor iedereen toegankelijk
Extra activiteiten
Rabobank Clubkas Campagne
Burendag op zaterdag 28 september
Expositie cursisten schildercursus Thea Rademaker
Ledenwerfactie
Dansavond voor iedereen
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Gebruik van onze zaal door andere verenigingen
Carnavalsvereniging De Braoiers
Leeuwense Vrouwenvereniging: 10 avonden
Damesvereniging ‘Vrouwen van Nu’: 6 avonden
Adrie Kooijmans voor gehandicapten: thuiskomst vakantieweekend
Dansen “Lach & knipoog” ( dansen met muziek ), donderdagmorgen
Luisterkring: 10 ochtenden
Thea Rademakers: Schildercursussen totaal 4 sessies van 8 middagen
Extra Service voor de leden:
Nieuwste contactblad KBO Gelderland ligt in Ons Huukske
Gratis WIFI in Ons Huukske
Emailservice
Ledenvoordeel KBO-leden
Gé van Hees , secretaris / waarnemend voorzitter
Eerst nog oefenen in ons “Huukske”, samen
lunchen, en met 2 auto’s togen we met
7 dansers naar Nijmegen, overladen met
“veel succes” door de andere leden.
Ook de door ons lid Luud gemaakte kleurige
shawls en stropdas werden ingepakt en
meegenomen.
Wil reed voorop en wees ons de weg naar
het grote, witte schip aan de Havenkade.
Via een brede loopplank konden we het
schip op waar een flinke ruimte met toen
Een beetje overdonderd waren we toen Wil nog een paar ouderen ons opwachtte;
Kreuze ons vroeg om met ons dansgroepje
zelfs een kerk was op het schip aanwezig.
een klein optreden te doen, tijdens een door Gelukkig konden we de uitgekozen dansen
haar mede georganiseerde middag op het
nog een keer oefenen op de daarvoor
schipperscentrum KSCC te Nijmegen.
bestemde plek.
Onze dansgroep “Dansen met een lach en
En toen was er koffie en thee met koek.
een knipoog”, 10 vrouwen en een heer,
We werden echt in de watten gelegd.
oefent iedere donderdag van 10.00-11.00
Zeer aardige oud schipperscollega’s van
uur onder de bezielende leiding van Kitty
Wil liepen met kannen en frisdrank rond.
Scherpenisse in ons “Huukske”.
(zie foto aan tafel voor de scheepsraampjes,)
Met de door Kitty gekozen, spannende, vro- Ja, en toen was het moment suprême aangelijke of meeslepende muzieknummers wordt broken.
een dans ingestudeerd. Schaamteloos kunKordaat en niet zichtbare zenuwen trotsenen dansen en bewegen op Top 40, disco,
rend liepen we naar voren.
zumba, salsa en non-country line dance,
Kitty startte de muziek en daar swingden we
maar ook bijv. een vrolijke Ierse dans.
de introdans. Gò, het ging best goed,
Maar het belangrijkste: We hebben er veel
4 nummers hebben we gedanst.
plezier in en het houdt het lijf jong.
We konden aan de inmiddels volle zaal wel
Donderdag 6 februari was het dan zo ver.
zien dat het publiek er plezier in had en af
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Van links naar rechts. Kitty, Marleen, Katja, Elly,Harrie en Lies

en toe mee- deinde. (of kwam dat nou door
dat schip?)
Zo, het eerste gedeelte zat erop, we waren
tevreden en nu begon de bingo.
Ook wij ontvingen een bingokaart en
geluksvogel Harrie viel 2 x in de prijzen.

We werden weer verrast met drankjes en/of
koffie en thee.
Ook kreeg Kitty een envelop aangeboden en
ontvingen we allemaal een feestelijk doosje
gevuld met bonbons.
Daarna mochten we nog een kijkje nemen in
het Scheepvaartmuseum onder in het ruim.
Met het Waalwater op ooghoogte konden
we oude bedieningstechnieken, kompassen,
stuurwielen, navigatiemateriaal , knopen,
diverse schaalmodellen schepen,
bewonderen.
Daarna weer naar huis.
Een bijzondere middag op een bijzonder
schip
Wie nog zin heeft met ons mee te doen is
hartelijk welkom iedere donderdag van
10.00-11.00 uur in ONS HUUKSKE.
Gratis proefles.
Leden
“Dansen met een lach en een knipoog”
Kitty Scherpenisse, dansen en workshops
Info: dans.lach.knipoog@gmail.com
06-34428488

Verrassend werd er gevraagd of we misschien ook een optreden wilden verzorgen
voor een verzorgingshuis waar een van de
dames vrijwilligerswerk deed. (Tjonge, het
wordt steeds en spannender)!
Na de bingo ons tweede optreden met een
steeds enthousiaster geworden publiek en
een steeds swingender groep.
Er volgde daarna weer een bingo maar
Harrie bleef de enige geluksvogel.

Men moet niet alles zeggen wat men weet,
maar wel alles weten wat men zegt.
Het komt er niet op aan hoe oud men
is, maar hoe men oud is.
Een man is zo oud als hij zich voelt.
Een vrouw is zo oud als ze eruit ziet.
Ik ben de baas, zei de man
Maar ik doe wat mijn vrouw zegt
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Verslag van de finale libre van biljartclub ons
genoegen, gespeeld op 14 februari j.l.
Deze competitie is er zowel op het kleine als op het grote biljart met 2 poules gespeeld.
In de totaal 4 poules gaan de 2 koplopers de finale partijen spelen. We hebben dus totaal 8
finale spelers.
Kijken we eerst naar het kleine biljart:
Hier gaat eerst Ge van Hees (152 punten behaald in zijn poule) tegen Toon Beerling (144
punten) tegen elkaar spelen. Ieder moeten ze 15 caramboles behalen in deze partij.
Toon gaat te keer als een beest. Hij heeft in 8 beurten al 15 caramboles behaald waarvan
maar liefst 8 in de laatste beurt. Ge komt er simpelweg niet aan te pas. Hij komt tot 3 punten in 8 beurten.
Toon is dus winnaar in deze poule.
De wedstrijd van de andere poule gaat tussen Frans Zondag (220 punten behaald) en Wim

van Gelder (ook 220 punten). Frans moet in deze wedstrijd 36 punten behalen en Wim 29.
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Frans gaat redelijk hard van start. Wim probeert bij te blijven maar Frans maakt het hem
knap moeilijk. Stand na 8 beurten is 22 voor Frans en 9 voor Wim. Daarna begint Wim
echt in te lopen maar Frans is intussen op weg naar de winst en wint deze partij uiteindelijk
in 20 beurten met 36 punten tegen 23 voor Wim.
Frans is dus winnaar in deze poule.
De beide winnaars Toon en Frans spelen een finale partij voor de uiteindelijke winst op het
kleine biljart. Toon moet er dus 15 maken en Frans 36. In het begin gaat de strijd aardig
gelijk op.

Dan neemt Frans de leiding maar dat laat Toon niet op zich zitten en gaat Frans weer voorbij. Ondanks dat Frans flink tegengas blijft geven wint Toon de wedstrijd in 27 beurten.
Toon mag zich hiermee kampioen noemen van het kleine biljart.
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Kijken we dan naar het grote biljart:
De 1e partij gaat tussen Toon Koopmans ( 173 punten behaald) en Geert Herregraven (168
punten)
Toon moet in deze wedstrijd 27 punten behalen en Geert 32. In het begin gaat het mooi
gelijk op maar dan gaat Geert gas geven. Stand na 7 beurten: 21 voor Geert en 11 voor
Toon. Maar dan komt Toon ook in actie en maakt het uit in 15 beurten. Omdat Geert de na
beurt heeft kan het nog gelijk spel worden. Geert stoot nog 1 keer en scoort. Daarmee is de
stand dus gelijk.
Nu gaan de heren opnieuw van start. Wie het eerst 10 caramboles gemaakt heeft is de winnaar. Ook deze partij verloopt uiterst spannend. Het gaat echt gelijk op maar Geert weet de
winst naar zich toe te trekken door in 9 beurten 10 punten te behalen terwijl Toon er 7
heeft. Geert is hiermee dus winnaar in zijn poule.

De andere groot biljart poule wedstrijd gaat tussen Joop van Eck (169 punten behaald) en
Arnold van Zwam (172 punten). Joop moet in deze wedstrijd 67 punten behalen en Arnold
40. De heren gaan mooi gelijk op en het lijkt een spannende wedstrijd te worden. Na 8
beurten heeft Joop 18 punten en Arnold 16. Maar dan gaat Arnold voorsprong nemen en
Joop heeft moeite om hem te volgen. Let wel: volgen is niet genoeg voor Joop want hij
moet 27 caramboles meer maken dan Arnold. Arnold gaat dan ook al snel richting de winst
en maakt de partij af in 24 beurten. Joop heeft dan 44 punten en Arnold dus 40. Arnold is
hiermee dus winnaar in zijn poule.
Dan gaan de beide winnaars, Geert en Arnold tegen elkaar voor de winst op het grote biljart. Arnold gaat vanaf het begin heel hard en loopt al snel uit. Na 13 beurten heeft Arnold
18 punten en Geert 5. Geert zou Geert niet zijn als hij toch weer in weet te lopen. Arnold
blijkt echter echt de sterkste in deze partij en maakt zijn benodigde 40 punten in 32 beurten
terwijl Geert er dan 26 heeft.
Arnold mag zich kampioen noemen van het grote biljart.
Dan hebben we dus 2 kampioenen die nog tegen elkaar gaan spelen voor de uiteindelijke
titel Kampioen Libre seizoen 2019/2020. Aanvankelijk was het idee te tossen of deze wedstrijd op het kleine of het grote biljart gespeeld zou worden. Arnold weet echter dat Toon
liever op het kleine speelt en is zo sportief deze wens te honoreren. Dan gaan de beide winnaars, Geert en Arnold tegen elkaar voor de winst op het grote biljart. Arnold gaat vanaf
het begin heel hard en loopt al snel uit. Na 13 beurten heeft Arnold 18 punten en Geert 5.
Geert zou Geert niet zijn als hij toch weer in weet te lopen. Arnold blijkt echter echt de
sterkste in deze partij en maakt zijn benodigde 40 punten in 32 beurten terwijl Geert er dan
26 heeft.
Arnold mag zich kampioen noemen van het grote biljart.
Dan hebben we dus 2 kampioenen die nog tegen elkaar gaan spelen voor de uiteindelijke
titel Kampioen Libre seizoen 2019/2020. Aanvankelijk was het idee te tossen of deze wedstrijd op het kleine of het grote biljart gespeeld zou worden. Arnold weet echter dat Toon
liever op het kleine speelt en is zo sportief deze wens te honoreren. We spelen de laatste
wedstrijd dus op het kleine biljart midden in de zaal. Alle spelers en publiek (helaas in kleine getale aanwezig) gaan rond het biljart zitten of staan om de wedstrijd goed te kunnen
volgen. Toon moet in deze wedstrijd dus 15 punten behalen en Arnold 40.
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Dat lijkt niet eerlijk
maar is het natuurlijk
wel omdat dit verschil
nu eenmaal blijkt uit
eerder behaalde wedstrijdresultaten van de
beide heren. Simpel
gezegd: Arnold kan
gewoon veel beter biljarten dan Toon en zal
dus ook veel meer punten moeten behalen.
Toon neemt , in het
begin, verrassend de
leiding maar dat duurt,
helaas voor hem, niet
lang. Na 10 beurten
heeft Arnold 20 punten
en Toon 4. Toon blijft
zich stevig verzetten maar zal in Arnold toch zijn meerdere moeten erkennen. Arnold wint
in 21 beurten. Toon heeft nog de na beurt maar weet de stand daarmee niet te beïnvloeden.
Arnold mag zich hiermee overall kampioen libre seizoen 2019/2020 noemen. Toon
heeft de 2e prijs
De voorzitter rijkt de prijzen uit aan
de beide heren en dankt een ieder voor
de sportieve wedstrijden en gezellige
middag.
De middag was, zoals we inmiddels
gewend zijn, omlijst met een worstje
en een kaasje en wordt afgesloten onder het genot van een drankje.
Uiteraard ook dank aan de andere
bestuursleden van Ons Genoegen:
Voor de wedstrijdleiding van Joop
van Eck.
Competitiebegeleiding van Hans
Visee.
Het beheer van de financiën Martien
Derksen.
Aldus vastgelegd door Jan Schouten,
voorzitter Ons Genoegen
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Kijken in “onze keuken” , alle ingrediënten aanwezig………….
Daar loop ik dan. Een hand schudden hier, een praatje daar, een lekker borreltje in de hand
en regelmatig schuift er een hapje voorbij.
Tijdens de receptie begin januari in “Ons Huukske” blijkt dat ik al meer mensen ken dan
dat ik van tevoren gedacht had.
Dat geeft een vertrouwd gevoel. Het was gezellig tijdens de receptie en de opening van het
vernieuwde “Ons Huukske”.
U bent de voorzitter? Nou, nee op 25 maart, tijdens de ledenvergadering, moet dat blijken.
Vooralsnog ben ik aspirant bestuurslid en beoogd voorzitter.
Wat ik echter belangrijker vind, is het feit dat ik nog steeds rondloop met verwondering en
bewondering voor wat er allemaal gebeurt.
Wat is er veel mogelijk als leden en niet-leden binnen onze vereniging bereid zijn om er
samen het beste van te maken, maar dat vraagt wel een en ander van de mensen.
Kwaliteiten zoals begrip, geduld, vertrouwen, gevoel, goed luisteren, humor, helder
informeren, goede vragen stellen, duidelijk communiceren, organiseren, uitvoeren,
samenwerken en ga zo maar door, worden bij iedereen aangeboord.
Soms lukt dit super goed, soms lukt het niet of niet goed genoeg. Dit hoeft geen probleem
te zijn. Geen probleem indien we bij alles wat we doen voor de vereniging dit uitvoeren
met het besef dat iedereen het beste voorheeft met “Ons Huukske”.
Daar waar het niet loopt zoals beoogt, spreken we natuurlijk diegenen aan op de feiten en
niet op de persoon. Het is goed als we duidelijk zijn met respect naar elkaar. Je vrij kunnen
voelen in je doen en laten……. Als dat lukt, kan onze vereniging bloeien en gezond
voortbestaan.
Ik ben er trots op als ik van zo’n vereniging voorzitter mag worden.
Voor zover ik nu kan overzien, zijn alle belangrijke ingrediënten aanwezig.
Als (beoogd) voorzitter zal ik proberen om alle activiteiten een bezoek te brengen en
dan in ieder geval de vraag voorleggen waar zij, hetzij voor hun activiteit, hetzij voor de
vereniging, verbeteringen denken te zien.

Graag tot ziens in “Ons Huukske” of elders.
Met vriendelijke groet,
Peter Verver
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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
06-30243881
Lies van Gelder
06-57033388
Henry Engelaer
0487-596722
Peter Verver
06-13700945
Vrijwillige Belastingconsulenten
Atie Verheijden
0487-592372
Gerrit Sepers
06-51600425
Kees de Haas
06-30243881

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.

Vrijwillige Ouderenadviseurs
Gerrit Sepers
06-51600425
Mari Heerkens
0487-591929
Heleen Somford
06-10600601
Ben Schonenberg 06-10618797
Klussendienst:
Leo Janssen
0487-592861
Website:
Ben Schonenberg 06-10618797
Redactie: Ons Buukske
René Theunissen

Collectiviteitnummer
KBO - Brabant is:
207.000.837
Opzegging lidmaatschap
bij Jeanne de Weijert
tel: 0487-592519 of

hermanenrene@gmail.com

Marian van Leeuwen

marian.vanleeuwen@hotmail.com

Henry Engelaer

jeannedeweijert@outlook.com

adioslabor@hotmail.com
Jeanne de Weijert (eindcontrole)

WEBSITE
www.seniorenleeuwen.nl

Ben Schonenberg
svblbs@gmail.com

FACEBOOK

Vrijwilligers ondersteuning
Willie Zondervan
06-23798092

Facebook.com/
seniorenleeuwen
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