
  

 

Ons Huukske blijft gesloten tot nader orde. 
Via facebook, internet en e-mail informeren wij u                              

wanneer we weer open gaan. 
Volg ons op: facebook.com/seniorenleeuwen                                 

of via internet: www.seniorenleeuwen.nl 

Nieuws Brief 
        

Seniorenvereniging 50+  Beneden Leeuwen    
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Corona-virus!! Wat een 
gedoe!!                                        
Wat een ellende!! 

Inderdaad. Het valt 
niet mee om zo lang 
binnen te blijven. 

Handen wassen, hoesten 
in je elleboog, afstand 
houden, geen handen 
geven. Maar ieder nadeel 
heb ook een voordeel. 

In de zorg kan nu in-
eens op zeer korte ter-
mijn van alles geregeld 
worden. 

Ik zou niet weten welk 
voordeel er dan is. 

Inderdaad. Iets wat eerst 
maanden duurde met ve-
le vergaderingen kan nu 
binnen 2 weken. 

Nu maar hopen dat het 
gauw over is. Kunnen 
we weer verder met sa-
men kletsen en koffie 
drinken. 

Wij, senioren, hebben 
dat in deze lastige tijd 
wel nodig. We hebben 
niet alleen boodschap-
pen, maar ook een beet-
je aandacht nodig. 

Het saamhorigheids-
gevoel is weer terug. 
We kijken weer meer 
naar elkaar om en 
letten op elkaar. 

GEKLETS van TEUN en BETS                          
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KLOPPEN UW GEGEVENS BIJ ONS 
NOG????? 

Beste leden,  

Wat maken we toch allemaal mee? Dit is on-
gekend en vraagt veel van ons allemaal. He-
laas moesten we uit voorzorg Ons Huuks-
ke  sluiten. Voor velen van ons een vervelend 
besluit, want de noodzakelijke activiteiten en 
sociale contacten worden hierdoor flink be-
perkt. 

Helaas is gebleken dat we niet alle leden per 
mail wisten/ weten te bereiken. De sluiting 
kwam voor hen, staand voor de gesloten deur 
of anders, heel onverwacht.  

Waarschijnlijk zijn er veranderingen in uw 
gegevens waar wij géén weet van hebben of 
zijn er andere oorzaken?  

Goede communicatie is essentieel voor en bin-
nen onze  Senioren Vereniging. 

Daarom DEZE OPROEP !!!!!!  

Mocht u n.a.v. de sluiting GÉÉN MAIL  van 
de Senioren Vereniging hebben ontvangen, 
laat u ons dat s.v.p. zo spoedig mogelijk            
PER MAIL weten, graag gericht aan                      
de ledenadministratie t.a.v. :                           

jeannedeweijert@outlook.com 

Het gaat dus om mail die u moet ontvangen 
via de Senioren Vereniging en niet de mail 
vanuit een / uw activiteit. 

Op naar een mooie, gezonde toekomst voor 
een ieder, 

Met vriendelijke groet, 

Peter Verver 

De afgelopen weken hebben we als be-

stuur niet stil gezeten en gebruik gemaakt 

van het feit dat er in de grote zaal geen 

activiteiten doorgingen. In samenwerking 

met Henk Willems hebben we de resteren-

de tl-verlichting verwijderd en aansluit-

punten gemaakt voor nieuwe led-

verlichting. Bovendien hebben we voor 

Riwi de zaal ontruimd zodat het plafond            

verlengd kon worden. Doordat het mid-

dengedeelte van het plafond verlaagd was, 

ontstond er een zeer vervelende akoestiek. 

Vooral het voormalige biljartgedeelte was 

hierdoor erg rumoerig. Bijkomend voor-

deel is dat de hele zaal nu een optimale  

led-verlichting heeft.                                                        

Dank je wel: Henk Willems en Riwi. 

Een van onze volgende projecten is het              
vervangen van de vloer in de grote zaal.                  
Op allerlei plekken gaat hij stuk, ligt los, ligt 
ongelijk of ligt uit elkaar. We hebben in over-
leg met Alex v. Gruijthuijsen een plan ge-
maakt waarmee we op verantwoorde en toe-
komstig bestendige wijze de laminaat vloer 
gaan vervangen. Dat betekent op de eerste 
plaats dat de oude vloer verwijderd wordt.  

Daarna moet er geëgaliseerd worden en 
dat heeft een weekend droogtijd nodig. 
Dan kan de ondervloer gelegd worden en 
kunnen we beginnen met de nieuwe lami-
naatvloer die gegarandeerd 20 jaar moet 
meegaan. De puntjes komen op de i door 
mooie houten plinten die de vloer omlijs-
ten. De oude laminaatvloer wordt herge-
bruikt. We gaan de bruikbare en onbescha-
digde laminaatlamellen in de kunstkamer 
leggen. De vloer die er nu ligt is eigenlijk 
niet geschikt voor een ruimte waar geschil-
derd en geboetseerd wordt. Weer een ver-
betering van onze accommodatie waar we 
trots op kunnen zijn en waar iedereen met 
plezier gebruik van kan maken. Wanneer 
we aan de slag gaan hoort u nog want dan 
moeten we weer een beroep doen op vrij-
willigers die een handje komen helpen. En 
zoals u weet: Vele handen maken licht 
werk. 

mailto:jeannedeweijert@outlook.com
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Biologisch Melkveebedrijf en Zorg-
boerderij 

(Gespecialiseerde) dagbesteding voor 
ouderen  

Biologische 
warme                 
maaltijden 

Zorg en                   
begeleiding           
op maat 

 

 

Mantelzorg ondersteuning 
 

Weekend dagopvang                                                                                                     
Mosterdwal 10                                                                             
6658 KT Beneden Leeuwen                        
0487-591416 

www.henricushoeve.com                     
info@henricushoeve.com 

Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen 
wil zo energieneutraal zijn als mogelijk is. 
Er liggen daarom sinds enkele maanden 

meer dan 50 zonnepanelen op het dak.     
Als de berekeningen kloppen wekken wij 
de stroom op die we zelf verbruiken. Alleen 
het gasverbruik drukt dan hoofdzakelijk op 
onze energierekening. Daarom aan iedereen 
de oproep om zuinig te zijn met licht en 
verwarming. Lichten uit bij het verlaten van 
de zaal of van de wc en de verwarming om-
laag als het te warm is maar ook aan het 
einde van de activiteit. Als het te koud is 
dan kan men de radiatoren hoger zetten, 
maar dan verwachten we ook dat de knop 
omlaag gaat als het warm genoeg is of als 
de activiteit afgelopen is. 

Zo houden we de                               
energierekening laag;          
goed voor het milieu en onze 
portemonnee. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen volg ons dan op  

facebook: seniorenleeuwen 

of kijk op onze website: 
www.seniorenleeuwen. 

Als we weer opstarten of andere maatrege-
len treffen komt dat via facebook of onze 
website in de publiciteit. Uiteraard worden 
er ook weer mails rondgestuurd om ieder-
een zo snel en zo goed mogelijk op de 
hoogte te brengen. 

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

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

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 

Degenen die afgelopen weken langs Ons Huukske zijn gelo-
pen of gefietst, hebben vast en zeker de nieuwe uitstraling 
van ons gebouw gezien door het grote naambord naast de 
voordeur en de opvallende banner aan de zijkant van het ge-
bouw. Niemand kan ons nu nog over het hoofd zien. Ik denk 
een geweldige promotie voor onze vereniging die probeert 

om voor onze senioren een thuis te realiseren waar het fijn is 
om te vertoeven: voor gratis een bakje koffie op de woens-
dagmorgen, om te boetseren of te schilderen, om te bridgen 
of te kaarten, om te handwerken of te koersballen, om te dan-
sen of te biljarten, om te sjoelen, te schaken of te dammen, 
voor yogalessen of hulp van het internetcafé. Je kunt mee-
doen met de bingo of samen eten. Iedere woensdag vanaf 
13.30 uur fietsen of meer bewegen in de Rosmolen op woens-
dagmorgen of bowlen bij Moeke Mooren. 

Namens het bestuur spreken wij onze dank uit voor het leve-
ren en monteren van de banner en het plaatsen van beide 
naamborden bij de voor- en achterdeur van Ons Huukske.  

Peter Cobussen uit Boven Leeuwen, de 
ondernemer achter Reclamebureau        
Curis aan de Energieweg in Beneden-
Leeuwen, deed ons een genereus aan-
bod; alles te leveren wat noodzakelijk 
zou zijn, bij montage door ons zelf. Uit-
eindelijk verzocht hij mij, om hem op 
maandag 16 maart in staat te stellen het 
frame en de borden door twee van zijn 
monteurs te kunnen laten aanbrengen. 
Dat waren toch  bijna 2 x 2, zeg 3,5  
professionele  manuren en bedenk dan 
zelf maar wat dat inhoudt. We zijn Peter en zijn mannen zeer  
erkentelijk voor deze geste en zijn trots op het resultaat van 
hun werk. Chapeau!!!     

Henry Engelaer 
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Berg                                    
Woninginrichting                        
Zandstraat  73                                   
Beneden Leeuwen 

Openingstijden: 

maandag 13:30 uur tot 17:30 uur           

di. t/m vr. 09:00 uur tot 17:30 uur 

Beneden-Leeuwen 

Ingang Beatrixstraat 

Zandstraat 53-02 

6658 CM Beneden-Leeuwen 

Tel: 0487-849303 

Het verantwoord gebruik  

van de digitale wereld. 
Het zijn zulke mooie apparaten…. Iedereen 
die in het bezit is van een laptop, computer, 
iPad, modern mobieltje weet dat er ontzettend 
veel gebruiksmogelijkheden zijn! Zomaar iets 
op internet opzoeken; werken met verschillen-

de soorten 
programma’s; 
foto’s bewer-
ken of digi-
taal opslaan 
en bekijken; 
de vakantie-
boeken voor 
komende           

periode; weersvoorspellingen voor de komen-
de twee weken bekijken; het nieuws volgen; 
spelletjes spelen; 
lekkere recepten     
opzoeken, tv kijken; 
boeken lezen, mu-
ziek beluisteren etc. 
etc. etc.   Natuurlijk 
gebeuren er ook wel 
eens vervelende 
dingen. Onlangs 
hebben we kunnen lezen dat de universiteit 
van Maastricht twee weken digitaal onbereik-
baar was. Het hele systeem was gegijzeld om-
dat er ransomware op een van de  computers 
daar geplaatst was. Pas toen er  duizenden 
euro’s betaald werden, konden de medewer-
kers, de studenten en de administratie van de-
ze universiteit hun computers en het systeem 
weer gebruiken.  

Iedereen kent verder wel verhalen uit eigen 
omgeving van mensen die een virus kregen op 
hun computer, van mensen die financieel 
vreemde dingen meemaakten op hun digitale 
bankrekening, van mensen waarbij de                 
computer zomaar ineens “gek” ging doen. 

Jammer dat door deze vervelende zaken het 
gebruik van de computer, laptop, mobiel of 
iPad ons tegen gaat staan. 
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Wat kunt u zelf doen om deze vervelende 
dingen te voorkomen. 

1. Vermijd zoveel mogelijk sites op inter-
net die u niet vertrouwt en laat u niet 
verleiden om zomaar vreemde                   
programma’s te gaan installeren. 

2. Ook als u mails krijgt met ongelooflijke 
aanbiedingen, prijzen die u zomaar 
gewonnen hebt, klik nergens op en 
verwijder (delete) deze Spam mails 
meteen! 

3. Zorg dat uw computer up-to-date is. 
Cyber criminelen maken vaak gebruik 
van lekken in de software op uw com-
puter. U hebt dit zelf vaak nog niet in 
de gaten. Zo gauw deze lekken (bugs) 
bekend zijn bij de mensen van                      
Microsoft, Apple of de makers van 
software, komen er updates van pro-
gramma’s op de markt. U krijgt een 
seintje van Microsoft of Apple dat u 
dit dan kunt downloaden en                  
installeren. Meteen doen! 

4. Er zijn allerlei antivirusprogramma’s op 
de markt. Windows heeft zelf een pro-
gramma Windows Defender dat rede-
lijk goed functioneert. Voor een beetje 
geld kunt u ook zelf een antiviruspro-
gramma installeren. Dat hoeft echt 
niet duur te zijn en is soms voor niks 
(KPN Veilig bijvoorbeeld voor men-
sen die een internetverbinding van 
KPN hebben). 

Mocht u hulp nodig hebben 
hierbij dan is er elke don-
derdag-middag een aantal 
mensen van het internetca-
fé beschikbaar in Ons Huukske om eens te 
kijken naar uw computerproblemen. Vanaf 
half 2 zijn zij aanwezig om een oplossing 
te zoeken voor uw digitale vragen. Het zou 
jammer zijn dat u niet gebruik kunt maken 
van al de mogelijkheden van de digitale 
wereld.  

Toon Janssen namens de mensen van het 
internetcafé.  

Vrije woensdagmorgen inloop. 

Wint de aanhouder? En vraag ik me 
als schipperszoon af, hebben we het 
lek boven?  

Als een van de stimulators achter het be-
zoeken van de vrije woensdagmorgen          
inloop, hebben we lang getwijfeld of het 
echt van de grond zou komen. 

Woensdagmorgen 11 maart had ik zelf de 
openings- en beheersdienst. 

Ik was verrast en verbaasd, maar was ook 
erg blij dat ik het heel erg druk had. 

Een achttal nieuwe biljarters, de boetseer-
groep met 11 deelnemers en tenslotte zo'n 
15 bezoekers voor de vrije inloop.  

Voor de bezoekers van de vrije inloop, 
zowel leden als niet leden, wordt er gratis 
koffie geserveerd en voor de gezelligheid 
brengt er meestal één van die koffiedrin-
kers wat lekkers mee. 

Er wordt gezellig gekletst, dorpsnieuwtjes 
doen de ronde en er worden grappen ver-
teld en vaak gelachen. 

Één van de nieuwe bezoekers liet zelfs 
weten juist voor een goed gesprek te            
komen. 

Jammer dat ik daaraan die woensdagmor-
gen door de drukte, zelf geen gehoor kon 
geven, maar beloof hem, zodra alles weer 
normaal draait aanwezig te zijn om zijn 
wens  in te lossen. Voor degenen die wel 
willen komen, maar om welke reden dan 
ook niet kunnen komen, nogmaals de tele-
foonnummers om je gratis op te halen en 
terug te laten brengen.                                               
Neem daarbij tevens gerust je buurman of 
buurvrouw mee. 

Bel dus: Riet Maas, tel: 592135.                       
Wil Kreuze,    tel: 592582                                      
Henry Engelaer        tel: 596722 of                         
            06-53157996.                                                                  
Let op: in de vorige editie stond het                   
nummer van Henry verkeerd vermeld.  
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