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Lees op pagina 6 het waargebeurde 

verhaal van Theo en Joke 

Lees pagina 9 
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Licht aan het eind van de tunnel…………. 
 
In Ons Buukske van maart j.l. schreef ik vol 
optimisme dat ik er trots op ben om na de 
ALV van 25 maart 2020 voorzitter van de 
seniorenvereniging te worden. Dat gevoel is 
er nog steeds. 
Nu, juli 2020, ben ik officieel nog geen voor-
zitter, maar maak wel alles mee wat ik ook 
als voorzitter meegekregen zou hebben. Het 
zal na de ALV van 24 augustus wel duidelijk 
worden of ik als bestuurslid geaccepteerd ga 
worden en dan zo mogelijk door het bestuur 
als voorzitter benoemd ga worden. We wach-
ten af. 
Ik hoef niemand te vertellen wat een bijzon-
dere tijden we doormaken met alle gevoelens 
die we daarbij maar kunnen bedenken. We 
moeten helaas constateren dat het nog niet 
voorbij is. 
Met een advertentie in de Maas en Waler, de 
envelop met een opkikkertje, onze Nieuws-
brieven en met Ons Buukske hebben we ge-
probeerd om alle leden een hart onder de 
riem te steken en zichtbaar te blijven voor de 
leden. Zichtbaar kunnen we zijn indien we 
van alle leden, indien nodig, de juiste          
up-dates hebben doorgekregen van hun             
gegevens. Voor het bestuur is het fijn als we 
de juiste gegevens hebben. 
 
Mijn zorgen om Corona zijn nog niet voor-
bij. Dat wordt o.a. veroorzaakt door de wijze 
waarop we er nu mee omgaan. 
Er zijn momenten dat we het vergeten, soms 
zien we het niet of komen oude patronen bo-
ven- drijven, zoals o.a. het knuffelen of een 
hand geven. Dat overkomt ons bijna allemaal 
wel een keer. 
We zien ook dat mensen slordiger worden en 
de afspraken minder in acht nemen. Het heeft 
al lang genoeg geduurd en dat is voor velen 
een reden dat er weer veel mag. We spelen 
eigen rechter, nemen onze verantwoordelijk-
heid niet meer voldoende en brengen daar-
door misschien levens van anderen in gevaar. 
Het gaat toch de goede kant op……….. ? 
 

 
Is dit een reden om de gezondheid van ande-
ren op het spel te zetten? Is dit een reden om 
de zo bewierookte zorg weer opnieuw, on-
derbetaald (over) werk te laten verrichten? Is 
dit een reden 
om het sociale leven en de economie op-
nieuw lam te leggen? Ik vind van niet. 
 

Natuurlijk, gelukkig kan er versoepeld wor-
den en eindelijk mogen we meer. 
We weten nu dat het voor onze seniorenver-
eniging betekent dat we, zoals de vlag er nu 
bij hangt, op 1 september weer activiteiten 
mogen gaan opstarten rekening houdend met 
de dan geldende voorschriften. Per activiteit 
zal bekeken worden wat er mogelijk is. 
Als doekje voor het bloeden gaan we vanaf 
15 juli op woensdagen wel van start met on-
ze “vrije inloop”. Het is voor ons een goede 
oefening om te zien en te beleven of het ons 
lukt om met de nieuwe richtlijnen om te 
gaan. Vanaf 10.00 uur zijn senioren welkom 
voor een kopje koffie en een praatje in Ons 
Huukske aan de Seringenstraat. 
Uiteraard worden alle verplichte veiligheids-
voorschriften in acht genomen en is de toe-
gang natuurlijk gratis. 
 

Vrijdag 3 juli was het zo ver en kregen Gé 
van Hees en Wil van de Zandt- Florussen 
eindelijk het welverdiende lintje aangereikt 
door de burgemeester. 
Het is mooi om te zien hoe Gé sinds vrijdag 
met een krul om de mond rondloopt, maar 
gelukkig heeft hij zijn schoenen nog aan. Ik 
ga er vanuit dat ook Wil met een krul om de 
mond rondloopt. 
Gé en Wil geniet er van. 
 
In deze Nieuwsbrief leest u nogmaals dat op 
24 augustus de uitgestelde ALV-bijeenkomst 
gehouden wordt zonder leden. Dit conform 
onze statuten en de Coronamaatregelen. We 
moeten de ALV houden en stellen niet langer 
uit. Mocht u vragen hebben over de gang van 
zaken of over het afleggen van onze verant-
woordelijkheden in de vereniging, laat dit 
dan schriftelijk weten. 
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In een volgend schrijven hoop ik het 
woord tot u te kunnen richten als voor-
zitter. Zoals al in Ons Buukske van 
maart 2020 beschreven, wil ik dan 
graag alle activiteiten bezoeken en in 
ieder geval de vraag voorleggen waar 
zij, hetzij voor hun activiteit, hetzij 
voor de vereniging, verbeteringen den-
ken te zien. 
Graag tot ziens in Ons Huukske waar 
ik, in ieder geval na mijn vakantie, een 
regelmatig bezoeker zal zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Verver 

Van de bestuurstafel 

Algemene ledenvergadering 2020 

Zoals eerder aangekondigd in ‘Ons Buukske’ van juni jongstleden kunnen we dit jaar geen 

Algemene Ledenvergadering ( ALV) houden in ‘Ons Huukske’ omdat we verplicht zijn ons 

aan de 1.5 meter afstand te houden. 

Volgens de wet moet een ALV binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden            

gehouden, dat zou dus uiterlijk 30 juni zijn geweest. Echter van overheidswege hebben we  

2 maanden uitstel gekregen, dat wil zeggen tot uiterlijk 31 augustus. 

Om bovengenoemde redenen hebben we besloten de ALV te houden tijdens een reguliere 

bestuursvergadering op maandagmorgen 24 augustus waarbij niet alle leden aanwezig                

kunnen zijn,  maar wel een aantal coördinatoren/vertegenwoordigers van de activiteiten  

binnen onze vereniging. 

 

De agenda treft u verder aan in deze Nieuwsbrief. Als u vragen hebt over een van de agen-

dapunten dan wel als rondvraag, dan kunt u deze uiterlijk 20 augustus schriftelijk stellen                 

en deponeren in onze brievenbus, Zonnebloemstraat 3 of per email sturen naar het                          

secretariaat: gevanhees@gmail.com 

 

Wij zullen deze vragen dan behandelen op maandagmorgen 24 augustus en schriftelijk    

beantwoorden in de eerstvolgende Nieuwsbrief of Ons Buukske. 

Gé van Hees, secretaris 

mailto:gevanhees@gmail.com
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Bestuurlijk Jaarverslag 2019  
 
De samenstelling van het bestuur was:  
Dhr.  Gé van Hees   1e secretaris / wnd. voorzitter  
Mevr. Jeanne de Weijert   2e secretaris / ledenadministratie  
Dhr.  Theo de Leeuw   penningmeester  
Mevr. Willie Zondervan   2e penningmeester  
Mevr. Riet Maas    bestuurslid  
Mevr. Lies van Gelder   bestuurslid  
Dhr.  Leo Janssen    bestuurslid  
Dhr.  Kees de Haas   bestuurslid  
Dhr.  Henry Engelaer   bestuurslid  
Dhr.  Peter Verver   aspirant bestuurslid  
 
Ondersteuning van het bestuur:  
Dhr. Wim Janssen: onafhankelijk boekhoudkundige  
Ca. 60 vrijwilligers voor: schoonmaak, bezorgen ONS, Nieuwsbrief en Ons Buukske, gast-
vrouwen.  
 
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 interieur-
zaken aan te pakken en regelgeving te maken met betrekking tot Ons Huukske.  
 
Externe vergaderingen of bijeenkomsten waaraan een afgevaardigde of afvaardiging van het 
bestuur 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 belastinginvullers /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 en 4-mei comité. Bedankavond be-
stuur 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 Ons Buukske 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 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    9 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 op woensdag voor iedereen toegankelijk. 
 

Extra activiteiten:  
Rabobank Clubkas.   Campagne Burendag op zaterdag 28 september.  
Expositie cursisten schildercursus Thea Rademakers.  
Ledenwerfactie.    Dansavond voor iedereen.  
 

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 en 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 

Algemene ledenvergadering 24 aug 2020  

Doe mee en reageer per  mail of                                               
schriftelijk vóór 20 aug 2020. 

Kijk op facebook of onze website                                                      
om het laatste nieuws te volgen. 
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Besloten aangepaste  

Algemene LEDENVERGADERING 2020 

Welke gehouden wordt op 

Maandag 24 augustus 2020 om 9.30 uur in Ons Huukske. 

  

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.    

Mevr Lemmers is afgelopen week bezocht door twee bestuursleden met een attentie. 

  

3. ( 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  Verver  na een persoonlijk gesprek 

met ondergetekende zitting genomen in het bestuur en is na kennismaken in de daar-

opvolgende bestuursvergadering als aspirant bestuurslid aangeschoven.   

Conform artikel 13 A, lid 1 van de statuten, kunnen naast de voordracht 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 ledenverga-

dering bij het bestuur te worden ingediend. 

 Indien er geen voordracht vanuit de leden komt, stelt het bestuur voor Peter als      

bestuurslid te benoemen.  Als er vanuit de leden bezwaren zijn tegen deze benoeming 

dient men dit voor 20 augustus kenbaar te maken aan het bestuur. Bij geen reactie 

gaat het bestuur ervan uit dat de overige leden akkoord gaan met deze benoeming. Bij 

eventuele bezwaren beslist de meerderheid in deze. 

 

4.  Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op woensdag 27 maart 2019 

  Dit verslag staat in Ons Buukske van mei 2019. 

      5.  Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2019 

 Zie pag. 4-5 
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6. Goedkeuring financieel verslag 2019, met advies kascommissie 

 

Kort (financieel) verslag boekjaar 2019 

Om privacy reden geen cijfers vermeld 

Al met al mogen we best tevreden zijn over het jaar 2019. 

Dat jaar hebben we geïnvesteerd in de aanpassing van Ons Huukske m.n. de biljartzaal 

heeft een grondige aanpassing gekregen. We hebben dus ingeteerd op ons vermogen 

Echter zonder deze verbouwing hadden we weer een zeer gunstig resultaat geboekt met de 

reguliere activiteiten 

De kascontrolecommissie heeft op 10 maart 2020 de financiële stukken van 2019 gecontro-

leerd en akkoord bevonden 

Dank hiervoor aan de kascontrole commissieleden: Greet Heerkens en Annie Vermeulen  

Mochten er leden zijn die het financieel verslag in willen zien of vragen hebben dan kun je 

dit kenbaar maken aan de penningmeester. Het mailadres is senver.tdeleeuw@gmail.com 

De penningmeester Theo de Leeuw 

7. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie en een reserve lid 

Voor de controle van 2020 zijn benoemd  Chris van Kerkhof en Wicky van de Wie-

len. 

      8. Aanpassing van de contributie 

Het bestuur heeft besloten dit jaar geen contributieverhoging door te voeren. 

9. 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. 

Voor het overleden lid Piet Luites zijn wij nog op zoek naar een kandidaat. 

10. 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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PLUIM 1 en PLUIM 2 

Pluim 1 is niet groter dan pluim 2 en 

pluim 2 is niet kleiner dan pluim 1!!! 

Als vereniging, onze absolute en 

welverdiende dank aan beide bedrij-

ven. 

Op de foto ziet u het prachtige kof-

fiezetapparaat, gesponsord door 

Henri Bijl en Martine Zondervan, ja-

wel dochter van Willie Zondervan, de drijvende krachten achter KOFFIESNEL.NL 

uit Kruisland bij Roosendaal. 

De tweede foto toont u bloemstukjes waarmee onze mooie grote zaal van ons 

mooie HUUKSKE, een wel heel feestelijk tintje kreeg. 

Deze bijzondere geste 

kregen wij van                                           

KARAKTER                        

BLOEMEN                              

gevestigd op ons eigen 

Dorpsplein.                                       

Beide ondernemingen                                     

nogmaals dank! 

Fietsers gezocht!!  

Wie vindt fietsen leuk en wil met ons mee? 

Onze fietsclub is al een tijdje onderweg door iedere woensdagmid-

dag een route van 30 tot 35 km in ons mooie Maas en Waal of de 

Betuwe te fietsen. Maar ze zijn met te weinig. Slechts 4 tot 6 lief-

hebbers doen nu iedere week mee. Er is ruimte genoeg voor meer 

deelnemers. Heb je zin?  

Iedere woensdagmiddag om 

13.30 uur vertrekt onze fietsclub 

en halverwege is er altijd een 

koffiepauze. Ze zijn rond       

16.30 uur weer thuis. Doe mee!                       

Goed voor je gezondheid en voor de gezelligheid! 
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Duizenden euro's kwijt door 'spoofing': 

Joke (63) en Theo (70) werden onlangs gebeld door ie-
mand die zich voordeed als ING-medewerker. "De bank 
belde om te waarschuwen dat er werd geprobeerd om 2000 
euro over te boeken naar een rekening in Oekraïne" De 
oplichter adviseerde om al het spaargeld snel te verplaat-
sen naar een andere rekening. Zo raakte het stel 50.000 
euro kwijt. Oplichters waren bezig geld van hun spaarre-
kening te halen. De bankmedewerkster adviseerde al het 
spaargeld - 50.000 euro – snel te verplaatsen naar een an-
dere rekening. Dat deden Theo en Joke (63), en nu zijn ze 
al hun geld kwijt. "Mijn vader vond het al een raar ver-
haal", vertelt dochter Marloes (28). Ook zij was wantrou-
wend toen haar ouders door de bank werden gebeld. Ze 
was erbij toen het telefoontje kwam, omdat ze samen met 
haar zoontje op verjaardagsvisite was bij Theo, die die dag 70 jaar werd. "Het was corona-
tijd dus er kon verder geen bezoek komen. Dat was best sneu, want 70 jaar worden is toch 
een bijzondere verjaardag."                                                                                                         

"De bank belde om te waarschuwen dat er  werd 
geprobeerd om 2000 euro over te   boeken naar een 
rekening in Oekraïne. Of mijn ouders dat hadden   
gedaan. Dat hadden ze niet." Toch was iedereen wel 
sceptisch, zegt Marloes. "Mijn vader vond het vreemd 
dat er uit het niets werd gebeld." Maar het klonk alle-
maal overtuigend. "Die vrouw aan de telefoon wist 
heel kundig de juiste woorden te  gebruiken.               
Ze gebruikte de precieze zakelijke termen, herhaalde 

nummers, het klonk – achteraf – precies als iemand die zelf bij een bank heeft gewerkt."                                                                     
Theo is wantrouwend. Hij besluit ter controle het telefoonnummer van de fraudedesk van 
de ING Bank te bellen. "Dat bleek inderdaad hetzelfde nummer te zijn als waarmee ze zijn 
gebeld. Hij kreeg een bandje van de bank te horen. Later bleek dat door spoofing te  komen. 
De oplichter hadden het nummer van de ING Bank gekloond." Door die techniek van 
spoofing verschijnt op het scherm daadwerkelijk het nummer van de ING, ook al bellen de 
oplichters van een heel ander nummer. Het gesprek met de mevrouw van de bank werd op 
luidspreker gezet. "Ik zat erbij, ik heb alles gehoord", zegt Marloes. "Ik ben 28 en weet ook 
wel wat. Maar dan voel je je achteraf heel stom." Ook de naam van de bankmedewerkster, 
was die van een echte ING-bankmedewerker.                                                                                       
"Het klonk allemaal heel overtuigend en daardoor  kr ijg je 
steeds meer vertrouwen.  De vrouw aan de telefoon legde uit dat er 
vanaf vijf IP-adressen uit verschillende landen werd geprobeerd 
geld over te boeken vanaf mijn ouders' rekening. Het was dus be-
langrijk om hun spaargeld, 50.000 euro, over te boeken naar een 
zogeheten kluisrekening in Nederland." Theo en Joke waren overtuigd en maakten hun 
spaargeld over naar die 'kluisrekening'. Ze maken een afspraak om de volgende dag langs te 
komen op een    ING-kantoor. Als ze daar de volgende dag aankomen, blijkt het kantoor 
dicht. Al hun geld is weg. "Het is verschrikkelijk. Het is hartstikke veel geld.                     
Daar hebben ze hun hele leven voor gewerkt". 
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Hoe is het met jou? Nog 
niet moe van het thuis zit-
ten en tv-kijken, koffie 
drinken en niks doen!!  

Met mij gaat het uitste-
kend. Ik blijf niet altijd 
meer thuis maar ga ge-
woon boodschappen 
doen.  

Ik ga ook boodschappen 
doen en zag iemand bij de 
kassa met wel 12 pakken 
toiletpapier.  

Inderdaad, dus ik scheld 
hem helemaal voor rot 
dat hij a-sociaal bezig  is 
en niet aan ons, ouderen, 
denkt!  

Toen had jij zeker niks 
meer door die hamste-
raar!  En toen, wat zei hij daarop?  

Ja, inderdaad. We gaan dit 
jaar niet zo ver. Het wordt 
Woonkameroen of Tuinza-
nia. En als dat te duur wordt 
dan gaan naar Berging aan 
Zee of Schuurmonnikoog.  

Dat was even een afknap-
per? Maar goed dat je snel 
op vakantie kunt gaan. Wel 
in Nederland natuurlijk.  

Hij vroeg of ik even opzij 
ging staan zodat hij verder 
kon met vakkenvullen.  

GEKLETS van TEUN en BETS                          
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colofon 

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

Redactieadres:                  

Zonnebloemstraat 3         

6658XK Beneden-Leeuwen            

Seniorenvereniging 50+ 

Beneden-Leeuwen                    

draagt geen enkele                                    

verantwoordelijkheid voor 

tekst of drukfouten etc. 

WOENSDAGMORGEN INLOOP! 
Hoewel de woensdagmorgen inloop 
inmiddels een redelijk 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 gedach-
ten 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: 06 81730901 

Wil Kreuze: 0487-592582                                                                    
Henry Engelaer: 0487-596772 of 0653157996 
 

WEBSITE 
www.seniorenleeu
wen.nl 
 

FACEBOOK 
Facebook.com/
seniorenleeuwen 
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