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Vorig jaar om deze tijd opende ik het voor-

woord met : ‘Woensdag 27 maart is onze 

ledenvergadering, bijgewoond door circa 90 leden. Afgaande op de reacties zowel tijdens 

als na de vergadering hebben we een goed verenigingsjaar achter de rug met louter en al-

leen positieve reacties.  

Het hoogtepunt was, naast de huldiging van onze jubilarissen, de koninklijke onderschei-

ding die Riet Maas werd opgespeld door waarnemend burgemeester Bert van Zwam. 

Dit jaar is de Algemene Ledenvergadering (ALV )tot nader order uitgesteld. Overigens zijn 

we statutair verplicht deze te houden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, daar-

over meer verderop in dit Buukske.   

Was het vorig jaar ons bestuurslid Riet die een koninklijke onderscheiding kreeg. Dit jaar 

werd ik zelf volkomen onverwachts op vrijdagmorgen 24 april om 11 uur ’s morgens ge-

beld door burgemeester Vincent van Neerbos die mij door middel van een videoboodschap 

verraste met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Langs deze weg wil ik 

bestuur en alle leden die mij gefeliciteerd hebben daarvoor hartelijk danken.  

Daarnaast wil ik Wil van der Zandt van harte feliciteren omdat ook zij diezelfde morgen 

door de burgemeester via een videoboodschap benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. Persoonlijk heb ik Wil, nadat de burgemeester haar had benoemd, ook diezelfde 

ochtend via een videoboodschap Van Harte Gefeliciteerd namens bestuur en leden. Wil 

was voorgedragen voor dertig jaar vrijwilligerswerk bij Zorggroep Maas en Waal en wij 

hebben dat natuurlijk van harte ondersteund vanwege de vele jaren dat ze bij ons vrijwilli-

gerswerk doet.  

Vanwege de coronatijd hebben wij met een aangepast vergaderschema gewerkt. We zijn 

bezig in overleg te treden met de gemeente en KBO of we een tijdspad kunnen uitzetten 

waarin onze activiteiten weer kunnen worden opgestart met in achtneming van alle richtlij-

nen van RIVM, overheid en gemeente. Zodra we meer duidelijkheid hebben zijn we voor-

nemens een protocol per activiteit op te stellen.  

Overigens zou de seniorenvereniging rond deze datum met vrijwel alle activiteiten op zo-

merreces zijn. Ik wens u allen, ondanks alles, toch heel veel sterkte en kracht om deze 

moeilijke tijd door te komen, als er iets is waarmee we kunnen helpen bel één van de be-

stuursleden of andere vrijwilligers.  

Met vriendelijke groet. 

Gé van Hees  

Van de bestuurstafel:  
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BELANGRIJKE                             
BESTUURSMEDEDELING 
gericht aan alle leden van onze 
vereniging! 
Op woensdag 25 maart j.l. stond onze ALGEMENE                  
LEDENVERGADERING genoteerd. U hebt uiteraard                 
begrepen dat deze vergadering in verband met de omstandig-
heden niet door kon gaan, niet door mocht gaan!  

Het bestuur is echter statutair en wettelijk verplicht, elk jaar 
een algemene ledenvergadering te houden en de notulen 
daarvan in de verenigingsannalen op te slaan. Omdat onder 
de huidige omstandigheden nog steeds geen datum gepland 
kan worden waarop die vergadering wel gehouden kan            
worden, is het bestuur voornemens een wettelijk en statutair 
alternatief te benutten teneinde die notulen toch te kunnen 
deponeren. We volgen daarmee ook het regeringsbeleid               
zoals dat door onze overkoepelende organisatie                              
KBO Brabant is geadviseerd.  

Binnen de kortst mogelijke termijn zal u de agenda van de 
vergadering via het volgende BUUKSKE of de                             
eerstkomende NIEUWSBRIEF bekend worden gemaakt. 

U kunt daarop schriftelijk reageren of vragen stellen en die 
dan vervolgens in de brievenbus van ONS HUUKSKE,       
Zonnebloemstraat 3, deponeren of mailen naar de secretaris 
Gé van Hees. E-mail: gevanhees@gmail.com 

We gaan ervan uit, u met het bovenstaande tot op heden naar 
behoren te hebben geïnformeerd. Indien de omstandigheden 
en of de wettelijke voorgeschreven mogelijkheden nog tot 
andere oplossingen zouden kunnen leiden, dan wordt u  
daarvan uiteraard op de hoogte gesteld. 

NOG EVEN DIT!!  

Vlak voor de uiterste datum waarop de kopij 
voor deze editie kon worden aangeleverd, 
ontvingen wij een aantal heel leuke reacties 
op de advertentie zoals die in de Maas en 
Waler was opgenomen. 

Er waren erbij die bij mijzelf de nodige            
emotie teweegbrachten. 

Namens het voltallige bestuur van                         
“ONZE VERENIGING,”van harte bedankt! 

mailto:gevanhees@gmail.com
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We zitten nu al een hele 
poos thuis maar ik vind het 
helemaal niet zo erg. 

Nou, ik ben het wel een 
beetje beu. Maar anderen 
hebben het wel erg moei-
lijk  

Dat klopt; De kappers za-
ten met hun handen in het 
haar.  

De aardappelboer zit in 
de puree en de loonwer-
ker kan wel door de 
grond zakken. 

.De dokter was er zelfs 

goed ziek van en de 
tandarts trekt het niet 
meer. 

De wielrenner kan niet rond 
komen en de voetballer 
heeft geen doel meer.  

Dus moeten wij ook maar 
niet klagen en gewoon op 
anderhalve meter dragen. 

De uroloog is een beetje 
pissig en de gynaecoloog 
bevalt het niks.  

De postbode is erg be-
zorgd en de inpakkers kun-
nen wel inpakken.  

GEKLETS van TEUN en BETS                          
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Sportvereniging  ”HART VAN MAAS EN WAAL’’ al 25 jaar aktief! 
 
‘’Bewegen is goed, 
verantwoord bewegen nóg beter’’…! 
 
Dat was destijds de slogan om ex-hartpatiënten in ons Maas en 
Waal in beweging te krijgen.  
‘’Sportvereniging  Het hart van Maas en Waal’’ bestaat nu 25 
jaar en is bedoeld voor hart- en ex-hartpatiënten om toch na een 
hartaanval in beweging te blijven.  
Om precies te zijn, de vereniging is opgericht op 4 januari 1994 
en dhr. Bert Smidt (inmiddels overleden) was de eerste voorzit-
ter, dhr. Piet Luites was destijds secretaris en mevr. Ger Loeffen 
was penningmeester. De vereniging vierde in 2019 haar 25-jarig                  
jubileum. 
Weinig mensen weten dat deze sportvereniging bestaat, daarom 
ook voor Ons Buukske speciale aandacht voor deze sportvereni-
ging. 
Deze sportvereniging is aangesloten bij ‘’Hart in beweging’’ een overkoepelende                          
organisatie waartoe landelijk zo´n 120 clubs behoren. 
Vele artsen en specialisten stimuleren dit verantwoord sporten enorm, zij zien daar                       
positieve resultaten van. 
Diverse ziekenhuizen in onze regio raadden de patiënten aan om bij deze sportvereniging 
lid te worden. 
Ook ik ben een van de medesporters van deze toch unieke sportvereniging. 
Elke maandagmiddag, vanaf 14.00 uur, gaan we met zo´n 18 sporters(sters) heerlijk een 
uurtje sporten, uiteraard aangepast aan de ex-hartpatiënten, ook op de woensdagavonden          
is er gelegenheid om te sporten. 
De lessen beginnen meestal met de warming-up daarna worden er twee groepen gemaakt 
en dan gaat men een potje badmintonnen, ’n potje hockeyen, dan weer eens volleyballen, 
dus een keur van allerlei bezigheden waar je weer lekker fit van wordt.  
Deze sportlessen staan onder deskundige leiding van specialisten die een speciaal                     
sportprogramma uitvoeren. 
De sportvereniging is ‘’springlevend’’ en er wordt niet alleen gesport,  meestal wordt              
er in de zomerpauze  een fietstocht met een barbecue georganiseerd.  
Er zijn waarschijnlijk vele leden van onze seniorenvereniging die in het verleden hartpro-
blemen hebben gehad en denken: “Dat is misschien iets voor mij”,  geef je dan op om lid       
te worden, dat kun je doen o.a. bij dhr. Willie Huisman, tel. 0487-510189 of vraag even           
bij René Theunissen wat inlichtingen omtrent deze sportvereniging, tel. 0487-592803                  
of 06-10310620. 
 

René Theunissen 

Wie wil meehelpen met het maken van mondkapjes. 
 Als je meedoet wil je dit dan melden bij:                  
Gé van Hees:   
gevanhees@gmail.com 
  

mailto:gevanhees@gmail.com
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1 15   17   5 13 9   3   2   25 6 

2 24 14   4   20 14 17   11   22   12 

3 1   21   9   6   15 7 10   18   

4   11   23   16   10   16 13 15   8 

5 20   16   5   17 24 11   10   19   

6   20 2   11 18 9 16   20   16   6 

7 10   7 4   12   6   19 13   23 8 

8 25   19   11   21   20 12   20   14 

9   16   7   23 21 22   13 10   4   

10 7   17   8 22 17   6 6   13   16 

11 18 20   9   11   19 23 12 15   8   

12 3   10   19   23   17 24 7 12   1 

1 2   3 4 5 6 7 8   9 10 11 12   

13 14 15 16   17 18 19   20 21 22 23 24 25 

De oplossing is een spreekwoord 

 

17 hoofdstad van Indonesië 

18 schminken 

19 kledingstuk 

20 vaart 

21 vijandelijke inval 

22 plaats in Duitsland 

23 proefwerk 

24 grote plaats 

1 grote uil 

2 ontsmettingsmiddel 

3 gevaar 

4 eis 

5 lelijk dier 

6 Griekse letter 

7 hulp 

8 huisraad 

9 depressie 

10 Europeaan 

11 landverhuizer 

12 ingrijpend 

13 gehaast 

14 snijbloem 

15 schermwapen 

16 lichaamsdeel 
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Mail de oplossing  door naar                                          

senvertdeleeuw@gmail.com onder vermelding 

van  oplossing Kruis-Filippine juni 2020.                     

Of op een briefje met de oplossing en naam en 

adres in debrievenbus op de Parkstraat 30, 

Beneden-Leeuwen.                                                        

Uiterste inzenddatum  12 juli 2020.  

Leden van het bestuur zijn uitgesloten van 

deelname. Per echtpaar slechts een                  

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. 

Oplossing  kruiswoord                       
maart 2020:   fietser                                 
Winnaars: Gerda van Ooijen 
en Leo Koopmans 

mailto:senvertdeleeuw@gmail.com
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Vrijwilliger in de schijnwerper,  

Wil van de Zandt - Florussen  

Wil van de Zandt 

Een begrip bij de seniorenvereniging en in St. Elisabeth, 
waar Wil bij beiden meer dan 30 jaar vrijwilliger is. Geen 
wonder dan ook dat Wil op 24 april jl. verrast werd 
met de onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje 
Nassau”. Tijd om even met Wil te praten over hoe het 
allemaal zo gekomen is en waar ze de motivatie vandaan 
haalt om het zo lang vol te houden. Want in juli wordt Wil 
84 jaar, dat is haar niet aan te zien. 

Een lintje in coronatijd 

Ik wilde graag met Wil praten hoe het haar vergaat in de-
ze coronacrisis tijd. Dat was mogelijk, op ruim 2 m afstand van elkaar bij Wil thuis op de 
Rozenhoender, op de tweede verdieping. Wil vertelde dat het een enorme verrassing voor 
haar was, dat de burgemeester op 24 april rond 10.30 uur ‘s morgens belde met de medede-
ling, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd enz.. “Het was een leuk gesprek” 
zegt Wil, hij toonde uitgebreid belangstelling voor haar vrijwilligerswerk. Maar de burge-
meester kon het lintje helaas niet live opspellen, dat gebeurt op een later tijdstip. Diana van 
Olderen van de Zorggroep was die morgen bij haar op bezoek en haar zoon en dochters 
zaten ook in het complot. Haar familie had zich inmiddels verzameld in de gezamenlijke 
ruimte van de Rozenhoender op de begane grond, waar de koffie en heerlijk gebak klaar-
stond. Uiteraard wel allemaal op gepaste afstand en niet in grote getalen. 

Na het telefoongesprek werd Wil naar beneden gelokt en bij alle buitendeuren, die uitkwa-
men op de gezamenlijke hal, stonden de bewoners te klappen voor Wil!  Haar deur was 
versierd met ballonnen en een mooie poster en de bloemen stroomden binnen. 

Het lintje had ze mede te danken aan een bewoner van St. Elisabeth die haar beschouwde 
als tante Wil en die ook wel zag hoeveel uren en dagen Wil in de Zorggroep de bewoners 
wat extra aandacht geeft. 

Helaas heeft die bewoner het niet meer zelf mee mogen maken. 

Van Afferden naar Rossum 

Wil is geboren in Afferden (Gld) in een groot gezin met 11 kinderen, waarvan de vader 
vroeger op de steenfabriek in Deest werkte. Al op jonge leeftijd, Wil was toen 17 jaar,   
ging ze samen met 2 broers en  

2 zussen naar Noordwijkerhout om in een psychiatrische inrichting te werken.                         
Dat verzorgende zat er al vroeg in, ook bij haar broers en zussen. Daarna ging Wil naar 
Nijmegen om in de gezinszorg te gaan werken, 8 jaar fietste ze met een vriendin van                  
Afferden naar Nijmegen. Maar ’s winters, als het echt koud was, ging Wil met de bus naar 
het werk en daar ontmoette ze Henk, haar aanstaande man, hij was buschauffeur en zag het 
met Wil wel zitten. 

Wil trouwde met Henk toen ze 22 jaar was. Henk kon gaan werken bij busonderneming 
“Onze Tram” in Rossum en daar kregen ze ook een woning aangeboden. 
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Hier werden hun 3 kinderen geboren, 2 meisjes en 1 jongen.  

25 Jaar woonde Wil daar met haar gezin, waar Henk later ook een rijschool had,                             
Rijschool de Zebra.  

Maar toen Henk wat medische problemen kreeg, wilden ze toch graag terug naar                           
Maas en Waal, naar Dreumel of Beneden-Leeuwen. 

Terug naar Beneden-Leeuwen 

Adriaan van Oijen heeft ervoor gezorgd dat we daar een huis kregen in in de                                      
Rozenstraat.”Alle 3 kinderen waren toen nog thuis”, aldus Wil en we hadden een mooie 
tijd. 

Henk is helaas maar 59 jaar geworden, 21 jaar geleden is hij overleden. 

We woonden dicht bij de Hey-Acker en daar begon het vrijwilligerswerk, koffieschenken 
en bij de bewoners helpen. Meer dan 30 jaar geleden en het al zo lang volhouden! In 2011 
verhuist ze met de bewoners mee naar St. Elisabeth en nog steeds vindt ze het heerlijk om 
daar vrijwilligerswerk te doen. Helpen bij de broodmaaltijden en in de huiskamers.                  
“Ik mis de bewoners zo in deze coronatijd”, zegt ze. 

Ook ruim 30 jaar geleden begon het spelletje Jeu de boules bij de Hey-Acker. En het mee-
helpen bij de seniorenvereniging met de Bingo en het koffiezetten. Altijd met veel plezier.  

Graag een nieuwe Jeu de Boule baan 

Op de vraag wat ze nog graag wil verbeteren bij de seniorenvereniging zegt Wil:” Ik hoop 
dat er een Jeu de Boule baan aangelegd kan worden bij Ons Huukske, want de baan bij  
Elisabeth is zo klein! Het zou leuk zijn als we dan ook wat meer deelnemers krijgen, zegt 
Wil. Het is helemaal geen moeilijk spelletje, het is zo leuk om te doen, lekker in de              
buitenlucht in beweging.  

Coronatijd wat een toestand 

Ook in ons gesprek dwalen we steeds af, het is alsof de wereld vanaf half maart stilstaat, 
door alle maatregelen van de coronacrisis. Voor Wil heeft het veel impact, van zo druk zijn 
mee met vrijwilligerswerk, kaarten, bingo, koffieschenken enz.. naar niets.  

Dat is wennen, Wil ziet ernaar uit om weer aan de slag te gaan. 

Op grote afstand krijgt ze af en toe haar kinderen en 5 kleinkinderen op bezoek, ze blijven 
beneden in de hal en alsof het Sinterklaastijd is, gooi ik voor de kleinkinderen maar wat 
snoep naar beneden zegt Wil. 

Gelukkig kunnen we het hier in de Rozenhoender goed met elkaar vinden. We komen niet 
veel bij elkaar, maar in de “goeie oude tijd” deden we af en toe activiteiten en dronken we 
koffie in de gezamenlijke ruimte op de begane grond. Nu kan dat even niet, maar je voelt je 
toch niet zo alleen in dit huis, omdat je weet dat je allemaal in hetzelfde schuitje zit, dat 
geeft troost.  

Wil bedankt voor het gesprek, het ga je goed!  

 

Marian van Leeuwen 
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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 

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 

 

Beatrixstraat 20,                                               
Beneden Leeuwen (bij de poli                    
ziekenhuis in Zorgcentrum 
St.Elisabeth).                                                    
Voor afspraken: 024-6635977 

Voor steunzolen,                               

Aangesloten bij 

de Stichting 

LOOP Erkend 

door zorg    

verzekeraars 

teenortheses en schoenadvies 
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Horst 3 Druten 

Holenbergseweg 11 Wijchen 

Waterstraat 29 Beneden Leeuwen 
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Willem Bosschaart, mijn biljartmaatje, wat 
heet, ons biljartmaatje door dik en dun!  
Hoe begin ik een ode aan mijn maatje Willem Bosschaart?  

Moeilijk hoor, maar waarschijnlijk is zijn fysieke conditie nog veel moeilijker door hem-
zelf te verteren. 

Op de avond van 1 maart is Willem vlak bij zijn voordeur gevallen en kon zonder hulp niet 
meer opstaan. Met behulp van de buren is hij uiteindelijk in zijn bed beland, maar niet voor 
lang. D.w.z. dat hij op de morgen van 2 maart in een ziekenhuisbed in Tiel is opgenomen. 
Ze hebben hem daar wat opgelapt, waarna hij op 23 maart in het revalidatiecentrum          
Het Vrijthof terecht kwam en uiteindelijk op 12 mei weer terug thuis is gekomen, nota           
bene in een ander huis dan van waaruit hij vertrok. 

Kort door de bocht, een nogal heftige periode voorafgaand aan zijn bijna 94 jarige                         
verjaardag. En wat nog spijtiger is, hij is nu in een aanzienlijk mindere conditie dan dat hij 
was. Heel opmerkelijk en ook bewonderenswaardig vond ik, bij een bezoekje aan hem,  
zijn geestelijke weerbaarheid.  

Met wat hulp om vanuit zijn huis naar ONS HUUKSKE te komen en er op vrijdagmiddag 
een kaartje leggen, is waarschijnlijk nog een mogelijkheid, maar of we Willem nog aan de 
biljarttafel zullen terugzien is ook voor hem zelf zeer twijfelachtig. En dat is dan toch                    
behoorlijk verdrietig als je zo lang en intensief aan dat spelletje verknocht bent geweest en 
het tot op zo'n hoge leeftijd nog zo 
goed beheerste. 

Niet alleen niet meer in staat te zijn 
die balletjes te laten rollen zal hem 
pijn doen, zomede het gezelschap met 
zijn biljartvrienden zal hij node                 
missen. En wij hem natuurlijk. 

Wij zullen zijn voortdurend scherpe 
en spitsvondige zin voor humor en 
geestigheden in zijn Tielse dialect echt 
missen en dat is ook voor ons jammer 
en spijtig. 

Om jouw echter niet te vergeten                  
Willem, heb ik in de biljartzaal,                    
geheel op eigen houtje en zonder toe-
stemming van wie dan ook, een                    
huldeblijk voor jou aangebracht en 
waardoor je bij ons clubje niet in de 
vergetelheid zult belanden.  

Wij wensen je het allerbeste en sterkte bij je herstel Willem. 

Ik mag veronderstellen dat ik die wensen verwoordt namens alle leden, maar expliciet na-
mens jouw biljartmaatjes! 

Henry Engelaer  

Met dank aan Peter Cobussen van Curis Reclame.                
Voor een vriendenprijsje in natura maakte hij die                
enorme vergroting. 
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Verspreiding in 2020             
ONS (KBO Brabant)          
11x per jaar                      

ONS BUUKSKE                               

4x per jaar                         

Nieuwsbrief                 
6 of 7x per jaar      

colofon 

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

Redactie:                                           
Ben Schonenberg                         
Marian van Leeuwen                       
Henry Engelaer                              
René Theunissen                           
Jeanne de Weijert            
Kees de Haas                                                                     
seniorenleeuwen@gmail,com             
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 

"Willem is zichtbaar ontroerd en blij bij de                    
presentatie van de grote foto, poserend voor zijn 
nieuwe huisje. Met dank aan mijn schoondochter 
Annette voor het maken van de foto!" 
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Romijnders 

Wielstraat 20 

6658BE Beneden Leeuwen 

Tel: 0487-591410 

www.profileromijnders.nl 

Welkom bij JANINE mode 

In een sfeervol verbouwd               
winkelpand met authentieke details 
in het centrum van             Bene-
den-Leeuwen vindt u                                     
JANINE mode. 

Laat u verrassen door de wisselen-
de collecties en verscheidenheid 
aan merken van fijne kwaliteit, 
mooie details en                    goe-
de pasvorm. JANINE durft ver-
schillende stijlen en kleuren te 
combineren. 

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  ad-
vies, 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! 

http://janinemode.nl/team/
http://janinemode.nl/team/
http://janinemode.nl/contact/
http://janinemode.nl/contact/
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Berg                                    
Woninginrichting                        
Zandstraat  106B                                   
Beneden Leeuwen 

 

Eye Wish Opticiens                        
Beneden-Leeuwen                       

Zandstraat 121                                     
Tel. 0487-591870  

OPSTARTEN ACTIVITEITEN! 

Hoe is het met het opnieuw opstarten van de 
activiteiten in ONS HUUKSKE? 

Deze vraag zult u 
zich de afgelopen 
periode ongetwij-
feld diverse keren 
hebben gesteld. En 
terecht!! 

Dat mooie gebouw 
dat we nu sinds het 
begin van dit jaar in 
zijn geheel in ge-
bruik hebben geno-
men en waardoor er nog meer mogelijkhe-
den tot ontspanning en activiteit geboden 
kon worden, staat daar nu te staan zonder 
dat er ook maar iets in gebeurt. Dat is toch 
pijnlijk te moeten constateren. 

Het was de bedoeling om al in de deze edi-
tie van ons clubblad, daarover wat meer dui-
delijkheid te kunnen verschaffen. Dat was 
ook zo gepland. 

Echter de informatie daarover, te verkrijgen 
via het gemeentebestuur, bereikte ons een 
paar dagen te laat om u daarover nu al wat 
meer in detail te kunnen inlichten.    

Wees u ervan overtuigd dat het bestuur, hoe 
dan ook, alles zal doen om u binnen de re-
gels die dan kenbaar gemaakt zullen wor-
den, zo snel mogelijk over het hervatten van 
de activiteiten op de hoogte zal stellen. 

Uiteraard hopen wij met u, dat dit binnen-
kort het geval zal zijn. 

Blijf gezond, let op elkaar en houd het mo-
reel hoog! 

Sterkte daarbij! 

U hoort van ons!  
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AFLEVERING 13 NIEUWE RUBRIEK 
Over, van, voor en door leden!  
De bijna hemelvaart van Fons Otten 

Het is al heel, heel lang geleden. Het zal in 
de zomer van 1964 of 1965 zijn geweest. 
Wij waren nog niet zo lang in Beneden-
Leeuwen en woonden toen nog op de drij-
vende werkplaats aan de dijk. Dat het hartje 
zomer was weet ik zeker, omdat ik na een 
dag hard en lang werken toch de slaap niet 
kon vatten. Het was warm in onze kleine 
slaapkamer op die drijvende werkplaats, 
heel erg warm, vandaar. 

Het was ook in de periode dat we ons een 
beetje thuis gingen voelen in ons dorp dat 
toen slechts zo'n 2000 inwoners telde.           
Natuurlijk kenden we nog niet iedereen, 
maar de vaste klantjes van Jan van Os en 
Frans Toebast sr., beiden uitbater van een 
café aan de dijk, begonnen we wel al met 
naam en toenaam te kennen. Vaak was dat 
omdat er na sluitingstijd nog wel eens wat 
rumoer werd gemaakt. Op die avond, nacht 
was het al, ruim na twaalf uur en ik nog 
steeds niet sliep, drong er door het open 
raam een merkwaardig en wat ondefinieer-
baar geluid tot me door. Kon het ook niet 
verklaren of thuisbrengen. Het leek wel 
enigszins op het geblaat van een schaap, 
maar had echter nog nooit eerder zo'n            
meewarig en wat kreunend geluid gehoord 
en er liepen in de buurt ook geen schapen.  
Ik had het al een poosje aan liggen horen, 
totdat ik dacht: 'hier moet ik het mijne van 
hebben.' Op dat moment gaat de telefoon, 
hetgeen me op dat tijdstip tenminste                         
verraste. Ik neem op en heb 'kleine Nol' aan 
de lijn. Kleine Nol stond voor  Nol van den 
Boogaard van de waterboot, i.p.v.                   
“Dikke Nol” zijn oom van de parlevinkers-
boot. Ze lagen met hun boten en een woon-
ark een klein stukje verder de Strang in.         
Nol vroeg me of ik ook een wat vreemd  
geluid had gehoord, hetgeen ik beaamde.  
Hij liet me weten niet gerust te zijn en we 
spraken af op onderzoek uit te gaan. Ik 
schoot snel een broek aan en bij het van 
boord lopen kwam Nol er ook al aan.  

Zo nu en dan was er weer dat merkwaardige 
geluid, waardoor we, mede door de windstil-
te, wel redelijk zeker konden vaststellen dat 
het uit westelijke richting kwam. Als we de 
steile trap in de dijk, vlak voor slagerij  
Lemmers naderen, horen we dat geluid   
plotseling uit de richting van de waterkant 
komen. We gaan helemaal naar beneden die 
trap af en treffen daar dan een manspersoon 
aan. Hij ligt goeddeels in het water. Zijn 
hoofd en een stukje bovenlichaam bevinden 
zich nog juist boven water. Ondertussen zijn 
ook Thé en Cor Lemmers en Joop van Eck 
gealarmeerd. Joop werkte daar destijds en 
overnachtte daar als er 's morgens vroeg  
geslacht moest worden. Omdat het inmid-
dels wel al goed duidelijk was dat het geen 
schaap betrof, was de verbijstering des te 
groter en verdrongen we ons in het pikke 
donker achter die dijk om de situatie nader 
te beoordelen en ons te vergewissen hoe te 
handelen en wat er gaande was geweest.   
We zien dan iets later met behulp van een 
zaklantaarn, dat het Fons Otten betreft.    
Een klein stukje verderop, tegen het talud 
van de dijk, ligt zijn fiets. Je kunt je voor-
stellen dat indien je, zonder enige controle 
met een borreltje te veel op van zo'n dijk 
naar beneden rijdt, de gevolgen desastreus 
zijn, indien je tevens bedenkt dat het onder-
ste gedeelte van de dijk uit van die zware 
bassaltstenen bestaat.  

En het is ook rampzalig. Frans bloedt als een 
rund, vooral aan zijn hoofd, zo erg dat in 
zijn directe omgeving het water rood kleurt. 
Goede raad is nu duur! Hoe zouden we de 
behoorlijk corpulente man weer boven    
krijgen? Een draagbaar is niet voor handen. 
Nu had Cor Lemmers, om op zijn parlevin-
kersboot te komen, daar een klein steigertje 
waarop een houten scheepsluik lag. We heb-
ben dat luik weggenomen en Fons daar met 
enig kunst en vliegwerk opgelegd, dat luik 
ondertussen met vier man balancerend in 
evenwicht gehouden. Zo hebben we hem 
uiteindelijk ook trede voor trede boven aan 
de dijk gekregen en daarna bij slagerij Lem-
mers op de vloer gelegd.  
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Hoewel we wel de indruk hadden dat Fons 
niet buiten bewustzijn was, moet hij zich 
ook niet erg prettig gevoeld hebben, gezien 
het kreunen hetgeen hij bij herhaling nog 
steeds liet horen. Gezamenlijk besluiten we 
dan toch Piet Delicaat maar te bellen.                
Het zal toen ongeveer twee uur zijn geweest. 
Thé Lemmers moet, nadat hij de dokter 
heeft verteld wie het betreft, in een soort 
kruisverhoor een pittig aantal vragen beant-
woorden. Piet Delicaat, waarvan ik uit              
ervaring weet dat hij zich als dokter midden 
in de nacht uit zijn bed liet bellen als dat 
nodig was, was nu niet zo amused te horen 
dat het Fons betrof. Nadat Thé Lemmers 
hem nog wat moest overreden te komen, 
gezien de vermeende ernst van situatie      
waarin de man op zijn winkelvloer                           
verkeerde, stemde hij daar tenslotte in toe.               

Kennelijk had onze “patiënt” het gesprek 
goed gevolgd en ook begrepen en begon het 
leven in dat logge lichaam terug te keren. 
Hoewel we aandrongen rustig op dat luik te 
blijven liggen, stond hij even later toch 
rechtop en begon zich een weg naar de          
uitgang te banen en was daarin onstuitbaar, 
min of meer tot grote ergernis van ons allen. 
Hoe wij ook aandrongen te wachten tot de 
dokter er zou zijn, werd hij steeds onrusti-
ger, wetend dat de dokter in aantocht was en 
verliet uiteindelijk, nog wat onstabiel, de 
slagerij. Omdat ik persoonlijk inschatte dat 
hij niet ver zou komen, begeleide ik hem. 
Buitengekomen zag hij zijn fiets liggen die 
we vanaf dat talud naar boven hadden             
meegenomen. Hij pakte die op en strompel-
de tenslotte langzaam met zijn fiets als 
steun, de afrit van de Ringkade af richting 
dorp. In het schijnsel van de lantaarnpaal 
heb ik hem tenslotte verder die Ringkade op, 
in het duister zien verdwijnen, ons allen  
verbijsterd achterlatend. Terug in de slagerij 
duurt het niet lang of ook de dokter is er.   
Al bij binnenkomst ziet hij dat lege scheeps-
luik liggen en roept uit: “De vogel is zeker 
gevlogen!” We vonden het uitermate gênant 
en wisten ons eigenlijk geen raad met de 
situatie, die man onverrichter zaken zijn bed 
uitgebeld te hebben om naar een verdwenen  

patiënt te komen kijken. Dan vertelt de dok-
ter waarom hij zo nadrukkelijk bij Thé Lem-
mers naar de toestand en de gang van zaken 
had geïnformeerd. Want, zo vervolgde hij, 
dat deze handelswijze van Fons niet de eer-
ste keer bleek te zijn dat hij dat flikte bij de 
dokter!    

Na deze ietwat dubieus komische afloop, 
staat Ardi Lemmers klaar om met een jonge 
klare, de lucht te klaren.  

Het kunnen er ook twee of drie zijn geweest. 
Het is tenslotte heel erg laat geworden. 

Maar, eind goed al goed! 

Henry Engelaer 
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WAARDE LEZERS VAN “ONS BUUKSKE”. 

De redactie van ons clubblad beraadt zich voortdurend hoe we de inhoud ervan aantrekke-
lijk kunnen houden om door jullie gelezen te worden. 

Ter introductie van zoiets nieuws, neem ik u graag mee terug naar augustus 1948. 

In dat jaar kwam ik als nog net geen veertienjarige schipperszoon door familieomstandig-
heden in Deest terecht en woonde daar, totdat ik eind september 1954 in militaire dienst 
moest. Ik werkte daar op de scheepswerf en heb daar ook de   
eerste beginselen van het mooie scheepsbouwersvak ingegoten          
gekregen.   

Dus in die periode kwam ik als niet Maas en Waler al met ons 
streekdialect in aanraking. Als schipperskind voer ik met mijn 
ouders heel Nederland door en maakte zo kennis met heel veel 
verschillende streektalen, dialecten en accenten. 

Toen al fascineerde mij dat heel sterk en kan ik vaak aan het 
taalgebruik en het accent vrij nauwkeurig bepalen uit welke 
streek van het land iemand vandaan komt.  

Om niet uit te glijden in het gebruik van ons eigen unieke en mooie MAAS EN WAALSE 
DIALECT, heb ik het zelf nooit echt gesproken, al zou me dat waarschijnlijk met een paar 
borreltjes achter de kiezen en de nodige courage wel lukken.  

Toen ik me eind 1963 hier in Beneden-Leeuwen vestigde, was het dialect nog praktisch 
algemeen in gebruik en iedereen sprak het ook nog. Als ik nu de jongste jeugd hoor praten, 
is er vaak geen zweempje van dat dialect overgebleven en zelfs de zachte G en R zijn niet 
meer te horen. Een verbazingwekkende ontwikkeling binnen een generatie die mij                 
enigszins met weemoed vervult. Als ik tijdens een partijtje biljart met de oude garde dat 
dialect gelukkig nog wel hoor gebruiken, dan kan ik daar intens van genieten. Favoriet 
daarin is voor mij tot nu toe onze clubgenoot Johan van Hulst!!    

Met Rinie van Haren en zijn mooie gedichtjes in het dialect als voorbeeld, vroeg ik me af, 
hoe jullie het als lezer zouden vinden als wij zo nu en dan een compleet verhaaltje in het 
dialect zouden opnemen.  

Ik heb dat al eens eerder “op den gavel gegooien,” maar daar is toen niets meer van                    
gekomen. 

Ik dacht daarbij aan de mogelijkheid uit het Maas en Waals woordenboek, geschreven door 
Johan van Os, te citeren. Velen onder u zullen dat boek kennen.   

Ik heb vervolgens de stoute schoenen aangetrokken en aan de rechthebbenden gevraagd uit 
dat boek in ONS BUUKSKE te mogen citeren en die 
toestemming is met heel veel dank van onze redactie, 
heel spontaan verleend. Die rechthebbenden zijn De 
Gelderlander Pers, De Walburg Pers en de Vereniging 
Tweestromenland. 

Voor de “jongeren “ onder ons en voor alle 
“nieuwkomers” binnen onze vereniging met een niet 
Maas en Waalse achtergrond, stel ik u in het kort voor 
aan deze toch wel zeer legendarische Maas en Waler. 
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Johan van Os (1933-2000) Neerlandicus, komt uit Boven-Leeuwen (westelijke kant van de 
Waterstraat, dat is nu Beneden-Leeuwen) en woonde, behoudens zijn kostschooljaren in 
Helmond en twee jaar Belgische “ballingschap” in St, Vith, zijn hele leven in het Land van 
Maas en Waal, waar hij twintig jaar lang notities uit de volkstaal maakte. Altijd heeft hij 
zich intensief met taal en talen beziggehouden. 

Van zijn hand verschenen, behalve 25 uit Frans, Duits of Engels bewerkte boeken, tiental-
len artikelen in Nederlandse en buitenlandse tijdschriften. Enkele jaren redigeerde hij 
Tweestromenland, het Maas en Waals Tijdschrift voor Streekgeschiedenis. Onder de 
schuilnaam Knil van de Kiepelenberg en Buijtenbeen publiceerde hij een reeks columns in 
De Gelderlander. 

Jullie weten nu een beetje wie Johan van Os was en om je nog nader met hem kennis te 
laten maken publiceren we ter introductie  het eerste en bijna kortste verhaaltje van hem in 
het dialect. 

De bijbehorende pentekening is van G. Kuipers. 

Tenslotte nog dit: Het zal vaak, zelfs de echte Maas en Waler, enige moeite kosten de tek-
sten vlot te lezen. Na een paar keer hardop overlezen gaat het al beter! Ik ben er echter van 
overtuigd dat ze de moeite van het lezen waard zijn, waarbij ik hoop u aan mijn zijde te 
krijgen voor verdere publicatie!  

Om ons te laten weten of jullie dat verhaaltje ook op prijs hebben gesteld, om op basis  
hiervan te beslissen deze verhaaltjes zo nu en dan in ONS BUUKSKE op te nemen, wil ik 
jullie vriendelijk vragen mij dat per e-mail even te laten weten. adioslabor@hotmail.com.   

Volgende pagina volgt dat eerste verhaaltje. DE TIELSE VAEN TOONE  

Henry Engelaer. 

Overdekte stalling aanhanger gezocht  

Onze vereniging beschikt sinds een half 
jaar over een aanhanger waarvoor we een 
overdekte stalling zoeken. De afgelopen 
maanden hebben we regelmatig gebruik-
gemaakt van die aanhanger i.v.m. de ver-
bouwing en het afvoeren van bouwafval en 
tuinmateriaal. Onze fietsenstalling zou een 
tijdelijke oplossing kunnen bieden maar 
we zijn op zoek naar iets beters. Een fiet-
senstalling is immers een stalling voor fiet-
sen en niet voor een aanhanger!!!! Wie 
heeft ruimte en wil ons helpen? Benader 
een bestuurslid als je een oplossing weet. 

Iedere hulp is welkom. 

mailto:adioslabor@hotmail.com
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DE TIELSE VAEN TOONE  

Onze Toon hè ok 'n mèèid, wieste dè nie? 'K ha èèiges trouwes ok nie gedocht tè tie labes 
nog slaags zu kòmme, zò'ne langen dèèrrem.  

'N Tielse hè'ie. 'K zeg, jong, wa mòtte nou mi 'n Tielse?                            
Èn aes 't nog iets vrammes waar, ma zò'ne pènnevleugel hè'k 
nog noot gezien. God tèr, wa'n stopnaold, èn pips kijke, n'èn 
gōrrig, 'n kaes èn kaol afgelèbberd ding, 't is nog sunt vaen   
Toone .  Waent ael zeg 'k 't èèiges, onze Toon is 'ne staatse'n 
heer, aessie aongetrokke n'is. 

'K zeg, jong, dor kum gin start of steel vaen terècht, dor legde 
vaendaag of mèèrrege kap èn kogel bij, wa su't, ae' ge mi zò'n 
gèkke tieribus dur de wèèrreld mòt, daen wee'k 'm wèl te hange.   

Mar ael aovende die God gif, knèèitie op Tiel aon. 'K ha'm d'r 
èèiges ok ael 's zien hunsele, n'achter de pòrt, mar ikke nog             
nerges gin èèrregt in. Èn toe kumtie d'r de mee Wamelse kermis 
mee thuws, 'ne kop aes 'ne pijppot. Wim d'n ene n'over d'n                     
aendere, godhèrrejezus, wa goenk tieje miens t'r op.  

Ze verblikte n'of verblaauwde nie. Toon vit te fiets, laoi se d'r 
achter op en tuuit mi'n noodgang 't vèld in. 'K denk, siezo, dè's 
afwèèrrek, ma mooi de pont over. 

Heur 'k 'saenderdaags vaen de roomrijer aes tè se daor op 't 
vurk vaen de Tien Hond wèl twee uur ha'n ligge jöörië. 

'K zeg, jong, zè'k, hadde goeie schik gehaed, zè'k zo tusse deur 
èn dulper tigge n'onze Toon. 'K wô m'n èèige nie dalek opsteuke nie. Ge kun zò'n jong wèl 
over de moel hakke, ma daen zettie de kont vort heemmôl tigge d'n tuwn, dè witte vurruwt.  

'K zeg, hur nou 's hier, Toon, zò'ne klûtmik paest nie bij ouw pestuur.                                                   
't Hoef gin molshommel te zijn, èn d'r meug grust 'n bietje zeui in zitte, mar 't môt toch 'n 
bietje vaen 'w geleks zijn, wa gij? Nou is 't nèt Waet èn Halfwaet. 

Toen keekkie me mi z'n lang lèèine 'ne keer loens aon, en witte wa'ie toe zè? 

Klèèin aeppelkes hebbe n'ok 'n kreuske, zè'ie. 

Daen zijde wèl efkes gèèf uwtgeprôt. 

Knil van de Kiepelenberg 

Als toegift  en als voorbeeld, om jullie er aan te herinneren hoe uniek het Maas en Waals 
dialect wel is, heb ik slechts drie woorden uit het Maas en Waals woordenboek genoteerd 
en waarbij de betekenis en de herkomst wordt verduidelijkt.                                                    
Een ervan komt in het verhaaltje voor.  

Er zijn Maas en Waalse woorden die uitsluitend in ons dialect voorkomen.                        
Dus niet naar het Nederlands of een ander dialect zijn te herleiden.   

daauwele  ww., beuzelen, nutteloos rondhangen, lummelen, niet tot zijn doel komen, 
klieren, tot last zijn. Hij ston ma te daauwele, 'k wies heel nie wa ie wô, (hij stond maar te 
hangen, ik wist helemaal niet wat hij wou)  
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De Vries verklaart het woord als frequentatief van duwen, dat in het MeW, ook daauwe 
luidt. Daarvoor spreekt dat klierende kinderen en vrijers die niet goed tot hun doel komen, 
van daauwele worden beschuldigd. Vgl. ook Engels: daudle (beuzelen, lummelen). 

snijke  ww., gluiper ig sluipen, glippen. Toe sneekk ie gaauw de deur uwt (toen glipte 
hij gauw de deur uit). Mi 'ne schiem zaag 'k 'm de schuur in snijke (ik zag hem nog net de 
schuur in sluipen)  

Vgl. Angelsaksisch: snîcan, Middelengels: sniken, Engels: sneak (sluipen, gluipen, smok-
kelen, ontglippen, gappen, snoepen). In het Ned. Is het ww. snijken verloren gegaan, maar 
in het Engels beheerst het nog een uitgebreid woordveld: sneakers is bijvoorbeeld het Ame-
rikaanse woord voor 'gymschoenen'. Daarnaast Deens: snige (stelen, sluipen), snigende 
(steels, tersluiks), snigmord (sluipmoord)   

tieribus  zn. (v), gekke meid, dar tel vrouwspersoon. Gin wijs woord kum t'r uwt tie 
gèkke tieribus (geen verstandig woord komt er uit dat gekke wijf) 

Eerste lid zal wel stammen van tieren (welig groeien, goed gedijen); 2e lid misschien van 
Middelnederlands: butse (buil, bult, ronde verhevenheid). Het woord zou dan duiden op het 
welig  gedijen van de vrouwelijke geslachtskenmerken. 

Nogmaals ben ik benieuwd naar jullie reactie! 

Henry Engelaer 

adioslabor@hotmail.com  

mailto:adioslabor@hotmail.com
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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 

 

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   
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Bestuur 

Gé van Hees   06 28878713    1e secr. / plv. voorzitter 

Jeanne de Weijert  0487-592519     ledenadministratie 

Theo de Leeuw  06-46445622      1e penningmeester 

Willie Zondervan   06-23798092     2e penningmeester 

Riet Maas   0487-592135     bestuurslid 

Leo Janssen  0487-592861     bestuurslid 

Kees de Haas  06-30243881     bestuurslid 

Lies van Gelder         06-57033388        bestuurslid 

Henry Engelaer  0487-596722     bestuurslid 

Peter Verver  06-13700945      aspirant bestuurslid 

Vrijwillige Belastingconsulenten 

Atie Verheijden  0487-592372 

Gerrit Sepers      06-51600425 

Kees de Haas  06-30243881 
 

Vrijwillige Ouderenadviseurs 

Gerrit Sepers      06-51600425 

Mari Heerkens  0487-591929 

Heleen Somford 06-10600601 

Klussendienst: 

Leo Janssen  0487-592861 

Website: 

Ben Schonenberg  06-10618797 

Redactie: Ons Buukske 

René Theunissen                                                      
hermanenrene@gmail.com  

Marian van Leeuwen                              
marian.vanleeuwen@hotmail.com  

Henry Engelaer                                                       
adioslabor@hotmail.com  

Jeanne de Weijert (eindcontrole) 

Ben Schonenberg                                 
svblbs@gmail.com                                                  

Vrijwilligers ondersteuning                                                                            

Willie Zondervan 06-23798092 

Collectiviteitnummer                             

KBO - Brabant is: 

207.000.837                       

Seniorenvereniging 50+   

Postadres 

Zonnebloemstraat 3   

6658XK                                          

Beneden-Leeuwen       

 ingang Seringenstraat.                                        

RaboBank IBAN rek.nr.  

NL95RABO 0105812153 

Lidmaatschap € 22,50 p/jr. 

Opzegging lidmaatschap                             

bij Jeanne de Weijert                                        

tel: 0487-592519  of               

jeannedeweijert@outlook.com 

WEBSITE 
www.seniorenleeuwen.nl 

 
FACEBOOK 
Facebook.com/
seniorenleeuwen 

mailto:marian.vanleeuwen@hotmail.com
mailto:jeannedeweijert@outlook.com
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