
  

 

CONTACTBLAD VAN, VOOR, OVER EN DOOR SENIOREN 
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Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen    

Hoe kwam Tonny aan   
      Sjaak??  P 6-7 

Ed van Heck en zijn bijzondere 
kunstenaarschap! P 16 t/m 19                             

We gaan weer beginnen met de nodige                                        

strenge maatregelen. 

Start van Activiteiten                   
Contactpersoon en hun                              
Telefoon.nrs. P 11                            

Henry Engelaer op de bres voor bredere                              
Maas en Waalweg P 23 
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Van de bestuurstafel:  

 

CORONA REGELS ‘ONS HUUKSKE’ 
 

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

- Er is een vaste, verplichte looproute, ingang is via de Seringenstraat,                    
 de   gemeente zal ervoor zorgen dat de ingang goed bereikbaar                         
 is middels rijplaten. 

- De uitgang is aan de Zonnebloemstraat. 

- Jassen, tassen en andere meegebrachte spullen houdt u bij u.                                                  
 De garderobe is dicht. 

- Houd s.v.p. de hygiëne en de 1,5 meter afstand goed in de gaten. 

- Ook na de activiteit ( napraten ) deze 1,5 meter regel aanhouden! 

- Let goed op de pictogrammen die overal hangen. 

- Eenmaal zitten, betekent niet meer onnodig lopen. 

- We zullen zoveel mogelijk ventileren. Let op dat we na afloop van een     
 activiteit de ramen ook weer op slot doen. 

- Was vaak je handen. 

- We werken op reservering/ opgave, dus tevoren aanmelden. 

- Toeschouwers die niet zijn ingedeeld zijn niet welkom.                                   
 De biljartclub heeft al een schema gemaakt voor de biljarters. 

- Op de inloopochtend wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd. 

- Koffie en thee zetten  zal als vanouds gebeuren en wordt gebracht 

- De aanwijzingen van de aanwezige bestuursleden en spelleiders                    
 zijn bindend. 

- Bij niet goed naleven van de afspraken, moeten we helaas de betrokken              
 activiteit, na samenspraak, schorsen. 

- Op alle toiletten hangt een papierautomaat.                                                                  
 De gebruikte papieren graag  in de daarvoor geplaatste emmer. 

 

Namens het bestuur, Gé van Hees  
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Theo de Leeuw 

Verslag van de algemene ledenvergadering ( ALV )  

Maandag 24 augustus 2020 om 09.30 uur in ‘Ons Huukske’ in Beneden-Leeuwen 

 

Aanwezig waren 14 personen:                                       
8 bestuursleden, 5 spelleiders en                                           
1 gastvrouw  

Afwezig met kennisgeving:1 bestuurslid en 4 
spelleiders  

Opening door de voorzitter,  

Hij vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen. 

Hierna volgt een korte toelichting over de bijzondere vorm van deze ALV over het jaar 2019.             
In verband met Corona is het gelimiteerd aantal leden dat we in de zaal mogen ontvangen 35.  

Om deze reden hebben we als bestuur besloten de ALV op het tijdstip en in de plaats van een 
geplande bestuursvergadering te houden waarbij behalve het bestuur alle spelleiders waren           
uitgenodigd. Een aantal liet zich vertegenwoordigen door een bestuurslid.                                                    
De opstelling in de zaal was zodanig gekozen dat ieder ruim 1,5 meter van elkaar zat. 

Onze leden hebben de mogelijkheid gehad tot uiterlijk 4 dagen voor deze ALV schriftelijk vragen 
te stellen. Niemand heeft hier gebruik van gemaakt. 

Aan de agenda zijn 2 punten toegevoegd: 

Het voorstel de prijzen van koffie en thee te verhogen van 0,80 naar 1 euro.  

Kort de stand van zaken met betrekking tot onze activiteiten op een rijtje zetten.  

Jubilaris 

We hadden dit jaar 1 jubilaris die 25 jaar lid is van onze vereniging, Bets Lemmers -Van Oijen. 
Mevrouw van Oijen is afgelopen maand bezocht door Riet Maas en Willy Zondervan om haar 
thuis te feliciteren en in de bloemetjes te zetten. 

( Her-) verkiezing bestuursleden. 

Jeanne de Weijert, Lies van Gelder en Henry Engelaer zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar 
gesteld. Er zijn door de leden geen tegenkandidaten voorgedragen dus zij worden benoemd voor 
de komende 3 jaar. Daarnaast is Peter Verver medio 2019 aangeschoven als aspirant bestuurslid. 
Het bestuur stelt voor Peter te benoemen. Niemand heeft bezwaar dus welkom in het bestuur.  
Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de voorzitter gekozen door de bestuursleden. 

Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 27 maart 2019 

Dit verslag wordt door de leden unaniem goedgekeurd. 

Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2019 

Het bestuurlijk jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd. 

Het aantal leden is met 48 toegenomen. 

Op 31-12-2019 was het aantal leden 617. Op 1 maart stond de teller op 665 leden 

Gemiddelde leeftijd van de dames is 75,93 jaar en van de heren: 75,81 jaar  

Vervolg op pag: 4-5 
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Het financieel jaarverslag 

 Onze penningmeester heeft in de aankondiging van de ALV uitleg gegeven over het financi-
eel jaarverslag. De grootste kostenpost was voor uitbreiding van Ons Huukske  met de                    
biljartzaal. 

 De boeken zijn op 10 maart gecontroleerd en voor akkoord getekend door de                                                
kascontrolecommissie.  

 Niemand heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid het financieel verslag te bekijken. 

 Met betrekking tot de begroting heeft de penningmeester gemeld dat we vanaf half maart 
geen inkomsten uit Ons Huukske ontvangen terwijl de kosten voor huur, gas, water en licht                     
gewoon doorlopen. We hebben wel een overeenkomst met de verhuurder dat we op dit            
moment de helft van de huur betalen. Later dit jaar hebben we daar met de verhuurder nog 
gesprekken over. 

 We hebben wel geprobeerd via het Rijk gebruik te maken van de 4000 Euro regeling, maar 
wij kwamen daarvoor niet in aan merking. Ook een aanvraag bij gemeente en Rabobank le-
verde helaas geen extra subsidie op. 

Kascommissie 

 Vanwege deze bijzondere ALV heeft de penningmeester 2 mensen benaderd die voor het                          
komende jaar de kascommissie vormen: Chris van Kerkhof en Wicky van der Wielen.                               
Er moet nog een reserve worden aangesteld. 

Aanpassing contributie  

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

 Overigens heeft KBO vorig jaar besloten de contributie per lid te verhogen met 1,00 euro  

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 daarom voor de heer Van Dinther te herbenoemen. 

 Vanwege het overlijden van een van de drie leden van de beroepscommissie, de heer Piet 
Luites, moesten wij op zoek naar een vervanger. We hebben de heer Thijs van der Hark    
bereid gevonden in zijn  plaats zitting te nemen in de beroepscommissie. 

Rondvraag  

   Kees meldt dat de heer Gert Megens stopt als vrijwilliger bij het internetcafé. 

 Peter stelt voor te onderzoeken of op de uitgaven van Ons Buukske bezuinigd kan worden.               
Voorstel is het digital versturen naar alle leden waarvan het email adres bekend is.                             
Verder nog info via andere digitale kanalen, hiervoor is inmiddels een werkgroep ingesteld. 

 Kees meldt verder dat het jaar gratis koffie die Jumbo als sponsor ter beschikking stelde eind 
deze maand voorbij is. Spontaan meldden Mary Oremus en Marian Sibrandi dat ze gaan   
proberen of Jumbo langer wil sponsoren. 

Vanwege Corona gaan we een vaste route creëren. De ingang is aan de achterkant, de deur 
aan de Zonnebloemstraat is de uitgang. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de                                   
Seringenstraat deze en volgende maand gaan we met de gemeente in overleg dat er een                  
voetpad via het gras gemaakt wordt middels beplating.  
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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 

Extra agendapunt: verhoging consumptieprijs. 

 Vanwege de extra uitgaven door Corona stelt het bestuur voor de consumptieprijs voor koffie 
en thee te verhogen van 0,80 eurocent naar 1 euro. 

 Motivatie: aanschaf van 3 papieren handdoekautomaten, de daarvoor bedoelde papieren                         
handdoeken. Veel flacons met desinfecterend middel, extra schoonmaakmateriaal etc. 

 Het voorstel wordt door de meerderheid aangenomen. 

 

Extra agendapunt: opstart activiteiten 

 Al opgestart: inloopochtend, fietsen en jeu de boules. 

 Vanaf 1 september: (deelname alleen als leden zich hebben aangemeld ) biljarten, sjoelen,       
boetseren, yoga, bridge, open eettafel,  meer bewegen voor ouderen,                                           
dansen met een glimlach, bingo en internetcafé. Over bowlen is nog geen duidelijkheid. 

 Vanaf 1 januari ( onder voorbehoud ) kaarten, schilderen, koersbal, kaartborduren, dansen en 
kunstreizen ????? : dammen, schaken, kalligraferen en kantklossen. 

Sluiting van de vergader ing om 11.30 uur  

 

Gé van Hees, secretaris/ waarnemend voorzitter                  Theo de Leeuw, penningmeester  



6 

 

Vrijwilliger in de schijnwerper,  

Tonnie Crommentuyn – de Haas 

Als je bij Tonnie op bezoek gaat, val je gelijk met de neus in de boter. 
Tonnie is druk met een handwerkje en krijgt intussen twee keer tele-
foon. “Het is hier net een klein zaakje zegt ze, constant telefoon, is het 
niet voor mij dan voor de duiven van Sjaak”. Maar ze maakt graag tijd 
vrij om een gesprek met mij te voeren en er is gespreksstof voldoende. 
Het is zo’n creatieve duizendpoot, zo zijn er maar weinig.  

Terug naar het begin 

Tonnie woont haar hele leven al in Beneden-Leeuwen, geboren in de 
St. Jozefstraat en inmiddels woont ze al 54 jaar 2 straten verderop.      
Bij Tonnie thuis waren 3 meisjes en een jongen, helaas is haar vader al 

op jonge leeftijd overleden, hij was pas 51 jaar. Als jong meisje was Tonnie al druk met kleding 
maken of vermaken op bestelling en later is ze gaan werken bij de Boerenleenbank in Dreumel,   
waar ze gebleven is tot haar huwelijk. In die tijd bleef je niet werken als je trouwde, maar gelukkig            
kwamen er al spoedig kinderen zegt Tonnie, dus daar was ik wel druk mee. 

Sjaak uit het Limburgse Velden 

“Hoe ben je dan aan Sjaak gekomen”? vroeg ik haar. Nu dat is een lang verhaal. Als jong meisje van 
11-12 jaar was ik bij de gidsen, de Guido vroeg ons of we het leuk vonden om te corresponderen 
met een ander meisje uit het land.  Ik kreeg toen contact met Els Fleuren een meisje uit het                            
Limburgse Velden ( ik heb nog steeds contact met haar). Toen ik 18 jaar was, mocht ik bij haar             
logeren in de vakantietijd. Ja, dan ga je samen naar de kermis in Grubbenvorst en ontmoet daar een 
leuke jongen, Sjaak hij woonde in Venlo. Het klikte meteen en Sjaak kwam om de veertien dagen 
van het zakgeld dat hij kreeg met de bus naar Beneden-Leeuwen. In het begin ging dat nog wel, 
maar later mocht hij bij ons thuis in de kost. Bij Sjaak thuis hadden ze 14 kinderen waarvan Sjaak de 
oudste was. Al op jonge leeftijd ging Sjaak samen met zijn vader stukadoren, dus zijn vader was er 
niet zo blij mee dat hij naar Beneden-Leeuwen vertrok.  

Emmer vol patatten schillen 

Tonnie ging ook vaak logeren bij Sjaak thuis, dat was een hele belevenis. Bij het koken voor dat 
grote gezin kreeg Tonnie ook een taak toebedeeld, ze mocht de frieten mee snijden, dat was een                 
grote emmer vol… dan ben je wel lekker bezig. Het was een reuze gezellig gezin daar in Noord-
Limburg, er werd zo een extra bed bijgezet als ik kwam, volgens Tonnie. Tijdens de vakanties toen 
Sjaak bij Tonnie logeerde kon hij zoveel werk krijgen om te stukadoren als hij wilde, er was in             
Beneden-Leeuwen meer werk voor hem dan in Noord Limburg, hij nam toen het besluit om voor 
zichzelf te beginnen. Tonnie heeft altijd de boekhouding voor de zaak gedaan en één van de                          
3 kinderen van Tonnie en Sjaak heeft het bedrijf weer overgenomen, de 5e generatie stukadoor ! 

Van kaarten borduren tot tasjes maken 

Tonnie was nog geen 50 jaar oud toen ze gevraagd werd door Toon Banken of ze bij de seniorenver-
eniging les kon geven in handwerken. Inmiddels had ze alle diploma’s op zak voor de verschillende 
technieken van het handwerken. Toon stelde voor dat ze dan toch wel lid moest worden van de                      
seniorenvereniging, dus zo gezegd, zo gedaan. In het begin was het zo druk met dames die op les 
wilden, Toon Banken stelde voor dat ik dan maar 2 keer per dag les moest geven. Tonnie vond dit 
wel noodzakelijk, met  ruim 40 cursisten. Dus het werd lesgeven in de 2 dagdelen en allemaal                 
wilden ze iets anders leren. Maar kaarten borduren werd toch de favoriete bezigheid van de meesten 
en dat is tot nu toe het geval. Tonnie heeft legio patronen en voorbeelden die graag nagemaakt         
worden. Zo’n kaart moet eerst geprikt worden, dat vinden de dames wel handig.                                      
”Maar ja, als je daaraan begint heb je er een dagtaak aan”, zegt Tonnie.  
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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 

Bliklipjes haken 

“In deze coronatijd heb ik weer 
een nieuwe techniek ontdekt” zegt 
Tonnie, Van lipjes die je van                    
blikjes afhaalt kun je hele leuke 
handtasjes maken. Of dekjes over 
bloempotjes of lipjes op vesten en 
stola’s. Je hebt er heel veel lipjes 
voor nodig en ze moeten mooi plat 
geslagen worden voor het gebruik, 
dat doet Sjaak dan weer voor mij.   

Twee tasjes zijn al klaar, ik ben nu bezig met overdekjes voor vazen 
en bloempotten. 

Het is een duurzame hobby.  

Zie bijgaande foto. Prinses Laurentien 
draagt een lang gehaakt vest met daarop 
bliklipjes.  

Telefoontje in corona tijd 

Het sociale contact vinden de meeste 
leden het belangrijkste, ik ben nu 79 jaar 
zegt Tonnie en er zijn leden bij die al 
bijna 30 jaar bij mij op les  

zijn. Dus tijdens het begin van die heftige 
coronatijd, heb ik iedere week een lid 
opgebeld en gevraagd hoe het met haar 
verging. Dat werd zeer op prijs gesteld. 
Of we in september weer opstarten, dat 

weet ik nog niet. Je weet nog niet hoe de vakanties aflopen en ik wil 
wel dat het veilig is voor de leden maar ook voor mijzelf.  

Hobbykamer bezichtigen 

Tenslotte mocht ik nog even de schatkamer van Tonnie                         
bezichtigen. Op weg daar naar toe kwamen we langs de                         
vingerhoedjeswand, meer dan 2200 vingerhoedjes uit alle 
windstreken staan mooi gesorteerd op een rek. 

“Ieder vingerhoedje heeft zijn herinnering” zegt Tonnie.                         
En in ieder vingerhoedje zit een briefje met de afkomst en     
wanneer ze het gekregen heeft! In de hobbykamer staan van 
meer dan 30 jaar allerlei leuke creatieve verzinsels, van groot 
naar klein, heel veel prachtige geborduurde kaarten, en ook 
ideeën die nog uitgewerkt kunnen worden.  

Dus Tonnie zal zich nooit vervelen, ze neemt de tijd voor haar 
familie, voor de 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen en 
vaak is ze bezig om voor hen leuke cadeautjes te maken! 

Tonnie, bedankt ik kan ook weer vooruit met zoveel inspiratie! 

Marian van Leeuwen              
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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  

 

Horst 3 Druten 

Holenbergseweg 11 Wijchen 

Waterstraat 29 Beneden Leeuwen 

DE KLUSSENDIENST VAN ONZE 
VERENIGING 

Onder leiding van Leo Janssen was de klussen-
dienst erop gericht om leden van dienst te zijn 
en of te assisteren bij het uitvoeren van kleine 
karweitjes in, of aan huis.  

In de loop van de 
laatste jaren is 
het aantal 
“vakmensen” dat 

zich hiervoor belangeloos had opgegeven, aan-
zienlijk geslonken, zodat Leo de laatste tijd 
vaak nee moet verkopen. Zelfs overwoog hij 
dan om maar te stoppen, hetgeen hem zou spij-
ten, want het gaat er natuurlijk om, om de 
meest hulpbehoevenden onder de leden met 
deze dienst uit de brand te helpen. Een loffelijk 
streven toch? 

Leo roept iedereen op die op basis van vakman-
schap en belangeloze inzet, zich bij hem te           
melden om zijn dienst opnieuw nieuw leven in 
te blazen.  

Hij zit al bij zijn telefoon om jullie te noteren!  

Telefoonnummer: 592861                                                 
E-mail: eefenleojanssen@gmail.com  
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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 

Bridgen gaat weer van start  

De eerste donderdagmiddag na de Leeuwense kermis, op   
17 september gaat de bridgemiddag weer van start. Verschil-
lende leden hebben vorig seizoen kennis gemaakt met het 
mooie kaartspel, zij hebben samen met enkele  ervaren             
spelers de bridgecursus gevolgd, die Theo Salet gegeven 
heeft. Ze hebben allen de smaak goed te pakken, want ieder-

een heeft zin om ook dit seizoen weer te beginnen. Uiteraard met inachtneming van de co-
ronaregels, zoals die ook in Ons Huukske gelden. Voor bridgen gelden dan nog wat extra 
regels, zoals de biddingboxen die per persoon in gebruik blijven tijdens de middag.                 
Ontsmettingsmiddel op de tafels, afstand houden bij het verwisselen van de tafels en af-
melden bij verschijnselen van ziekte. Aangezien niet 
iedereen in de coronatijd geoefend zal hebben, zal 
Theo Salet de eerste bridgemiddag enige tijd besteden 
aan herhaling van de regels en van het bieden en af-
kaarten. Theo blijft de mentor van de bridgers en zorgt 
voor de speelkaarten en de biddingboxen. De 50+ brid-
gers van deze middag kunnen nog wat extra spelers 
gebruiken, dus als je een thuisbridger bent en het ook 
graag in een kleine setting speelt, meld je dan aan via  

Kees de Haas, tel. 06-30243881                        Theo Salet leermeester bridgen! 
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Voor uitgebreidere informatie bel de contactpersoon 

Activiteiten Contactpersoon Tel. nr. Start 

Biljarten Jan Schouten 06-30601581 September 

Boetseren Lieda Dekker 0487-561803 September 

Bewegen Riet Maas 0487-592135 September 

Bingo Willie Zondervan 06-23798092 September 

Bowling Riet Maas 0487-592135 ?? 

Dansen/Knipoog Lies van Gelder 06-57033388 September 

Dammen Willie van Gelder 0487-592373 Nog niet 

Fietsen Marian Sibrandi 0487-594139 ?? 

Handwerken Tonny Crommentuyn 0487-591753 Nog niet 

Internetcafé Kees de Haas 06-30243881 ?? 

Jeu de Boules Wil van de Zandt 0487-591078 Nog niet 

Kalligraferen Riet Maas 0487-592135 Nog niet 

Kaarten Leo Jansen 0487-592861 Januari 2021 ?? 

Koersbal Sjaan de Haas 0487-593182 Januari 2021 ?? 

Kunstkring Theo Salet 0487-593781 Januari 2021 ?? 

Kantklossen Gé van Hees 06-28878713 Nog niet 

Open Eettafel Willie Zondervan 06-23798092 September 

Reizen Riet Maas 0487-592135 Nog niet 

Sjoelen Theo de Leeuw 06-46445622 September 

Schilderen Kees de Haas 06-30243881 Januari 2021 ?? 

Stijldansen Kees de Haas 06-30243881 Nog niet 

Bridgen Kees de Haas 06-30243881 September 

Yoga Kees de Haas 06-30243881 September 

    



12 

 

WAARDE LEZER VAN ONS BUUKSKE! 
In de vorige uitgave introduceerdenwij u de verhaaltjes in het dialect van Johan van Os.Natuurlijk 
doen we dat om u daarmee te plezieren. 

Daar zit echter voor de redactie wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Op de eerste plaats 
dient u het leuk te vinden. Zou dat niet het geval zijn, dan kunnen we daar beter mee stoppen.                
We kunnen ons dan richten op andere zaken, maar bovendien geld besparen voor de vereniging. 
Iedere pagina in het boekje kost geld. Dus indien we kopij plaatsen die niet gelezen wordt,                     
kunnen we dat geld beter besteden. 

Hoewel onze eerste oproep een aantal positieve reacties heeft opgeleverd, vinden we dat onvoldoen-
de om op basis daarvan door te gaan. We zouden het op prijs stellen indien u ons dat echt duidelijk 
even laat weten. Dat kan per telefoon: 597622, of per mail: adioslabor@hotmail.com 

Voor onszelf hebben we een minimaal aantal reacties in het hoofd. Indien u het wel leuk vindt,    
maar u meldt dat niet, zou het kunnen betekenen dat anderen die het ook leuk vinden worden                        
teleurgesteld omdat we de limiet niet hebben gehaald en dat zou u toch ook niet prettig vinden. 

Indien die limiet namelijk niet gehaald wordt, dan stoppen we ermee.  

Het ligt dus nu niet meer aan ons!  

Henry Engelaer         

NAO 't HEILIG BRÜRTKE 

Vaen oudshèèr zij 'k nie aenders gewend. 'K goi langs tizze kaent nao de kerk èn langs te ginnekaent 
vaen de straot kòm 'k wer nao huws. Dè kum, daen kan 'k beei de kere mi inne schoen dur 't graes 
lope. Dè schel 'n stuk in de slijtaozie. Mar ae'de gedurrig langs t'n èèigenste kaent lopt, daen hèlp 't 
nie, daen is t'n inne schoen idder veslete n'aes t'n aendere, of ge mòt se kranks aontrekke. 

Affijn, tiggeworrig hèlp 't toch nie mer. Sijns tè se in Pûflek steen gelèèd hebbe langs te straot,                          
is t'r gin groes of graes mer over. Ma toe 'k 'n zondag nao huws kwaam, langs te ginnekaent,                          
toe von 'k op te steen, gwoon midde n'op te steen, 'n portefuullie.  

'K denk, m'ne God Hènt, wie rakt t'r nou op sondaggeméérrege n'uwt te achtturese mis z'n portefuul-
lie kwet? Mar op te kerkweg gôdde ok nie stôn schume, vaen wie is tè ding? Ge lôt se nie ligge, zò'n 
portefuullie mi geld, ma gôn stôn schume duud'ok nie op sraot. Dus 'k raap s'op én 'k laot se in m'n 
tasje schuive, nève de zoudoek èn de pâtternoster. 'K denk, zuwwe thuws wèl 's kijke.                             
Kaen best zijn dè t'r miense zijn die 't gezien hebbe, dor wi'k heel nie vur strije, kaen best zijn.                 
Kaen m'n ok nie verdomme n'ok nie. 'K heb se nie weggehaold,'k heb se eerlek gevonde, n'op te 
kerkweg. Hà 'k se èèiges nie opgerapt , daen hà't 'n aender gedaon. 

'K snijk thuws te dèèl over, de geut op, onze Wim-dè's taen m'ne miens- onze Wim laag nog op te 
nest, gelukkig, èn 't erste wa'k duui, dè begrepte, is tie portefuullie umschudde. 'Nen bèèr geld zaat 'r 
in. 'K dûrf 't tigge gimmaen te zegge, gin paor honderd gulde, gin duzend gulde, mar 'n aellejezussen 
hoop gèld zaat 'r in, 'n kappitaol. Waent ge begrep 't nie dè t'r zokke rijke buwle zijn, dè begrepte 
nie. 

Dor kunde mi'w heut nie bij. Mar 'k weet vaen wie s'is, dè weet ik! D'r zaat heel gin adrès of niks in 
die portefuullie in, niks nie aes 'n petrè zaat 'r in, èn toe wies 'k  genoegt. 'K ken 'm goed, tie kael.  
Èn dè'ie ze gestoekt hà, dè wies 'k wèl, ma dè'ie 'sondagssmèèrreges nog mi zò'nen ommundigen 
hoop riet in de tès liep, dor hà'k toch gin èèrregt in. 'K mèèin dè'ie d'r ok nie eerlek aongekòmme  
n'is nie. Ae'ge 't uwtkekt èn ge lopt gedürrig mi éne schoen dur 't graes, daen kunde sewijle 'ne 
mooie sènt bij mekaor gajjere, n'èn méér dè'ge het, hoe méér dé' ge krijgt, mar 'ne mieljonèèr,             
mèèin 'k, is 'nen buwl. Ae 'ge ginnen buwl zijt, worde gin mieljonèèr.         

mailto:adioslabor@hotmail.com
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Zò'ne smiekerd haol 't over de rug van 'n aender. Dus 'k denk bij m'n èèige, Knil, wa za 'k doen?            
Za 'k 'm truugbrenge, of za 'k te pliessie bèlle? Mar 'k denk, tè steei ok bèèi inne kloot gelijk,                       
'k stuur 't mèèrrege nao Tiel, nao de belaesting. 

Zwartepiete lusse ze wèl rauw in Tiel, docht 'k nog. 'K heb zitte rikraoie, ma toe docht 'k , wa se d'r 
in Tiel mee doen, dè meug ok te duvel wete, ze kunne d'r wèl sukkerbaelle vur kope, n'of 'n                          
vliegende bom. Witte wa docht 'k, ik breng 't nao de pestoor, uwt te tienurese mis breng 'k t'n hele 
slom gelijk nao de pestoor. Ma wilde wèl geleuve, op 't leste witte 't èèiges nie mer, waent 'k docht, 
te leste jaore hè te pestoor 'n inkômmende dè't klapt, wie wit, giffie 't nie aon d'n deke?                                  
Wie wit, stuurttie 't nie nao Rome, dor kòmme ze twentig mieljoen tekort? 

'K vertel 't oew. Ge môt t'r ma mee ziite. 't Zweet brook me n'uwt. 'K denk, strakke naei 'k tie hele 
potefuullie wer op sraot, taen zij 'k t'r af. 'n Haelf uur hè'k tigge d'n heiligen Aentonius zitte gèspele, 
ma toe schoot me n'in, die is vaen verlore zake, d'n heiligen Aentonius, die is nie vaen gevonde                
portefuullies. Toe n'onzen Wim de geut op kwaam wartsele wor te sondagse boks hong, hà'k geld 
wer in m'n tasje zitte, mar 'k zaat èèiges spèk op hete kole. 

'K denk, zû'k 't zegge, of zû'k 't nie zegge?  

'K zû't ma zegge, zè Wim, 'k  kaen slècht in d'onderboks nao de kerk. 

Nao d'n ètes zij'k stèèil nao Mège gefietst, mi m'n stijve knaoke, nao 't Heilig Brürtke. Vur de 
vurzichtighèd ha'k te futs meegenome, n'èn op te pont keek Savelkous me krèk aon of tè'k heel   
Appeltère gejaet hà. De Mègesen Ham hà'k zo kunne kope, trouwes. 'K docht, dalek schuif 'k tie 
portefuullie mooi bij 't Brürtke n'op t'n buik, èn 'k knèèi wer nao huws. Mòt hij mar uwtzuke, docht 
'k. Dor issie 't Heilig Bürtke vur. 

'K kon te fiets hôs nie kwet in Mège. Twars vur 't kapèlleke steei me n'nne wage, zo groot aes                 
mèèrrege d'n helen dag èn blinke n'aes 'nen hondekeutel in de maoneschijn. Ên witte wie t'r vur 't 
Heilig Brürtke n'op te kniejes laag, mi'n gezicht vaen aauw lappe? Die kael vaen 't petrèt. 

Knil van de Kiepelenberg 

Afscheid en begin op de gymclub senioren 50+         

Tijdens een gezellig koffie uurtje in de vakantie van de 
leden van de gymclub, hebben zij afscheid genomen 
van Coby van Kerkhof. Het oudste lid van de club die 
in september 94 jaar wordt, Coby is bijna 50 jaar lid 
van de gymclub  geweest en vond het nu tijd om het 
wat rustiger aan te doen. Ze kreeg een bloemetje               
aangeboden door de kleinzoons van Iny van Koolwijk, 
die jaren de club begeleidt. 

De gymclub begint weer op woensdagmorgen 2 sep-
tember in de Rosmolen van 11.15 uur tot 12.15 uur. 
Een kwartiertje later i.v.m. de corona en de wisseling 
van de clubs in de zaal, de leden komen elkaar dan niet 
tegen. Verder is er de mogelijkheid om bij het spel met 
de attributen handschoenen aan te doen om besmetting 

zoveel mogelijk te voorkomen. De zaal is zeer goed geventileerd, dus het binnensporten is geen 
probleem. 

De gymclub is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid, er zijn veel jonge senioren bijgekomen, 
waarvan een aantal mannen. Behalve het uurtje sporten in de week is het ook een gezellige club, 
regelmatig wordt er na afloop een kopje koffie of thee samen gedronken.                                                      
Wil je ook meedoen, geef je dan op bij Riet Maas, tel. 0487-592135 

Marian van Leeuwen 
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Kruis-Filippine 50     De oplossing is een spreekwoord 

1  speuren   9  zuidvrucht 17  sterke drank 

2  handvat 10  berggeest 18  soort brandstof 

3  mijmerend 11  huilen van kinderen 19  nederigheid 

4  krenken 12  haasten 20  verlangen 

5  zonder afwisseling 13  windrichting 21  herinnering 

6  feestje 14  niet weggaan 22  steels 

7  actievoeren 15  deel van het lichaam 23  vermeerdering 

8  koffiekamer 16  gereedschap 24  derhalve 

1 
12   9   2 

  
13 11   17   19   3 

2 
20 1   4   24 

  
14 23   13   21   

3 
19   16   9   10   

15 
15   17   19 

4 
22 2   1   10   24 25 16 

12   6 4 

5 
21   14   16   10   17 8   11   9 

6 
  3   7   10 18 18 19   2   1   

7 
5   24   21   19 17   7   16   19 

8 
18 17   9   20 23   20   2   7   

9 
16   13 18 21 6 

  
25   5   10   4 

10 
4 14   17   

22 
4   11   1   10   

11 
22   24   21   23 7 

  
9   6   2 

12 
8 5   15   1   24 19 

  
6   16   

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 

Mail de oplossing  door naar senvertdeleeuw@gmail.com onder vermelding van    
oplossing Kruis-Filippine augustus 2020.  

Of op een briefje met de oplossing en naam en adres in de brievenbus op de Parkstraat 
30, Beneden-Leeuwen. Uiterste inzenddatum  30 september  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  Filippine 
juni 2020:    

De dienst gaat voor 
het meisje 

Winnaars:  

Wilma v.d. Heuvel en 
Berteke van Kaauwen 

mailto:senvertdeleeuw@gmail.com
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Goede dag, Bets. Hoe is het 
ermee? Ben je ziek geweest of 

heb je andere klachten gehad?  

Nee hoor Teun, met mij gaat 
het uitstekend. Ik heb niks te 
klagen. Ondanks alle corona-
maatregelen kan ik toch wel 
mijn ding doen.  

Inderdaad. Als je de algeme-
ne regels volgt loop je het 
minste risico. Ik zou graag 
naar de inloop op woensdag-
morgen willen want het is 
daar gezellig en druk.  

Laten we ook hopen dat de 
wegwerkzaamheden bij Ons 

Huukske geen ramp worden 
want in Wamel hebben de 

straten maanden open gele-
gen.  

Er worden weer allerlei 
activiteiten opgestart. Nu 

maar hopen dat iedereen 
zich aan de voorschriften 

houdt want anders wordt het 
een ramp.  

Gelukkig kunnen we altijd 
door de hoofdingang aan de 
Zonnebloemstraat naar binnen. 
Voor de biljarters is dat geen 
verrassing; zij komen daar 
altijd al binnen.  

Dat geldt ook voor onze ver-
eniging want de bodem van de 

kas komt al behoorlijk in zicht. 
Er moet weer leven komen in 

de brouwerij. Dan schijnt het 
zonnetje weer voor iedereen.  

 Laten we maar duimen voor 
een snelle terugkeer naar de 
oude situatie. Dat is voor ie-
dereen het beste en dan kun-
nen we weer verder met ons 
leven.  

Dat klopt. Er wordt ook weer 
gebiljart. Jammer dat je alleen 
's middags kunt biljarten en 
niet 's avonds want onze jong-
ste leden moeten overdag nog 
werken.  

GEKLETS van TEUN en BETS                          



16 

 
NIEUWE RUBRIEK VAN, VOOR, OVER EN DOOR SENIOREN 

AFLEVERING 14 

Lang heb ik nagedacht over de titel die ik deze aflevering zou meegeven. Ik zou zo maar wat         
hebben kunnen neerschrijven. Maar dan zou ik ernstig te kort doen aan een heel bijzondere man 
en dorpsgenoot. Dus doe ik dat niet, zou niet passen ook. 

Misschien kom ik er nog op. Aan het eind wellicht! 

Iets heel groots zou het moeten zijn, maar daar zijn voor mijn gevoel in zijn geval geen woorden 
voor. Ik overdrijf daarmee niet, integendeel. 

Een beetje merkwaardig begin is het wel. 

Waar een toevallige ontmoeting, bij mij voor de deur op het dorpsplein, al niet toe kan leiden. 
Natuurlijk kende ik hem wel. Dat wil zeggen, van een enkele vluchtige ontmoeting en kort ge-
sprek. Ed praat makkelijk en er was in een ver verleden enige relatie met zijn vader en broer.       
Wellicht was zijn vader wel de “roomrijder” uit het verhaal in het dialect over de Tielse van                    
Toone uit de vorige uitgave! Zou zomaar gekund hebben. We waren nog niet zo lang in Beneden-
Leeuwen gevestigd. Als er aan de vrachtwagen van melkrijder Toon van Heck iets kapot was, 
vroeg hij ons altijd of we dat niet snel even konden repareren. Die wagen moest immers rijden. 
Wij waren met schepen en boten bezig, maar lassen aan een vrachtauto kon natuurlijk altijd wel. 
Zo hielp de “lamme de blinde”! Tonny, zijn iets oudere broer heeft jaren bij me gewerkt.                          
Uiterlijk lijken ze wel wat op elkaar al zijn ze voor mijn gevoel totaal verschillend van aard.  

Het bovenstaande min of meer als een inleiding van dit verhaal dat gaat over:  

“Ed van Heck en zijn bijzondere kunstenaarschap!”  

Laten we dit maar als titel beschouwen.   

Laat ik vooraf vaststellen dat het zelfs voor de 
beste journalist onmogelijk is om in een betrek-
kelijk kort verslagje te verwoorden wat hij heeft 
gezien, gehoord en beleefd bij een bezoek aan                   
Retstraat 10A in Beneden-Leeuwen! 

Onbeschrijfelijk in alle opzichten. Ik som u een 
aantal gradaties op: Geniaal, hoogstaand, uniek, 
fantastisch, kunstzinnig, perfectionistisch,                  
fabuleus, eenvoudig bescheiden, maar zeer  
terecht, ook een beetje trots. Het absoluut meest 
bijzondere aan zijn kunstenaarschap  is zijn 
autodidacte status. Dat wil zoveel zeggen, dat 
hij geen enkele opleiding als kunstschilder heeft 
genoten en zich dus alle aspecten van dat moeilij-
ke vak zelf eigen heeft gemaakt en dat is nogal 
wat! Ga maar na:  Materiaalkeuze en gebruik, 
compositie, perspectief, lichtval, keuze van de 
objecten en alle gedetailleerde technieken die je 
moet beheersen om tot zo'n absolute perfectie te 
kunnen komen. Realistische kunst bedrijft hij. Daar wordt vaak wat badinerend over gedaan, maar 
was Rembrandt van Rijn niet ook een realistische schilder pur sang? 

Een beetje chaotisch is Ed ook wel, maar daarvan zegt hij zelf: “Chaos als kunst verheffen is ook 
kunst.” Al deze aspecten en eigenschappen zijn terug te voeren tot de absoluut unieke manier 
waarop Ed zijn leven en werken heeft ingericht. 

Ziet u grote verschillen in techniek en 
eindresultaat tussen een zelfportret van 
Rembrandt van Rijn en dat van                              
Ed van Heck? Ik niet!  
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Ed met een van zijn dieren als onderwerp. 
In dit geval de wolf.  

Ed in volle concentratie bij het maken van 
een van zijn creaties.  

Als je in staat bent om zo'n tafereel vast 
te leggen, mag je jezelf dan kunstenaar 
noemen? Dacht het wel!  

Een van de sprookjesachtige gebouwtjes 
waarvan er wel een stuk of acht bij Ed in 
zijn tuin staan.  
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Als 10e in de rij van 11 kinderen werd hij op 2 juli 1954 geboren in het huis waarin hij nu nog 
steeds woont, zonder ooit in een ander huis gewoond te hebben.   

Na zijn lagere schoolperiode heeft hij nog kort een vervolgopleiding gedaan. 

Omdat Ed wat ondeugend was, in 
de goede zin van het woord, was die 
opleiding aan hem niet besteed.            
In overleg met zijn vader en de 
school, werd besloten dat Ed beter 
aan het werk kon gaan. Zo is hij 
gedurende aan aantal jaren in de dan 
nog bloeiende meubelindustrie 
werkzaam. Zijn nog steeds                           
ondeugende aard gaat hem op die 
meubelfabriek parten spelen.                     
Hij wekt met zijn vrije aard span-
ningen op bij zijn werkgevers, maar 
vooral bij Ed zelf, Zo'n creatieve 
geest kun je niet tussen vier muren 
handhaven. Als de conflicten zo 
hoog oplopen dat ze hem liever 
kwijt dan rijk zijn, grijpt zijn vader 
voor de tweede keer in. “Komde gij mar bij mij op den vrachtwagen.” Als hij me dat vertelt is hij 
merkbaar geëmotioneerd en voel ik aan hem de waardering naar zijn vader voor dat besluit. Ed 
rijdt dan een aantal jaren op die melkwagen mee, totdat zijn vader hem het bedrijf overdraagt. 

Als dan tenslotte dat ophalen van de melk bij de boeren met melkbussen wordt vervangen door 
tankauto's, besluit Ed te stoppen. Goede raad is nu duur. Ed heeft zich al danig verknocht aan zijn 
kunst. Met de kunst in het achterhoofd en het weer opnieuw in een baan te moeten gaan opereren 
ziet hij, maar wederom ook zijn vader niet zitten. Voor de derde keer besluit zijn vader: “Godde 
gij mar weier mé ouwen kunst. Ut is beater wa minder te verdienen, agge mar goed in auw vel 
zit.” 

Voor de tweede keer is de emotie bij Ed merkbaar en besef je dat hij zijn vader heel hoog heeft 
zitten. Mooi is dat!       

In dat grote ouderlijke huis, met daarin tenminste wel acht vertrekken, staan honderden,               
nee duizenden verschillende kunstuitingen tentoongesteld, waaronder tientallen prachtige door 
hem zelf gemaakte schilderijen, en allerlei leuke prullaria. Let wel, behalve de toevallig verzamel-
de andere leuke objecten, allemaal door Ed zelf geschilderd of ontworpen en gemaakt. 

Schreef ik in de eerste aflevering van deze rubriek al eens over de unieke verzameling in het     
museumpje van Jan Jacobs, de verzameling van Ed, grotendeels allemaal zelf gemaakt, gaat nog 
vele gradaties verder en grenst aan het onbeschrijflijke. Je moet dit gezien hebben vooraleer je er 
de ware omvang van kunt beseffen. Grandioos met stip en met recht uniek! 

Het zou voor iedere Beneden-Leeuwenaar, wat heet, iedere Maas en Waler, iedere Nederlander de 
moeite waard zijn zich met een bezoek een beeld te vormen van wat Ed hier tot stand heeft        
gebracht. Dat is namelijk niet te beschrijven, ook niet door de beste journalist. Ik ben vrij nuchter, 
maar overdrijf niet.  

Als het monument dat hij ontworpen heeft en waarvan hij zo vurig gehoopt had het ook te mogen 
maken voor plaatsing op het dorpsplein, merk ik voor de derde keer dat hij moeite heeft zijn           
emoties onder controle te houden.  

Hij vindt het jammer dat er zo weinig aandacht aan zijn plan is besteed. 

Het Hans en Grietje huis Retstraat 10 A, 
waarin Ed zijn huis heeft getransformeerd 
en waarin hij geboren en getogen is en  
waarin hij nog steeds woont en werkt.  
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Hij vertelt met verve over Wolter van Leuwe, de Duitse ridder die door zijn superieuren uit Aken, 
destijds rond 1200, hier in een kasteel werd gestationeerd om te waken over de veiligheid van de 
dijken en daarmee het Land van Maas en Waal te, beschermen tegen overstromingen door het ri-
vierwater. Toen al! 

De namen van de beide dorpen Boven- en Benden-Leeuwen zijn naar hem vernoemd.  

In zijn euforie heeft hij een schaalmodel gemaakt en waarvan hij stil hoopt het nog eens op ware 
grootte met een totale hoogte van wel zes meter te mogen verwezenlijken.  

Gedurende de rondgang door zijn huis en de tuin met bijgebouwen en gebouwtjes, attendeert hij 
mij op de gedetailleerdheid van zijn schilderstukken. Hij heeft een grote loep bij zich. Die houdt 
hij voor een schilderij waarop een wolf is afgebeeld en laat me zien hoe uiterst secuur de vacht 
van het dier is gestructureerd, zo fijn dat de beste fotocamera het niet zou kunnen overtreffen. 

Als we weer op een van zijn buitenzitjes terug zijn en ik al peinzend naar mijn notities zit te kijken 
vraagt Ed mij: “Heb je nog iets meer te vragen?” Ik antwoord hem, dat ik nog wel 100 vragen zou 
kunnen stellen, maar waar begin en eindig ik? 

Als ik na twee uur luisteren zou hebben toegegeven het gesprek nog weer voort te zetten, nadat Ed 
in zijn sappige Maas en Waalse dialect gedurende al die tijd met een onstuitbaar enthousiasme aan 
het woord is geweest, zou het wel eens heel erg laat geworden kunnen zijn. Uiteindelijk is de leng-
te van mijn rubriek betrekkelijk gelimiteerd. In feite zou ik, met wat foto's, een hele uitgave vol 
over deze Beneden-Leeuwense man kunnen schrijven. 

Daarom beste dorpsgenoten, raad ik u aan, binnenkort eens een keer die absoluut bijzondere en 
unieke verzamelde en geheel zelf ontworpen en gemaakte objecten te gaan bekijken. 

Uw impressie zal mijn enthousiasme bevestigen en durf ik te beweren, zal overtreffen. 

Een kleine geste van uw kant zal Ed echt goed doen, want ook bij hem moet in deze barre tijden 
de schoorsteen blijven roken. Een opdracht voor een heel, heel mooi schilderij zou helemaal fan-
tastisch zijn. 

Henry Engelaer 

Kleding inzamelingsactie  

De Leeuwense Vrouwenvereniging houdt een kleding inzamelingsactie 
voor Metakids.nl 

Stop metabole ziektes bij kinderen. 

Wat kan er in? Schone nog bruikbare kleding en schoenen en huis-
houdtextiel. Niet in de zakken: tuinkussens-kussens- dek-
bedden of dekens. 

De zakken kunnen gebracht worden bij:  

 

Theo van Oijen, Zijveld 62, Beneden Leeuwen. 

Op vrijdag 18 september van 9.00 uur tot 18.00 uur. 

Inlichtingen bij Marian van Leeuwen, tel. 06-29319914 
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Uw advertentie in                        

ONS BUUKSKE   

of in de  

NIEUWSBRIEF? 

ONS BUUKSKE en /of 

NIEUWSBRIEF                           

wordt 10 tot 11 x per jaar  

onder haar ruim                

650 leden verspreid              

ook in de wachtkamers,                

gemeentehuis,                              

en leestafels.                            

Meer informatie:             

Gé van Hees                           

06-28878713 
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Ieder zijn ding..  

Dialect praoten en meer 

Toen ik het mooie redactiestuk van Henry 
las over het dialect praten in Maas en 
Waal, kwamen er bij mij ook mooie                
herinneringen boven van vroeger.  

U weet wel, de jaren vijftig toen we op 
zaterdagmiddag nog om de beurt in de 
grote zinken teil mochten om de wekelijk-
se wasbeurt te krijgen. Er werd één keer 
warm water in gedaan en dat werd voor 
alle kinderen gebruikt. Zelf was ik num-
mer 3 van de 5 in de rij, dus voor mij viel 
het nog mee, er zat al wel een lekkere 
rand zeep aan de binnenkant van de teil, maar het water was nog redelijk warm. De teil stond            
midden in de keuken en het ergste vond ik dan altijd, dat als ik met mijn beginnende blote borstjes 
lekker zat te poedelen, ineens  Bakker Looman binnen kwam met een mand vol brood.  

Dat zou nu toch echt niet meer kunnen.. 

Maar wat ik ook bedacht was, dat er vroeger veel meer spreekwoorden en gezegden gebruikt                     
werden bij de opvoeding en in de spreektaal.  

Waar een wil is.. 

Mijn moeder was er een kei in, voor bijna iedere situatie  of opvoed-
kundige tip had ze wel een gezegde paraat. Als je wel eens geen zin 
had om een klusje te doen, of ergens onderuit wilde komen zei ze  
altijd, “Kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ligt ernaast”. Met 
andere woorden je probeert het maar, als je goed probeert lukt het 
vanzelf! En zaten we eens gezellig met elkaar te kletsen over de              
familie, kwam toevallig tante Marie aan de deur, dan zei ze: Als je het 
over de duvel hebt trap je hem op de staart. Goed bedoeld alle-
maal hoor, want haar zus Marie was alles voor haar. En was je onge-
duldig en dacht je wat duurt het toch lang allemaal, dan zei ze: 
“Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd”. En zo ging 

dat maar door, als                 verlegen meisje durfde je zo maar niet volwassenen aan te spreken, 
maar daar had ze ook een spreuk voor: Een brutaal mens heeft de halve wereld, zei ze dan.  

Hond in de pot 

Het was de gewoonte dat de heer des huizes op zondag na de 
Hoogmis bij de Rut nog even een borreltje ging drinken met zijn 
kameraden, maar om 12.00 uur precies stond de “zondagse 
soep” heet om gegeten te worden. En als het dan te lang duurde, 
dan kon mijn vader De hond in de pot vinden.. Zo zijn er                      
tientallen spreekwoorden en gezegden die heel vaak gebruikt 
werden. Je kunt niet voor een kwartje op de eerste rij zitten, enz.  

Tik tok, hip hop en vlogger 

En op Henry terug te komen, ik ben het met hem eens dat er 
steeds minder dialect gesproken wordt, door onze                                         

leeftijdsgenoten, door onze kinderen en al helemaal niet meer door onze kleinkinderen. 
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Die hebben een heel andere taal ontwikkeling, zij gebruiken geen spreekwoorden  en gezegden 
meer in hun straattaal, maar ze hebben het over: dat is vet – of cool – of chil en ze zijn bezig met 
you tube en vloggen en Tik tok.. -bankoe – beef – netflix 

Kunt u het nog volgen? Gebruikt u nog wel spreekwoorden en gezegden in uw dagelijks                           
taalgebruik? Weet u nog een leuke uitdrukking die je nooit meer hoort tegenwoordig, of hebt u 
een mooie anekdote van vroeger, vertel het mij dan komt het in de volgende editie van                         
Ons Buukske! Mail naar: marian.vanleeuwen@hotmail.com 

Marian van Leeuwen 

Eerste vrije woensdagmorgen inloop                                          
na de corona stop eclatant succes! 

Met inachtneming van alle verplichte voorzorgsmaatregelen kwamen er op woensdag 15 juli een 
recordaantal van 23 leden in ONS HUUKSKE op de koffie. 

Willie Zondervan had er als eerste gastvrouw na de lange stop, met 
wat lekkers erbij, een waar festijn van gemaakt. Omdat we binnen 
de regels de inloop wel kunnen en mogen opstarten, is daartoe dan 
ook besloten en met een buiten verwachting grote opkomst.                                                           
Steeds tussen de 18 en 22 bezoekers.  

De coronamaatregel van 1,50 meter brengt wel wat                         
beperkingen met zich mee, maar zo is gebleken, vanaf nu geen 
argument meer om niet te komen. Het gezegde van “de aanhouder 
wint” is nu op de gastheren en dames voor 100% van toepassing. 
Wij zijn er blij mee en hopen u elke woensdagmorgen om 10:00 
uur te mogen ontvangen. Voor deelname hoeft u geen lid te zijn.  

Brengt u dus gerust ook uw buurvrouw of buurman boven de 50 
jaar mee. Bent u slecht ter been of hebt u geen vervoer dan belt u: 06-23798092, of 592135, of 
596722. 

Wij zien u graag als nieuwkomer bij de eerst gelegenheid. 

BENEDEN-LEEUWEN - Henry Engelaer (85) uit Beneden-
Leeuwen is het zat. De oud-ondernemer vindt de discussie over de 
verbreding van de Maas en Waalweg veel te beperkt.                      
Zijn voorstel? Maak de weg vierbaans vanaf de aansluiting op de 
A73 tot aan de Prins Willem Alexanderbrug - ,,het liefst als auto-
weg waar je overal 100 kilometer per uur mag rijden.”                              

Engelaer is nooit een actievoerder geweest. Maar hij ontpopt zich nu wel als zodanig.               
,,Ik wil mensen interesseren om zich in te zetten in een soort belangenvereniging of actie-
comité. Iedereen die er zich sterk voor wil maken dat de weg over de hele linie  verbreed 
wordt. Ik denk aan bekende Maas en Walers, politici en mensen die een visie hebben. En 
het natuurlijk eens zijn met de stelling dat de Maas en Waalweg vierbaans moet worden.”  

Oud-ondernemer zoekt actiecomité: 
‘Laat ons niet stikken, maak de 
Maas en Waalweg vierbaans’ 

mailto:marian.vanleeuwen@hotmail.com
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Koffiesponsoring vrije woensdagmorgen inloop 

In elke oproep aan alle leden, maar ook aan niet leden om op woensdagmorgen even gezellig met 
elkaar een kopje koffie te komen drinken en er wat bij te pra-
ten, stond steevast dat het om een gratis kopje ging.                      
Dat kon gratis omdat we die koffie door JUMBO gesponsord 
kregen en omdat vrijwilligers bereid waren als gastheer of 
gastvrouw op te treden. 

Omdat de koffie op was en de vereniging i.v.m. de coronacri-
sis op de centjes moet gaan letten, werd overwogen die inloop 
nog wel te blijven stimuleren, maar wel met het verzoek de 
koffie te willen betalen. Totdat Mary Oremus gevraagd werd 
nog weer eens te gaan proberen of er wellicht opnieuw iets van 
dien aard “geritseld” zou kunnen worden. En jawel hoor.            
Enthousiast liet zij weten dat                                                              
JUMBO SUPERMARKT BENEDEN-LEEUWEN met de 
sponsoring van 25 pakken koffie die gratis verstrekking van 
koffie opnieuw heeft mogelijk gemaakt. 

Chapeau Mary Oremus, Marian Sibrandi en ook Peter Verver, onze aspirant voorzitter, ter assisten-
tie daarbij, bedankt.  

Bovendien en vanzelfsprekend gaat onze dank met name ook uit naar JUMBO!!! 

BINGO, BINGO, BINGO!!!  
Maandag 5 oktober starten we weer met het leuke bingospelletje in  

ONS HUUKSKE aan de Seringenstraat. Aanvang 14:00 uur, zaal open 13:30 uur. Het kan zijn dat 
het pand wat moeilijk bereikbaar zal zijn i.v.m. de reconstructie van de straat. 

Het corona regime noodzaakt ons wel wat praktische afspraken te maken en waar we ons op straffe 
van boetes dus ook aan moeten houden. Dat geldt met name de 1,5 meter regel, waar we streng op 
moeten handhaven! Dat betekent ook dat we niet het aantal deelnemers zullen kunnen plaatsen zoals 
gewoonlijk. 

Ook dienen alle deelnemers bij aankomst hun handen te ontsmetten en wordt de naam en het                    
telefoonnummer genoteerd. Ook na een toiletbezoek dient u uw handen weer te desinfecteren.  

Na afloop dient u het pand via de uitgang aan de Zonnebloemstraat weer te verlaten. 

Om voor iedereen die wil deelnemen zo eerlijk mogelijk te werk te gaan, is het noodzakelijk dat u 
zich telefonisch aanmeldt.  In het ongunstigste geval, dus indien u zich aanmeldt en het maximum 
toegestane aantal deelnemers van 35 is al overschreden, dan kunt u dus niet meedoen, maar bent u 
wel verzekerd van deelname aan de volgende gelegenheid, een maand later.                                         
Dat is natuurlijk een beetje pijnlijk, maar onoverkoombaar.   

Om praktische redenen is er één telefoonnummer beschikbaar waarop u zich kunt aanmelden.  

Dat is bij Willie Zondervan. Haar nummer luidt: 06 23798092 

Ondanks alle hindernissen hopen wij u op maandag 5 oktober te kunnen verwelkomen en gaan we 
ervan uit dat u aan het spelletje weer ouderwets uw genoegens zult beleven. 
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“OPEN” EETTAFEL GAAT OOK IN WERKELIJKHEID 
WEER “OPEN.” 

We zijn blij u te kunnen laten weten dat we de open eettafel weer gaan opstarten. 

Doordat deze aankondiging i.v.m. het tijdstip van uitkomst van ONS BUUKSKE,  organisatie op de 
tweede woensdag van de maand niet meer mogelijk maakte, zal dit nu op elke derde woensdag gaan 
plaatsvinden. Nu dus voor de eerste keer op woensdag 16 september. 

U zult begrijpen dat i.v.m. de corona maatregelen, wij genoodzaakt zijn u te wijzen op een aantal 
maatregelen en voorschriften die voor deze samenkomst gelden. 

We dienen u ook te vragen u strikt aan die maatregelen te houden omdat we daarvoor als vereniging 
mede verantwoordelijk worden gesteld. 

De voornaamste is natuur-
lijk de 1,5 meter regel.  
Het is de bedoeling dat u  
binnenkomt via de                   
Seringenstraat en dat u bij 
aankomst uw handen            
desinfecteert en dat uw 
naam en telefoonnummer 
genoteerd worden.                            
Na een toiletbezoek dient 
u uw handen eveneens te 
desinfecteren.  

Bij binnenkomst neemt u 
uw jas mee naar uw zitplaats. Een maatregel is n.l. ook dat u Ons Huukske verlaat via de vooringang 
aan de Zonnebloemstraat. Omdat  het aantal deelnemers, minimaal 20 tot 25, een belangrijke rol gaat 
spelen bij de organisatie en het rangschikken van de tafels en de stoelen, zou het kunnen voorkomen 
dat het maximum aantal zitplaatsen van 35 personen onvoldoende zal blijken te zijn. 

We weten dat er zich bij de laatste open eettafel al mensen hebben opgegeven en ook het menu al 
hadden gekozen. Een aantal deelnemers heeft ook al betaald. Nu is het de bedoeling dat iedereen die 
wil deelnemen zich opgeeft of opnieuw opgeeft, waarbij de mensen die reeds betaald hebben             
verzekerd zijn van toegang. Er dient wel opnieuw een keuze voor het menu te worden gemaakt. 

Indien u zich aanmeldt dient u ook te laten weten of u alleenstaand bent of dat u samen met een  
partner komt. Dit omdat voor koppels de 1,50 meter regel niet geldt en kunnen we zo aldus een 
maximum aantal stoelen rangschikken.  Er is in dit verband ook voor gekozen u te verzoeken op een 
voor u gereserveerde stoel plaats te nemen.  Indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare 
zitplaatsen zal overschrijden, dan is voor die aanmelders een plaats bij de volgende gelegenheid  
gegarandeerd. Natuurlijk is dat wat pijnlijk, maar praktisch niet uit te sluiten. 

Het diner begint zoals gewoonlijk om 12:00 uur. De zaal is open vanaf 11:45 uur. Het kan zijn dat u 
enige hinder ondervindt bij het betreden van ons clubgebouw aan de Seringenstraat. Dit als gevolg 
van renovatie van de staat. Uiteraard ziet de organisatie uw aanmelding en komst met belangstelling 
tegemoet. Wij van onze kant zullen ons uiterste best doen u een smakelijke en gezellige maaltijd te 
bereiden. Daartoe zien wij uw komst op woensdag 16 september graag tegemoet!!!   

Deelname melden kan tot uiterlijk 12 september a.s.. 

Hiervoor neemt u telefonisch contact op met Willie Zondervan, Telefoon: 06 23798092 
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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 

Vacature 

Atie Verheijden  0487-592372 

Kees de Haas  06-30243881 
 

Vrijwillige Ouderenadviseurs 

Vacature 

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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