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CONTACTBLAD VAN, VOOR, OVER EN DOOR SENIOREN

We gaan er iets moois van maken ………. sowieso in 2021 !
Met een “Vergeet-me-nietje” hebben we onze leden een hart onder de riem willen steken.
Hier en daar hoorde ik terug dat dit zeer op prijs is gesteld. Dat
is fijn om terug te horen.
Sinds 12 oktober is het officieel dat ik mij mag presenteren als
voorzitter van onze boeiende Seniorenvereniging 50 +
Beneden Leeuwen. Daar is ruimschoots aandacht aan besteed,
in “Blik op Beneden Leeuwen”, “de Maas&Waler”, “Beelden
uit de regio” en het interview met Dirk Brouwer van radio
“extra FM”.
Tot nu toe heb ik mij niet hoeven vervelen. De tijden zijn er naar. De activiteiten liggen
grotendeels stil, maar er is genoeg bestuurswerk te verrichten.

We roepen onze leden regelmatig op, gelukkig wordt er gehoor aan gegeven, om ons te
blijven steunen, want we willen het hoofd boven water houden nu er geen inkomsten zijn.
Daarnaast vragen wij opnieuw aandacht voor leden of andere inwoners van
Beneden-Leeuwen en omgeving waarvan u weet dat ze het moeilijk hebben of eenzaam
zijn. Voelt u zich eenzaam of hebt u hulp nodig, schroom dan niet ons dit te laten weten.
Mocht u iemand weten die deze hulp nodig heeft, geef dit dan aan ons door.
Dan kunnen we kijken, in overleg met onze ouderenadviseurs, wat we kunnen doen.
Het is vervelend en weinig motiverend dat we vaak activiteiten af moesten blazen als ze
nog maar net of niet opgestart waren. Voor onze Kerstviering en de activiteit als dank voor
de vrijwilligers betekent het helaas dat we het niet aandurven om deze te organiseren.
Er zijn veel voorbereidingen en onkosten vooraf aan verbonden, terwijl het erg onzeker is
of het door kan gaan.
En toch, WE WILLEN IETS……….
We willen elkaar kunnen ontmoeten, even bijkletsen, even anders dan thuis of bij de
familie. We willen elkaar als senioren 50+ een goed, gelukkig en gezond 2021 toe kunnen
wensen.
In onze algemene bestuursvergadering van 13 november j.l. hebben we het voornemen
uitgesproken om op 3 januari 2021, binnen de mogelijkheden die er dan geboden worden,
een besloten
“Kerst Nieuwjaarsreceptie” te organiseren voor alle leden”.

(U vindt in dit “Ons Buukske” een formulier met afknipstrookje waarin u uw
voornemen uit kunt spreken om te komen. We werken met tijdsloten i.v.m. de mogelijk te
verwachten aantallen van maximaal 30 per tijdslot. Alleen vóóraf aangemelde leden zijn
dus welkom.
Daarom…. vergeet niet uw strookje in te leveren!!!!!!!
Laten we hier naar uit kijken, blijf ons steunen, maar vooral blijf gezond, houd nog even
vol, want er komen betere tijden en sowieso in 2021.
Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. De hoofdzaak blijft dat we Cor ona
achter ons laten en gezond en wel verder kunnen, een goed perspectief.

Met vriendelijke groet,
Peter Verver
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BELANRIJKE MEDEDELING AAN ALLE LEDEN VAN ONZE VERENIGING
Bewaarbijlage “zingeving” bij het decembernummer van ONS!

In het ledenmagazine ONS van december zit een bijzondere special over zingeving. December is bij uitstek de maand om terug te blikken (zeker dit jaar) en vooral ook om vooruit te kijken. Zingeving staat dan ook volop in de aandacht: aandacht voor zingeving blijkt
blijkt namelijk bij te dragen aan gezond ouder worden en aan welbevinden. Zingeving
gaat allang niet meer (alleen) over geloof of over de laatste levensfase. En doordat we met
zijn allen langer thuis wonen, is er ook meer behoefte aan zingeving in de thuissituatie.
Daarom heeft KBO Brabant vrijwilligers opgeleid die met senioren (thuis) in gesprek gaan
over levensvragen. Want een goed gesprek kan veel teweeg brengen.
Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de bewaarbijlage die u eind deze maand bij ledenmagazine ONS aantreft. Lees 'm aandachtig door en bewaar 'm goed, want onze
vrijwilligers staan voor u klaar om met u in gesprek te gaan!

Geef je mening oversluiting Waterpoortpolikliniek
Beneden-Leeuwen

Op 1 jan 2021 sluit de Waterpoortpolikliniek te Beneden-Leeuwen en op 1 nov 2021 sluit
waarschijnlijk ook de prikpost. Ziekenhuis Rivierenland Tiel gaat verkennen of er behoefte
is aan een buitenlocatie maar sluit, zonder te weten of er wel of geen draagkracht is voor
deze polikliniek, de poorten per 1 jan 2021.
Het Kringberaad, alle Samenwerkende Seniorenverenigingen West Maas en Waal, gaat
daarom actie voeren. Omdat zij vinden dat wij als inwoners van het Land van Maas en
Waal moeten laten horen dat we voor het behoud zijn van deze medische voorziening die
vooral voor onze senioren van belang is, vragen zij iedereen zijn mening te laten horen
over deze sluiting.
Dat kan!!!
Ga naar
www.seniorenleeuwen.nl
en klik in de zwarte menubalk, helemaal rechts, op de
knop Waterpoort.
Je kunt dan je mening geven over het openhouden
van de polikliniek en de
prikpost.
Het Kringberaad gaat met
deze uitkomst Ziekenhuis Rivierenland Tiel overtuigen van de noodzaak van een blijvende
buitenlocatie (polikliniek/prikpost) in Beneden-Leeuwen.
Het Kringberaad dat iedereen zijn mening gaat geven want het open blijven van deze
medische voorziening is van groot belang. Senioren die afhankelijk zijn van anderen
komen in de problemen met het vervoer, snel je bloed laten prikken kan dan niet meer,
naar een spreekuur gaan bij een specialist kan dan alleen in Tiel.
Dus: geef je mening!! Laat je horen!!!

Ga naar www.seniorenleeuwen.nl. Klik op Waterpoort en doe mee!!!!
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De lange weg naar de oplossing van een
groot verenigingsprobleem!

Met die lange voorgeschiedenis nog in ons
geheugen, kwam tenslotte als een soort duveltje uit een doosje, een door Gé zelf ontNa het overlijden van Henri van der Vorst
binnen een heel korte tijd, zaten we als ver- dekte kandidaat te voorschijn. Het is inmiddels al weer meer dan een jaar geleden dat
eniging plotseling met een bestuursproPeter Verver als aspirant bestuurslid aantrad.
bleem.
In het oktobernummer van 2019 introduceerIn een normale situatie kondigt een voorzit- den wij en hij zichzelf voor de eerste keer
ter, ruim van te voren, zijn aftreden aan en
aan u. De bedoeling was dat hij zich wat zou
kun je op je gemak naar een opvolger gaan
oriënteren om dan in de algemene ledenveruitkijken. Nu stonden we voor een probleem gadering van afgelopen maart als voorzitter
dat zo snel mogelijk moest worden opgelost in functie te komen.
Met Gé van Hees als secretaris en als tijdelijk voorzitter, waren we niet helemaal stuur- We weten inmiddels allemaal wel hoe ramploos, in tegendeel, want onder zijn leiding is zalig de zaken zijn verlopen. Het virus houdt
er gezamenlijk in een korte tijd veel tot stand ons allemaal in z'n greep. Na een korte perigebracht. Toch zou eigenlijk heel snel in de ode waarin het wat beter ging, zijn we moopvolging van een voorzitter voorzien moe- menteel in alle hevigheid weer terug bij af!
Dat heeft er toe geleid dat Peter niet zoals
ten worden.
gepland tijdens die algemene ledenvergadeWe hebben destijds van alles uit de kast ge- ring in maart, maar pas in de laatste behaald en er zijn tientallen kandidaten de re- stuursvergadering officieel de voorzittershavue gepasseerd, maar niemand was er op
mer kreeg overhandigd. Bij zijn introductie
gebrand de leiding van onze grote vereniverleden jaar hadden we het over een groeiging op zich te nemen.
briljant. Dat groeiproces is nu voor hem
voorbij. Vanaf nu zal hij er vol in gaan en
wij hebben als bestuur het volste vertrouwen
in zijn leiderschap. Laten we hopen dat zijn
functioneren en dat leiderschap ook hem het
genoegen zal schenken van wat hij zich
daarvan heeft voorgesteld. Met een voltallig
bestuur gaan we weer met nieuw elan werken aan een voortvarende toekomst van onze vereniging.

Leden en bestuur van Seniorenvereniging 50+Beneden-Leeuwen, danken de
redacties van de Maas en Waler, de Gelderlander en met name ook
Blik op Beneden-Leeuwen, voor de publiciteit die zij hebben geboden rond de
sluiting van De Waterpoort polikliniek te Beneden-Leeuwen.
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Laten we hopen dat we binnen afzienbare
Peter danken we voor zijn aantreden en het
tijd weer volop van onze activiteiten kunnen in de toekomst leiding geven van
“ons clubje” in samenwerking met een gegenieten.
dreven bestuur!
Los van het bovenstaande: Blijf gezond!

Het oude bestuur en de nieuwe
voorzitter wenst u dat van harte toe.

Tenslotte dank aan Gé voor zijn inzet gedurende meer dan twee jaar bij de uitvoering
van zijn dubbelfunctie.

ANONIEME DONATIE!!!
Wat was tijdelijk voorzitter Gé van Hees blij met het bericht dat onze
vereniging een anonieme donatie was toegezegd. Dat gebeurt je immers
niet zo vaak maar we hebben de financiële steun van onze leden hard
nodig. Iedere donatie is daarom van harte welkom.
Gezien de ernstig aangetaste clubkas is deze donatie van € 5000,=
natuurlijk een zeer welkome aanvulling.
Hoe kun je een anonieme donateur in zo'n uniek, bijna onbegrijpelijk
geval, naar waarde bedanken? Zeer bedanken!!!
We zouden het niet weten, maar dat we dankbaar zijn voor deze heel
bijzondere geste mag duidelijk zijn.
Het kan natuurlijk bijna niet anders zijn dan dat onze donateur ons bericht
zal lezen.
Daarom namens alle leden en het bestuur van Seniorenvereniging 50+
Beneden-Leeuwen, nogmaals een driewerf bedankt!!!
Misschien kunnen we eindigen met:
“Een goed voorbeeld doet wellicht goed volgen”.
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Dagtocht senioren fietsclub een succes!

colofon

Door Marian van Leeuwen

Begin september heeft de fietsclub van de senioren weer de jaarlijkse dagfietstocht georganiseerd. De fietsclub heeft ondanks de
coronatijd toch bijna de gehele zomer op woensdagmiddag een
leuke fietstocht gemaakt. Met als klap op de vuurpijl de dagtocht
die dit jaar voerde naar de Betuwe. Met een groep van 10 leden
vertrokken zij vanaf Ons Huukske om met goede moed de
knooppunten te gaan volgen, maar helaas na wat kilometers in
de Betuwe waren er wat knooppunten over het hoofd gezien en
waren ze het spoor bijster. Maar niet getreurd, een goede senior
weet ook de weg in de Betuwe, dus gezamenlijk werd de fietsroute aangepast. Eerst maar eens koffie gedronken bij
Café de Zoelsebrug en daarna de weg vervolgd richting
Geldermalsen.
Lunch in de speeltuin
In Geldermalsen aangekomen was de plek om te lunchen snel
gevonden, waar kun je jezelf nog het beste jong blijven voelen,
dat is bij het kleine grut in de speeltuin. Een lekkere boterham
uit het vuistje als je op de wipwap zit of in de schommel dat
bleek een hilarische ervaring, al was er ook nog een
picknicktafel die goed dienst deed.
Na de lunch werd de tocht vervolgd om nog een bezoek te
brengen aan het mooie plaatsje Buren, waar nog een heerlijk
kopje koffie werd gedronken met een borreltje.
Daarna weer richting
Beneden-Leeuwen.
De leden hebben
totaal ca. 60 km
gefietst en kunnen
terugkijken op een
super gezellige dag
met mooi weer en
zeker voor herhaling
vatbaar.
In mei 2021 gaat de
groep weer van start
op woensdagmiddag,
u bent van harte
welkom om dan ook
mee te fietsen,
hopelijk is dan de
coronatijd voorbij.
Maar fietsen met
gepaste afstand kan
altijd.

Piet en Gerard zijn
altijd van de partij!
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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

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

Oplossing Kruis-Fillipine
september:
"Een gaatje in zijn hoofd
hebben"
Winnaars: Wim Reuser
en Dorie van Vlaanderen

Een te grote jas

Een levensverhaal uit Alphen aan de Maas
Het gebeurt niet zo vaak dat een oud inwoner van onze gemeente een boek schrijft over de tijdslijn en het wel en wee in
een gezin uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.

Koosje de Leeuw, nu woonachtig in Den Bosch heeft haar
beleving van de jeugd jaren in Alphen op indrukwekkende
wijze beschreven. Als enigste en oudste meisje uit een gezin
met 6 kinderen heeft ze feilloos haar gevoelens en de band met
haar vader moeder en broertjes uitgelegd. Vooral het feit dat
ze al op 13 jarige leeftijd haar vader verloor aan een ziekte en
haar moeder bleef zitten met de kinderen waarvan de jongste
toen 2 jaar was. Haar moeder dichtte haar een grote verantwoordelijkheid toe om als 13 jarige noodgedwongen in een
volwassen leven te moeten
stappen. Voor Koosje voelde
dat als een “Te grote jas “
Op 19 oktober jl. gaf Koosje in de Rosmolen een lezing,
samen met haar broer die meegewerkt heeft aan het boek.
Wilt u graag een leuk cadeau voor de Kerst dan is dit boek
zeker een aanrader. Ik heb het in ieder geval in een adem
uitgelezen, al telt dat niet helemaal want de moeder van
Koosje, Jo Janssen, was een zus van mijn vader, die
woonden vroeger aan de Lakenstraat in Wamel.

Het boek van Koosje is te koop bij Boetiek Favoriet en
bij het Streekmuseum in Beneden Leeuwen.
Meer informatie op www.koosjeschrijft.nl
Marian van Leeuwen
Afscheid

Door Rinie van Haren

Nou is ut echte afscheid
de kiest die gee drêk dicht
Vur de allerlaotste keer
zie ik nog z’n gezicht
De stoet kum in beweging
de rouwwagen veurop
naor ut krimmetorium
vur de allerleste stop
autolichte, vlègskes
traone van verdriet
ik laot ze mar de vrije loop
gin man die mijn nou ziet
dalûk in de aula
kum ut afscheid dichterbij
bloemen die d’r geuren
en kaarsen in un rij

Koosje signeert het boek

Goed gekozen woorden
veul foto’s en muziek
ik zie dur al m’n traone
ut toegestroomd publiek
ut allerleste liedje
dè zong-ie altèd mee
‘Mag ik dan bij jou’
we zongen ut alle twee

nog inne keer diep zuchte
mun haend gee over ’t hout
ik heur um zachtjes zegge
‘wij worre samen oud’.

Ik zie in mun gedachte
ons same haend in haend
we ware zô gelukkig
un ijzersterke baend

Allenig môt ik verder
al heb ik gin idee
hoe dè zonder jou is
ik wit nie hoe dè gee

langzaam aon lup ieder
nog één keer langs de kiest
‘t besef kum nou echt binnen
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gelukkig zijn d’r heel veul
miense um mijn heen
ondanks ut gemis
ben ik nie echt alleen

IN MEMORIAM!
Het begrip Allerzielen, 2 november, is door de berichtgeving rond de herdenkingen naar
aanleiding van de diverse terreuraanslagen weer wat actueler in het nieuws geweest.
Binnen de vereniging was het gebruikelijk om tijdens de algemene ledenvergadering alle
overleden leden te herdenken.
Daar is dit jaar door de omstandigheden, begrijpelijk, niet gebeurd.
Dat heeft er toegeleid dat we binnen de redactie hebben besloten voortaan ieder jaar in het
BUUKSKE dat na 2 november uitkomt de overleden leden te herdenken, mede ingegeven
door het recentelijk en plotseling ontvallen van een paar heel prominente en markante
leden binnen ons clubje. We denken daarbij aan Greet Heerkens en Willem Bosschaart.
Het memoriam geldt voor alle leden die zijn overleden in alfabetische volgorde en zover
bij de ledenadministratie bekend.
Dat zijn:
Piet v.d. Berg

Johan v.d. Hurk

Wim Bosschaart

Andre Jacobs

Mien van Gelder-v.d. Hurk

Joop Koolhout

Tonnie van Gelder-Hol

Frans Nuyen

Marion de Groot-v.d. Wielen

Nel Piketh-v. Lent

Bertha Gruijthuijsen-de Klein

Corrie v.d. Poel

Greet Heerkens-Heessels

J. v.d. Pol

Cor v. Hees

Piet Selissen

Wim de Heuvel

M. v.d. Ven

Jo Hulsen-Vemeulen

Cis v.d. Zande

Mogen zij rusten in vrede!
Zouden er onder onze leden kennis zijn van overlijden en die niet op de lijst staan, meld u
dit dan s.v.p. bij Jeanne de Weijert: e-mail: jeannedeweijert@outlook.com Tel: 592519

Opbrengst Rabo ClubSupport Rabobank Maas en Waal

€ 603,71
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Contributiekorting op uw
aanvullende zorgverzekering
bij VGZ en de collectiviteitskortingen op de premies van
Centraal Beheer voor leden
van KBO-Brabant

Opgave Kerst Nieuwjaars
receptie !!!!!!!!!!!!!

Heel vaak is de afdracht van een gedeelte
van onze jaarlijkse contributie aan KBOBrabant ter sprake geweest.
Om dat te verdedigen moest daar voortdurend uitleg
aan worden
gegeven.
Het bestuur
wil u nu
met nadruk
nog eens
wijzen op
hetgeen
daarover in
het blad
ONS van
KBOBrabant is
gepubliceerd en dat

Op 3 januari 2021 willen we, mits het
volgens de richtlijnen van het RIVM weer
mag, een besloten receptie organiseren
voor onze leden.
We zullen i.v.m. de mogelijk te
verwachten belangstelling werken met
tijdsloten. U kunt op onderstaand strookje
uw gewenste tijdslot aangeven.
Vergeet niet het strookje in te leveren
uiterlijk 29 december bij één van de
leden van het bestuur. (adressen bekend in
Ons Buukske of via de website)

Bij deze geeft (uw naam)

op 23 november is verschenen!
Bovendien wijzen wij u er op, dat u bij
bestudering van de Ons, er nog veel meer
zaken met kortingen worden aangeboden.
Denk daarbij heel simpel en klein aan de
aanschaffing van batterijtjes voor een
hoorapparaat.



……………………………………..
van 3 januari 2021.
Ik / wij komt (komen) met (aantal)

…………………………...persoon (en)

Mocht uw alsnog geïnteresseerd zijn in die
informatie uit die ONS, maar er niet meer
over beschikt, neemt u dan contact op zodat
wij u die alsnog kunnen bezorgen.

Ik / wij maak (maken) gebruik van
tijdslot (kruis uw voorkeur aan)

Dat kan via: Kees de Haas 06-30243881
en of: Jeanne de Weijert 0487-592519



□ 10.30 uur – 12.00 uur
of
□ 13.30 uur – 15.00 uur
of
□ 15.30 uur – 17.00 uur
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Fijn jullie dan weer te ontmoeten.

Romijnders
Welkom bij JANINE mode
In een sfeervol verbouwd
winkelpand met authentieke details
in het centrum van
Beneden-Leeuwen vindt u
JANINE mode.

Wielstraat 20
6658BE Beneden-Leeuwen

Laat u verrassen door de wisselende collecties en verscheidenheid
aan merken van fijne kwaliteit,
mooie details en goede pasvorm.
JANINE durft verschillende stijlen
en kleuren te combineren.

Tel: 0487-591410
www.profileromijnders.nl

Vind de stijl die bij u past,
bespaar tijd en verras uzelf.
U voelt zich zekerder in een outfit
waar u zich goed in voelt en wij
helpen u graag daarbij.
Oprechte aandacht, eerlijke advies, service en kwaliteit staan bij
ons voorop naast een gezellig
praatje en een heerlijk kopje koffie.
Niets moet, alles mag.
Kom eens langs in onze
winkel en laat u verrassen door
onze collecties!
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DE KLUSSENDIENST VAN ONZE
VERENIGING
Onder leiding van Leo Janssen was de klussendienst erop gericht om leden van dienst te zijn
en of te assisteren bij het uitvoeren van kleine
karweitjes in, of aan huis.

Berg
Woninginrichting
Zandstraat 106B
Beneden Leeuwen

In de loop van de
laatste jaren is
het aantal
“vakmensen” dat
zich hiervoor belangeloos had opgegeven, aanzienlijk geslonken, zodat Leo de laatste tijd
vaak nee moet verkopen. Zelfs overwoog hij
dan om maar te stoppen, hetgeen hem zou spijten, 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 vakmanschap 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

Horst 3 Druten
Holenbergseweg 11 Wijchen
Waterstraat 29 Beneden Leeuwen

Eye Wish Opticiens
Beneden-Leeuwen
Zandstraat 121
Tel. 0487-591870
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Sudokupuzzel december
Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten een
keer voorkomen in rij, kolom en
vierkant van 3 bij 3 vakjes
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Mail de cijfers in de grijze vakken van
links boven maar rechts onder door naar
senver.tdeleeuw@mail.com onder
vermelding van oplossing Sudoku
december 2020.
Of op een briefje met de oplossing en
naam en adres in de brievenbus op de
Parkstraat 30, Beneden-Leeuwen.
Uiterste inzenddatum 15 januari. Leden
van het bestuur
zijn uitgesloten
van deelname. Per
echtpaar slechts
1 inzending van de
oplossing mogelijk.

Onder de goede oplossingen verloten we niet 2 maar 4 cadeaubonnen van € 7,50,
beschikbaar gesteld door Zondag & Van Wel groenten enTheo
fruit,Salet
te besteden
op de bridgen!
leermeester
weekmarkt van vrijdagmorgen in Beneden-Leeuwen.

Voor steunzolen,
teenortheses en schoenadvies

Aangesloten bij
de Stichting
LOOP Erkend
door zorg
verzekeraars

Beatrixstraat 20,
Beneden-Leeuwen (bij de poli
ziekenhuis in Zorgcentrum
St.Elisabeth).
Voor afspraken: 024-6635977
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Zorgwinkel van KlusWijs helpt ongemakken vergeten
Veel zorgartikelen te koop, maar ook te huur

Door Rini van Haren
In de ruim gesorteerde doe-het-zelf zaak KlusWijs aan de Korte
Brouwersstraat vind je direct naast de ingang een complete zorgwinkel. Op het eerste gezicht een niet voor de hand liggende combinatie
maar in gesprek met eigenaar Alex van Gruijthuijsen wordt al snel helderheid gegeven.
Veelzijdig
Bij het klussen thuis houden veel mensen rekening met de mogelijkheid van het zo lang
mogelijk thuis blijven wonen. En zo komt het vaak voor dat we vragen krijgen over zorghulpmiddelen. Dat varieert van een verhoogd toilet tot extra handgrepen en beugels in de
badkamer. Bij die groeiende vraag realiseerden we ons hoe groot en gevarieerd het aanbod
is. Ongemakken en beperkingen worden al snel vergeten als men gebruik kan maken van
de juiste hulpmiddelen.
Mogelijkheden
Als je door de zorgafdeling loopt, word je al snel verrast door de veelzijdigheid. Dobbelstenen met grote cijfers, een speciale bril die je helpt bij het druppelen van je ogen, een
handige blikopener als je pols of hand tijdelijk of langere tijd is geblesseerd, je kunt het zo
gek niet bedenken of er zijn oplossingen voor alle lichamelijke ongemakken. Natuurlijk
zijn er ook rollators in diverse uitvoeringen, rolstoelen en krukken, die ook voor een dag
te huur zijn. Alex noemt een voorbeeld: ‘Stel je voor dat je moeder in huis nog prima uit
de weg kan maar in een pretpark of ziekenhuisbezoek geen grote afstanden meer te voet
kan afleggen. Dan kun je voor één dag gemakkelijk een rolstoel huren. Of krukken of een
rollator.’
Oplossingen
Er blijkt veel onwetendheid te zijn over wat deze zorgafdeling allemaal te bieden heeft.
Alex legt uit: ”We hebben een catalogus klaarliggen voor onze klanten zodat ze zelf kunnen ervaren wat er allemaal te koop is. We hebben een vaste leverancier maar doen ook
zaken met bijvoorbeeld Slechtziend.nl uit Beneden-Leeuwen. Zo versterken we als lokale
ondernemers ook elkaar.” In de doe-hetzelf-zaak zijn behulpzame en deskundige
medewerkers aanwezig die vragen beantwoorden en adviseren. De zorgwinkel
voorziet in een grote behoefte en is een
aanwinst voor de regio.
KlusWijs Bouwmarkt en Zorgwinkel
Korte Brouwerstraat 14
Beneden-Leeuwen
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Vrijwilliger in de schijnwerper,

Komt er alweer een Janssen in onze
familie..

Leo Janssen

Ad, de broer van Leo, had een vriendin
Riek uit Dreumel en zoals het vroeger
ging, was de kermis het feest van het jaar.
Na afloop ging dat feestje verder in ’t café
op de dijk, daar was Ad samen met broer
Leo. Eef, de zus van Riek, was daar toevallig ook om pilsjes te tappen, er werd
toen gezegd tegen Eef: ”Jij durft zeker niet
op de schoot van Leo te gaan zitten”. Dan
hadden ze de verkeerde voor zegt Eef, ik
had zoveel bravoure, ik deed dat gewoon!
Nu dat heeft hij geweten, want we zijn
sinds die tijd bij elkaar. Alleen zit je niet
meer op mijn schoot, lacht Leo met een
knipoog.

De Kaartenkoning even op non-actief
Op bezoek
bij Leo en
Eef Janssen
komt de
kaartmiddag bij de
seniorenvereniging
veelvuldig
aan de orde. Want
zoals Leo
zelf zegt:
“Kaarten is
helemaal mijn ding, ik vind het heel leuk
om deze middagen te organiseren en te
leiden”. Maar laten we bij het begin
beginnen en eens horen hoe Leo zijn jeugd
beleefd heeft.

Toen ik met Leo thuiskwam in Dreumel
zei mijn vader:”Komt daar alweer een
Janssen aan?” Een jaar later zijn Leo en
Eef getrouwd, nu bijna 46 jaar, ze kregen
2 jongens en zijn de gelukkige grootouders
van 4 kleinkinderen, 2 jongens en 2 meisjes. Helaas is zijn broer Ad al op 51 jarige
leeftijd overleden en ook zijn andere broer
Willy is overleden, zo moet Leo de eer van
de jongens uit het gezin groot houden.

Leo als visser en stroper
Leo geboren in 1946 als oudste in een
gezin met 7 kinderen waarvan 3 jongens
en 4 meisjes. Samen met zijn ouders
woonden ze op de Bikkelen, dichtbij de
Bossee met zijn slootjes en natuurlijke begroeiing. Ik was echt een buitenkind, samen met mijn broers en zussen speelden
we vaak in de Bossee en om de haverklap
kwam ik met een nat pak thuis, want dat
slootje springen lukte niet altijd. Samen
met zijn vader ging Leo vaak vissen en
stropen in ’t veld en tijdens een strooptocht
bij de Wetering, ik was toen 13 jaar kwam
ik ook weer eens met een nat pak thuis,
lacht hij. Dat was echt geweldig zegt Leo,
ik heb veel geleerd van mijn vader. Het
was heerlijk wonen daar op de Bikkelen en
dicht bij de Waaldijk, we hadden toen al
een bankje op de dijk waar we samen met
vrienden zaten te kletsen en soms een biertje namen. Later zijn we naar de Parkstraat
verhuisd, waar mijn ouders nog lang gewoond hebben.

Werken in de bouw
In de jonge tijd werkte Leo samen met zijn
vader als scheepstimmerman, dat was
mooi werk. Maar lichamelijk ook heel
zwaar, heel vaak in het vooronder van het
schip waar je met lijm moest werken die
giftige stoffen af gaf. Na enkele jaren is
Leo toen in de bouw gaan werken, eerst bij
een aannemer in Arnhem en later in
Beneden- Leeuwen, bij bouwbedrijf
Van den Bosch, dat heeft hij 33 jaar
gedaan, plichtsgetrouw en met veel
vakmanschap op allerlei bouwgebied.
Leo is ook het boegbeeld van de Klussendienst van onze vereniging. Daar heb ik
niet veel werk mee, misschien komt dat
ook door deze coronatijd.
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Foto in de bomen

Helaas geen kaarten in deze
coronapandemie
Het was voor Leo geen enkel punt, kaarten
in Ons Huukske kan echt voorlopig niet.
Waar normaal zo’n 60 á 70 leden een
gezellige kaartmiddag hebben op vrijdag is
het nu stil. Leo is nu 10 jaar de kartrekker
van de kaartmiddag, dat is nog best veel
werk.
In de tijd vóór Corona was het op de vrijdagmiddag vanaf de Lauwse kermis
kaarten tot ca. half mei. We klaverjassen,
jokeren en rikken en er wordt gekaart met
punten. Er wordt 5 weken gekaart en de
punten worden iedere week geteld. Wie
dan de meeste punten heeft gescoord krijgt
een leuk prijsje. Gelukkig hoef ik het niet
alleen te doen, ik heb goede hulp van Riet
Maas en soms van een andere vrijwilliger.
En vergeet ook Annie, Els en Mariet niet,
die de koffie en thee elke keer verzorgen.
Aan het eind van het seizoen hebben we
dan een leuk feestje met live muziek.
De kaartmiddag wordt zo gemist, het geeft
veel senioren veel plezier, het sociale
contact dat is er nu even niet!
Zijn er nog andere hobby’s?

Ik wil nog graag een foto van je maken,
dat is geen probleem. Maar Leo heeft zelf
ook nog een mooie foto, genomen in de
Beekse Bergen. Je kunt zien dat ik altijd al
iets gehad heb met hout, daarom klim ik
hier in de boom.

Leo is zelf een liefhebber van klaverjassen,
dat doe ik graag op de computer, ik doe het
Rotterdams principe. In mijn jonge tijd heb
ik zelfs les gegeven in het kaartspel klaverjassen. En dat niet alleen, ik luister graag
naar muziek via YouTube of doe een spelletje op de computer en ik maak graag
woordzoekers, die kunnen voor mij niet
moeilijk genoeg zijn.

We sluiten af met de conclusie dat Leo
hoopt dat hij snel weer actief kan zijn
tijdens de kaartmiddagen in Ons Huukske,
we moeten allemaal door deze
coronaperiode heen. Het belangrijkste is
dat we elkaar allemaal weer gezond en wel
zien in de toekomst.

Verder zit Leo in het bestuur van onze
vereniging, hij is dan ook goed op de
hoogte van alle activiteiten en het reilen en
zeilen in onze vereniging. Als dat nodig is
laat hij graag weten wat zijn mening is,
eerlijk en recht door zee en dat wordt
gewaardeerd.

Leo en Eef bedankt voor jullie gastvrijheid
en het fijne gesprek.
Marian van Leeuwen
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Herkent u dit nog?
Bijdrage Geert Herregraven
De foto’s zijn afkomstig van de
Heemkundevereniging Leeuwen.
Het zijveld.Tussen de Van Heemstr aweg vr oeger De Koningstaat ( in de volksmond de
Achterstraat), de Zandstraat en de Dijk zijn de
wegen opnieuw aangelegd, zoals de korte en
lange Brouwerstraat, Beatrixstraat, Dijkstraat,
Zijveld en Het Zand.
Hier zijn enkele foto’s van het Zijveld uit de
jaren vijftig van de vorige eeuw.

Op het Zijveld wordt het riool aangelegd.
Deze foto is genomen ter hoogte van de
ingang naar de tennisbanen en het vroegere
zwembad.
De hele straat werd opgegraven en de aanwonenden konden maandenlang hun perceel niet
bereiken. De twee huizen rechts staan er nog .

Op deze foto staat rechts de dubbele
villa van gebr. De Kock bouwjaar 19331934. Achter in het midden is de schuur
van Hanneke Willems te zien (huukske).
Midden op de kruising ZandstraatZijveld stond de Wilhelminaboom.
Links aan het einde van de straat is de
boerderij van Sengers nog te zien.
(nu staat daar het statige huis van Van
Rossum, waarschijnlijk wordt dat binnenkort ook gesloopt)., Links staat de
voorgevel van de winkel van De Kock
herenmode, thans Van Gelder
(verfwinkel).

Dit was het huis van Frans van Leeuwen.
Die ging rond met een groente- en fruitkar.
Zijn zoon Frits volgde hem op en opende
daar een groenten- en kaaswinkel. Het
stond ter hoogte van De Peel en het
zwembad aan het Zijveld.
Later is het afgebrand.
Tegenwoordig is de naam
Frits van Leeuwen nog altijd een begrip in
de winkelketen van Beneden-Leeuwen.
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GEKLETS van TEUN en BETS
Hallo Bets. Hoe is het
ermee? Niet ziek geweest?
Je hoefde dus niet naar de
Waterpoortpolikliniek!!

Je kunt je mening
doorgeven op
www.seniorenleeuwen.nl
Waterpoort. Als je snel
bent telt je mening nog
mee.

Ik hoop iedereen weer te
zien bij het kaarten, de
woensdaginloop,
het biljarten of andere
activiteiten.

Hoi Teun. Inderdaad, ik
ben niet ziek geweest en
ook niet naar de
Waterpoort geweest.
Het is grote schande dat
ze de poli gaan sluiten.

Het worden rustige
feestdagen in december.
Ik zie nu bijna niemand
en ben benieuwd wie we
volgend jaar ontmoeten
in Ons Huukske.

Zelfs een extra financieel
steuntje zou welkom zijn
want anders hebben we
misschien volgende Kerst
geen seniorenvereniging
meer die een Kerstviering
organiseert.
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Ja, want waar moeten we
dan naar toe om te prikken of controle te doen?
Naar Tiel! Dat zal mijn
buurman leuk vinden dat
gaat ’n halve dag kosten.

Iedereen moet lid blijven
om de club te steunen in
deze moeilijke tijd waar
alleen maar kosten en geen
inkomsten zijn.

Ik hoop inderdaad iedereen
weer te zien in 2021
en wens iedereen fijne
feestdagen en een veilige
en gezonde jaarwisseling.

NIEUWE RUBRIEK: VAN, VOOR, OVER EN DOOR SENIOREN aflevering 15
De vorige aflevering begon ik wat aarzelend. Hoe moest ik het verhaal over een artiest optuigen zonder ongeloofwaardig te
worden?

Tijdens de enkele korte keren dat ik Aalderd
ontmoette, moet er een momentje zijn geweest dat ik bij mijzelf dacht: “Die Aalderd
zou wel eens in het rijtje van deze rubriek
passen”.Dat besef was er eigenlijk in het
Gedurende mijn verhaal vorderde ging me
geheel nog niet toen hij voor mij als totaal
dat gelukkig toch nog redelijk af.
Bij het begin van deze vijftiende aflevering onbekende 50 plusser, maar wel al als lid
van ons 'clubje,' met een grote bestelwagen
bekruipt me dat gevoel weer, maar nu min
hielp bij de verhuizing van onze vereniging
of meer in het kwadraat!
van de Heij-Acker naar ons huidige
Ik stap om 09:25 uur de voordeur uit om vijf Huukske. Zo nu en dan liep ik Aalderd in
minuten verderop te worden ontvangen door het dorp wel eens tegen het lijf, maar alAalderd Stam en zijn echtgenote Magda.
lengs steeds vaker en dan niet omdat hij zoLaten we deze aflevering dan ook maar ge- maar een wandelingetje maakte. Nee, hij
woon de titel: 'Aalderd en Magda' meege- was als volslagen nieuwkomer bezig met het
opruimen van de rotzooi op het dorpsplein.
ven.
Aanvankelijk had ik alleen Aalderd in het
vizier om hem bij u te introduceren, maar
gaande het gesprek kon ik om Magda niet
heen zonder hen beiden tekort te doen.
Dit stukje is dus niet alleen een ode aan
mensen met een missie in ons dorp, maar
eveneens een eerste kennismaking met hen,
al weet ik niet zeker of er inmiddels al niet
meer of minder dorpsgenoten zijn die weten
wie Aalderd en Magda zijn. Het telefoongesprek dat ik had om een afspraak te maken
hen voor een artikel voor deze rubriek te
mogen komen bevragen, begon met
”Ja gezellig, om halftien staat bij ons de
koffie altijd al klaar”.

Aalderd en Magda wonen nu zo'n vier jaar
in Beneden-Leeuwen. Ik had wel al eens
gehoord dat ze uit Ochten kwamen. Je
vraagt je dan af: “Wat bezielt iemand die
geboren en getogen is in een totaal andere
omgeving met een totaal andere volksaard,
op zijn oude dag nog te gaan verhuizen naar
een dorp waar de mentaliteit zo totaal anders is en waar je niemand kent?” Ze vertellen dan om beurten hoe hun leven en werken ertoe geleid hebben, die stap tot verhuizen te maken.

In Ochten hadden ze een betrekkelijk klein
boerenbedrijf,
Omdat ik nog steeds veel moeite heb vooraf aanvankelijk
de vragen te noteren die je wil stellen om er zelfs nog met
het verhaal op te baseren, was ik ook nu
wat vee. In de wedloop naar steeds groter en
weer met een schoon blocknote op pad
groter, hebben ze het roer omgegooid en
gegaan. Nauwelijks nog nadat ik in hun
zijn ze zich gaan specialiseren in de verkoop
prachtige appartement aan de grote eettafel
van groeten en fruit aan huis vanuit hun
plaatsnam, begreep ik al dat er nagenoeg
boerderij. In die hoedanigheid kwam Aalgeen vragen gesteld behoefde te worden.
derd al vaak aan deze kant van de rivier en
Waarom dan niet? Het enthousiasme, de
deed zaken met de hier gevestigde fruittespontaniteit en het elan hun verhaal te delen, lers. Ook ging hij markten af, ook vaak in
droop er zo vanaf dat vragen niet nodig was. Brabant. Toen Magda jong was heeft ze heel
In de stortvloed en het enthousiasme was er lang in Brabant gewerkt waardoor ze zich
zelfs geen gelegenheid de dingen ook een
beiden bewust waren van de nogal verschilbeetje structureel en chronologisch te
lende levensopvattingen en de lossere volksnoteren.
18 aard ten zuiden van de Waal.

Daardoor aangestoken en omdat ze geen
opvolgers voor hun bedrijf hadden, zijn ze
al in een vroeg stadium van hun leven gaan
nadenken over hun toekomst op langere
termijn. Ze zijn daarbij aan het tellen gegaan
met het idee, dat indien ze hun hele hebben
en houwen zouden verkopen, zich vervolgens hier in Beneden-Leeuwen zouden gaan
vestigen, hoelang dat ze dan zonder bron
van inkomsten zouden kunnen rondkomen
tot ze aan hun AOW zouden zijn toegekomen.

Dat was hun redding. Een week later waren
ze eigenaar van een nog af te bouwen appartement in het dorp waar zij de rest van hun
leven wilden blijven leven.
We weten nu iets meer van Aalderd en
Magda, maar wat maakt hen nu zo bijzonder
om daar zo'n heel verhaal aan op te hangen
en waardoor werd je nu zo geïnspireerd?
Ik kijk dagelijks wel eens een paar keer vanuit onze woonkamer over het dorpsplein.
Dan is het toch frappant dat je daar telkens
iemand ziet lopen die je eerder nooit zag of
kende. Op zichzelf niks bijzonders als je
iemand over dat plein ziet lopen, maar wel
als hij bijna het dagelijkse verlengstuk is
van Gerard Janssen en zijn team. Ik kan me
voorstellen dat Gerard wel eens een sik
krijgt als hij zojuist dat plein weer netjes
schoon heeft en dan na een uur moet constateren dat het weer vol met weggegooid afval
ligt. Dat is ook de ergernis van Aalderd en
daarom is hij daar zo vaak.

Op een vroege morgen moet ik gehaast
ergens zijn en breek bijna mijn nek weer
over het vuilnis dat zo maar op straat is
gegooid. Ik neem me voor dat ik bij terugkomst na een kwartier die rommel zelf maar
even in een van de vele afvalbakken zal
gaan doen. Als ik het plein weer oprijd zie
ik Aalderd juist met mijn buit richting
vuilnisbak lopen. Hij moet echt zijn best
Toen bleek dat dit een haalbare kaart zou
doen om het er in kwijt te kunnen, omdat
zijn, hebben ze de knoop doorgehakt en snel het zo veel is, maar ook omdat de bakken
gehandeld en zijn ze verhuisd van Ochten
het vaak niet aankunnen. Dit was het tijdstip
naar het 'Bourgondische' Benedenwaarop ik besloot Aalderd even in het zonLeeuwen. Dat betekende natuurlijk zoeken
netje te gaan zetten. Maar dat is niet het
naar geschikte woonruimte. Ze waren al op
enige. Hij klust bij ouderen die dat zelf niet
de hoogte van de plannen tot nieuwbouw
meer kunnen, hijhoudt tuinen bij van
van het appartementencomplex Wiel Staete mensen die dat niet meer kunnen, hij is korten zagen het al helemaal voor zich. Als ze
om manusje van alles voor heel veel oudeinformeren blijkt dat juist één dag eerder het ren en dat mag je toch gerust bijzonder
laatste appartement te zijn verkocht. Natuur- noemen. Wat voor Aalderd geldt is ook voor
lijk was de teleurstelling groot. Er was ech- Magda van toepassing. Ook zij werpt zich
ter nog één strohalm waaraan ze zich opop als vrijwilligster en staat o.a. ook bij
trokken. Het regeltje dat in bijna elk koopvoetbalclub Leones achter de bar.
contract van een woning is vastgelegd,
Zo hebben de Stammetjes zich in heel korte
houdt het voorbehoud van financiering in.
tijd tot legendarische bewoners van ons dorp
19 opgewerkt.

Voor ik opstap, na slechts een enkele
aantekening te hebben kunnen maken, vertellen ze me nog dat ze zich voor de activiteiten in ons clubgebouw nog te jong voelen, maar dat ze trouw lid zullen blijven tot
het wel zover is. Veel leden zullen dan twee
heel smaakmakende mensen leren kennen.
Frappant is nog dat ik me de laatste tijd afvroeg wat de reden
kon zijn dat ik Aalderd eigenlijk
niet meer zag. Hij
had daarvoor een
meer dan goede
verontschuldiging.
Hij had al gedurig
last van zijn heup
en toen ik op bezoek kwam werd
me onmiddellijk
duidelijk wat er aan
de hand was. Er deed iemand open die met
krukken liep!

Aalderd anoniem en onbevooroordeeld
voordragen voor een lintje kan ik niet meer.
Dat moeten anderen nu maar doen!
Misschien onze burgemeester, die moet hem
ongetwijfeld kennen. Hij komt immers ook
uit Ochten!
Waarschijnlijk nooit geen echte
Bourgondiërs meer, maar wel oerdegelijk!
Henry Engelaer
Komt een man licht aangeschoten een café
binnen en bestelt een pilsje.
Tegenover
man aan de
prachtige

hem zit een
bar met een
hoed op.

Hij zegt te“Geef die
hoed op van

gen de ober:
man met die
mij een pilsje.”

Vervolgens
nog een paar

gaf hij hem
keer een pilsje.

Een lang verhaal om kort te constateren dat
we met twee heel sociale mensen te maken
hebben. Dat blijkt ook als ze mij in de deuropening nog even vertellen dat ze de pastoor
op visite hebben gehad, hetgeen ons nog
nooit is gebeurd. Als protestante man, met
een Bourgondisch hart, had hij bij de kerk
een heel smerig klusje opgeknapt.

De man die
met de hoed
zat zei:

naast de man
op aan de bar

“Mag ik die
lenen, dan
misschien ook een pilsje.”

hoed even
krijg ik

Wat mij betreft een driewerf chapeau voor
beiden! Hier eindigde aanvankelijk mijn
verhaaltje over Aalderd en Magda.

“Geef ze allemaal wat te drinken van me,
behalve die man met de hoed op”.

Totdat ik op zondagmorgen 25 oktober 's
morgens om 07:15 uur, zomertijd nog en
ook nagenoeg nog donker, uit mijn woonkamerraam over het dorpsplein kijk en daar
in de stromende regen, nauwelijks zichtbaar,
een eenzame figuur met een kruk zie lopen.
Ondanks zijn handicap, hanteert hij behalve
die kruk ook nog een prikstok en een
vuilniszak. Bij nadere observatie kan dit
natuurlijk niemand anders dan Aalderd zijn!

Waarop de licht aangeschoten man zei:

“Die heeft er al genoeg op.”

De betekenis van vier woorden uit het verhaaltje
soepblokke,
zo kort mogelijk samengevat.
pennevleugel:libel, water juffer , tenger meisje, slank
modieus gekleed vrouwtje.
molshommel: mollige zwaar en br eed uitDat bedoelde ik dus: Aalderd doet dit mooie gestoelde vrouw.
werk in volstrekte eenzaamheid en anonimi- toer: gemeen en gr oot wijf, r oddelend en
teit en dat siert hem zo bijzonder!
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SOEPBLOKKE N'IN DE REKLAME 't hele besoenje n'uwt te haend èn douwt me
Hè'k me vaendewèèk 'n spul belèèfd, miense,
de mòt in de kraent, 'k kaen 't aellenig nie verkroppe. Onze Wim, dè's taen m'ne miens, onze
Wim leei ael wèke te deune dè te bruwn bònne
n'èn de soepblokke n'in Pūflek nie mer te betaole zijn.

n'achter 'n bèn op wiele. Vort mi Knille.

Hè'k zeuve keer die'n hele kraom rond kunne
rije, ir dè'k te soepblokke gevonden hà. 'K laoi
gelijk t'n hele vurraod in de bèn: achtenzestig
soepblokke vaen de Maggi èn twèè en züventig vaen de Knorr, ên nèt ae'k te leste soepblok
wil grijpe, mieter 'k achterover in de kar bij
Aes tè se in Drute 'n stuk minder gèlle, mèèin zo'n Drutese molshommel die t'r nie nèvenop
onze Wim. 'K zeg , jong, sijns weneer moeide kaen. Hà'k 't kesjet nie aon gehaed, dan hà'k
gij 'w èèige mi soepblokke?
nog mi lam lèèine n'in 't ziekenhuws gelège.
'K heb schijt aen soepblokke, zè'ie, ma nou
'K zeg, verrekte toer, zè'k, kunde nie kijke
zijn ze in de reklame, èn mijn gee't um d'n die- worde löpt? Sorry, zé'se, maar het is hier opje, vuulde wèl?
schieten geblazen.
'K vuulde n'm wèl, de knijperd. 'K denk, allee, ’K zeg, blaos 'm ééiges mar op, 'we sorrie.
denk 'k, lao'k 't mar op waoge, rak 't nie daen
Nao de bruwn bònne hè'k nie mer gezocht.
bots 't nie, 'k gaoi ok 's in Drute nao de
'K zij nao de kaessa gestriemeld, dor kunde
supermèrt, de hele bürt geei in Drute nao de
'w soepblokke n'op 'ne riem schudde n'èn daen
supermert.
wer in 't karbies gôn ligge laoie. Bij mekaor
Ikke m'n èèige n'aongetrokke, d'n hoed uwt t'n krèk honderd vèrtig soepblokke, n'èn ze gèlle
buwl gevist, de sjaenskouse, de sjarretèls èn 't n'in Drute, taggetig cènte d'n blok, dè waes vur
kesjet opgezocht, affijn, de hele hut overèèind. honderdtwaolèf gulde, zè te daen.
En onze Wim mar huje dè'k 't karbies nie zū
Ma lô'k nou de knibbeurs vergète zijn. Stô'k
vergète, waent ae'ge nao de supermèrt gôt,
zè'ie, slaode in inne keer zovveul meugelek in. tor zonder ene cènt in Drute, gin kwartje n'in
'K hà Wimme n'èèiges wèl in kunne slaon, mar tès. 'K zeg, schrijf 't mar efkes aon, zèk tigge
de daen, ge wit wie 'k zij, Knille kenne ze wèl
hij ha t'n achterbaend ael opgepomt, èn 'k
in Drute.
schoot mi'n rotgang de hucht af.
Ma mèèinde nou dè'k tè gedaon kon krijge?
Kööle n'èn Ake zij'k
Dieje pènnevleugel mi t'r strakke bille, bèl
achterum gereeie, migelijk t'n dierekteur op èn de kael kik m'n over
ne lus langs Taente
't hekke dè'ie op te neus hà hange, krèk aon of
Liel èn Toon de Melktè'k wildvrèmd mi m'n soepblokke n'uwt te
boer op, dè me ma
locht zij kòmme vaelle. Kon ik vur aellemaens
ginman mi't karbies
schaendaol 't karabies wer lèèg gôn ligge laoie.
achter op te pakkenVaen Knille hà'ie noot gehurd.
drager nao Drute zeug
Vaen Wimme trouwes ok nie.
knèje. 't Zweet brook
'K zeg, wa duude daen in Drute?
m'n uwt, 'k hè't vaenGèld beure, zè'ie.
melève nog nie zò heet gehaed. Ėn zit me dor
in Drute-Zuwd, witte wėl, aellemaen mi't wit 'K tuui wer achterum op huws aon èn 'k schiet
umhoog èn 't smout bloot flaauw uwt te oge te talek te slôpkamer op, onder 't kopkusse,
kijke, dè'k bij m'n èèige denk: die krijge zeker n'overael gekeke, ma gin knibbeurs. Tweehonderd baelle nao de pietgijs. Witte wa'k denk?
noot ginne blok in de soep.
En de wee'k wèlzeker, de me de knibbeurs uwt
Kòm 'k tèèine de naed in Drute, naei m'n ers te m'nen onderrok geschote n'is, toe 'k tor bij dè
fiets tigge de grond, toe 'k t'r 't karbies af wil
Drutes meuleperd mi te been umhoog in de
vaette. Ma goed, 'k slèèip m'n èège mi twee
kar laag. Rak 't nie daen bots 't nie. 'K haol m'n
taesse n'èn 't karbies nao binne n'èn 'k staoi nèt soepblokke wèl vort bij Taente Liel of bij
te zuke wor t'n teun is, grip me zò'n vrammes Toone. 'K hà nog liever.
mi te kont strak in de boks, witte wèl,
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VAN DE REDACTIE
Waarde lezer van ONS BUUKSKE

In de vorige aflevering heb ik naar aanleiding van het verhaaltje in het dialect,
gevraagd daarover uw mening te willen
geven. Voortzetten of stoppen!
Ik gaf aan daarvoor een minimum aantal
voorstanders nodig te hebben. Een boekje
drukken kost per pagina geld en het heeft
natuurlijk geen zin om dat uit te blijven
geven indien het niet gelezen wordt of zelfs
niet op prijs wordt gesteld.

Welnu, deze kwestie is in de laatste redactievergadering ter sprake geweest. Hoewel
het aantal positieve reacties naar mijn
oordeel te klein was, vond de rest van de redactie dat ik blij zou moeten zijn met dat aantal
en verzochten ze mij er mee door te gaan. Alzo tref je het derde verhaaltje elders aan.
Eén van die positieve reacties hield ook een voorstel in. Er zou een vertaling aan moeten
worden toegevoegd. Dat ging de redactie echter te ver. Wel ben ik bereid die vertaling te
maken en deze dan op verzoek digitaal toe te sturen. De vertaling ven het Heilig Brũrtke
ligt in concept klaar.
Omdat ik me goed kan voorstellen dat het lezen en begrijpen van wat er staat, zelfs voor
autochtone als wel allochtone Beneden-Leeuwenaren, wat problemen geeft, raad ik de
lezers aan de tekst eerst een paar keer door te lezen zonder echt te willen begrijpen wat er
bedoeld wordt, zodat je aandacht alleen op de tekst gericht is. Daarna ga je het als het ware
aan jezelf voordragen, hardop!! Na een paar keer zul je zien dat het beter gaat en je dan ook
begrijpt waar het over gaat. Uiteindelijk zou ik het op prijs stellen nog wat positieve
reacties te ontvangen teneinde mij helemaal te overtuigen dat we met die verhaaltjes goed
bezig zijn. Dus laat me dat a.u.b. even per mail of telefonisch weten.
Tenslotte nog twee excuses!

Waar gehakt wordt vallen spaanders! Zelfs bij een gerenommeerde krant tref je wel eens een excuus of rectificatie aan.
Per abuis een verkeerd toetsje aantikken en je bent de klos!

In het laatste stukje in het dialect kwam het woord
“petrét” (portret) een paar keer voor. Dat was een wezenlijk
woord in het hele verhaal. De eerste keer ontbrak de “t”
waardoor dit natuurlijk tot onbegrip geleid zal hebben. Excuses daarvoor!
Een tweede misser was de lettergrootte. Hier ging het dus mis met het verkeerd toetsje,
waardoor het hele boekje in een te kleine letter uitkwam. Ook hiervoor excuses!
Als allerlaatste willen we als redactie graag alle leden nog eens vragen, dat indien zij
ideeën of voorstellen hebben om ONS BUUKSKE nog mooier en leuker te maken,
laat het ons dan weten!!!
Reacties: adioslabor@hotmail.com of: 0487-596722 of 06-53157996
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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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Belangrijke telefoonnummers!
Algemeen alarmnummer (als elke seconde telt)

112

politie, brandweer, ambulance)
Geen spoed, wel politie

0900 88 44

Ambulance

024 322 22 22

Brandweer

024 355 55 55

Vrijwillige brandweer

088 457 55 00

Apotheek West Maas en Waal

0487 59 72 22

Huisartsen Beneden-Leeuwen
Huisartsenpraktijk Dokthuis, Beneden-Leeuwen

0487 59 12 25

Spoednummer

0487 59 44 66

Huisartsenpraktijk Lansdorp, Beneden-Leeuwen

0487 59 14 14

Huisartsenpost Tiel

0900 706 05 04

Tandartsen
R.J.M. van Swaaij, Beneden-Leeuwen

0487 59 13 50

Tandartsenpraktijk, Beneden-Leeuwen

0487 59 23 03

Dierenarts
Dierenkliniek Beneden-Leeuwen

0487 59 22 33

Gemeentehuis

0487 59 95 00

Calamiteitentelefoon, buiten kantooruren

06 55 77 44 55

AED APPARATEN in Beneden Leeuwen:
 Zorgcentra St. Elisabeth Rozenstraat 10
 Supermarkt Lidl Zijveld 1……………. (tijdens openeningstijden winkel)
 Tennisvereniging LEWABO De Peel 10
 Nabij MFA De Rosmolen aan de Leliestraat
 Brandschoon Zandstraat 120……….. (tijdens openeningstijden winkel)
 Global Paint Veesteeg 12 Boven Leeuwen
 Gemeentehuis Dijkstraat 11
 Sportschool Clever-Fit / Supermarkt Jumbo Nijverheidsstraat 4
 Training en Zo Rozenstraat 20 ……….(tijdens openeningstijden winkel)
 Bike Totaal v/d Geer Dorpsplein 40…..(tijdens openeningstijden winkel)
 Wielstate ingang Wielstraat 100
 Bieman de Haas Van Heemstraweg 25 (tijdens openeningstijden bedrijf)
 Henricus Hoeve Mosterdwal 10a
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Bestuur
Peter Verver
06-13700945
Gé van Hees
06 28878713
Jeanne de Weijert 0487-592519
Theo de Leeuw
06-46445622
Willie Zondervan
06-23798092
Riet Maas
0487-592135
Leo Janssen
0487-592861
Kees de Haas
06-30243881
Lies van Gelder
06-57033388
Henry Engelaer
0487-596722
Vrijwillige Belastingconsulenten
Atie Verheijden
0487-592372
Kees de Haas
06-30243881
Vrijwillige Ouderenadviseurs
Harry van Ooijen
06-34515523
Mari Heerkens
0487-591929
Heleen Somford
06-10600601
Klussendienst:
Leo Janssen
0487-592861
Website:
Ben Schonenberg 06-10618797
Redactie: Ons Buukske
René Theunissen

voorzitter
1e secr. / plv. voorzitter
ledenadministratie
1e penningmeester
2e penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
Seniorenvereniging 50+
Postadres
Zonnebloemstraat 3
6658XK
Beneden-Leeuwen
 ingang Seringenstraat.
RaboBank IBAN rek.nr.
NL95RABO 0105812153
Lidmaatschap € 22,50 p/jr.
Collectiviteitsnummer
KBO - Brabant is:
207.000.837

hermanenrene@gmail.com

Marian van Leeuwen

marian.vanleeuwen@hotmail.com

Opzegging lidmaatschap
bij Jeanne de Weijert
tel: 0487-592519 of

Henry Engelaer

adioslabor@hotmail.com

Kees de Haas

jeannedeweijert@outlook.com

khaas1951@gmail.com
Jeanne de Weijert (eindcontrole)
jeannedeweijert@outlook.com

WEBSITE
www.seniorenleeuwen.nl

Ben Schonenberg
svblbs@gmail.com

FACEBOOK

Vrijwilligers ondersteuning
Willie Zondervan
06-23798092

Facebook.com/
seniorenleeuwen
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BEZORGER GEVRAAGD
Niet alleen omdat ons geliefde, prominente
lid, vrijwilligster en bezorgster
Greet Heerkens is overleden en waarbij we
graag even stilstaan, zijn we op zoek naar
VRIJWILLIGER M/V
om ongeveer 12 keer per jaar de bezorging
van ONS BUUKSKE en de ONS op zich
te nemen.
Hoewel er een
symbolische
vergoeding
voor staat, gaat
het natuurlijk
om uw spontane bereidheid!

Henk Frederiks
Tel: 06-42059243
Tel: 06-14206884

Indien u zich
wilt opgeven
neem dan
contact op met:

Beneden-Leeuwen
www.hrfrederiks.nl

Jeanne de Weijert. Tel: 0487-592519 of
e-mail: jeannedeweijert@outlook.com

Biologisch Melkveebedrijf en Zorgboerderij
(Gespecialiseerde) dagbesteding voor
ouderen
Biologische
warme
maaltijden

Beneden-Leeuwen
Ingang Beatrixstraat

Zorg en
begeleiding
op maat

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

Mantelzorg ondersteuning

Openingstijden:

Weekend dagopvang
Mosterdwal 10
6658 KT Beneden Leeuwen
0487-591416
www.henricushoeve.com
info@henricushoeve.com

maandag 13:30 uur tot 17:30 uur
di. t/m vr. 09:00 uur tot 17:30 uur
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