
  

 

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

U leest in dit nummer: Wie zijn onze ouderenadviseurs en wat kunnen ze voor u betekenen 

Heleen 
Somfoord 
kunt u                   
bereiken op 
het                  
tel nr:                         
06-10600601 

Mari                    
Heerkens                    
kunt u                   
bereiken op 
het                    
tel nr:                         
0487-591929 

Harry              
van Ooijen                     
kunt u                      
bereiken op 
het                     
tel nr:                         
06-34515523 



2 

 
Wij hebben allemaal ons doel wel helder…….. 
 

Aangezien we ons in deze lastige tijd keurig hebben gedragen, de voorschriften hebben 
nageleefd, weinig contacten hebben gehad en bijna verleerd zijn hoe we een knuffel          
kunnen geven, lijkt het mij duidelijk waar onze wensen en verlangens liggen.                             
We willen graag vlug terug naar normaal. 
 

Toen we bij een deel van de leden via een belronde achterhaalden of alle emailgegevens 
correct bekend waren, praatte je natuurlijk vaak ook over andere zaken.                                          
Wat mij daarbij in veel gevallen trof, is de kracht van veel ouderen om het te nemen zoals 
het is en vol te houden. Maar in bijna alle gevallen hoor je ook hoe moeilijk het is om zo 
geïsoleerd en vaak alleen, te leven. 
We verlangen naar meer. 
 

De Vereniging wil dolgraag de deuren openen om de leden uit hun isolement te kunnen 
halen. Alle activiteiten weer opstarten ziet iedereen graag gebeuren.                                                  
De realiteit vraagt een ander spoorboekje. Het vaccineren dient spoedig te verlopen. Er 
moeten zich geen andere calamiteiten voordoen en het moet weer vertrouwd voelen om ons 
tussen anderen te bewegen. 
Dit gaat, naast onze persoonlijke wensen en verlangens die dan eindelijk uitgevoerd mogen 
worden, tijd kosten. Mensen willen samen zijn, naar buiten, kunnen reizen,                                         
musea bezoeken, cultuur beleven, bier of wijntje drinken, genieten van de horeca en nog 
veel meer. Ik ben bang dat Ons Huukske en de activiteiten pas na de zomervakantie van 
start zullen/kunnen gaan. 
 

We zijn superblij dat we binnenkort, na de algemene ledenvergadering, twee nieuwe                  
aspirant-bestuursleden in de Vereniging mogen verwelkomen; Erna van Oijen en                       
Jan Baartmans. Ieder van hen heeft zijn/haar eigen kwaliteiten en voorkeuren bij                              
activiteiten die zij zelf in een nog te verschijnen Nieuwsbrief zullen toelichten. 
Aangezien ik de kopij in moest leveren rond 19 maart en we nog niet weten wat er straks 
weer allemaal mag, kunnen wij u over de ALV van 21 april 2021 niet meer melden dan dat 
deze voor het bestuur digitaal plaatsvindt of in een kleine groep van maximaal 30 leden 
bestaande uit bestuur en activiteiten coördinatoren, waarbij u net als vorig jaar bij de                       
secretaris, Gé van Hees, uw vragen of opmerkingen in kunt leveren, waar u dan na de                  
vergadering zo vlot als mogelijk schriftelijk antwoord op krijgt. 
 

We zijn ook SUPERBLIJ dat we wat betreft de contributie een geweldige support van de 
leden hebben gehad. Zowel voor de afdracht van de contributie als voor de extra bijdragen: 
Grote dank hiervoor !  Dat betekent ook dat we onze lasten kunnen dragen. 
Er zijn nog steeds, soms met wat hobbels op de weg, goede ontwikkelingen wat betreft de 
app waar Ben mee bezig is en we hopen nog steeds hier in het najaar mee te kunnen starten 
voor de leden en Maas en Waal.                                                                                                             
 

We kunnen na onze belronde i.v.m. de zorg voor correcte gegevens over emailadressen een 
stap zetten naar de veranderingen, zoals we die voor ogen hebben.                                                    
De mail, de app van Ben en de website zullen hier deel van uit maken. Natuurlijk zullen in 
alle redelijkheid de leden, die hier geen gebruik van maken, Ons Buukske en de Nieuws-
brief op papier in de bus ontvangen. 
Dit keer hoop ik nog inniger dat we ons doel vlot zullen bereiken:                                               
“Welkom in het normale leven, met respect en liefde voor elkaar”. 
Daar ga ik voor. 
 

Met vriendelijke groet, 
Peter Verver, voorzitter 
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Tussen de chocolade en vaccin… 

In wat voor rare wereld leven we nu… bijna 
alles is op slot… wie had vorig jaar in janua-
ri gedacht dat we in deze tijd in een 
´´lockdown´´ terecht zouden komen. Zelden 
van dit woord gehoord maar anno januari 
2021 zitten we er midden in. Maar weer  
afwachten hoelang we dit nog moeten door-
staan. 

Begin           
januari    
ontving u 
de ONS            
en een 
heerlijk 
stuk                   
chocolade 
namens het 
bestuur van 
de                                        

 

Senioren-vereniging 50+. Bij deze willen wij 
het bestuur dan ook hartelijk daarvoor be-
danken. 

Bijna iedereen mist wel de gezelligheid o.a. 
de cursussen, het biljarten etc. ook de kerst-
viering, vrijwilligersmiddag, vergaderingen 
etc. het is zo saai en er gebeurt niks… En 
dan zijn er nog die eigenwijze personen die 
zich niets aantrekken van deze ernstige                  
pandemie. Ze razen maar door en kijken           
nergens naar. Dit is onvoorstelbaar ze den-
ken niet aan onze zorgmedewerk(st)ers die 
het vuur uit de sloffen lopen om de corona-
patiënten beter te maken, hulde voor al deze              
mensen. Grote waanzin om met pot en                
pannen bij het ´´Torentje´´ te gaan staan om 
aandacht te trekken terwijl premier Rutte een 
toespraak houdt. Trouwens waar zou die ene 
deksel zijn gebleven van die ene pot? 

En dan die vervelende rellen, verschrikkelijk 
het leek wel oorlog hier hebben we geen  
begrip voor en ik had eerlijk gezegd ook dit 
niet verwacht van de Nederlandse jongeren
(gelukkig niet allemaal) maar toch… een 
teken aan de wand.  

Maar alle gekheid op een stokje, gelukkig is 
men intussen met de vaccinaties begonnen. 
Het begin is er… nu maar hopen dat wij met 
z´n allen zo snel mogelijk aan de beurt ko-
men dan kunnen we weer als vanouds genie-
ten van al dat goeds dat we eerder hadden. 

Ik hoop natuurlijk dat de besmettingen dage-
lijks gaan dalen, we zijn wel op de goede 
weg. 

Dan volgt die avondklok… ´s avonds na 
21.00 uur heb je niets meer te zoeken op 
straat… of je moet een  hondje hebben…. ik 
heb inmiddels al gezien dat ’n persoon met 
een kip de straat op ging, tja dat zijn ook 
dieren en dat mag… ik zie het al voor me er 
loopt een boer met een koe in de Zandstraat.. 

Het is en wordt steeds moeilijker voor de 
horeca (niet alleen die hoor) maar lieve  
mensen: de lente komt er straks aan en dan 
kunnen we tegen die tijd toch wel op het  
terras zitten, tenminste dat hoop ik en dat we 
weer lekker uit kunnen gaan eten en een 
wijntje of een pilsje drinken. Tja en dit jaar 
ook geen carnaval, jammer ook voor de 
Braoiers die dit jaar hun 66ste verjaardag  
zouden vieren met vele mooie en leuke                    
festiviteiten maar helaas… Namens ons            
allemaal willen wij de Braoiers van harte 
feliciteren met hun jubileum en dat we nog 
lang kunnen genieten van deze club. 

Eens komt de tijd dat we kunnen zeggen: 
´´wat een rottijd hebben we toch gehad´´. 
Dus lieve mensen nog even volhouden het 
komt goed en kop op wa. 

René Theunissen 
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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                                      
Beneden-Leeuwen vindt u                                     
JANINE mode. 

Laat u verrassen door de wisselen-
de collecties en verscheidenheid 
aan merken van fijne kwaliteit, 
mooie details en goede pasvorm. 
JANINE durft verschillende 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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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 

 

Eye Wish Opticiens                        
Beneden-Leeuwen                       

Zandstraat 121                                     
Tel. 0487-591870  

 

Horst 3 Druten 

Holenbergseweg 11 Wijchen 

Waterstraat 29 Beneden Leeuwen 
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Bestuurlijk Jaarverslag 2020 
De samenstelling van het bestuur was: 
Dhr.       Gé van Hees                     1e  secretaris / wnd. Voorzitter ( tot 12 oktober ) 

Mevr.    Jeanne de Weijert            2e  secretaris / ledenadministratie 
Dhr.        Theo de Leeuw                     penningmeester 

Mevr.    Willie Zondervan             2e penningmeester 
Mevr.    Riet Maas                               bestuurslid 

Mevr.    Lies van Gelder                     bestuurslid 
Dhr.       Leo  Janssen                           bestuurslid 
Dhr.       Kees de Haas                         bestuurslid 

Dhr.       Henry Engelaer                     bestuurslid 
Dhr.       Peter Verver                           aspirant bestuurslid, en voorzitter vanaf 12 oktober ) 

Ondersteuning van het bestuur: 
Ca. 60 vrijwilligers voor schoonmaak, bezorgen ONS en Seniorencontact, gastvrouwen   

Ledenaantal en mutaties: 
Opzeggingen                  : 18 leden                       Overleden                     :   22 leden 
Verhuizingen                  :    1 lid                            Overig                           :     4 leden  
Nieuwe leden                 :  90 leden                       per 31-12-2019             : 655 leden 
 
  

Vergaderingen: 

In 2020 hebben we 1 algemene ledenvergadering, 9 formele bestuursvergaderingen en 12 DB verga-

deringen gehad. Ook zijn diverse bestuursleden informeel en in wisselende samenstelling bij elkaar 

gekomen om praktische zaken te bespreken. Wekelijks zijn 2 of  meer bestuursleden aanwezig ge-

weest om technische en interieurzaken aan te pakken en regelgeving te maken met betrekking tot 

Ons Huukske,  

Externe vergaderingen of bijeenkomsten waaraan een afgevaardigde of afvaardiging van het 

bestuur aan deelnam. En overleg met andere instanties.. 

Nieuwjaarsreceptie..  
Vergaderingen, themabijeenkomsten van KBO kring Brabant en jaarvergadering KBO 
Bijwonen bespreking gemeente samen met andere kringen West Maas en Waal, 
Bijwonen overleg kringberaad seniorenverenigingen West Maas en Waal, 
De herdenking van oorlogsslachtoffers 4 mei (niet doorgegaan) 
Vergaderingen en themabijeenkomsten van en met belasting invullers/ ouderenadviseurs, 
11 a 12 vergaderingen van de redactiecommissie 
Werkgroep bevrijding samen met streekmuseum, 4-mei comité 
Deelname dag van de toekomst door 2 bestuursleden 
4 vergaderingen en bijeenkomst ter afsluiting verbouwing Ons Huukske 2019/ 2020 
Bijeenkomst met alle kartrekkers/ woordvoerders etc. 
 

Activiteitengroepen: 

Alle Activiteiten van de Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen staan vermeld op het verzamel-
blad achterin het Infoblad van het Seniorencontact dat 2-maandelijks verschijnt en de nieuwsbrief in 
de tussenliggende maanden alsmede op de prikborden in Ons Huukske. Voor informatie over een of 
meer van deze activiteiten staat de contactpersoon genoemd inclusief zijn of haar telefoonnummer.  

Deelnemers , respectievelijk  gemiddeld aantal deelnemers per activiteit:  

Bezoek 50+ beurs in Veldhoven  50 deelnemers 
5-daagse reis       ..  deelnemers   (niet doorgegaan) 
Zomerdagreis op 14 juni    ..  deelnemers   (niet doorgegaan) 
Vrijwilligers dag    45 vrijwilligers  (niet doorgegaan ) 
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Vervolg: Deelnemers , respectievelijk  gemiddeld aantal deelnemers per activiteit:  

Kerstviering     100 deelnemers (niet doorgegaan ) 
Adviseren Ouderen    regelmatig, afhankelijk van aanvraag 
Belasting advisering    regelmatig, afhankelijk van aanvraag 
Biljartclub     50 leden 
Bingo       45 leden 
Bowling     18 deelnemers 
Danslessen     20 deelnemers    
Fietsen     10 deelnemers 
Handwerken, borduren   17 deelnemers 
Internetcafé, diverse tablet cursussen 10 zittingsdagen en 9 thuisbezoeken 
Jeu de Boules     10 deelnemers 
Kaarten ( jokeren, klaverjassen en rikken) 60 deelnemers 
Kalligraferen      3 deelnemers 
Kantklossen      4 deelnemers 
Koersbal     10 deelnemers 
Klussendienst     25 aanvragen 
Kunstgroep ( 2x museumbezoek )  48 deelnemers 
Meer bewegen voor Senioren  16 deelnemers 
Boetseren     10 deelnemers 
Sjoelen     16 deelnemers 
Bridgecursus     12 deelnemers 
Yoga      14 deelnemers 

. 
Extra activiteiten 

Wekelijkse inloopochtend op woensdagmorgen, voor iedereen toegankelijk, ook niet leden 
Rabobank Clubkas Campagne 
Burendag niet doorgegaan 
Expositie cursisten schildercursus Thea Rademaker 
Ledenwerfactie 
Dansavond voor iedereen 
 

Gebruik van onze zaal door andere verenigingen                                                                       
Carnavalsvereniging De Braoiers en de Senatoren                                                                            
Damesvereniging LVV: 2 avonden en 1 middag ( snertwandeling )                                                          
Damesvereniging Vrouwen van Nu: 2 avonden                                                                                 
Dansen Lach & knipoog ( dansen met muziek ), donderdagmorgen                                                     
Luisterkring: 10 ochtenden                                                                                                               
Thea Rademaker: schildercursussen totaal 1 sessie van 8 middagen                                                          
Voedselbank, vanaf medio oktober, elke vrijdagmiddag  

Extra Service voor de leden: 

Maandelijks ledenblad Ons Buukske of de Nieuwsbrief 
Nieuwste contactblad KBO Gelderland ligt in Ons Huukske 
Gratis WIFI in Ons Huukske 
Email service 
Ledenvoordeel KBO-leden waarbij KBO-contributie  retour als je een aanvullende zorgverzekering 
hebt afgesloten bij VGZ 
Facebook  (Facebook.com/ seniorenleeuwen) 
Email service 
Website ( www.seniorenleeuwen.nl ) 
 
Gé van Hees,  
secretaris   

http://www.seniorenleeuwen.nl
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Herkent U dit nog? 
Bijdrage Geert Herregraven 

De foto’s zijn afkomstig van de 
Heemkundevereniging Leeuwen. 

De Schuytstichting. 

Het kleine straatje            
tussen Het Zijveld en 
de Tulpstraat ter hoogte 
van de ingang naar de  
tennisbanen en de            
voetbalvelden van                  
Leones hoorde vroeger 
bij Het Zijveld.                               
In de volksmond kende 
men het als de                     
Schuytstichting.  

Op Oudejaarsdag 1925 
brak de Maasdijk bij 
Overasselt door en              
binnen enkele dagen 
stroomde ons hele ge-
bied onder. Huizen werden vernield door het water of meegesleurde klompenbomen.                
Om zich het lot van de getroffenen aan te trekken werd door o.a.de Wamelse burgemeester 
Petrus Schuyt actie ondernomen en voor de daklozen werden 18 watersnoodwoningen            
gebouwd. Twee woningen werden geschonken door een fabriek uit Overijssel, waar men 
jute zakken maakte. Een gedenksteen die hieraan herinnert, staat in het                                         
museum Tweestromenland.  

Inkijk van de Schuytstraat vanuit de Tulpstraat richting Zijveld.  

Guus Vermeulen met zijn melkkar  
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Teuntje Kruisbergen laat zijn 
hond over een stok springen. 

De gebroeders van Geffen  

Redactie wisseling voor Ons Buukske 

Behalve het afscheid van Henry Engelaer als redactielid, zoals reeds vermeld in de vorige 
Nieuwsbrief, heeft ook Jeanne de Weijert te kennen geven te willen stoppen met het    
corrigeerwerk van Ons Buukske.  Uiteraard gaan we Henry en Jeanne erg missen en zijn 
we hen dankbaar voor hun grote inzet en betrokkenheid om van ons Buukske iets moois 
te maken. Gelukkig is er een goede opvolger voor Jeanne gevonden, die ons op het goede 
spoor zal houden, wat betreft de taalkundige inhoud. Hopelijk hoeft Toon niet te vaak 
nieuwe rode potloden aan te schaffen.. Hieronder stelt Toon zich aan u voor. 

Mijn naam is Toon Janssen 

Mij is gevraagd om wat vaker het rode potlood te gaan gebruiken. Dat wil zeggen dat ik 
regelmatig in een vroeg stadium de komende nieuwsbrieven 
en het BUUKSKE door ga struinen op zoek naar allerlei 
taalkundige misstanden. De bekende d – t verwisselingen 
zullen niet meer mogen voorkomen. Snap wel dat het be-
stuur van de Seniorenvereniging bij mij is terechtgekomen. 
Ben een ervaren rood potlood gebruiker. Ik heb meer dan 40 
jaar gewerkt in het Speciaal Onderwijs in Maas en Waal. 
Eerst op de Vredesschool – een van de leukste scholen van 
Maas en Waal. Later nog een aantal jaren op De Dijk in 
Druten. Ik ben sinds een aantal jaren met pensioen en heb nu 
meer tijd voor vrijwilligerswerk en allerlei hobby’s als le-
zen, muziek luisteren, mijn moestuintje bij houden, onze 
museumjaarkaart optimaal benutten, fietsen, de sportschool 
en mijn rood potlood gebruiken.  

Mocht U in de publicaties van de Seniorenvereniging nog 
schandalige taal- of stijlfouten tegenkomen dan hou ik mezelf aanbevolen. 

Groetend, Toon Janssen 
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Theo van Oijens passie wilgentenen vlechten en meer 

Op zoek naar leden van onze vereniging die een               
leuke hobby hebben, hoefde ik niet ver uit de buurt te 
gaan. De gedachte kwam gelijk bij mij op om eens 
met Theo van Oijen te gaan praten. Ik had wel eens 
gehoord dat hij heel mooie manden kon vlechten. 
Theo vertelt dat is echt mijn hobby in de lange               
wintermaanden, dat kan dan lekker warm binnen bij 
de kachel. Maar dat is niet alleen de reden, zegt hij in 
de zomer is het hout te droog, dan gaan er teveel             
sapstromen door het hout. Er komt heel wat bij kijken 
voordat je goed wilgentenen hout hebt, het moet             
allemaal van gelijke dikte zijn en even lang.  

Cursus wilgentenen vlechten in Horssen 

Theo zit al 10 jaar op de cursus vlechten in het dorps-
huis te Horssen. Samen met veel cursisten krijgt hij 
daar les van Jozef Wiegers en Piet Coppes.                            
Daar worden de kneepjes van het vak bijgebracht,                
te beginnen met het vlechten van een bodem voor een 
mandje en als je dat goed kunt mag je verder met   
ontwerpen die jezelf leuk vind. Theo heeft ideeën genoeg, waren het in het begin alleen 
eiermandjes, nu draait Theo zijn hand niet meer om voor grote projecten zoals eenden            
korven, nestkasten – klokken – bloembak randen en zelfs een heuse molen met echte wie-
ken die in de tuin kan staan. 

Waar komen de wilgentenen vandaan 

Theo weet het te vertellen. Op de club hebben ze meestal wilgentenen uit de regio                          
Vijfheerenlanden. Daar  groeien veel wilgenbomen. Wilgentenen zijn de water loten 
van de wilgen die heel gemakkelijk groeien op de wilgen als lange rechte scheuten.                       
Ze moeten op het juiste tijdstip geknot worden, de scheuten zijn door hun lengte en soepel-
heid uitermate geschikt om mee te vlechten. Op professionele bedrijven wordt het hout 
soms in warmte baden van 60 graden gelegd om het hout soepel te houden. Ook hier in het 
Leeuwense veld is er een groot perceel met wilgenhout, de Grienden genaamd. Een groot 
bedrijf van over de Waal is daar druk mee, deze wilgentenen worden veelal gebruikt voor 
zinkstukken ter oeverbescherming van onze rivieren. 

Niet op bestelling 

Theo benadrukt nog eens dat hij zijn  hobby alleen voor het plezier doet en dat hij geen  
bestellingen aanneemt. Ik vind het leuk om voor mezelf te vlechten en niet voor een ander, 
want dan moet het precies zoals zij het willen en krijg je commentaar als de maat wat                
afwijkt of de kleur niet is zoals ze bedachten, dat vind ik  niet leuk. Op de cursus kunnen ze 
nog wel nieuwe leerlingen gebruiken zegt Theo.  

Het zijn toch hoofdzakelijk ouderen die ermee bezig zijn. Het is eigenlijk een heel oud  
ambacht en het zou jammer zijn als al die kennis verloren gaat in de loop van de tijd.                    
Na de coronatijd wordt er weer fysiek les gegeven. 



11 

 
Heb je nog andere hobby’s? 

Hoeveel tijd heb je zegt Theo. Hobby’s te over, vooral het rijden met   

de Theo Expres, het treintje brengt heel veel 
plezier. Het leuke is, zegt Theo dat jij altijd te 
maken hebt met vrolijke mensen. Zo rijd ik nog 
al eens voor de bewoners van s Heeren Loo, zij 
kennen mij precies, toen ik bekend was van de 
film “Oe wah lekker wa”, vroegen ze mij 
zelfs om een handtekening.  Ook bewoners van 
de Zorgcentra hier in de omgeving zijn  altijd 
dankbaar, in de zomer naar de kersenboom-
gaard om kersen te eten bijv. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of er is wel een groep die met de 
trein naar een leuke locatie wil, zegt Theo 

Tja ik weet nog dat hij een keer de hele vrouwenvereniging naar de gevangenis in Grave 
gebracht heeft.. 

Tractor en brommerclub 

Samen met Erna is Theo lid van de Dreumelse oldtimer tractorclub. Buiten de coronatijd 
organiseren zij een keer per 2 jaar een 3 daagse tractortoer tocht met oude tractoren. Meer 
dan 100 deelnemers uit het gehele land doen mee. Zij toeren 3 dagen, over 3 rivieren,                    
3 ponten en 3 bruggen. Een unieke tocht die de grote rivieren zoals de Waal de Maas en de 
Rijn laten zien in al hun schoonheid, zo te rijden door een afwisselend landschap dat kun je 
nergens zegt Theo. 

Onderweg wordt samen met leden van de Dreumelse club gezorgd voor een heerlijke lunch 
voor de deelne-
mers, een actie 
waar                         
Theo en Erna 
ook heel druk 
mee zijn, maar 
die door allen 
erg                   
gewaardeerd 
wordt.  
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Oude waterpomp  

Theo heeft zich altijd 
geïnteresseerd voor 
oude motoren. Zo heeft 
hij eens een oude                   
handpomp van vroeger 
voorzien van elektrici-
teit door het monteren 
van een oude motor uit 
een wasmachine op de 
pomp. 

Daar had ik veel be-
kijks mee op die jaar-
markten, zegt Theo. En 
dan laat hij mij nog 
zijn oude Zundapp zien uit 1968. Die doet het nog prima zegt hij en ziet er super mooi uit.  

De tuin en de kippen 

Nu de zomer er weer aankomt is Theo druk in de tuin die er altijd picobello uitziet, maar 
dat doe ik niet alleen zegt hij, de  siertuin wordt  hoofdzakelijk door Erna bestiert. Ik ben 
voor de groentetuin, hij heeft de hele zomer verse groenten en als je per toeval op de koffie 
komt, hoef je niet gek op te kijken 
als er een krop sla in de fietstas zit, 
want Theo kan alles missen.                       
En Theo kan alles maken, als hij tijd 
over heeft gaat hij bedenken wat er 
nog bij kan aan leuke voorwerpen 
voor de verlichting buiten in de de-
cembertijd. Meerdere keren heeft hij 
de eerste prijs gewonnen bij        
Lauwe on light. Zijn huis is het 
visiteplaatje voor Lauwe, waar nie-
mand aan kan tippen! Kortom met 
zijn 78 jaar zit Theo nog vol plannen 
en kan nog steeds niet stil zitten. 

Marian van Leeuwen 

Hoe werkt de coronavaccinatie voor 65-minners? 
Huisartsen in Brabant starten medio februari met vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin 
voor mensen geboren in 1956 en 1957 en enkele medische risicogroepen. 
  
Hoe werkt de coronavaccinatie voor (thuiswonende) 65-plussers? 
Alle personen geboren vóór 1956, worden gevaccineerd door de GGD. De thuiswonende 
90+’ers zijn als eerste opgeroepen en momenteel worden de 80+’ers gevaccineerd. Deze 
week worden de 75+-ers uitgenodigd. Dit gaat door tot en met de 65-jarigen. Het is belang-
rijk dat u gebruik maakt van de uitnodiging van het RIVM om naar een GGD-
vaccinatielocatie te gaan. 
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 Aard van het vaccin 
Het kan vreemd overkomen dat de oudsten naar een GGD-locatie moeten gaan en de                      
64-jarigen naar de huisarts kunnen. Dat komt door de aard van het vaccin. De Gezond-
heidsraad heeft geadviseerd mensen van 65 jaar en ouder zo veel mogelijk te vaccineren 
met het BioNTech-Pfizer-vaccin of het Moderna-vaccin, omdat deze vaccins een hoge                   
bescherming geven bij ouderen. Het vaccin van BioNTech/Pfizer kan echter alleen op een 
centrale vaccinatielocatie toegediend worden, 
omdat het in grote hoeveelheden is verpakt en 
slechts vijf dagen in een geschikte koelkast    
bewaard kan worden. De bedlegerige patiënten 
zullen vanuit de huisartsenpraktijk gevaccineerd 
worden, maar voor deze aan huis te vaccineren 
ouderen is nog geen vaccin beschikbaar. 
  
Meld eventuele problemen aan ons! 
Dit laat onverlet dat het voor ouderen bij de 
GGD-locaties goed geregeld moet zijn en dat ze 
goed moeten worden opgevangen. Heeft u hier-
mee problemen, dan horen wij het graag via een mail aan info@kbo-brabant.nl o.v.v. 
‘vaccinatie’. 
Bellen kan ook: (073) 644 40 66 

De klacht dat het soms erg lang duurt voordat u een medewerker van de GGD aan de                    
telefoon krijgt, hebben wij aan het ministerie van VWS doorgegeven zodat zij verbeterin-
gen kunnen doorvoeren. 
  
Heeft u vervoer nodig naar de vaccinatiestraat? Doorloop dan de volgende stappen: 
Stap 1: Wacht totdat u een vaccinatiebrief krijgt 
Als u in aanmerking komt voor een coronavaccinatie, dan krijgt u hierover een brief van 
het RIVM. Wacht met actie ondernemen tot u deze brief krijgt. 
Stap 2: Bel de GGD voor een vaccinatie-afspraak 
Heeft u de brief ontvangen? Dan kunt u een afspraak maken voor uw vaccinatie. Doe dat 
ook zo snel mogelijk! Het telefoonnummer van de GGD treft u aan in de brief. Als u samen 
met uw echtgenoot geprikt wilt worden en één van beiden heeft nog geen oproep gekregen, 
geef dan door dat u graag samen wilt komen om gevaccineerd te worden. In sommige                 
gevallen kan de GGD u nog samen inplannen. 
Houd er rekening mee dat de wachttijden soms lang kunnen zijn. Wij krijgen van leden de 
tip om direct ’s morgens om 08.00 uur of aan het eind van de dag te bellen. 
Stap 3: Geef aan dat u behoefte heeft aan vervoer 
Tijdens het telefoongesprek met de GGD kunt u aangeven dat u vervoer naar de vaccinatie-
straat nodig hebt. De GGD zal u dan doorverwijzen naar het publieksinformatienummer 
coronavirus van de Rijksoverheid. 
Stap 4: Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 
Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Een medewerker 
van deze hulplijn gaat samen met u op zoek naar een manier om bij de priklocatie te                   
komen. Vaak zijn er allerlei mensen en dienstverleners die u kunnen helpen. Is er geen goe-
de oplossing in uw eigen omgeving? Dan verbindt de medewerker van de Rijksoverheid u 
door met het ANWB-AutoMaatje of met het Rode Kruis. 

mailto:info@kbo-brabant.nl


14 

 
Vrijwilliger in de schijnwerper,  

Willie Zondervan 

Ik vroeg me af, hoelang Willie al bij de Seniorenvereniging is 
en een bestuursfunctie bekleedt. Willie vertelt, volgens mij 
ben ik samen met Riet Maas al het langste in het Bestuur van 
de SV, zeker al 15 jaar, Riet Maas nog langer dan ik. In 1997 
ben ik in Beneden Leeuwen komen wonen en in 2003, ik was 
toen 50 en mocht naar het Internetcafé van de SV, om de  
cursus te volgen: Leren omgaan met de computer. In 2005 
vroeg Toon Banken mij om bij het Bestuur te komen, hij    
kende mij van het Internetcafé. Willie laat mij meteen een 
mooi oud blad van de Seniorenvereniging zien het 
“Seniorencontact” van 2012, van het 60 jar ig bestaan. 
Wat mooi dat Willie dat blad bewaard heeft, een zwart/wit 
magazine toen nog, met mooie oude foto’s er in. Toen was de 
Seniorenvereniging eerst gevestigd in de oude Rosmolen en 
daarna in de Hey- Acker. Er staan nog leuke oude foto’s in 
van allerlei activiteiten. Toen deed ik al de Bingo en de Open Eettafel, zegt Willie. 

Waar groeide Willie op 

Willie is geboren en getogen in 
Deventer in een gezin met                         
5 kinderen. Ze heeft 2 zussen en  
2 broers, maar helaas is de oudste 
broer jong overleden. Bijna de 
hele familie woont nog in de 
buurt van Deventer. Vooral de 
eerste jaren ging ik nog vaak            
terug, omdat mijn moeder daar 
nog woonde. Wij woonden in de 
“Worp” aan de linkerkant van de 
IJssel en dan kon je met het                        
pontje over de IJssel zo het cen-
trum van Deventer in. Dat pontje 
vaart nog steeds, je kunt daar 
vlakbij gratis parkeren. De mooie 

oude binnenstad van Deventer is behouden gebleven en zeker een bezoek waard om eens te 
gaan bekijken. 

Hoe kwam je in Beneden Leeuwen terecht? 

Willie trouwde in 1975 met Romke en ze kregen 2 kinderen een jongen en een meisje, er 
zijn inmiddels 2 kleindochters van 8 en 15 jaar. 

Omdat haar man destijds werkte bij de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht, zijn zij in de 
omtrek van Utrecht gaan zoeken naar een huis. Ook toen al waren de huizenprijzen in en 
om de stad, aanzienlijk hoger dan in de wijdere omgeving. We kwamen dan ook uit in het 
dorpje Gameren vlakbij Zaltbommel. Dat lag gunstig voor Romke om met de trein van 
Zaltbommel naar centrum Utrecht te reizen. 
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Een jaar of 8 hebben wij in Gameren gewoond, we hadden daar een oude boerderij waar 
we veel in geklust hebben. Omdat we door de week werkten, waren we vaak op zondag 
bezig in ons huis. We kregen dan veel bekijks, want de inwoners van Gameren zijn hoofd-
zakelijk streng Nederlands Hervormd, die waren niet gewend  dat er op zondag gewerkt 
werd. Van daar uit hebben we nog een jaar of 10 in Zaltbommel gewoond, maar we wilden 
toch graag naar een omgeving met iets minder calvinistische inslag in het dorp. Na lang 
zoeken zijn we in Beneden Leeuwen terecht gekomen, in de Klossenstraat,  daar voelden 
wij ons meteen thuis en we willen er niet meer weg. 

Anderen helpen is mijn drijfveer 

Willie vertelt, ik ben al vroeg begonnen met werken, altijd in het verzorgende, het onder de 
mensen zijn trok mij erg aan. Toen ik jong was hielp ik mijn vader al op de camping, waar 
hij beheerder was, in het restaurant. Daarna heb ik allerlei banen gehad in een schoenwin-
kel gewerkt e.d. , dat vond ik ook leuk. En in de gezinnen huishoudelijke hulp, dat verzor-
gende geeft mij veel voldoening. 

De Open Eettafel  

Willie staat niet graag op de voorgrond, maar is wel de motor achter de Open Eettafel die 
ze weer nieuw leven ingeblazen heeft.  

Ze houdt bij wie er allemaal te gast zijn en stuurt de gastvrouwen aan. Er is heel veel be-
langstelling voor, om elkaar op deze wijze te ontmoeten, zegt Willie. Maar het is zo jam-
mer dat het al zo lang stil staat. Vorig jaar is het nog een paar keer geweest in September 
toen de Lock Down niet zo hevig was. Vooral voor de bezoekers is het sneu dat het niet 
meer kan voorlopig. Willie belt wel wat vaste bezoekers om een praatje te maken en te vra-
gen hoe het ze vergaat en deze tijd. 

Heb je nog andere hobby’s? 

Nu in deze Coronatijd maak 
ik in de verloren uurtjes vaak 
legpuzzels op de IPad en ik 
werk graag in de tuin, samen 
met Romke. Ook zit ik al heel 
lang op Yoga bij Mieke 
Walg, maar dat is helaas door 
de corona pandemie ook nog 
niet mogelijk.  

Het is allemaal zo gewoon 

Willie doet heel veel in Ons 
Huukske. Behalve de activiteiten die ze mee organiseert, loopt Willie ook zo maar even 
binnen om een praatje te maken met de leden. Bijvoorbeeld bij de inloopochtend op 
woensdag toen dat nog kon werd het nieuws van alledag besproken. Daar kende ik Willie 
ook van. Dat lijkt allemaal zo gewoon, vaak in Ons Huukske zijn en hulp aan te bieden, 
maar het is juist heel bijzonder, dat er zulke vrijwilligers zijn bij onze Vereniging. Laten 
we er zuinig op zijn.  

Willie bedankt voor het gesprek!  

Marian van Leeuwen 
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"DE BEKLIMMING VAN DE KILIMANJARO IN TANZANIA (5895 METER).  

Als je bijna elke dag de top van de Kilimanjaro ziet vanuit ons huis in Moshi, waar we ruim 
2 jaar gewoond hebben, dan oefent die berg een enorme aantrekkingskracht uit.  We wilden 
die berg wel eens beklimmen, terwijl we helemaal geen klimervaring hebben. Natalie, onze 
dochter wilde wel graag met ons mee. Okay plannen en gaan. We zijn op 23 augustus 1999 
gestart en zaterdag 28 augustus 1999 terug ge-
komen in Moshi.  
Maandag 23 augustus 1999:  
Na alle voorbereidingen goed te hebben gere-
geld meldden wij ons om 8.30 uur bij hotel 
Mountain Inn om wat spullen op te halen zoals 
een tent en wat dunne matrasjes. Vandaar uit 
werden we met een 4WD naar de Machame 
gate (1600 mtr.) gebracht. Na de nodige forma-
liteiten, zoals inschrijving en betaling, gingen 
we om 11.00 uur op pad naar ons eerste kamp, 
zijnde de Machame hut op 3000 meter. Wie 
zijn wij? Ons gezelschap bestond uit: 1 gids:   
1 assistent gids: 6 dragers; wij met zijn                 
drietjes. D.w.z. Joyce, mijn echtgenote en Natalie onze dochter. 
 We moesten 1400 meter omhoog door het regenwoud en later over heidegebied naar de 
Machame hut. Aangezien het weer hier van slag is en het nog regelmatig regent, hebben we 
van de tocht van 6,5 uur 6 uur in de blubber gelopen/geklommen. Over boomwortels, keien 
en door lagen modder heen worstelend, kwamen we moe, maar voldaan bij de Machame 
hut, waar de dragers onze tenten al hadden opgezet en er een pot thee klaar stond.                         
Nog voor het donker even naar de rivier (weer 50 hoogtemeters naar beneden) om even te 
wassen in het ijskoude water. Rond 8 uur werd ons een eenvoudig, maar voedzaam maal 
voor gezet, Soep vooraf, gebakken aardappeltjes met een groentenprutje en spaghetti en 
een banaan als toetje. Rond 21.00 uur plat, want we waren moe. Buiten  is het op 3000  
meter zeker niet warm meer in de avonduren. De temperatuur zakt richting de 3 a 5 graden 
C. In een tentje op een dun matrasje (3 cm) en de keitjes onder de tent, val je niet zomaar in 
slaap. Ook de hoogte heeft daar invloed op. Het werd dus een nachtrust van 2 a 3 uur slaap 
en de rest maar draaien en proberen te rusten.  
Dinsdag 24 augustus: 
Vandaag gaan we naar het Shira plateau op 3700 meter. Het plateau is een oude krater, die 
met lava gevuld is. We vertrekken om 9.00 uur voor een tocht van ongeveer 5 a 5,5 uur. 
We komen er dan voor het eerst achter, dat het niet alleen klimmen is, maar dat je ook        
regelmatig weer een afdaling moet maken via een rivierdal, hetgeen dus betekent dat je 
hoogteverschillen meerdere keren moet overbruggen. De begroeiing wordt al anders en is 
aangepast aan de hoogte. De eerste lobelia's en senecios komen in beeld en zijn bepalend 
voor de hoogte waar je zit. Op deze hoogte begint het lagere zuurstofgehalte  al duidelijk te 
worden. Je loopt regelmatig te hijgen als een paard, maar de omgeving is fascinerend.                   
De hele tocht gaat door een heidelandschap, waar de heideplanten regelmatig de hoogte 
van een fatsoenlijke appelboom halen. Als de zon schijnt, kun je genieten van een rode, 
witte, gele, roze bloemenpracht. Hier wordt ook duidelijk, dat dit gebied maar weinig regen 
heeft op jaarbasis. De route, die we lopen is dan ook erg stoffig en dat zal zo blijven tot op 
de top. Regelmatig passeren ons de dragers van de verschillende groepen, die naar boven 
gaan. Het laatste deel van die dag worden we verrast door een hagel/regenbui .                                  
We zijn mooi op tijd binnen en daar stond onze thee weer klaar.  
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Een gemberthee met warme popcorn. We genoten hiervan in een nis in de rotsen, waar een 
houtvuurtje zorgde voor de nodige warmte, want de temperatuur daalt vanaf het moment 
dat de zon weg is heel snel onder nul. Weer een voedzame maaltijd van pannenkoekjes, 
rijst met kip en een stukje papaja. Vanwege de kou, het vroor al een paar graden en je bent 
moe van een dag klimmen en lopen rond 20.00 uur plat voor weer een paar uur slaap en de 
rest draaien, want je zit weer een stuk hoger.  
Woensdag 25 augustus: 
Om 7.30 uur op. De zon begint te schijnen, ook al is dat door een dun wolkendek, maar de 
temperatuur klimt dan snel naar een graad of 10 boven nul. Vandaag hoeven we maar 200 
meter te klimmen naar de Barrancohut op 3900 meter. Dat betekent dus, dat we wat meer 
kunnen acclimatiseren, omdat we op bijna dezelfde hoogte blijven lopen. Nou vergeet het 
maar. We klommen naar 4450 meter en over diverse rotspartijen weer terug naar 3900    
meter. Hier kwamen we er achter, dat regelmatig kleine beetjes voedsel en vocht tot je           
nemen wel een vereiste is. Natalie had dat nagelaten, want de eetlust vergaat je als je op 
grotere hoogte komt. Op een geven moment werd ze wat flauw, maar dan ben je al te laat. 
Gauw wat eten en drinken, maar in tussen zit ze wel te rillen vanwege de vermoeidheid en 
het gebrek aan energie in je lijf. De laatste paar kilometer waren voor Natalie een hel.         
Stoppen kon niet, want je moet verder. Het begon ook nog te regenen en de rotsen werden 
dus gladder. Extra voorzichtigheid geboden dus. We liepen door een fantastisch dal met de 
mooiste bloemen en planten, maar als je moe bent, dan kan je dat gestolen worden en           
verlang je naar de tent om te gaan liggen en te rusten. Nou kon de gids ook nog niet meteen 
de plek vinden waar onze tenten stonden ,dus we hebben nog extra moeten wachten                   
voordat Natalie haar vermoeide lijf te rusten kon leggen. Ze had het niet meer en was                
volkomen leeg. Gauw in de slaapzak om warm te blijven en dan komt het vanzelf wel weer 
goed. De regen/hagel kletterde stevig op de tent en die hogere koude vochtigheid geeft je 
ook geen lekker gevoel. Even een uurtje liggen, een paar koppen warme thee en een goeie 
maaltijd zouden ons drietjes er wel weer boven op helpen. En jawel hoor, na een maaltijd 
voelden we ons weer een stuk beter. Op tijd plat, rond 20.30 uur want de volgende dag 
moesten we naar 4770 meter. De temperatuur lag al ruim beneden nul en de natte tenten 
zaten onder het ijs. Welterusten voor weer een paar uur slaap en de nodige draaipartijen.  
Donderdag 26 augustus:  
Vandaag hebben wij een stevige klim voor de boeg van ongeveer 8 a 9 uur naar de                          
Barafuhut, zijnde de laatste hut voor de top. Het begint met een afdaling naar de                                  
Karangarivier en dan een echte klimpartij langs rotswanden. Vanaf de top van de rotswand 
(250 meter hoger gelegen dan het riviertje) heb je een fantastisch uitzicht op de vallei. Een 
ruig landschap ligt onder je met de mooiste planten, watervalletjes etc. We komen steeds 
dichter bij de top en de sneeuw.- en ijswanden. We wandelen door een soort woestijn en 
lopen als het ware om de berg heen naar Barafu. Op 2 uur voordat we bij Barafu komen 
krijgt Joyce het moeilijk. De benen willen niet meer wat zij wil en het tempo zakt.                  
We moeten nog zeker 500 meter omhoog en de zuurstof wordt steeds minder. Het weer is 
onstuimig en binnen 1 minuut kan de temperatuur zomaar 15 graden verschillen.                        
Ons tempo zakt, maar we komen wel voor donker (18.45 uur) binnen. Natalie kreeg het 
ook moeilijk gedurende de laatste kilometers. Zij heeft beduidend meer last van de hoogte-
ziekte, die zich kenmerkt door hoofdpijn en misselijkheid. Beide meisjes zijn echt op en 
verlangen naar de warme slaapzak. Een heel klein beetje soep en rond 20.30 uur proberen 
te slapen. De gids geeft aan, dat als we naar de top willen, we om 23.00 uur op moeten 
staan. We drinken dan een paar koppen thee en gaan rond middernacht op pad.                                 
(De zon is overdag zo scherp, dat je teveel risico loopt op o.a. verbranden.)                                          
Van slapen komt dus helemaal niets meer.  
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Gewoon in je slaapzak gaan liggen en de spanning van de tocht naar de top van je af zetten. 
Om 23.15 uur besluiten Joyce en Natalie, dat ze niet mee omhoog gaan, vanwege de hoog-
teziekte.  
Vrijdag 27 augustus: 
Ton gaat het wel proberen ondanks  weinig rust. Om 00.15 uur op pad met de gids. Na 10 
minuten al stoppen, want het tempo ligt te hoog. Je bent zo buiten adem op die hoogte. 
Even rusten en met een lager dieseltempo verder. Daarna werd het juiste tempo gevonden 
en werd er een uur achter elkaar geklommen onder de volle maan. De temperatuur ligt wel 
beneden nul, maar er is nog weinig wind en van het klimmen word je wel warm. De ijlheid 
van de lucht wordt steeds meer voelbaar. Je loopt om de  gletsjers heen over een mengeling 
van stof, zand en gruis, afgewisseld door rotsen. Op 5400 meter komen de eerste kenmer-
ken van gebrek aan zuurstof. Je raakt uit balans en je benen luisteren niet meer zo goed. Je 
begint met je voeten te slepen en je schat regelmatig de situatie verkeerd in. De wind begint 
op te steken en dan is een temperatuur van 10 a 15 graden onder nul ineens veel kouder. 
We dieselen verder met kleine stapjes, maar in een constant tempo.  We moeten nog 45 
minuten naar de hoogste top, de Uhurupeak op 5895 meter.  
Om 6.35 uur, het moment van de zonsopkomst, na 6 uur en 20 minuten blijken we een van 
de eersten te zijn, die op de top aan komen. Gauw even een opname maken met de video 
camera en een paar foto's want het is geen pretje daar op die top. Het is helaas bewolkt en 
de zon zie je niet opkomen, terwijl de temperatuur rond de -20 C. is. Vanwege de kou vlot 
weer terug. Onderweg kom je mensen tegen, die naar de top willen en sommigen keren op 
50 of 100 meter onder de top om, omdat ze niet meer kunnen (wat een hobby!!!???).                        
Je moet ook vlot weer terug want als de zon gaat schijnen op deze hoogte, dan komt dat 
hard aan en daar kun je je alleen tegen beschermen, als je je helemaal inpakt. Om 10.00 uur 
weer in het Barafu kamp. Even plat, want de benen trillen onderhand van de inspanning en 
er moest nog 4 uur gewandeld en geklauterd worden naar het Mwekakamp op 3600 meter. 
Even rond een houtvuurtje gezeten, om de ergste vermoeienis van je af te zetten. De meis-
jes waren met de 2e gids om 7.30 uur al vertrokken, om het scherpe zonlicht te vermijden. 
De tocht naar het Mwekakamp was mooi door een heidelandschap over een bergrug heen. 
Door de vermoeidheid zie je dat niet zo, want dan ben je blij als je na die 4 uur in het kamp 
aankomt. Het feit dat je het gehaald hebt is een soort overwinning op jezelf en doet je                      
ontzettend goed. Ik heb die mooie kl... berg onder de duim gekregen, heerlijk!! Het nieuws, 
dat ik de top gehaald had, was al in het kamp aangekomen en Joyce en Natalie stonden daar 
klaar met een fles bier. Proost en genoten van de overwinning. De gebruikelijke warme 
thee en een stevige maaltijd en toen plat, want het was genoeg geweest.  
Zaterdag 28 augustus:  
Vandaag gaan we naar Mweka, het eindpunt van de tocht. Een “wandeling" van 4 uur, eerst 
door de heide en daarna weer het regenwoud met de nodige blubber. Het afdalen van                       
3600 meter tot 1500 meter in blubber is lastig. Hele kleine stapjes want anders loop je de 
kans om onderuit te gaan over een steen of een boomwortel. Om precies 12.00 uur kwamen 
we aan in Mweka. De dragers en de gidsen bedankt en toen naar huis, want een douche na                      
6 dagen zweten en onder de blubber, is toch wel lekker dan.                                                             
Vanavond slapen we weer in ons eigen bed!! 
Conclusie Joyce: Een heel leerzame ervaring en volgend jaar proberen we het nog een keer. 
Conclusie Natalie: Vaak genoeg gedacht "waar doe ik dit voor?” en "eens maar nooit 
weer!”. Maar ja. aangezien de top nog niet is bereikt, wie weet volgend jaar weer.                            
Conclusie Ton: Eens maar nooit meer. Een gevecht met jezelf en de natuur. Een heerlijke 
overwinning, die ik nooit meer vergeet.  (In maart 2000 liep mijn contract in Tanzania af, 
dus helaas geen 2e kans voor Joyce en Natalie).   Ingezonden door Ton Zaal 
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LEDENVERGADERING 2021 

Uitnodiging voor de ledenvergadering, welke gehouden wordt op  

woensdag 21 april 2021 om 10.00 uur  digitaal.    

Bestuur en activiteitenbegeleiders krijgen hiervoor een uitnodiging en wachtwoord! 

Alle andere leden kunnen tot uiterlijk 3 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk vragen 

inleveren bij leden van het dagelijks bestuur. 

1.  Opening door de voorzitter. 

2.  Huldiging van de jubilarissen ( 25 jaar lid ) 
Mevr. H. de Wit-Tuinier, mevr. L.M. Merx-van Heel, mevr. P.W. Gubbels-de Klein,                        
mevr. A.K.P.M. Crommentuyn-de Haas; mevr. H.M.E. Banken-Hulsen,                                                    
mevr. J.M.Janssen-Gubbels, en mevr. P.W.M. Sengers. dhr C.de Wit, dhr.J.H. Simons,                         
dhr.J. Boogerd en dhr. J.L. Crommentuyn  
Zodra de corona-regels het toelaten zullen de jubilarissen gehuldigd worden. 

3. (Her)verkiezing van bestuursleden. 

Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: Riet Maas, Leo Janssen en Theo de Leeuw. Het bestuur 

stelt voor deze bestuursleden te herbenoemen. Op 24 december 2020 zijn Kees de Haas en  

Henry Engelaer op eigen verzoek afgetreden . Na de oproep in Ons Buukske hebben                           

Erna van Oijen en Jan Baartmans zich spontaan aangemeld. Na een persoonlijk gesprek met 

voorzitter en secretaris stelt het bestuur voor beiden als bestuurslid te benoemen.  

Conform artikel 13A, Lid 1 van de statuten, kunnen naast de voordracht door het bestuur,            

andere leden van de vereniging schriftelijk een voordracht doen voor andere kandidaten. Een 

dergelijke voordracht dient, ondersteund met de namen en handtekeningen van minimaal 30 

leden minstens 7 dagen voor de ledenvergadering bij het dagelijks bestuur te worden ingediend. 

4. Goedkeuring verslag speciale algemene ledenvergadering gehouden op maandag 29 

augustus 2020.                                                                                                                             

Dit verslag staat in Ons Buukske van september 2020 en is te vinden op onze website. 

5.  Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2020. 

Dit verslag staat in Ons Buukske van april 2021 

6.  Goedkeuring  financieel verslag 2020, met advies kascommissie. 

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

Chris van Kerkhof (lid 1) en Wicky van der Wielen (lid 2) vormen samen de kascommissie. 

Vanwege Corona is vorig jaar geen reservelid aangesteld. De nieuwe kascommissie voor            

volgend jaar bestaat uit Wicky en een 2e lid. Leden kunnen bij de secretaris kenbaar maken of 

ze volgend jaar in de kascontrolecommissie zitting willen nemen dan wel reservelid willen zijn. 

8.  Herbenoemen lid vaan de beroepscommissie. 

Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het rooster van aftreden is 

mevr. Lewiszong aftredend en herkiesbaar.                                                                                                

Het bestuur stelt voor mevr. Lewiszong te herbenoemen.  

9. Rondvraag. Mochten er  vragen zijn voor  de rondvraag dan deze graag vooraf inleveren 

bij het dagelijks bestuur, uiterlijk 3 dagen voor de ledenvergadering. 

10. Sluiting.  
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Wat kunnen de Vrijwillige Ouderenadviseurs  
voor u betekenen? 
Onze vereniging heeft heel veel vrijwilligers op allerlei gebied, maar de Ouderenadviseurs 
zijn eigenlijk niet zo bekend. Niet iedereen is op de hoogte, wat Ouderenadviseur eigenlijk 
inhoud. Wat is hun taak, wie kan hun om hulp vragen en op welk gebied? Hebben ze                
hiervoor een opleiding gehad? Wat  is hun specialiteit? Vragen die mij ook bezig hielden, 
dus ik ben op bezoek geweest bij de 3 Ouderenadviseurs van onze vereniging en ben veel 
wijzer geworden. Hieronder stellen zij zich aan u voor en vertellen van de hoed en de rand.  

Heleen Somfoord 

Heleen is altijd actief geweest, bijna 21 jaar als wijkverpleeg-
kundige in Beneden Leeuwen en daarna heeft ze haar                         
loopbaan voortgezet bij de gezondheidszorg bij de GGD in de 
Overbetuwe. In de buurt van Herveld waar Heleen geboren is. 
Tijdens haar loopbaan, heeft ze daarnaast veel vrijwilligers-
werk gedaan, voor het Rode Kruis en andere organisaties.                  
In 2018 is ze gestopt met haar werk en daarna is ze zich gaan 
in zetten voor de Seniorenvereniging. Heleen vertelt; gelukkig 
gaat het met de meeste ouderen goed. Ze blijven graag zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen en tot op hoge leeftijd actief op 
alle gebied. Maar toch kan het zijn dat je zomaar hulp nodig 
hebt. Met het klimmen der jaren kunnen de leefomstandighe-
den veranderen, de mobiliteit kan afnemen door ziekte, of 
door een ingrijpende gebeurtenis, zoals het verliezen van je 

partner, dan kun je in een isolement terecht komen. Eenzaamheid ligt op de loer, omdat de 
sociale contacten wegvallen en de structuur van de dag veranderd. Dan kunnen er vragen 
zijn over bijv. het aanpassen van de woning, mobiliteit, sociale contacten enz. Wij gaan uit 
van de eigen kracht van de oudere, de regie in eigen hand laten houden. Wij vragen wat heb 
je nodig, wat kun je zelf nog en van daaruit zoeken we een oplossing, zegt Heleen. Ze heeft 
veel affiniteit met problemen rond de zorg en het welzijn van de senioren en altijd veel                         
contacten gehad met allerlei organisaties in de regio, dus kan daar ze goed in adviseren. 

Zo gauw het kan gaat ze deelnemen aan de speciale training Ouderenadviseur, die gegeven 
wordt door KBO Brabant in Den Bosch. Heleen heeft nog een oproep voor Flexibele vrij-
willigers, die af en toe iemand willen begeleiden naar  de Seniorenvereniging, of met 
iemand willen gaan wandelen die in een rolstoel zit, of een spelletje willen doen, dus niet 
op vaste tijden daar is behoefte aan. Zijn er ouderen die dat graag willen doen dan kunnen 
zich melden bij Heleen.   

Heleen kunt u bereiken op het telefoon nummer: 06-10600601 

Mari Heerkens  

Mari Heerkens in 1948 geboren in het Brabantse land heeft altijd gewerkt als Psychiatri-
sche verpleegkundige en hij is meer dan 20 jaar coördinator geweest in het huis op de 
Hucht, voor mensen die wonen in beschermde woonvormen. Dat heeft hij altijd met plezier 
gedaan en het ook nooit als een last of zwaar ervaren. Mari heeft jaren de Buurtbus gereden 
en geholpen bij Leones en wie kent hem niet als de geluidsregelaar bij het koor “Trug in de 
Ted”. Mari heeft 1,5 jaar geleden de cursus gevolgd, maar nog niet veel hulpvragen gehad  
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van de senioren of anderen voor advies. Ik denk toch zegt hij, dat wij nog niet voldoende 
bekendheid hebben en dat de mensen niet weten met welke vragen ze bij ons terecht kun-
nen. Dat kan heel divers zijn, ik ben geen specialist op een bepaald gebied, maar kan de 
mensen helpen met allerlei vragen waar ze tegenaan lopen. Wij hebben ook contact met 

elkaar en met veel instanties die hulp kunnen bieden. Maar we 
wij moeten eerst de hulpvraag helder zien te krijgen.              
De problematiek die er is uitdiepen met daaraan gekoppeld de 
vraag, wat wil je - wat kun je zelf nog? Daarna maak je een 
soort stappenplan waar de mensen mee geholpen zijn.                    
Waar kunnen ze de hulp halen, wij verwijzen dan door, bijv. 
naar Vraagwijzer of ergens anders naar toe en we blijven het 
volgen. We hebben graag een terugkoppeling of ze geholpen 
zijn.  

De hulp van de ouderenadviseur is laagdrempelig en door het 
vrijwillige karakter kunnen we soms meer tijd en aandacht aan 
iemand besteden. Mari staat voor u klaar met een luisterend 
oor.                                                                                               

Mari kunt u telefonisch bereiken op nummer: 0487-591929 

Harry van Oijen 

Harry is sinds kort als Ouderenadviseur bij onze vereniging 
gekomen, maar hij is geen onbekende op dit gebied. Harry 
geboren in 1948 in Boven Leeuwen, heeft jaren in Wamel 
gewoond, waar hij als kok in het verzorgingstehuis St. Hen-
ricus gewerkt heeft. Bovendien heeft hij in vele Besturen 
gezeten en is hij lange tijd vrijwilliger geweest, bij de                     
Zonnebloem.  Harry is al vanaf 2007 ook ouderenadviseur 
bij de seniorenvereniging Wamel. Hij kan veel anekdotes 
vertellen, over de hulpvragen die hij reeds behandeld heeft. 
Hij vertelt dat de Ouderenadviseurs ook veel samenwerken 
met de Stichting Meerwaarde en Sociom van de Gemeente 
West Maas en Waal. De aanvragen komen van de                             
Seniorenvereniging maar soms ook via de Vraagwijzer. Je 
krijgt bijv. een vraag; Harry ik ben niet meer mobiel, hoe zit het met taxivervoer, dan                    
verwijs ik door. Als er een keukentafelgesprek plaats moet vinden met de Gemeente voor 
huishoudelijke hulp, dan zeggen wij waar men op moeten letten en welke vragen belangrijk 
zijn. Je bent een opstap om naar de goede instantie door te verwijzen. Harry wil ook graag 
een verbindende schakel zijn om u te helpen, met zijn ervaring zal dit zeker lukken. 

Harry kunt u telefonisch bereiken op nummer: 06-34515523 

Voorbeelden waarbij de ouderenadviseur u kan helpen: 

Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de Gemeente? 

Kom ik in aanmerking voor een traplift? 

Hoe kan ik nieuwe contacten leggen? 

Hoe werkt de Regiotaxi? 

Kortom de Ouderenadviseur heeft trucs en tips om u te helpen! 

Marian van Leeuwen 
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Berg                                    
Woninginrichting                        
Zandstraat  106B                                   
Beneden Leeuwen 
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Hallo Bets ben je ook al uit de 

winterslaap? Ik heb al zo lang 

niets meer van je gehoord? 

Nou Teun zeg dat wel, ik heb 
zitvlees van het hangen op de 
bank deze winter. En ik kan 
geen legpuzzel meer zien, ik 
krijg sterren voor de ogen van 
het turen.  

Zeg Bets hoe zit het bij jou 

met de Corona kilo’s, na al 

dat bankhangen, wordt het 

geen tijd voor wat beweging? 

Maar Bets, je kunt maar 
beter niet meer op de Dijk 
fietsen, het is daar nog 
drukker, dan in de Kalver-
straat van Amsterdam voor 
het Coronatijdperk.. 

Zeker Teun, ik heb het zadel 
van de fiets al ingevet en ik 
bereid me weer voor op 
mooie fietstochten door 
Maas en Waal. 

Dat is zo, maar binnendoor 
fietsen is ook mooi, misschien 
kunnen we binnenkort wel 
weer een terrasje pikken, an-
ders moet de koffie mee in de 
fietstas  

Nog even volhouden en we 
mogen weer in Ons Huukske, 
om te biljarten, te dansen, te 
boetseren, te schilderen, te 
kaarten enz. en een lekker bak-
je koffie samen te drinken. 

 Pas kwam ik iemand tegen bij 

de Jumbo en door dat mond-

kapje, zag ik niet dat het mijn 

kaartmaatje was, maar geluk-

kig knipperde zij met de ogen.. 

We worden wel op de proef 
gesteld, we hebben onze le-
den al zo lang niet meer ge-
zien in Ons Huukske, herken-
nen we elkaar nog wel? 

GEKLETS van TEUN en BETS                          
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Kort (financieel) verslag boekjaar 2020 

Om vertrouwelijke reden zijn er geen cijfers vermeld. 

Al met al mogen we niet ontevreden zijn over het uitzonderlijke  jaar 2020. 

Ondanks de Corona-crisis en de daarmee verband houdende 
relatief weinig inkomsten hebben we mede dankzij een gift 
van € 5000,- toch nog een klein positief resultaat geboekt 

In 2020 hebben we extra kosten gemaakt in vernieuwing van 
de plafonds en verlichting in de grote zaal. Ook was er een 
tegenvaller m.b.t. de teruggave van de b t.w. van de zonne-
panelen. Wij komen er niet voor in aanmerking, maar zijn 
toch bezig om enige tegemoetkoming van de installateur te 
verkrijgen. 

De kascontrole commissie zal als de corona maatregelen dit toelaten  de financiële stukken 
van 2020 z.s.m. controleren. 

Mochten er leden zijn die het financieel verslag na controle in willen zien of vragen hebben 
dan kun je dit kenbaar maken aan de penningmeester. Het telefoonnummer vind je in ons 
Buukske.  Namens het bestuur 

De penningmeester                                  
Theo de Leeuw. 

6   2   9   5     

              2   

      8   2 3     

7 1       3     5 

          1   8   

  9     4 5 7 1   

2   8     4       

  5 1 6         8 

            1     

De som van de cijfers in 

de grijze vakjes is de   

oplossing. 

Mail de oplossing door naar 
senver.tdeleeuw@gmail.com   
onder vermelding van oplossing 
Sudoku april 2021.  
Of op een briefje met de oplos-
sing en naam en adres in de 
brievenbus op de Parkstraat 30, 
Beneden-Leeuwen. Uiterste in-
zenddatum 1 mei. 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 groen-
ten en fruit, te besteden op de 
weekmarkt van vrijdagmorgen 
in Beneden-Leeuwen.  

mailto:senver.tdeleeuw@gmail.com
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Bestuur 

Peter Verver  06-13700945      voorzitter 

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 

Lies van Gelder         06-57033388        bestuurslid 

 

Vrijwillige Belastingconsulenten 

Atie Verheijden  0487-592372 

Kees de Haas  06-30243881 

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs 

Harry van Oijen  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                                                      
hermanenrene@gmail.com  

Marian van Leeuwen                              
marian.vanleeuwen@hotmail.com 

Ben Schonenberg                                 
svblbs@gmail.com    

Toon Janssen  

tekst controle 

                             

Vrijwilligers ondersteuning                                                                            

Willie Zondervan 06-23798092 

Collectiviteitsnummer                             

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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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 

Gedichten… 

Helaas kreeg onze redactie het bericht dat                                
Rinie van Haren stopt met de rubriek gedichten in Ons 
Buukske. Rinie kreeg een mooie aanbieding om in de 
Maas en Waler zijn gedichten te plaatsen. 

We zijn toch trots op Rinie dat hij 
dit alvast bereikt heeft en we 
hopen veel gedichtjes van hem te 
lezen in de toekomst in de Maas 
en Waler. 

Nou ben ik niet zo sterk in mooie 
gedichtjes maar ik ga het toch 
proberen om dat voor mekaar te 
krijgen. 

Trouwens… 
heeft u zelf een 
mooi gedicht, 
stuur het op naar 
de mail:                                                                    
hermanenre-
ne@gmail.com of 
bel even: 06-
10310620                
dan kom ik het 
gedicht zelf opha-
len. Er zijn onder onze leden echt wel mensen die gedicht-
jes kunnen schrijven. Daarom wees niet bang en klim in 
de pen. 

Oplossing puzzel maart: GEEN,  

winnaars Mw. Riky v.d. Borgh en                 
Els Andela 

mailto:hermanenrene@gmail.com
mailto:hermanenrene@gmail.com
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