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ONS BUUKSKE
Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen

ACTIVITEITEN GAAN
WEER BEGINNEN
In deze uitgave aandacht voor
nieuwe activiteiten o.a.
FORMULE 1 op GROOT SCHERM

IEDERE MAAND Historische Pubquiz.

CONTACTBLAD VAN, VOOR, OVER EN DOOR SENIOREN

Eindelijk……
vanaf nu graag een normaal, gezellig en actief verenigingsjaar 2021-2022.

Het mag weer bruisen in de Seniorenvereniging50+ Beneden Leeuwen en alle activiteiten
mogen weer van start.
Onze vereniging heeft het hoofd, mede dankzij de steun van vele leden, boven water weten
te houden en dankzij onze activiteiten coördinatoren kunnen we langzaamaan alle
bezigheden vanaf september opstarten.
De activiteiten coördinatoren zullen u benaderen voordat er een door u begeerde activiteit
opgestart wordt.
We blijven behoedzaam met wat mag en niet mag.
We hebben er een apart schrijven in Ons Buukske aan gewijd.
Lees dit s.v.p. aandachtig door. Na 20 september mag er misschien weer meer.
U kunt in dit Buukske ook lezen over een aantal ideeën die we uit willen gaan voeren.
We denken met deze ideeën ook de jongere ouderen te kunnen bereiken.
Naast leuke, uitdagende activiteiten willen we gaande dit verenigingsjaar een aantal themaavonden organiseren met onderwerpen die er toe doen en binnenkort willen we graag vieren dat we deze moeilijke tijd achter ons hebben en willen we bezig zijn met onze toekomst.
Naast de berichtgevingen op papier, de Nieuwsbrief en Ons Buukske, zijn we druk bezig
met het verbeteren en toegankelijker maken van de digitale berichtgeving via de
Maas&Waal app (vraag indien nodig hulp bij het installeren van de Maas&Waal app), de
informatie via de website up to date te houden en versturen we onze berichten op facebook.
Daarnaast richten we ons op onze zorg en acties i.v.m. de vergrijzing in onze gemeente en
besteden we aandacht aan de mogelijkheden voor de hoognodige verduurzaming.
MAAR BOVENAL: Wij kunnen weer genieten. Ons Huukske is weer helemaal open.
We mogen er op uit, eindelijk. Het bestuur hoopt jullie te mogen begroeten.
WELKOM bij de activiteiten in of r ondom Ons Huukske. Of zoals altijd op de
woensdagen welkom tijdens de inloopochtend vanaf 10.00 uur om onder het genot van een
gratis bakkie koffie bij te kletsen.
Peter Verver (voorzitter)
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Coronamaatregelen in Ons Huukske
Op 26 juni jl. heeft het kabinet de 4e stap (alles
open op 1,5 meter afstand) in het
openingsplan gezet. Dit betekent dat we vanaf
die datum weer activiteiten in Ons Huukske
mogen houden zonder mondkapje mits we ons
houden aan de 1,5 meter afstand tot elkaar.
Op 13 augustus jl. heeft het kabinet alleen voor
het middelbaar en hoger onderwijs verdere
versoepeling aangekondigd. Voorlopig blijven
dus de maatregelen van 26 juni 2021 van kracht voor de activiteiten in Ons Huukske.
Wat betekent dit concreet?

Om te beginnen vragen we iedereen om thuis te blijven als men corona gerelateerde
klachten heeft zoals verkoudheid, benauwdheid, kortademigheid, koorts en verhoging of
plotseling verlies van reuk en smaak.
De activiteitencoördinator zorgt er verder voor dat de gezondheidscheck wordt gedaan.
Dit houdt in dat u bij binnenkomst aangeeft geen corona gerelateerde klachten te hebben.
Ook wordt uw aanwezigheid geregistreerd. Bij activiteiten waarbij de 1,5 meter onderlinge
afstand niet kan worden gegarandeerd geldt de regel dat u volledig ingeënt moet zijn.
De coördinator van de activiteit bepaalt of deze regel op de activiteit van toepassing is.
Wanneer de regel van de 1,5 meter niet is op te volgen, zijn we verplicht om volledige
vaccinatie te vragen. Uitzondering hierop is wettelijk mogelijk indien u een negatieve
testuitslag van maximaal 40 uur oud heeft, of een herstelbewijs van maximaal 6 maanden
oud. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen met een coronatoegangsbewijs via de coronacheck
app. Omdat we natuurlijk alle activiteiten voor zoveel mogelijk leden willen laten doorgaan
bevelen we onze leden allemaal van harte aan om zich te laten vaccineren tegen corona,
voor zover niet reeds gedaan. Vaccineren is voor uw eigen veiligheid, maar ook voor de
veiligheid en gezondheid van alle reeds gevaccineerde leden! Hoe meer mensen
gevaccineerd zijn, hoe minder mensen met COVID-19 in het ziekenhuis terechtkomen en
hoe eerder het kabinet kan beslissen om ook de 1,5 meter regel te laten vervallen.
Op 17 september a.s. neemt het kabinet weer een besluit. Laten we hopen dat we daarna
vanaf 20 september 2021 de coronamaatregelen kunnen laten vervallen.

Het bestuur
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Activiteiten

Contactpersoon

Tel. nr.

Biljarten

Jan Schouten

06-30601581

Boetseren

Lieda Dekker

0487-561803

Bewegen

Riet Maas

06-81730901

Bingo

Willie Zondervan

06-23798092

Bowling

Riet Maas

0487-592135

Dansles

Lies en Willie van Gelder

06-57033388

Dansen/Knipoog

Lies van Gelder

06-57033388

Dammen

Willie van Gelder

0487-592373

Fietsen

Marian Sibrandi

0487-594139

Formule 1

Jan Baartmans

06-20166420

Handwerken

Tonny Crommentuyn

0487-591753

Historische Pub Quiz

Jan Baartmans

06-20166420

Internetcafé

Jan Baartmans

06-20166420

Jeu de Boules

Wil van de Zandt

0487-591078

Kalligraferen

Gé van Hees

06-28878713

Kaarten

Erna van Ooijen

0487-591437

Koersbal

Sjaan de Haas

0487-593182

Kunstkring

Theo Salet

0487-593781

Kantklossen

Gé van Hees

06-28878713

Open Eettafel

Willie Zondervan

06-23798092

Reizen

Riet Maas

06-81730901

Sjoelen

Theo de Leeuw

06-46445622

Schilderen

Erna van Ooijen

0487-591437

Bridgen

Theo Salet

0487-593781

Yoga

Gé van Hees

06-28878713

Activiteiten

Contactpersoon

Tel. nr.
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Start nieuwe activiteiten in het weekend en in de avond.

In de komende maanden gaan we een aantal nieuwe activiteiten organiseren. We gaan
ervan uit dat op 17 september het demissionaire kabinet zal besluiten dat
vanaf 20 september de regel van de 1,5 m losgelaten kan worden en dat we dus ook meer
mensen kunnen ontvangen in Ons Huukske.
Eén van de activiteiten die we gaan or ganiser en zijn de F1/Max Verstappen Events.
Op de dagen dat de kwalificaties
worden verreden (waarbij we natuurlijk
allemaal hopen op een polepositie voor
Max Verstappen) en op de dagen dat de
Formule 1 race wordt verreden, kunnen
leden van onze vereniging in
Ons Huukske op een groot scherm live
kijken naar de kwalificatie op zaterdag
en naar de race op zondag. Momenteel
zijn we druk bezig om de techniek in
Ons Huukske te controleren en te
zorgen dat we straks met een goed beeld
en een indrukwekkend geluid kunnen genieten van de Formule 1-races.
Zoals de Formule 1-fans weten, vindt de Formule 1 altijd plaats in het weekend en soms
ook in de avond. Als alles goed verloopt met de coronamaatregelen gaan wij op zondag 26 september om 14:00 uur
beginnen met de Grand Prix van Rusland.
De toegang is gratis voor leden en de kosten voor een consumptie is 1 muntje (€ 1,00).
Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief.
Een tweede activiteit die we gaan or ganiser en is een
activiteit die in de avonduren zal plaatsvinden. Wij hebben
hiervoor gekozen zodat ook leden die overdag werken aan
deze spannende en leuke activiteit kunnen deelnemen.
Wat we gaan organiseren is een maandelijkse
Historische Pubquiz.
Iedere maand zal een bepaald jaar - en wat er in dat jaar gebeurd is - de basis vormen voor
de vragen in de quiz.
De antwoorden zullen deels worden geïllustreerd aan de hand van originele beelden van het
TV-journaal (op het grote scherm) uit het betreffende jaar. We beginnen met een jaar uit de
zeventiger jaren. Natuurlijk zijn er bij deze quiz ook prijzen te winnen. Kosten voor
consumpties zijn ook hier een muntje (€ 1,00) per consumptie. Het belooft een gezellige en
nostalgische avond te worden waarin we gezamenlijk herinneringen kunnen ophalen aan
wat er zoal gebeurde in de wereld toen we jonger waren.
De kosten voor deelname (in verband met onder andere prijzengeld) zijn nog niet bekend
maar we zullen deze beperkt houden zodat ieder lid die dat wil, kan deelnemen.
De datum waarop de eerste quiz wor dt geor ganiseer d is nog niet definitief vastgesteld
maar zal naar verwachting vrijdag 8 oktober a.s. om 19:30 uur zijn.
Binnenkort volgt meer nieuws over deze nieuwe activiteit.

Het bestuur
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Internetcafé weer geopend.

Vanaf 9 september a.s. is het internetcafé weer
geopend. Wat gaan we dit jaar doen? Natuurlijk gaan
we net als voorgaande jaren leden helpen met
problemen die ze tegenkomen bij het gebruik van
computers, laptops, tablets en mobiele telefoons.
Dat kan in Ons Huukske op iedere donderdagmiddag
van 13:30 tot 14:00 uur, of op afspraak bij u thuis.
Maar we gaan nog meer doen.
Door de toenemende digitalisering van onze maatschappij krijgen ook wij -ouderen- steeds
meer te maken met bestellen en betalen via internet. Helaas krijgen we daarom ook steeds
meer te maken met digitale fraude en internetoplichting. Een bekend voorbeeld is het SMSof appbericht van (klein)kinderen die zogenaamd hun telefoon zijn verloren en nu een
nieuwe hebben moeten kopen en vragen of u even wat geld kunt overmaken.
Ook bekend is de email van uw bank waarin zij melden dat uw betaalpas bijna verlopen is
en dat u dit kunt voorkomen door uw gegevens inclusief pincode in te vullen. De oplichters
maken daarbij gebruik van het logo van uw bank waardoor de email er bedrieglijk ‘echt’
uitziet. Echter uw bank zal per email nooit om uw gegevens en pincode vragen, en als uw
(klein)kinderen om geld verlegen zitten, laat ze dan gewoon bellen dan kunt u aan de stem
horen of het echt uw (klein)kind is. Naast deze bekende voorbeelden komen er steeds meer
vormen van oplichting via telefoon of email voor. Vandaar dat we aan veilig internetten dit
najaar extra aandacht zullen besteden. In samenwerking met het Taalhuis, de bibliotheek,
Sociom, Stichting Lezen en Schrijven en de Gemeente zal er een workshop
‘Veilig internetten’ worden georganiseerd. Houd de nieuwsbrieven in de gaten.
Daarin wordt vermeld wanneer de workshop in Ons Huukske zal plaatsvinden.
Jan Baartmans

Een schoon en hygiënisch Ons Huukske.
Doet u mee?

Gelukkig kunnen we weer allerlei activiteiten gaan ondernemen in
ons thuishonk ‘Ons Huukske’. Dan vinden wij het natuurlijk allemaal prettig wanneer we daar in een gezonde, schone en hygiënische omgeving zitten, met schone tafels en stoelen, schone kopjes
en schoteltjes om koffie en thee uit te drinken en natuurlijk ook
frisse, schone toiletten.
We hebben na de eerste opening van ‘Ons Huukske’ verwachtingsvol uitgekeken of de
kaboutertjes ons pand schoon zouden houden, maar helaas! Kaboutertjes bestaan niet.
Dus zullen we het zelf moeten opknappen.
Onder het motto ‘Vele handen maken licht werk’ roepen we dan ook iedereen op die twee
uur in veertien dagen de tijd heeft, om zich op te geven om mee te helpen in de schoonmaakploegen. We willen proberen twee ploegen te vormen van 3 à 4 vrijwilligers waarbij
iedere ploeg één keer in de twee weken schoonmaakt in ‘Ons Huukske’. Dit dankbare vrijwilligerswerk kan zowel door vrouwen als mannen worden gedaan. Wel zo gezellig!
De vereniging biedt gratis koffie, gratis verzekering en jaarlijks een gratis vrijwilligersreceptie aan. Wilt u ook één keer in de veertien dagen helpen, geef u dan nu op bij
Lies van Gelder, coördinator van de schoonmaakploegen.
Haar telefoonnummer is: 06 57 03 33 88.
Alle leden zullen u dankbaar zijn voor een schoon en hygiënisch Huukske!
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Klimaatverandering en wat u daaraan kunt doen

(en er zelf €€€ beter van worden)
Klimaatverandering is een feit. De eerste gevolgen
hebben we allemaal kunnen zien. Noodweer,
overstromingen in China, Turkije en niet te vergeten
in Duitsland en België. Enorme hittegolven in
gebieden waar het normaal gesproken koud is zoals
Canada. Gigantische bosbranden in Canada, Amerika, Siberië en dichterbij in Turkije en Griekenland.
Steeds meer buitensporige verschillen in weersomstandigheden zoals extreme droogte, stormen en
regenval zullen zich gaan voordoen. Inmiddels is de
wetenschap het erover eens dat dit allemaal komt door de klimaatverandering oftewel de
opwarming van de aarde. De wetenschap er duidelijk over: de oorzaak ligt de toename van
de broeikasgassen in de atmosfeer, met name CO2 én deze toename is te wijten aan het
gedrag van de mens.
Als de CO2 in de atmosfeer met dezelfde snelheid blijft toenemen als dat deze de afgelopen
decennia is toegenomen, dan zullen de klimaateffecten nog veel erger worden en bovendien
zal de zeespiegel aanzienlijk stijgen. Dit laatste vormt zeker ook voor ons een grote
dreiging.
Het is dus echt noodzakelijk om er met zijn allen iets aan te doen.
Het goede nieuws is dat we er ook nog iets aan kunnen doen. Ook u kunt er nog wat aan
doen. Dikwijls wordt gedacht dat u er weinig aan kunt doen als u in een huurwoning zit of
als u onvoldoende geld heeft om te investeren in verduurzaming van uw woning.
Toch kunt u ook dan uw steentje bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
Bovendien kunt u door een beetje slimme aanpak van energiebesparing er financieel op
vooruit gaan zodat u maandelijks meer te besteden hebt. Denkt u wellicht ‘die klimaatverandering zal mijn tijd wel duren’, bedenk dan dat de klimaatverandering al begonnen is en
het niet de tijd van uw kinderen en kleinkinderen zal duren. Zij zullen de kwade vruchten
plukken van de klimaatverandering.
Om u wegwijs te maken in de wereld van maatregelen en een handreiking te geven wat u
zelf kunt doen, organiseren we een themamiddag over dit onderwerp. Deze middag vindt
plaats op woensdag 6 oktober a.s. om 14:30 uur in Ons Huukske en zal worden verzorgd
door Jan en Carel, twee Gecertificeerde Energiecoaches uit Beneden-Leeuwen. Kortom,
noteer de datum in uw agenda en kom naar deze themamiddag in Ons Huukske.
Het bestuur
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Mail de oplossing
door naar senver.tdeleeuw@gmail.
com onder vermelding van oplossing
puzzel september
2021
Of op een briefje met
de oplossing en naam
en adres in de
brievenbus op de
Parkstraat 30,
Beneden-Leeuwen.
Uiterste inzenddatum
25 september.
Leden van het bestuur zijn uitgesloten van deelname.
Per echtpaar slechts
een inzending van
de oplossing mogelijk.
Onder de goede
oplossingen verloten
we 2 cadeaubonnen
van € 7,50,
beschikbaar gesteld
door Zondag & Van
Wel groenten en fruit,
te besteden op de
weekmarkt van vrijdagmorgen in Beneden-Leeuwen.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos
43 hooghartige houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap
53 steekorgaan 55 ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk
63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of
laat 71 Europese vrouw 72 droombeeld.
Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp 8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument
16 schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad
28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49 opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub
56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder andere.
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KAARTEN
De fanatieke kaarters
onder ons kunnen vanaf
10 september ook weer
in Ons Huukske terecht:
Hopelijk mogen we dan
weer een grotere groep
verwelkomen om te
klaverjassen, jokeren en
rikken. Het zal even
wennen zijn zonder de
bezielende leiding van
Leo Jansen.
We denken echter dat we
in de vorm van
Erna van Oijen een
nieuw bestuurslid
hebben die dit op haar
eigen wijze naar
tevredenheid zal gaan
invullen.

BINGO

OPEN EETTAFEL

Na een hele lange tijd
gaan we ook onze Bingo
weer opstarten

Wij zijn weer gestart

Zaal open 13:30 uur
Start 14:00 uur
tot ongeveer 16:00 uur
iedere eerste maandag
van de maand

ONS HUUKSKE
Start maandag 4 oktober.
Iedereen
Van Harte Welkom

DANSEN
Naast de activiteiten die al
jaren plaatsvinden onder de
vlag van Seniorenvereniging
willen we ook het dansen
weer opstarten.
Een activiteit waarmee we
pas enkele jaren actief zijn.
We kunnen daarbij denken
aan enkele dansavonden per
jaar.
Maar we willen ook uitzoeken of er weer voldoende
belangstelling is voor
danslessen en of er voldoende
belangstelling is voor
beginners dan wel voor
gevorderden. Jullie kunnen je
opgeven bij:
Lies en Willy van Gelder
telefoon: 06 57 03 33 88.

2 waardebonnen van
€ 7,50

Bij voldoende belangstelling
proberen we onze dansleraar
weer op dinsdagavond in
Ons Huukske
te verwelkomen.

Samen eten en
een praatje
altijd gezellig.
U bent
Van Harte Welkom
Iedere 2e dinsdag van
de maand.
Zaal open: 11:30 uur
Dineren: 12:00 tot
13:00uur

ONS HUUKSKE
Aanmelden
Willie Zondervan:
06-23798092
Riet Maas:
0487-592135

Inloopochtend
iedere
woensdagmorgen
van
10.00 tot 12.00 uur

ONS
HUUKSKE
Gewoon binnenlopen
voor een bakje koffie
en een praatje.
Breng je buurvrouw
mee, maak kennis met
andere ouderen.
Kopje koffie GRATIS
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Iny van Koolwijk in de schijnwerper
Sportvrouw in hart en nieren
Op de prachtige locatie bij de Wiel, ontmoet ik Iny op een
gewone zaterdagmiddag. Want het is dan wel vakantietijd,
maar Iny is de hele week druk in touw. Met haar hobby’s het
sporten maar ook met oppassen op haar 2 kleinkinderen. Toch
neemt ze uitgebreid de tijd om wat meer over zichzelf te vertellen. In haar nieuwe appartement waar ze samen met Hans
sinds januari dit jaar woont. Het “mooiste plekje” van Lauwe
zegt ze zelf en dat kan ik wel beamen. Het uitzicht is geweldig
mooi!
Terug naar de Roots in Deest
Iny is opgegroeid bij de Steenfabriek in Deest, waar haar vader de steenfabriek runde.
Ze hadden een mooi groot huis bij de fabriek en een gezin met 3 zusjes en 2 broers. Een
vrij leven in de uiterwaarden bij de Waal, waar we heerlijk konden spelen. Als jong kind
was ik al dol op dieren en had ik een kat en een hond en een pony en een geitje om te verzorgen. Iny vertelt in de winterdag gingen we bij hoog water met de roeiboot naar school,
naar de vaste wal. In die hoog water periodes werden ook de medewerkers met de boot naar
de steenfabriek gebracht. De steenfabriek staat er niet meer, alles is gesaneerd alleen nog
een klein gedeelte van de oude oven.
Leren zwemmen in de droogoven

Met de 11 jaar ging Iny al naar Nijmegen naar de lagere school en later de Mulo.
Maar voor die tijd had Iny al zwemmen geleerd bij haar thuis bij de fabriek. Vroeger
werden de stenen buiten op rekken te drogen gelegd en moesten ze de stenen opsnijden, het
op zijn kant zetten van de nog niet gebakken baksteen wanneer de andere zijden al aardig
gedroogd zijn. Iny vond het leuk om te helpen bij het opsnijden van de stenen. Maar later
werd er een grote droogoven gebouwd, die stond op een gegeven moment vol water om uit
te harden, daar heb ik de eerste slagen van het zwemmen geleerd , aldus Iny. En aan een
touw, in de buitendijkse gaten van Deest. Heeroom die op vakantie was bij ons, deed mij
het touw om en stimuleerde mij om te zwemmen.
Zwemonderwijzeres bij zwembad de Hoge Zevend

Na haar Mulo diploma wilde Iny graag intern naar school naar het Cios in Arnhem, maar
dat is er nooit van gekomen. Iny was 18 jaar en had een vriendje in Beneden Leeuwen van
Hol aan de Dijkstraat en zijn vader wist dat er een vacature was bij het zwembad in
Beneden Leeuwen voor zwemonderwijzeres. Dat stond Iny wel aan, dus ging ze haar
diploma’s halen en kon aan de slag. Ik heb er veel geleerd van Joop Brouwer, de eerste
badmeester. Jaren heeft Iny daar les gegeven, want dat werd ook haar bron van inkomsten.
Ze bleef wonen bij de fam. Hol en kreeg op jonge leeftijd zoon Bram, die ze lange tijd
alleen op moest voeden. Toen Bram 13 jaar was kwam Hans Henzen in hun leven.
Meer bewegen voor ouderen
Later haalde Iny ook het diploma op het gebied van gymles en sporten voor ouderen.
Ze werd gevraagd door de Seniorenvereniging om les te gaan geven aan de ouderen.
Dat past haar wel, want Iny is heel sociaal, ze vindt het heerlijk om met mensen te werken.
Ik ben in al die jaren nog nooit chagrijnig geweest, ik doe het met zoveel plezier.
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Als ik bezig ben met les geven of sporten vergeet ik alles, aldus Iny. In de Corona tijd heb
ik het erg gemist. De gym groep op de woensdagmorgen wordt ook steeds groter, op dit
moment hebben we 27 leden en is er een ledenstop. De senioren komen graag, want Iny
zegt altijd; Alles mag maar niets moet. Maar het is wel de bedoeling dat iedereen mee doet,
het is een gevarieerd programma, voor elk wat wils. Iny zorgt dan ook voor een goede
voorbereiding, want dat is het halve werk.
Golfen – tennissen – skiën – wandelen- schaatsen -kaarten, van alle markten thuis
Samen met Hans is Iny golfen gaan leren en ook daar is zeer bedreven in. Onlangs won ze nog het 4daagse toernooi. Golf is een concentratie sport en je moet een vaste hand hebben. Je hebt het
“balgevoel” of je hebt het niet, zegt ze. Iny heeft meerdere keren de
4 daagse gelopen. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor, zegt
ze. Ik wil het altijd goed doen. Ook al is het maar een spelletje tennis, dan wil ik toch winnen. Ik stimuleer ook de anderen om hun
best te doen, dan heb je er meer plezier
van.
Toch nog tijd voor de kleinkinderen?
Ook al brengt Iny veel tijd door met
sporten, voor het oppassen op de kleinkinderen maakt ze heel
graag tijd vrij. Haar zoon Bram is getrouwd met Janine en samen hebben ze een modezaak in het dorp. Iny past minimaal 2
keer in de week op Siem en Ties, Hans zorgt dan voor de tuin
en de kleine klusjes. Ook de kleintjes wordt het sporten al
vroeg geleerd, ze gaan samen met hun ouders en opa en oma
naar de wintersport.
De Seniorenvereniging kan trots zijn op zo’n vrijwilliger als
Iny. Iemand die met zoveel enthousiasme het meer bewegen
voor ouderen stimuleert. Ik voel me thuis bij de seniorenvereniging aldus Iny. Ik wens Iny
en Hans nog heel veel plezier toe in hun mooie stekje bij de Wiel.
Marian van Leeuwen

Informatie in Ons Buukske
zal steeds vaker digitaal
doorgegeven worden.
Degenen die aangaven graag op
papier te blijven ontvangen,
zullen voorlopig zo goed
mogelijk op die wijze
geïnformeerd blijven worden.
Zorg dat u de app op uw telefoon heeft geïnstalleerd want dan bent u elke dag
up-to-date wat betreft de laatste ontwikkelingen van onze vereniging.
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Herkent U dit nog?
Bijdrage Geert Herregraven
De foto’s en tekeningen zijn afkomstig van de Heemkundevereniging Leeuwen.
De Doorbraak.
Ter hoogte van de Klef aan de Waalbandijk ligt een waterplas, die bij ons bekend staat als
de doorbraak.
In 1861werd Maas en Waal getroffen door een alles vernietigende watersnoodramp, die
werd veroorzaakt door extreem hoog water in combinatie met kruiend ijs. In februari brak
de dijk over een lengte van ongeveer 200 meter in Leeuwen door.
Gezicht vanuit de Doorbraak in Leeuwen, maart 1861.

Als in heel koude winters de Waal bevroor en de ijsschotsen gingen drijven, belemmerden
deze vaak een goede doorstroming, waardoor het water en ijs werden opgestuwd totdat de
dijken overstroomden. Met een enorme kracht stroomde het water over de dijk en voerde
allesvernietigende ijsschotsen met zich mee.
De ramp veroorzaakte veel ellende en veel
huizen werden vernietigd. In totaal zijn er in
Leeuwen 37 mensen verdronken. Gelukkig zijn
sommigen daarvan op bijna wonderbaarlijke
wijze gered. Bekend is het verhaal van het
kleine meisje Johanna van Beek.

Omdat men aan de binnenkant van de dijk een
kwelkade had aangelegd, is de eerste kracht van
binnenstromende water en ijs achter de
doorbraak enigszins gebroken, wat verklaart dat
er geen diepe grondgaten zijn ontstaan. Bij wielen van andere dijkdoorbraken ontstonden er
door de weggespoelde grond veel diepere gaten.
Koning Willem III brengt een bezoek aan het watersnoodgebied
Als herinnering aan het bezoek van Koning Willem III
is aan de
Waalbandijk ter
hoogte van
de doorbraak het
watersnood
monument
opgericht.
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Poelier Verhoef staat synoniem voor lekker. Wij werken met
passie aan lekker eten waarbij verse kip de basis vormt.
Dagverse kipproducten, heerlijk gegrilde kipspecialiteiten en
verse maaltijden met kip. Altijd vers en altijd lekker! Wij
willen ons onderscheiden met kwaliteit en ambachtelijke
specialiteiten. Daarom werken wij met een team vakmensen
die weten wat daarvoor nodig is. Wij produceren bijna al
onze producten zelf met de beste ingrediënten en gebruiken
uitsluitend kwaliteitsvlees. Tijdens de seizoenen hebben wij
ook het complete assortiment wild. Met tamme eend, parelhoen, kalkoen, haas, konijn,
wild zwijn.
Anton de Heus Poelier Verhoef
Zandstraat 127b Beneden Leeuwen Tel: 0487-745381
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Stamboom onderzoek leuke hobby in Corona tijd
Jurjo Hagen zoekt hulp
Jurjo is als boerenzoon geboren in 1949 in Friesland in de plaats Kortezwaag. Op 10 jarige leeftijd is zijn familie verhuisd naar het gehucht
Ulesprong en gaan wonen in een mooie boerderij, zie foto. Ulesprong
ligt in het veengebied tussen Heerenveen
en Drachten. Jurjo woont al sinds 1986
in Beneden Leeuwen. Zijn bijzondere
voornaam heeft hij te danken aan de opa’s van beide kanten, vertelt hij. Van allebei de voornamen van de opa’s
kreeg hij de letters, Jur van Jurjen en jo van Jochem.
Jurjo is altijd geïnteresseerd geweest in de genealogie.
Na zijn HBS-tijd kon hij meteen aan de slag als gemeente
ambtenaar bij de gemeente Utingeradeel - Akkrum in een
tijdelijke functie, waar hij de cursus Bestuur academie kon
volgen. Daarna kreeg hij een vaste baan bij de Gemeente
Opsterland-Beesterzwaag bij de afdeling Algemene Zaken
en bevolking. In 1970 had hij al een beknopt stamboompje
gemaakt.
Ontdekking van een nieuwe nicht in de familie
Zeer recent kwam er een iemand bij hem langs voor informatie over de familie van
moeders kant de Familie Hielkema. Het bleek zo te zijn dat een zus van zijn moeder

Tante Geeske in 1953 ongewenst zwanger was geraakt, zijn vader en moeder wisten er
niets van en er werd nooit over gepraat. Zoals dat vroeger ging, verdween je dan een
poosje uit het zicht, voor haar was dat Amsterdam om de baby ter wereld te brengen.
De baby kreeg de naam Madelon Hielkema en ze is in een adoptiegezin grootgebracht,
waar haar naam veranderde in de naam Madelon Vonhoff. Enige tijd geleden was de
dochter van Madelon Vonhoff, Merel nieuwsgierig naar de achtergrond van haar familie.
ie zijn mijn vader en moeder en wie opa en oma? Zij heeft een bureau in de hand genomen met een Familierechercheur, die veel onderzoek gedaan heeft. Met DNA-onderzoek
zijn ze er achter gekomen dat het in de familie Hielkema in Friesland moest zitten.
Het bijzonder koord van Tante Geeske

De rechercheur had via Delpher.nl een programma waar je mee in
oude kranten kunt zoeken, een foto gevonden in de plaatselijke
“Gelderlander” van 1974 van tante Geeske. Daar stond ze op de
foto met het groene koord met de speldjes. Het bleek dat Tante
Geeske een internationaal jurylid geweest was bij het turnen en zo
de hele wereld over gezworven heeft om te jureren. Na het
overlijden van Tante Geeske kreeg ik dit groene koord mee naar
huis, zegt Jurjo. Het mooie is nu, toen mijn nichtje Merel voor de
eerste keer bij ons op bezoek kwam, kon ik haar dat koord van
haar oma laten zien.
Jurjo heeft nu regelmatig contact met zijn nieuwe nicht Merel.
Deze gebeurtenis spoorde hem aan om ook zelf zijn stamboom
verder te ontrafelen, hij heeft al een vertakking tot 1640!
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Wat te doen bij stamboomonderzoek?
Jurjo zegt, ik ben er nu mee begonnen op 72 jarige leeftijd, maar dat is veel te laat. Ik heb
een album met heel oude familie-foto’s, maar weet niet wie daar op staan. Binnenkort is
er een bijeenkomst in Friesland waar meer mensen komen met oude albums, om gegevens uit te wisselen. Ik werk al met het computerprogramma Genealogie online, maar dat
zou ik graag nog veel meer uit willen diepen, zoals foto’s bijzetten en documenten. Dus
ik zou graag in contact komen met mensen die ervaring hebben met het programma
Gramps en met het programma Genealogie online of een soortgelijk programma, om het
stamboom onderzoek nog verder uit te werken.
Hoe eerder je met stamboomonderzoek begint, hoe beter het is, zegt Jurjo, want dan kun
je mensen die ouder zijn dan jij, vragen hoe het zit. Het zou ook mooi zijn, als bijv. de
Seniorenvereniging een cursus of een middag wil organiseren over stamboomonderzoek.
Heb je nog andere hobby’s?
Jurjo vertelt naast mijn werkzaam leven, heb ik meer dan 25 jaar in het bestuur van de
schaakvereniging Tornado gezeten, nog steeds speel ik heel graag schaak, ook op de
computer in coronatijd. Dat de schaakvereniging hem een warm hart toe draagt, blijkt wel
uit het feit dat er een “ Jurjo Hagenbekercompetitie” is. Jurjo heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor al zijn diensten.
Bij Lewabo is hij ook nog enkele jaren jeugdvoorzitter geweest. Behalve schaken, speelt
Jurjo ook graag bridge met zijn vrouw als
partner. Hoewel de gezondheid de laatste jaren wat te wensen over laat, probeert Jurjo
toch fit te blijven en actief op allerlei gebied.
Jurjo ziet uit naar reacties over het stamboomonderzoek, U kunt hem bereiken per mail:
jurjohagen@gmail.com of per telefoon; 0487-593906
Marian van Leeuwen

Het watersnoodmonument aan de
Waalbandijk.
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De Belbus
Het is begin maart dat wij op bezoek
waren bij mijn schoonzus in BenedenLeeuwen. We gaan daar vaker op de
koffie. Opeens begon ze te huilen en ze
zei: ik moet jullie wat vertellen.
Nou toen kwam er een verhaal waarvan
je het koud kreeg… ik kan er bijna niet
van slapen, het spookt maar door mijn
hoofd heen, het leek wel of ik
gehypnotiseerd was en ik dacht: ik ben
volgens mij opgelicht.
Wat was er gebeurd? In november kwam mijn schoonzus van het verpleeghuis. Ze had haar
man bezocht. Hij was die dag ook niet lekker en dat speelde ook een rol bij m’n schoonzus.
Tegen het eind van die middag kwam er een jongeman aan de deur en vertelde het verhaal
over de energie. Mevrouw antwoordde hierop dat ze al tig jaren de stroom en gas van
Eneco had. Hij vertrok hierop weer om een half uur later weer aan te bellen met een smoes
van: mag ik even naar het toilet.
Na zijn toiletbezoek loopt de verkoper door naar haar woonkamer en gaat aan tafel zitten.
Nog voordat mijn schoonzus hier iets van kan zeggen, pakt hij haar tablet van tafel en
hervat zijn verkooppraatje. M’n schoonzus is digitaal niet zo vaardig en geeft aan dat het
allemaal wel erg snel gaat voor haar. De verkoper heeft hier geen boodschap aan en gaat
door met zijn verhaal. Hij laat weten dat mevrouw gewoon even via de telefoon akkoord
moet geven. Compleet overdonderd doet ze wat hij zegt. De verkoper laat weten dat ze nu
een driejarig contract heeft en vertrekt. Mijn schoonzus blijft angstig achter: is ze nou net
opgelicht?
Ze kent Budget Energie helemaal niet en heeft ook helemaal niets op papier gekregen.
Ze zei telkens ‘’ik kan niet met dat ding overweg ik kan alleen maar kijken’’.
Ze schaamt zich en neemt het zichzelf enorm kwalijk: hoe heeft ze dit kunnen laten
gebeuren? Ze weet niet wat ze ervan moet denken. In november ontvangt ze van haar oude
leverancier per brief bevestiging van haar opzegging. Pas dan realiseert ze zich dat ze écht
is overgestapt. Omdat ze van Budget Energie nog steeds niets heeft ontvangen, is ze bang
dat het helemaal mis is.
Ik geloofde mijn oren niet. Ik vind dat Budget Energie veel te ver is gegaan.
Ze zat drie jaar vast aan een contract van Energiebedrijf Budget Energie.
Mijn schoonzus zei ik heb nog nooit van dit bedrijf gehoord. Toen ik dit allemaal
aangehoord had was ik erg boos. Het zijn van die Energiecowboys die nergens voor terug
deinzen. Als ze maar scoren en de meeste contracten binnenhalen.
Toen ik thuis ben gekomen ben ik achter de computer gekropen en heb diverse instanties
benaderd en het verhaal verteld o.a. ook aan het consumentenprogramma KASSA van de
VARA dat elke zaterdagavond via NPO 1 werd uitgezonden.
Prompt binnen een uur belde het team van Kassa mij op en zeiden: dit kan niet waar zijn.
Na wat mailuitwisselingen met mij besloot het team dit in het programma op te nemen in
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Enkele weken later kwam een team van drie leuke dames bij mijn schoonzus tv-opnames
maken. Vooral de presentatrice Ciana Mayam was heel erg boos en heeft ons heel erg
goed geholpen.
Na de opnames zijn we naar het hoofdkantoor van Budget Energie in Amsterdam
vertrokken. We werden, boven verwachting, heel goed ontvangen.
Beide heren van Budget Energie kwamen met tal van excuses en m’n schoonzus kreeg een
prachtige bos bloemen. Intussen heeft het bedrijf de contacten en contracten verbroken met
die z.g. Energiecowboys.
Wat ik met dit verhaal wil zeggen aan al onze ouderen: laat niet zomaar iemand binnen en
vooral als ze een smoes hebben om uw toilet te gebruiken. LET OP! Blijf paraat!!!!!
René Theunissen

Schilderen:
U kunt zich nog aanmelden voor de activiteit schilderen.
Tonnie van Leeuwen zal de schilderlessen begeleiden op de
1e en 3e dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur
De kosten voor de 2 uur schilderen zijn € 5,-.
Men moet zelf zorgen voor acrylverf en kwasten.
U kunt zich opgeven bij:
Erna van Oijen tel 0487 59 14 37
email oijen1943@kpnmail.nl
Theo de Leeuw 06 46445622 email senver.tdeleeuw@gmail.com
Vermeld bij aanmelding uw
telefoonnummer en emailadres.
Na aanmelding krijgt U t.z.t. een
uitnodiging voor een informatieve
bijeenkomst waar de opzet van de
lessen wordt toegelicht.
Het Bestuur.
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GEKLETS van TEUN en BETS
Zeg Bets, heb je ook gehoord
dat ons mooie Lauwse veld
weer kleiner wordt?

Oh Teun, dat komt goed. Sinds
ze met het stratenplan bezig zijn
is er geen haas meer te bekennen. Die zijn verhuisd naar het
terrein van de zonnepanelen. Ik
zie ze daar altijd s’ morgens
spelen..

Ja Teun, die komen hier toch
al naar de Action en de andere
winkels, het is hier namelijk
gratis parkeren. En die Over
Waalse zeggen dat het hier zo
gezellig is.

Ja Teun ik zag wel wat borden langs de van Heemstraweg staan, weer een woon
wijk erbij nu achter de huizen van de Zijveld- zuid.

Weet je Bets, ze zeggen dat
er 47 woningen komen te
staan en een liefhebberij dat
er voor is niet normaal, allemaal binnen 2 maanden
verkocht zeggen ze.

Ik heb gehoord Bets, dat er in
September al asfalt op de wegen komt en dat in Oktober al
gestart wordt met bouwen van
de woningen.

Nou Bets, de hazen worden
wel weg gejaagd, het krioelde
daar van de hazen en de fazanten. Waar moeten die nu
heen?

Dat kan ik geloven Teun, met
die overspannen woningmarkt
is dat een fluitje van een cent.
De bewoners komen overal
vandaan Bets, veel van de
overkant van de Waal.

De vooruitgang is niet meer te
stoppen Teun, t ’is de nieuwe
tijd, net wat je zegt. Maar als
de wijk net zo mooi wordt als
het Lauwse veld West, hebben
we niet te klagen!

18

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
Lies van Gelder
06-57033388
Jan Baartmans
06- 20166420
Erna van Ooijen
0487- 591437
Vrijwillige Belastingconsulenten
Atie Verheijden
0487-592372
Dagelijks Bestuur
06-13700945
Vrijwillige Ouderenadviseurs
Harry van Oijen
06-34515523
Mari Heerkens
0487-591929
Heleen Somford
06-10600601
Website / App:
Ben Schonenberg

06-10618797

Redactie: Ons Buukske
René Theunissen
hermanenrene@gmail.com
Marian van Leeuwen 06-29319914
marian.vanleeuwen@hotmail.com
Ben Schonenberg
svblbs@gmail.com

06-10618797

Toon Janssen tekst controle

Vrijwilligers ondersteuning
Willie Zondervan
06-23798092

voorzitter
1e secr. / plv. voorzitter
ledenadministratie
1e penningmeester
2e penningmeester
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
Aanmelden of wijzigen
lidmaatschap
bij Jeanne de Weijert
tel: 0487-592519 of
jeannedeweijert@outlook.com

WEBSITE
www.seniorenleeuwen.nl

FACEBOOK
Facebook.com/
seniorenleeuwen
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Romijnders
Welkom bij JANINE mode

Wielstraat 20
6658BE Beneden-Leeuwen

Tel: 0487-591410
www.profileromijnders.nl

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

Horst 3 Druten
Holenbergseweg 11 Wijchen
Waterstraat 29 Beneden Leeuwen

Eye Wish Opticiens
Beneden-Leeuwen
Zandstraat 121
Tel. 0487-591870
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colofon
ONS BUUKSKE is een
uitgave van
Seniorenvereniging 50+
Beneden-Leeuwen en wordt
4 x per jaar bezorgd bij
660 leden.

Berg
Woninginrichting
Zandstraat 106B
Beneden Leeuwen

Redactie:
Ben Schonenberg
Marian van Leeuwen
René Theunissen
Toon Janssen
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 /

Biologisch
seniorenleeuwen
Melkveebedrijf en Zorgboerderij
(Gespecialiseerde) dagbesteding voor
ouderen

Beneden-Leeuwen
Ingang Beatrixstraat

Zandstraat 53-02
6658 CM Beneden-Leeuwen

Biologische
warme
maaltijden

Zorg en
begeleiding
op maat

Tel: 0487-849303
Mantelzorg ondersteuning
Openingstijden:
maandag 13:30 uur tot 17:30 uur
di. t/m vr. 09:00 uur tot 17:30 uur

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