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

In deze Nieuwsbrief
berichten van de bestuurstafel
berichten over activiteiten
onze sponsoren
www.seniorenleeuwen.nl
Contact met onze leden via ONS BUUKSKE - NIEUWSBRIEF- FACEBOOK - WEBSITE -ONS

Lid worden:

Correspondentie adres:

Aanmelden bij: Jeanne de Weijert
0487-592519 of
jeannedeweijert @outlook.com

Senioren Leeuwen 50+
Zonnebloemstraat 3
6658 XK Beneden-Leeuwen.

Wat een tijden…….

In de tijd tussen verschijnen Ons Buukske van december 2020 en deze Nieuwsbrief is er
veel gebeurd binnen en buiten de Seniorenvereniging50+ Beneden-Leeuwen.
Je voelt dat Corona en de maatregelen die daaruit voortvloeien een zware wissel trekken
op ons allemaal en natuurlijk goed merkbaar voor onze leden in het bijzonder. Het duurt zo
lang en we hebben nog geen duidelijke eindstreep in zicht.
Het vaccin kan verlichting brengen, maar het virus hakt er nog steeds flink in. We merken
dat in de zorg op alle niveaus, in de verpleegtehuizen en in ons eigen leven met familie en
vrienden.
Helaas is dit ook in de vereniging heftig en merkbaar, omdat er leden ziek worden of
overlijden, maar ook door onbegrip over de regels, wat mag wel, wat mag niet en door het
wel of niet dragen van mondkapjes.
Opgelegde gemeenteregels kunnen verschillen per Gemeente, hoe vreemd ook, en als
vereniging hebben ons te houden aan de voorschriften van West Maas en Waal.
Daar hebben we als vereniging, zoals de biljartleden weten, goed last van gehad door de
onenigheid tussen twee leden, met als gevolg dat twee prominente leden hun biljart
(lidmaatschap) hebben opgezegd en ook uit het bestuur van de vereniging zijn gestapt.
We zijn vrijwilligers en we maken fouten. Dat mag, mits je ook zoekt naar een oplossing
met respect naar elkaar.
Van deze onenigheid hebben we geleerd of is het voortschrijdend inzicht?
Iedere bestuurder beseft nu nog beter dat je altijd bestuurder bent en je dat altijd uit dient te
dragen. Al heb je een eigen mening, over genomen besluiten van de veiligheidscoördinator
van de Gemeente, die worden uitgedragen door het bestuur of door het DB, kan geen
discussie ontstaan. Die heb je na te leven.
We leren er ook van dat we een onenigheid, zoals deze, niet via de mail afhandelen.
In het huishoudelijk reglement komt een toevoeging dat we ten alle tijden de mail richten
aan de betrokken persoon(en) en zo nodig de contactpersoon van het bestuur voor die
activiteit. Het beste is natuurlijk om dit mondeling af te handelen.
De afgelopen tijd hebben we met de redactie van Ons Buukske, Ben, Marian en René,
overleg gehad hoe we verder gaan nu de (bestuurs)samenstelling is veranderd, hoe we de
toekomst voor de Nieuwsbrief en Ons Buukske zien en hoe we de verspreiding van
ONS van KBO-Brabant kunnen aanpassen aan de wensen van deze tijd.
Daarnaast is Ben al enige tijd met een app bezig waarin we de informatievoorziening
kunnen veranderen, uitbreiden en zelfs verbeteren voor de seniorenvereniging 50+
Beneden-Leeuwen, voor adverteerders, sponsoren en mogelijk meer geïnteresseerden.
We gaan die veranderingen aanbrengen, maar alles in een rustig tempo, waarbij we in
redelijkheid met iedereen rekening houden en zeker rekening houden met de alleroudsten
of degenen die moeite hebben met het hedendaagse tempo om veranderingen bij te houden.
We zullen alle leden bijtijds informeren, indien er veranderingen gaan komen.
Naast de Nieuwsbrieven verschijnt in april Ons Buukske, zoals u dat tot nu toe van ons
gewend bent, en voor nu…….
Het allerbeste voor iedereen, een goede gezondheid, genoeg energie om deze lastige tijd
te overwinnen EN maak er toch iets moois van.
Met vriendelijke groet,
Peter Verver, voorzitter
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Wijziging bestuurssamenstelling.

Het nieuwe jaar 2021 is het bestuur in de nieuwe samenstelling aan de slag gegaan. Twee
leden hebben hun activiteiten als bestuurslid neergelegd. Eeuwig zonde om deze leden, die
jarenlang ziel en zaligheid hebben ingezet voor de vereniging, te moeten verliezen. Onze
dank voor hun inzet is groot. We gaan dus in de nieuwe samenstelling met de 8 bestuursleden verder. We staan open voor nieuwe aanwas en zeker voor nieuwe ideeën. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. DOEN!!! Wat let
de jongere oudere om te zich aan te melden.
Contact kan via Gé van Hees, Peter Verver, Theo de Leeuw.

Bestuur en redactie
willen Kees de Haas en
Henry Engelaer danken voor
hun inzet als bestuurslid en
vrijwilliger en hun bijdragen in
het samenstellen van
ONS BUUKSKE en
NIEUWSBRIEF
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Kees de Haas blijft als
belastingconsulent actief in 2021

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

Wielstraat 20
6658BE Beneden-Leeuwen

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

Tel: 0487-591410
www.profileromijnders.nl

Vind de stijl die bij u past,
bespaar tijd en verras uzelf.
U voelt zich zekerder in een outfit
waar u zich goed in voelt en wij
helpen u graag daarbij.
Oprechte aandacht, eerlijke advies, service en kwaliteit staan bij
ons voorop naast een gezellig
praatje en een heerlijk kopje koffie.
Niets moet, alles mag.
Kom eens langs in onze
winkel en laat u verrassen door
onze collecties!
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Berg Woninginrichting Zandstraat 106B
Beneden-Leeuwen Tel: 0487-594064

Horst 3 Druten
Holenbergseweg 11 Wijchen
Waterstraat 29 Beneden Leeuwen

Eye Wish Opticiens
Beneden-Leeuwen
Zandstraat 121
Tel. 0487-591870
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Oplossing Sudoku

Winnaars:
Wilma van de Heuvel
in Ons Buukske
Jan van Dam
van december 2020. Theo van Diën
Team Eyewish
8 5 9 2 5 4 4 2 1 Nieuwe puzzel in ons
volgende Buukske

colofon
NIEUWSBRIEF is een
uitgave van
Seniorenvereniging 50+
Beneden-Leeuwen en wordt
bezorgd bij 600 leden.
Redactie:
Ben Schonenberg
Marian van Leeuwen
René Theunissen
Redactieadres:
Zonnebloemstraat 3
6658XK Beneden-Leeuwen
Seniorenvereniging 50+
Beneden-Leeuwen
draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor
tekst of drukfouten etc.

WEBSITE

www.seniorenleeuwen.nl

FACEBOOK

Facebook.com/
seniorenleeuwen

Voor steunzolen,
teenortheses en schoenadvies

Aangesloten bij
de Stichting
LOOP Erkend
door zorg
verzekeraars

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

ONS BUUKSKE
of in de
NIEUWSBRIEF?
ONS BUUKSKE en /of
NIEUWSBRIEF
wordt 7 tot 8 x per jaar
onder haar ruim
600 leden verspreid
ook in de wachtkamers,
gemeentehuis,
en leestafels.
Meer informatie:
Gé van Hees
06-28878713
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Belangrijke telefoonnummers!
Algemeen alarmnummer (als elke seconde telt)

112

politie, brandweer, ambulance)
Geen spoed, wel politie

0900 88 44

Ambulance

024 322 22 22

Brandweer

024 355 55 55

Vrijwillige brandweer

088 457 55 00

Apotheek West Maas en Waal

0487 59 72 22

Huisartsen Beneden-Leeuwen
Huisartsenpraktijk Dokthuis, Beneden-Leeuwen

0487 59 12 25

Spoednummer

0487 59 44 66

Huisartsenpraktijk Lansdorp, Beneden-Leeuwen

0487 59 14 14

Huisartsenpost Tiel

0900 706 05 04

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

0487 59 13 50

Tandartsenpraktijk, Beneden-Leeuwen

0487 59 23 03

Dierenarts
Dierenkliniek Beneden-Leeuwen

0487 59 22 33

Gemeentehuis

0487 59 95 00

Calamiteitentelefoon, buiten kantooruren

06 55 77 44 55

AED APPARATEN in Beneden Leeuwen:
 Zorgcentra St. Elisabeth Rozenstraat 10
 Supermarkt Lidl Zijveld 1……………. (tijdens openeningstijden winkel)
 Tennisvereniging LEWABO De Peel 10
 Nabij MFA De Rosmolen aan de Leliestraat
 Brandschoon Zandstraat 120……….. (tijdens openeningstijden winkel)
 Global Paint Veesteeg 12 Boven Leeuwen
 Gemeentehuis Dijkstraat 11
 Sportschool Clever-Fit / Supermarkt Jumbo Nijverheidsstraat 4
 Training en Zo Rozenstraat 20 ……….(tijdens openeningstijden winkel)
 Bike Totaal v/d Geer Dorpsplein 40…..(tijdens openeningstijden winkel)
 Wielstate ingang Wielstraat 100
 Bieman de Haas Van Heemstraweg 25 (tijdens openeningstijden bedrijf)
 Henricus Hoeve Mosterdwal 10a
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Bestuur
Peter Verver
Gé van Hees
Jeanne de Weijert
Theo de Leeuw
Willie Zondervan
Riet Maas
Leo Janssen
Lies van Gelder
Vacature

06-13700945
06 28878713
0487-592519
06-46445622
06-23798092
0487-592135
0487-592861
06-57033388
06-…………..

voorzitter
1e secr. / plv. voorzitter
ledenadministratie
1e penningmeester
2e penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Vrijwillige Belastingconsulenten
Atie Verheijden
0487-592372
Kees de Haas
06-30243881

Seniorenvereniging 50+
Postadres
Zonnebloemstraat 3
6658XK
Beneden-Leeuwen
 ingang Seringenstraat.
RaboBank IBAN rek.nr.
NL95RABO 0105812153
Lidmaatschap € 22,50 p/jr.

Vrijwillige Ouderenadviseurs
Harry van Oijen
06-34515523
Mari Heerkens
0487-591929
Heleen Somford
06-10600601
Klussendienst:
Leo Janssen
Website:
Ben Schonenberg

0487-592861

Collectiviteitsnummer
KBO - Brabant is:
207.000.837

06-10618797

Redactie: Ons Buukske
Ben Schonenberg

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

svblbs@gmail.com

René Theunissen

hermanenrene@gmail.com

jeannedeweijert@outlook.com

Marian van Leeuwen

marian.vanleeuwen@hotmail.com

WEBSITE

Vrijwilligers ondersteuning
Willie Zondervan
06-23798092

FACEBOOK

www.seniorenleeuwen.nl

Facebook.com/
seniorenleeuwen
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DE KLUSSENDIENST VAN ONZE
VERENIGING

ACTIVITEITEN
Zodra er
weer
activiteiten
mogelijk zijn in
Ons Huukske wordt u
door uw activiteitenbegeleider op de
hoogte gesteld en het
komt op Facebook en
op de Web-site

Onder leiding van Leo Janssen was de klussendienst erop gericht om leden van dienst
te zijn en of te assisteren bij het uitvoeren
van kleine karweitjes in, of aan huis.
In de loop van de laatste jaren is het aantal
“vakmensen” dat zich hiervoor belangeloos
had opgegeven, aanzienlijk geslonken,
zodat Leo de laatste tijd vaak nee moet
verkopen.
Leo roept iedereen op die op basis van
vakmanschap en belangeloze inzet, zich bij
hem te melden om zijn dienst opnieuw
nieuw leven in te blazen.
Hij zit al bij zijn telefoon om jullie te
noteren! Telefoonnummer: 592861
E-mail: eefenleojanssen@gmail.com

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

Beneden-Leeuwen
Ingang Beatrixstraat

Zorg en
begeleiding
op maat

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

Mantelzorg ondersteuning

Openingstijden:

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

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