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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 

Lid worden: 
Aanmelden bij: Jeanne de Weijert   

0487-592519  of                          

jeannedeweijert @outlook.com 

Correspondentie adres: 
Senioren Leeuwen 50+ 

Zonnebloemstraat 3 

6658 XK Beneden-Leeuwen.  

Contact met onze leden via ONS BUUKSKE - NIEUWSBRIEF- FACEBOOK - WEBSITE -ONS 
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Er gebeurt meer dan u denkt…… 

In mijn vorige woordje in de Nieuwsbrief van februari 2021 was de minder vrolijke aanhef: 

“Wat een tijden”. Dat voelt ook zo. We hebben het te nemen zoals het gaat en maken er het 

beste van. Maar leuk is het niet. Zo ook in onze Seniorenvereniging50+. Het overleggen is 

lastiger en gaat steeds meer op de manieren van deze tijd, o.a. Zoom of via What’s app. 

Allemaal prachtige waardevolle media die echter wat mij betreft het echte fysieke overleg-

gen niet kunnen vervangen. Tjonge, wat mis ik dat. De Algemene Ledenvergadering 

(ALV) zou normaal gesproken op 24 maart 2021  zijn, maar die is nu verschoven naar             

21 april. Of we dan digitaal of dat we in een groep, met een limiet, bij elkaar mogen komen 

dat zal in maart waarschijnlijk duidelijk worden. In Ons Buukske van april wordt u daar 

over geïnformeerd. Daar zal eveneens het bestuurlijk jaarverslag en de verantwoording 

over de financiën in komen te staan. 

Naast zorg is er ook blijdschap en optimisme……. 

Gedurende deze lastige tijd voor onze Seniorenvereniging50+ qua inkomsten is, met dank 

aan Thé van den Bosch en Geert van Tiem, de huur van Ons Huukske vanaf januari 2021 

gehalveerd, tot het moment dat “normaal” heet. Een prachtige geste die ons weer wat meer 

lucht geeft. Evenzo is het prettig dat er zich twee nieuwe geïnteresseerde kandidaat                     

bestuursleden hebben gemeld. Na verkennende gesprekken en kennismaking met het hele 

bestuur, weten we of ze zich gaan voegen bij ons algemeen bestuur. We kijken er natuurlijk 

naar uit dat we, zo gauw de Coronamaatregelen het toelaten, eindelijk weer opbouwend 

verder kunnen gaan, de activiteiten weer op kunnen starten en met goede zin en moed ons 

voorbereiden op een succesvolle periode. Wanneer zal dat zijn? Wie weet na de                           

zomervakantie of misschien al eerder? 

In de vorige Nieuwsbrief van februari schreef ik over veranderingen met het oog op de       

toekomst. Daarom vraagt onze administratie nogmaals of uw e-mailadres nog steeds      

correct is en/of bij ons bekend en de vraag om dit aan het secretar iaat door te                

geven. Onze dank hiervoor . We zullen ons nog even vast moeten bijten in de realiteit 

van nu, maar we gaan natuurlijk voor betere tijden. 

Contributie al overgemaakt? 

Beste leden en belangstellenden, de penningmeester waakt logischerwijs over de financiën 

van onze vereniging. Daarom vraagt hij langs deze weg of u de contributie al hebt                        

overgemaakt en aan belangstellenden vragen we:  “Wacht niet langer om ons te steunen en 

geeft u op als lid van onze Vereniging”, het gaat per slot van rekening om een relatief laag 

bedrag van 22,50 euro, waar u via de vereniging of de KBO-Brabant ook nog uw voordelen 

uit kunt halen.  Bedankt alvast!!!!! 

Met vriendelijke groet, 
Peter Verver 
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11-23-23-27 

Oplossing:  
….  ….  …. ….  
Mail de oplossing naar 
senver.tdeleeuw@gmail.com 
of op een briefje met de 
oplossing en naam en 
adres in de brievenbus 
op de Parkstraat 30, 
Beneden-Leeuwen. 
Uiterste inzenddatum 
15 maart 
Onder de goede oplos-
singen 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. 

mailto:senver.tdeleeuw@gmail.com
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Heeft u last van lichamelijke klachten? 
 

Beste leden van de Seniorenleeuwen, 
 

Het zijn barre tijden door corona… 
Het sociale contact wordt steeds minder, 
steeds meer mensen zijn eenzaam en krijgen 
last van lichamelijke klachten. 
 

Wij van Fysio-R willen graag wat terug 
doen voor de mensen in Beneden-leeuwen 
en daarbuiten. 
We willen jullie een hart onder de riem        
steken met het volgende: 
 

Iedereen die last heeft van lichamelijke 
klachten, kan bij ons langskomen voor een 
GRATIS en vr ijblijvende pijn-check.                    
We zullen een vraaggesprek met u houden 
en aansluitend een lichamelijk onderzoek 
doen. We zullen de resultaten bespreken en u 
een behandelplan presenteren. U kunt na het 
gratis consult zélf bepalen of wij u mogen 
behandelen op een nader te plannen dag.            
Als u verzekerd bent voor fysiotherapie 
wordt dit (volledig) gedekt door uw zorgver-
zekeraar! 
 

Onze fysiotherapeuten Femke, Oscar en 
Bram staan voor u klaar! 
Een afspraak maken kan heel simpel: 
Bel op nummer:               0657405282 
What’s app naar:             0657405282 
Of bekijk onze website   www.fysio-r.nl 
 

P.S. Als u iemand anders kent die deze 
GRATIS fysio-check goed zou kunnen              
gebruiken, stuur deze mail dan vooral naar 
die persoon door! Deze is namelijk ook van 
harte welkom! 

Voor de liefhebbers, knutselen 
in Coronatijd: 
Bouwtekening voor het maken van een 
mezen nestkastje: 
Een nestkastje voor mezen ziet er zo uit: 
De maten: 
1. Deksel (250 x 180mm) 
2. Achterwand (280 x 110mm) 
3. Voorwand (280 x 110mm) 
4 en 5. Zijwanden (280 x 170mm) 
6. Bodem (110 x 134mm) 
7. Balk voor vergrendeling                                           
 (2 keer 110 x 20mm) 
Als uitgangspunt 
voor deze                     
bouwtekening is 
hout genomen 
van 18mm dik. 
Indien je dikker 
hout wilt                           
gebruiken hou 
dan rekening dat 
de maten niet 
meer kloppen. 
De vliegopening voor een Koolmeesje 
moet een doorsnede hebben van                              
30 to 31 mm en 195mm vanaf de bodem. 
De vliegopening voor een Pimpelmeesje 
moet een doorsnede hebben van                             
27mm en 197mm vanaf de bodem. 
De holte maten zijn                                                
hoogte x breedte x diepte                                        
(262 x 110 x 134mm). 
 
Bijdrage 
Theo de Leeuw 
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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 

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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