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

Wij genieten weer.
WELKOM bij de activiteiten in of r ondom Ons Huukske.
Dit schreef ik voordat ik voor meer dan een maand vertrok naar mijn vakantieadres in
Andalucia (Spanje). En dat op een moment dat er veel werk te verstouwen was i.v.m.
het opstarten van (nieuwe) activiteiten, met de huldigingen van jubilarissen en met het
openingsfeest op vrijdagmiddag. Grote dank aan het bestuur en alle andere mensen
die geholpen hebben om het allemaal mogelijk te maken.
Nu ik in Beneden Leeuwen ben aangeland, langzaam gewend aan het normale
leefpatroon en aan het weer , kan ik er vol enthousiasme weer er tegenaan.
We gaan een mooie tijd tegemoet.
Sommige activiteiten vragen om meer deelname, er zijn meerdere bijeenkomsten die
veel toevoegen aan het belang van onze 50-plussers, enkele nieuwe activiteiten
vragen uw belangstelling en zijn een bezoek meer dan waard en in december komt er
een Ons Buukske uit.
Volg ons op de MaasenWaalonline app, op de website, op facebook, soms via de
krant en natuurlijk via Nieuwsbrief of Ons Buukske.
Hoop u graag te ontmoeten bij een van de activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Peter Verver

Lid worden:

Correspondentie adres:

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

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

Van de bestuurstafel:
Allereerst een compliment voor de feestcommissie die ervoor gezorgd heeft dat we
vrijdagmiddag een geweldig openingsfeest ‘foute Corona party’ hebben gehad in het café
van Gerard Janssen aan het Zijveld in Beneden- Leeuwen. Tijdens dit feest zijn de
jubilarissen gehuldigd, leden die 25 jaar lid zijn van de vereniging.
Als verrassing kregen 5 leden een zilveren speld. Deze wordt uitgereikt aan bestuursleden
of activiteitenbegeleiders die 20 jaar als zodanig actief zijn. Dit jaren waren dat Wil van de
Zandt, Tonny Crommentuyn en Riet Maas. Wil is al vele jaren actief als activiteitenbegeleider bij Jeu-de-Boule en assistent bij Bingo. Tonny is al die jaren actief geweest bij het
handwerken. Over Riet kom ik in de notulen voor het eerst tegen dat ze woordvoerder is
van toneelclub ‘Diamant’, daarna als contactpersoon van de thuisbibliotheek.
Al bijna 20 jaar geleden werd Riet penningmeester. Kort daarna komt daar de activiteit
‘Reizen’ bij. Nu nog regelt Riet de financiën van de kunstgroep en ’meer bewegen voor
ouderen’ en is coördinator van ‘bowling’ Daarnaast zullen nog 2 dames thuis worden
bezocht. Daarover meer in de nieuwsbrief of Het Buukske van december.
Verder willen we speciale aandacht voor enkele activiteiten zie ook oproepen in de
Maas&Waler en Blik op Leeuwen.
 Dansen of dansles. Langs deze weg nogmaals een oproep voor onze leden zich op te ge-

ven voor deze activiteit op dinsdagavond. Ondanks dat zich niemand heeft opgegeven na
de eerste opgaveronde krijgen wij regelmatig vragen waarom er geen dansen is.
Bij voldoende belangstelling starten we deze activiteit weer op.
Opgeven bij Lies van Gelder 06 - 5703 3388

 Yoga: op vrijdagmorgen draait Yoga op dit moment in 2 groepen: groep 1 van 9-10 uur

zit vol maar in de tweede groep van 10.15-11.15 uur zijn nog enkele plaatsen vrij.
Voor info en kosten: Gé van Hees 06-288 787 13

 Bridge draait met 8 personen op donderdagmiddag. Theo Salet is graag bereid nieuwe

leden de beginselen van het Bridge bij te brengen. Hier is nog voldoende plaats voor
nieuwe kaarters. Opgave bij Theo: 0487-593 781

 Tenslotte over Koersbal. Op donderdagmiddag speelt een klein clubje van ongeveer

8 Senioren koersbal. We zoeken een leider of leidster die deze activiteit wil begeleiden
omdat Sjaan de Haas na vele jaren als activiteitenbegeleidster van dit groepje is gestopt.
Opgeven kan bij Gé van Hees 06-288 787 13.

Oplevering resultaten wonen onderzoek door Studenten Fontys.
De eerstejaarsstudenten Toegepaste Gerontologie van Fontys Hogeschool zijn de afgelopen
weken een aantal keer op bezoek geweest in Ons Huukske en hebben daarna diverse gesprekken gehad met diverse leden en niet-leden (de jongere groep) in Ons Huukske of bij
de mensen thuis. Ze zijn momenteel hun onderzoek aan het afronden en zullen op
donderdagochtend 11 november om 10:00 uur hun eindrapportage in de Kunstkamer van
Ons Huukske presenteren. In het kader van de belangenbehartiging die wij als vereniging
voor de senioren doen is met de wethouder en beleidsmedewerker Welzijn van onze
gemeente afgesproken dat de bevindingen van de studenten met hen zullen worden
gedeeld. Langs deze weg willen wij alle leden die hebben meegedaan aan het onderzoek
hartelijk bedanken voor hun medewerking.
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Veilig Internetten op woensdag 17 november om 13:00
In toenemende mate wordt van iedereen gevraagd om online
zaken te regelen zoals de belastingaangifte, het verkrijgen van
een Corona Toegangs Bewijs, het maken van een afspraak voor
een restaurant- of dierentuinbezoek of om bankzaken te regelen.
Daarnaast proberen criminelen steeds meer op sluwe wijze en
op steeds andere manieren informatie te verkrijgen waarmee ze
kwaad kunnen doen. Deze criminele tactieken veranderen constant en zijn niet altijd direct te herkennen als je er niet bewust
van bent. In samenwerking met het Digi-Taalhuis, de bibliotheek, Sociom, de Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente wil het Internetcafé van de
Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen alle senioren helpen hun weg te vinden op het
internet op een veilige manier. Daarom is er op woensdagmiddag 17 november a.s. is vanaf
13:00 uur een open workshop Veilig Internetten in de grote
zaal van Ons Huukske.
Tijdens deze middag wordt iets verteld over het aanbod van de
bibliotheek en het Digi-Taalhuis:
De cursus voor beginnende computeraars, Klik en Tik; de cursus Digisterker over het omgaan met de DigiD en inloggen bij
overheidswebsites en de Spreekuren Eerste Hulp bij Online en
Informatiepunt Digitale Overheid. Daarna volgt een korte
workshop over veiligheid online: o.a. veilige wachtwoorden, phishing, veilige websites.
Alle senioren worden van harte uitgenodigd voor deze middag in Ons Huukske,
Zonnebloemstraat 3 (Ingang Seringenstraat). De entree is vrij.
Vooraankondiging ledenwerfactie
De komende maanden gaan we weer een ledenwerfactie doen. Hoewel we nog rond de 650
leden zitten en we er de laatste tijd weer een paar nieuwe leden bij hebben gekregen waarvan enkele ook op het heropeningsfeest waren om kennis te maken, kunnen we niet achterover gaan leunen. Met ons aantal leden zijn we nog steeds één van de grootste verenigingen
in West Maas en Waal. Maar het aantal 50-plussers neemt sterk toe. We zouden dus ook
een sterke toename in ons ledental moeten zien. Dat gaat helaas niet vanzelf. We zullen
moeten zorgen dat de inwoners van Beneden-Leeuwen weten dat we er zijn en wat we
doen. Er wordt achter de schermen druk gewerkt aan activiteiten om nog voor het jaareinde
nieuwe leden te werven. Ondertussen kunt u als lid daar zelf ook wat aan doen. Wijs uw
buren, familie, vrienden en kennissen op de vele activiteiten en de belangenbehartiging die
wij voor alle 50-plussers in Beneden-Leeuwen doen. En wijs hun vooral ook op het lage
bedrag dat een lidmaatschap van de vereniging per jaar kost: slechts € 22,50 p.p./jr.
Ze kunnen lid worden door te bellen met:
Jeanne de Weijert tel: 0487-592519 of te mailen jeannedeweijert@outlook.com.
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Eindelijk duidelijkheid Corona Maatregelen in Ons Huukske
Een dorp- en buurthuis, zoals Ons Huukske, is de plek waar sociaal contact plaatsvindt en laagdrempelige activiteiten georganiseerd worden, maar tegelijkertijd is
het ook een gebouw dat juist multifunctioneel ingezet wordt. (voor dagbesteding,
inloop, horeca en evenementen). Daarom is voor dorp- en buurthuizen de toepassing van het CTB (Corona Toegangs Bewijs) vaak een ingewikkelde maatregel.
Gelukkig ontvingen we Via KBO Brabant een Handreiking welke met medewerking
van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is opgesteld voor
dorp- en buurthuizen. Deze Handreiking is ook met onze gemeente besproken en
door onze gemeente bevestigd.
In deze handreiking wordt uiteengezet hoe het CTB gebuikt moet worden in
dorps- en buurthuizen.
Vanaf 25 september is het Coronatoegangsbewijs niet verplicht in dorps- en buurthuizen.
Dit betekent dat toegang tot Ons Huukske niet onder de CTB-plicht valt. Hieronder
worden enkele functies zoals genoemd in de Handreiking nader toegelicht:
• de bibliotheekfunctie is niet CTB-plichtig;
• de georganiseerde en besloten dagactiviteit is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen
van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
• ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden
(zoals kaarten, sjoelen, biljarten, boetseren, etc. of vergaderingen) kunnen zonder
CTB plaatsvinden;
• de open inloop kan plaatsvinden (zonder horecafunctie);
• bijvoorbeeld ook lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen (waaronder
senioren) en bewegingslessen (Yoga,; Dansen met een glimlach; etc.) kunnen
plaatsvinden zonder CTB;
• educatieve activiteiten (denk aan themamiddagen) binnen dorps- of buurthuizen
zijn niet CTB-plichtig;
• individuele ondersteuning (Internetcafé) binnen dorps- of buurthuizen is niet CTBplichtig;
De stelregel is dat als er gebruik wordt gemaakt van een horecavoorziening er dan
van het CTB gebruik moet worden gemaakt.
Echter wij hebben in Ons Huukske geen horecavoorziening en daar hebben we
ook geen vergunning voor.
Kortom in Ons Huukske kunnen de activiteiten plaatsvinden zonder CTB.
Voor geïnteresseerden ligt een exemplaar van de Handreiking ter inzage bij de
ingang aan Seringenstraat.
Oplossing puzzel herfst editie Ons Buukske: warmterecord
Winnaars zijn mevr. Betsy van Lith en mevr. Nolly van Abeelen
De cadeaubon, beschikbaar gesteld door Zondag & van Wel groeten en fruit, hebben ze
inmiddels ontvangen.
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