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

Gijsje van den Hurk 100 jaar
De bestuursleden Riet Maas en
Jeanne de Weijert, hebben
Gijsje van den Hurk van den Brink onlangs
verrast met een mooi
boeket bloemen voor haar

100ste verjaardag.

Gijsje is al 30 jaar lid van
onze vereniging en voor haar leeftijd nog
zeer vitaal.

Het Bestuur besteed graag aandacht aan
zo’n bijzondere jubilaris en we wensen
Gijsje nog vele jaren in goede gezondheid!

Nieuwe activiteiten
e

 1 Historische Pub quiz 22 oktober
 1e F1/Max Verstappen 9-10 oktober

Lid worden:

Correspondentie adres:

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

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

Het Coronatoegangsbewijs nu ook
telefonisch (gratis) aan te vragen!
Het kabinet heeft aangekondigd dat de 1,5-meterregel vanaf zaterdag
25 september a.s. losgelaten kan worden. Maar om de verspreiding van
het virus verder te beperken en de zorg toegankelijk te houden zijn wel
een aantal voorwaarden van toepassing.

Afb. Coronacheck app

Voor alle horeca inclusief sportkantines geldt vanaf 25 september a.s. dat toegang alleen
mogelijk is met een coronatoegangsbewijs. Dit geldt binnen voor iedereen van 13 jaar en
ouder, met en zonder vaste zitplaats.
Het coronatoegangsbewijs kunt u via de Coronacheck-app tonen of schriftelijk aanvragen
via https://coronacheck.nl/nl/print/.

Voor veel ouderen is het nogal een gedoe om via de computer of met de mobiele telefoon
een coronatoegangsbewijs aan te vragen.
Daarom is het mogelijk om een coronatoegangsbewijs telefonisch aan te vragen.
Dit is vrij eenvoudig als u bent ingeënt bij één van de GGD-locaties. Het is wel nodig dat u
uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft en uw adresgegevens.
Uw Burgerservicenummer (BSN) vindt u op uw identiteitsbewijs (ID) of op uw paspoort.
Heeft u deze gegevens bij de hand, belt u dan met 0800-5090.
Allereerst krijgt u een keuzemenu. Toets de 1 in om in de Nederlandse taal verder te gaan.
Daarna krijgt u weder een keuzemenu. Toets weer een 1 in. U krijgt dan een medewerker
van het GGD backoffice aan de lijn. Vertel de medewerker dat u een schriftelijk
coronatoegangsbewijs wilt aanvragen. De medewerker zal u dan doorverbinden met de
GGD helpdesk. Daar wordt gevraagd naar uw BSN (Burgerservicenummer), en postcode
en huisnummer. Meestal krijgt u dan binnen 10 dagen het schriftelijk
coronatoegangsbewijs thuis gestuur d.
Het schriftelijk toegangsbewijs is een grote QR-code en ziet er hetzelfde uit als het bewijs
op de mobiele telefoon. Dit schriftelijk toegangsbewijs kunt u kopiëren, dit kan gratis in
Ons Huukske tijdens de inloopochtend iedere woensdagmorgen van 10 tot 12 uur.
Zorg ervoor dat u altijd een exemplaar van dit coronatoegangsbewijs en van uw
identiteitsbewijs of paspoort bij u heeft en u kunt dan altijd overal toegang krijgen.

Themamiddag woensdag 6 oktober
aanvang 14:30 uur

In het kader van de belangenbehartiging voor senioren in
Beneden-Leeuwen en omdat de energiekosten maar
blijven stijgen en u natuurlijk ook een schone wereld wilt
nalaten aan uw kinderen en kleinkinderen organiseert de
seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen deze
themamiddag met als onderwerp:
Klimaatverandering en wat u daaraan kunt doen (en er zelf €€€ beter
van worden). De toegang tot deze themamiddag is gr atis en is inclusief
gratis kopje koffie/thee. De presentatie is in handen van gecertificeerde
energie coaches uit Beneden-Leeuwen.
2

1e Historische Pubquiz 22 oktober a.s.

De Historische Pubquiz is een quiz voor en door de 50+ senioren
Beneden-Leeuwen. Aan de hand van foto’s uit het historisch archief, muziekfragmenten van oude hits en originele beelden uit het
NOS Journaal wordt uw kennis getest van hoe het leven was en
wat er allemaal gebeurde toen we nog jong waren in de 70-er en
80-er jaren. De toegang is uitsluitend voor leden van de Senioren
50+ vereniging Beneden-Leeuwen. De toegangsprijs bedraagt
€ 3,50 en is inclusief 1 gratis consumptie (koffie, thee, 0.0% fris).
Inschrijven kan bij binnenkomst. Deelname in teams van 2 t/m 5
personen. Hoofdprijs voor het team met de meeste juiste antwoorden en troetelprijs voor het team met de minste juiste
antwoorden. Het eindoordeel van de jury is bindend :)
De Historische Pubquiz wordt 1x per maand gehouden.
De aanvang van de quiz is om 19:30 uur, de zaal gaat open om 19:00 uur.
Schema voor seizoen 2021:
Vrijdagavond 22 oktober (70-er jaren); vrijdagavond 12 november en
vrijdagavond 10 december.
F1/Max Verstappen
Samen met andere leden en F1/Max Verstappen fans de race (en soms ook de kwalificatie)
beleven op een groot scherm in Ons Huukske. Met indrukwekkend groot beeld en geluid
live de spanning van de race samen beleven zonder gestoord te worden door huisgenoten
die er maar niks aan vinden.
De toegang voor leden bedraagt
€ 2,00 inclusief 1 gratis consumptie
(koffie, thee, 0.0% fris).
Overige consumpties volgens de
standaard tarieven voor leden.
Inschrijven kan bij binnenkomst.
Onderstaand het schema voor
het seizoen 2021:
F1 Turkije GP 9 + 10 oktober aanvang 15:00 uur kwalificatie en race.
F1 GP United States 24 oktober aanvang 21:00 uur race
F1 GP Ciudad Mexico 7 november aanvang 20:00 uur race
F1 Heineken GP Sao Paulo Brazil 14 november 18:00 uur race
F1 Saudi Arabia GP 4 + 5 december 17:00 uur kwalificatie en race
F1 Ethiad Airways Abu Dhabi UAE GP 11 + 12 december 14:00 uur kwalificatie en race
De zaal in Ons Huukske gaat open 15 minuten vóór aanvang van het programma.
Kom naar de Themamiddag, het kan u (veel) GELD besparen
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Concert in de Kerk 17 oktober
Op verzoek van ons Museum Tweestromenland informeren we onze leden graag over een
concert van Remy van Kesteren (harpist) in de kerk in Beneden-Leeuwen. Ons museum
werd geselecteerd om mee te doen aan het Erfgoedfestival Gelderland en zo was Remy in
augustus een paar dagen in ons museum te gast. Hij liet zich inspireren door het museum
en het land van Maas en Waal voor een specifiek voor dit festival te schrijven werk. Remy
was pas tien toen hij toegelaten werd aan het Utrechts Conservatorium. Daarna volgde een
reis vol cum laudes, lofredes, vele prestigieuze prijzen en internationale concerten.
Tussendoor ontwikkelde hij ook nog een nieuw soort harp. Remy’s instrument heeft 49 –
in plaats van 47 – snaren en kan zowel akoestisch als elektrisch versterkt bespeeld worden.

Remy zal op 17 oktober onder andere repertoire spelen van zijn laatste albums, maar ook
nieuw werk én het werk geïnspireerd op het land van Maas en Waal waar hij in het
Museum de inspiratie voor vond met als decor de kerk van Beneden-Leeuwen, naast het
Museum Tweestromenland.
In het voorprogramma zingt Gery Vermeulen, mezzo sopr aan uit Dr uten begeleid door
Freddy van Maurik (piano) en Arjen Reeser (trombone). Haar muziekkeuze voor dit
concert is geïnspireerd op de tentoonstelling ‘Joden in het Land van Maas en Waal’,
in museum Tweestromenland. Muziek uit het oeuvre van de recent overleden
Griekse componist Mikis Theodorakis.
Graag nodigt het museum u uit voor dit concert op zondagmiddag 17 okt. om 15.30 uur.
De kosten: € 18,50 inclusief een consumptie na afloop en een gratis entreekaartje voor ons
museum (na 17 oktober). Het zal ongeveer duren tot 17.00 uur.
Reserveren kan via https://www.museumtweestromenland.nl/

Herinnering heropeningsfeest
Op 15 oktober om 15:00 uur vindt het heropeningsfeest
plaats in Ons Huukske. Leden die zich nog niet hebben
opgegeven, maar alsnog willen komen kunnen zich nog
opgeven via het aanmeldformulier uit Ons Buukske van
september of via email: seniorenleeuwen@gmail.com
Let op: uw aanmelding moet uiterlijk 3 oktober door
ons ontvangen zijn.
Erratum
In Ons Buukske van September stond dat de F1/Max Verstappen activiteit €1,00 voor een
consumptie kostte. De organisatie was echter de kosten van gebruik van apparatuur en
ruimte vergeten. In overleg met het bestuur is daarom gekozen voor €2,00 inclusief
1gratis consumptie.
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