
   

 

ONS BUUKSKE 
Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen    

CONTACTBLAD VAN, VOOR, OVER ACTIEVE 50 PLUSSERS 
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Een heel bijzonder jaar bijna voorbij……..  wat brengt 2022 ?? 

Voor het schrijven heb ik teruggekeken naar het bericht van vorig jaar. Ik sprak toen de hoop uit 
voor betere tijden in 2021. Tja, dit zal voor iedereen anders gevoeld hebben. 

De realiteit zegt ons dat we moeten accepteren dat Corona vooralsnog onder ons zal blijven                     
rondwaren. Vergelijkbaar met een griep zullen of kunnen we gevaccineerd worden om te voorkomen 
dat de, mijns inziens te kleine, opnamecapaciteit van ziekenhuizen overschreden wordt, waardoor 
andere zorg niet kan plaatsvinden en de zorgmedewerkers overbelast raken. Het virus hakt er overal 
en onverwachts nog steeds flink in. Velen onder ons hebben verdrietig genoeg ook om andere reden 
dan covid afscheid moeten nemen van dierbaren. De vereniging heeft besloten dat we vanaf nu uit                  
erkentelijkheid voor vrijwilligers die overlijden in de Nieuwsbrief of in Ons Buukske een                               
“in memoriam” zullen plaatsen. 

Gelukkig mochten we weer proeven aan een “gewoon” leven met meerdere mensen bij elkaar en 
was de door velen geliefde ouderwetse knuffel terug.  

We konden binnen de gestelde regels op vakantie of gezellig een terrasje pikken. Het voelde zeker 
niet verkeerd. En toch……… ergens wisten we allemaal dat we teruggefloten zouden worden,                 
dat het mondkapje er weer bij zou horen en alle andere afspraken. 

In Ons Huukske hadden wij het mooi voor elkaar. Vanuit onze sociale rol konden we in Ons Huuks-
ke nog met vele activiteiten voort en voldeden we, zoals tot nu toe is gebleken, aan een grote sociale 
behoefte en haalden we vele leden uit hun isolement. 

Wij waren dolblij om in de Nieuwsbrief van november 2021 hierover duidelijkheid te kunnen ver-
schaffen met de handreiking van de overheid van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport. Helaas de ziekenhuis- en IC-bezetting met covid-19 patiënten neemt exponentieel toe en code 
zwart dreigt. Omdat nu de maatregelen weer aangescherpt zijn en de mondkapjesplicht en anderhal-
ve meter beiden weer verplicht zijn geworden, evenals sluitingstijd horeca en niet essentiële winkels 
om 17:00 uur en vooral de oproep Blijf Thuis! weer geldt, kunnen we niet anders doen dan voorlo-
pig alle activiteiten opschorten t/m 18 december. Laten we hopen dat we maandag 20 december 
weer open kunnen!  

Afgelopen kalenderjaar is er veel aandacht besteed aan de woonzorg die belangrijk is voor onze toe-
komst in Lauwe, aandacht voor het Energieloket, aandacht voor de WBTR, aandacht voor veilig 
internetten en de start van nieuwe activiteiten, zoals de pub quiz of F1 kijken op een groot scherm.  

Op 15 januari 2022 willen we tijdens een themamiddag/fancy fair aandacht besteden aan de snelle 
vergrijzing en de gevolgen daarvan voor Beneden Leeuwen met bekende Lauwsen en de hulp van de 
middenstand. We willen namelijk ook de jongere (50+) actieve Lauwse mensen bereiken.  

Daarom hebben we een prijsvraag voor een nieuwe verenigingsnaam (lees hierover verderop in dit 
Ons Buukske). In december maken we bekend wie de winnaar is geworden van onze prijsvraag voor 
een nieuwe pakkende naam voor onze Vereniging.  

We willen er zijn voor alle actieve 50-plussers in Lauwe. We zijn trots op Lauwe en willen dat ons 
dorp leefbaar, gezellig en sociaal sterk 
blijft. Dit lijkt mij voor 2022 een pracht 
doel. 

Leven en laten leven met ieders eigenhe-
den en eigenaardigheden. Respect voor 
iedereen. 

We gaan voor een mooi, gelukkig en                      
gezond 2022.  PROOST ALVAST!!!!  

Voorzitter Peter Verver 



 3 

 

In memoriam Greta van Rossum 

Greta was altijd in overdrachtelijke en letterlijke zin opgeruimd. 
Ze was een vrouw van ’niet lullen, maar poetsen’.  

Dat deed ze ook, poetsen. Iedere donderdag maakte ze het 
keukentje in Ons Huukske schoon. Ze was voor de coronatijd 
ook al heel actief geweest en sinds de heropening na coronatijd 
weer regelmatig in Ons Huukske te zien, maar in ieder geval 
iedere donderdag, dan was ze gastvrouw. Ze verzorgde dan de 
koffie, thee en fris voor de biljarters, de bridgers en de koersbal-
lers en het internetcafé. Tevens ruimde ze dan de keuken op en 
vroeg zich herhaaldelijk af wie er nou weer zo’n troep had ach-
tergelaten, wie er voor de was ging zorgen, waarom dat de    
koffie op was en dat soort dingen.  

Ze wist van aanpakken, maar had ook altijd wel even tijd voor een praatje. Zoals het 
spreekwoord zegt: ze kon praten en breien tegelijk. En als ze praatte dan was het niet het 
onderwerp waar iedereen een mening over heeft vandaag de dag: corona. Nee, daar   
hoorde je haar zelden over. Ze sprak liever over haar huis en tuin waar ze nu al meer dan 
3 jaren veelal alleen voor stond. Meer nog sprak ze over haar dochters waar ze ook heel 
trots op was. Maar haar favoriete onderwerp waren haar kleinkinderen waar ze nog trotser 
op was. Voor mij, nieuweling in Lauwe en in het bestuur, gaf ze meteen een gevoel van 
thuis in Ons Huukske. Ze was een echte gastvrouw. Dinsdag de 9

e
 november was ze nog 

gewoon aanwezig bij de eettafel. De donderdag daarop, de 11
e
 viel mijn vrouw Ellie even 

in, want Greta had zich ziekgemeld met een buikgriep of zoiets. Nou dat moest dan wel 
een serieuze buikgriep zijn want zij was een kranige en plichtsgetrouwe vrouw. Helaas 
bleek het veel ernstiger dan een buikgriep te zijn. Een fatale infectie van de bloedvaten in 
de buik heeft binnen een paar dagen geleid tot haar overlijden op 15 november. Het was 
voor iedereen die haar kende schrikken toen dit bekend werd. We zullen haar opgeruimde 
karakter buitengewoon gaan missen. Maar veel meer nog zullen haar dochters Jolanda en 
Monique met partners en de kleinkinderen Annabel en Bram haar gaan missen.                                                   

We wensen hen dan ook bijzonder veel sterkte met het verwerken van dit plotselinge verlies. 

Jan Baartmans, mede namens het bestuur 

Corona: Ons Huukske gesloten t/m 18 december!                                                               
Helaas door de toename in besmettingen en door de dreigende 
noodsituatie in de ziekenhuizen en de dringende oproep:                 
Blijf Thuis! is Ons Huukske gesloten t/m 18 december.                    
Ook in Beneden-Leeuwen zijn de besmettingen strek toegeno-
men, diverse leden van onze vereniging hebben al afgemeld 
vanwege corona besmetting, ook onder de vrijwilligers is al 
besmetting geconstateerd en binnen het bestuur is er ook al 
tenminste 1 bestuurslid besmet.                                                           
Kortom, bij klachten laat je testen en blijf thuis.                                                                          
Hopelijk kunnen we maandag 20 december weer open. 
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Jubilarissen gelauwerd in Lauwe 

In september en oktober zijn bijna alle activiteiten van de seniorenvereniging voor 50-
plussers in Lauwe (Beneden-Leeuwen) weer hervat in het onderkomen van de vereniging 
‘Ons Huukske’ aan de Zonnebloemstraat 3. 

Door de maatregelen vanwege het coronavi-
rus konden de leden héél lang niet gezellig 
met elkaar actief zijn.  

Uit een handreiking club- en buurthuizen die 
onder andere door het Ministerie van Wel-
zijn en Volksgezondheid is opgesteld, blijkt 
dat er bij de activiteiten in                          
‘Ons Huukske’ geen verplichte controle op 
het coronatoegangsbewijs (de bekende                  
QR-code) van toepassing is.  

Omdat de vereniging zeer blij was dat de 
leden weer samen actief konden worden en elkaar na zo’n lange tijd weer konden                            
ontmoeten, is besloten om dat ook samen te vieren. Vandaar dat er op 15 oktober jl. een 
feest georganiseerd was ter gelegenheid van het herstarten van de activiteiten.                          
Het feest begon vanwege het grote aantal aanmeldingen om 2 uur, een uur eerder dan                               
oorspronkelijk gepland was.  

v.l.n.r. Bets Merx, Annie Janssen, Sjaak Crommentuijn, Tonnie Crommentuijn, 

Cees de Wit, Riek Banken en mevr. P. Gubbels  

Will van der Zandt, Riet Maas                                  

en Tonnie Crommentuijn  
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Tijdens het feest zijn ook de jubilarissen, leden die 25 jaar lid waren per 31 december 2020, 
gelauwerd met een 25-jaar fotolijstje en bloemen of een fles Lauws Genot. Normaal zou-
den ze gehuldigd zijn tijdens de jaarvergadering. Maar omdat deze vanwege corona digitaal 
moest plaatsvinden is de huldiging uitgesteld tot het weer feestelijk kon. 

Ook vrijwilligers die 20 jaar actief waren als vrijwilliger binnen de vereniging zijn namens 
het KBO Brabant gelauwerd. Zij ontvingen het zilveren speldje van KBO Brabant.  

Aanmelding voor het feest vooraf was nodig. Dat bleek inderdaad zeer verstandig te zijn 
geweest van de feestcommissie want het aantal aanmeldingen bedroeg ruim 160 personen. 
Hierdoor kon het feest niet gehouden worden in ‘Ons Huukske’ en werd uitgeweken naar 
de gezellige zaal Janssen ‘Puinhoop’ aan het Zijveld. Bij binnenkomst werd koffie ge-
schonken, gedoneerd door Gerard Janssen Steenberg. Na de opening door plaatsvervan-
gend voorzitter Gé van Hees en de huldiging van de jubilarissen konden de gasten genieten 
van drankjes en hapjes. Deze overheerlijke hapjes waren gedoneerd door Keurslager   
Maarten Kocken. Het zangduo Ton en Sylvia zorgde voor een variatie aan gezellige mee-
zingers. De bestuursleden verzorgden de bediening voor en achter de toog.  

Aan het einde van de middag waren er nog warme hapjes en konden de gasten onderweg 
naar huis nog een frietje en meer kopen bij de frietkar van ’t Trefpunt uit Wamel die buiten 
de zaal opgesteld stond. Om 6 uur sloot de zaal, was alles opgeruimd en iedereen weer  
veilig huiswaarts. De jubilarissen die niet aanwezig waren werden of worden nog thuis  
bezocht door een delegatie van het bestuur. 

Jan Baartmans 
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De foto’s en tekeningen zijn afkomstig van de Heemkundevereniging Leeuwen. 

Kerstmis.  
Het is half twaalf op kerstavond. Opschieten anders hebben 
we dadelijk geen plaats meer. In de kerk is het 
al afgeladen vol. We hebben nog net een paar 
plaatsen in de zijbanken. Laatkomers moeten 
genoegen nemen met een staanplaats achterin. 
Om 12 uur beginnen de missen. Eerst een plech-
tige gezongen mis met Drie Heren. Iedereen 
gaat ter communie. 

Daarna sluit de priester de plechtige mis af, er 
volgen nog twee “stille missen “. Na afloop is 
het buiten guur koud en alle kerkgangers ver-
dwijnen in het donker naar huis 

Rond half drie weer thuis. De tafel is feestelijk 
gedekt en moeder zorgt ervoor dat iedereen op 
zijn bord een stuk balkenbrij met gebakken roggebrood krijgt. Daarna naar bed. Kerstavond zit erop. 

De volgende dag mogen we met vader en 
moeder naar de Kerststal gaan kijken, die in 
de kerk was opgebouwd door een aantal 
vrijwilligers.  

Thuis had iedereen een kerstboom staan met 
daaronder een stalletje, zelf gemaakt van                   
grotpapier of fijnzinnig in elkaar getimmerd.           
In de boom hingen een paar ballen en op 
bepaalde tijden brandden de kaarsjes.                               
Levensgevaarlijk soms. In de buurt stond 
altijd een emmer water voor het geval dat er 
iets mis zou gaan.                                               

Dat was ongeveer zo’n 70 jaar geleden Kerststal uit de jaren 20van de vorige eeuw.  

In onze tijd denkt men met de Kerst vooral aan gezelligheid en een heerlijk kerstmenu.                            
Overal versierde kerstbomen  

Winkelstraten zijn volop verlicht en versierd. De etalages zijn helemaal in kerstsfeer en door de 
straat klinkt zachte kerstmuziek.  

Vrede op aarde. 
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Studenten in Ons Huukske 

De afgelopen maanden waren er regelmatig studenten aan te treffen in het oude politiebureau. Deze 
studenten waren de eerstejaars van de opleiding Toegepaste Gerontologie van de Fontys Hogeschool 
uit Eindhoven.  

Wat deden zij daar? Zij waren daar op verzoek van KBO-Brabant en de 50+ seniorenvereniging 
Beneden-Leeuwen.  

Onze vereniging met ruim 650 leden speelt niet alleen een belangrijke sociale rol voor de ouderen in 
onze gemeenschap, maar heeft als belangrijke doelstelling ook de belangenbehartiging voor de ou-
deren van vandaag en in de toekomst.  

Omdat de bevolkingsontwikkeling in Beneden-Leeuwen naar verwachting zodanig zal zijn dat het 
aantal oudere senioren (boven de 65 jaar) binnen 10 jaar zal verdubbelen, wacht onze gemeenschap 
een uitdaging voor het prettig blijven wonen en zorgen in Beneden-Leeuwen. In het kader van de 
belangenbehartiging heeft de seniorenvereniging daarom een start gemaakt met het onderzoeken van 

de toekomstige wensen rond wonen en zorgen.  

De eerste aanzet is geweest een kwalitatief onder-
zoek naar de visie die 50+ inwoners in Beneden 
Leeuwen hebben op wonen en de toekomst van 
wonen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan 
met KBO-Brabant en Fontys Hogescholen. KBO-
Brabant omdat de vereniging in Beneden-
Leeuwen daarbij is aangesloten en omdat KBO-
Brabant op meerdere plaatsen in Brabant al enige 
ervaring heeft opgedaan met onderzoek naar toe-
komstige woon- en zorgbehoefte. Ook hebben zij 
al een aantal keren samengewerkt met Fontys ho-
gescholen. Bij Fontys is één van de opleidingen de 
Toegepaste Gerontologie. Gerontologie is de tak 

van wetenschap die het ‘ouder worden’ bestudeert, zowel in lichamelijk, maatschappelijk als in 
geestelijk opzicht. En de toevoeging ‘toegepaste’ geeft aan dat de opleiding die de studenten volgen 
niet gericht is op de theorie, maar op in de praktijk toepassen van oplossingen gebaseerd op deze 
wetenschap. In het eerste jaar van de opleiding maken de studenten kennis met wetenschappelijk 
onderzoek. Het onderzoek dat de studenten in Beneden-Leeuwen hebben gedaan was een zoge-
naamd kwalitatief onderzoek. Dit betekent dat er niet veel data zijn verzameld via enquêtes, maar 
dat er enkele inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd met inwoners. Hierbij faciliteerde de senioren-
vereniging door begeleiding van de studenten, door beschikbaarstelling van Ons Huukske en door 
contacten te leggen met inwoners.  

Het onderzoek heeft zich toegespitst op 3 leeftijdsgroepen: 50 tot 65 jaar, 65 tot 75 jaar en 75 plus. 
De vereniging en de studenten zijn alle inwoners die hebben meegedaan aan dit onderzoek, bijzon-
der dankbaar voor hun welwillende medewerking.  

De studenten hebben het onderzoek nu afgerond en presenteerden op woensdag 11 november hun 
eindrapport in Ons Huukske. Het KBO en enkele inwoners waren op uitnodiging daarbij aanwezig. 
De resulaten van het onderzoek zullen worden verstrekt aan de Wethouder en de Beleidsadviseur 
voor het Sociaal Domein en de Adviesraad.  

Voor de studenten betekende de samenwerking dat zij de mogelijkheid kregen om daadwerkelijk in 
gesprek te gaan met ouderen anders dan alleen hun grootouders. Voor de leden van de 50+ senioren-
vereniging was een prettige bijkomstigheid van dit onderzoek dat er regelmatig jongeren/studenten 
over de vloer kwamen in Ons Huukske om een praatje te maken en die dan ook nog voor koffie met 
wat lekkers zorgden.  

Jan Baartmans 
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  1 2 3   4     5 6   7 8 9   
10             11       12     13 

14       15   16   17   18   19     
20     21               22   23   
24   25       26       27   28     

    29     30       31           
32 33     34   35   36       37 38   

  39       40           41       
42       43       44   45   46   47 

    48 49       50   51   52       
53 54         55   56   57     58   
59     60   61       62       63   
64   65   66               67     
68     69               70       

  71             72             

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 roofdier  5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aanteke-
ning 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofd-
stad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snel-
le loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 
nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 
vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 
herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaar t 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene 
(afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 tel-
woord 16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 
25 eetbare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 
bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig 
mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 
pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms
-katholiek (afk.). 

Decemberpuzzel 2021  

50 6 71 18 67 34 11 29 72 1 47 

 
Mail de oplossing door naar                  
senver.tdeleeuw@gmail.com                   
onder vermelding van oplossing 
puzzel december 2021 
Of op een briefje met de oplossing 
en naam en adres in de brieven-
bus op de Parkstraat 30, Beneden-
Leeuwen.                                                       
Uiterste inzenddatum 7 januari 
2022. Leden van het bestuur zijn 
uitgesloten van deelname. Per 
echtpaar slechts een inzending 
van de oplossing mogelijk. 
Onder de goede oplossingen                  
verloten we deze keer                                         
4 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


 9 

 
Gezocht 2e Huismeester ‘Ons Huukske’ 
 
Wij zijn een vereniging voor actieve 50+’ers waarin je in contact komt met veel verschillende                    
mensen. De sfeer is gezellig en informeel, waaruit je veel sociale voldoening kunt halen.  
Voor het onderhoud van ons clubgebouw ‘Ons Huukske’ zijn wij op zoek naar iemand die oog heeft 
voor kleine technische mankementen in het pand en die gezamenlijk met de andere huismeester de 
verantwoordelijkheid wil nemen voor de diverse werkzaamheden.  
Ben je handig en steek je graag je handen uit je mouwen, heb je een flexibele instelling en heb je een 
beetje technisch inzicht, dan zijn wij op zoek naar jou, een handig iemand die een aantal facilitaire 
zaken op kan pakken, samen met de mede-huismeester Willie van Gelder. 
 
De belangrijkste taken van de vrijwillige huismeester: 

 Klein onderhoud aan het pand (o.a. lampen vervangen) 

 Kleine reparaties uitvoeren 

 Verhelpen van eenvoudige storingen aan huishoudelijke (keuken) apparatuur, hulpmiddelen 
en verlichting (o.a. lampen vervangen) voor zover daarvoor geen specifieke kennis nodig is 

 Zorgdragen voor de verwarming, bijv. ontluchten en bijvullen met water indien nodig 

 Instellen verwarming op weekend-stand tijdens feestdagen en vakanties 

 Instellen en controleren ventilatie  

 Onderhoud en vervanging elektrische installaties en verlichting 

 Onderhoud brand- en rookmelders en brandblusmiddelen in samenwerking met onderhouds-
bedrijf 

 Bijvullen van toiletpapier, zeep en handdoeken  

 Ondersteuning van licht- en geluidsapparatuur 

 Ondersteuning van projectie-apparatuur 

 Op orde houden van de berging en werkmaterialen 

 Onderhoud van de tuin coördineren 

 Incidenteel openen en/of afsluiten van het gebouw 

 Signaleren en melden van storingen aan contactpersoon van bestuur en 
onderhoud en reparatie regelen met diverse leveranciers en de eigenaar 

 Toezicht houden en ondersteuning geven bij deze werkzaamheden 

 Wegzetten van afvalcontainers 

 In de wintertijd ijs- en sneeuwvrij houden van de toegangen 
 

Beide huismeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw.  
Je opent en sluit het gebouw incidenteel wanneer een activiteitenbegeleider 
verhinderd is bij een activiteit. Met betrekking tot de werkzaamheden onder-
houden jullie nauw contact met een aangewezen bestuurder. 

UP-DATE  NIEUWSBRONNEN SENIOREN LEEUWEN 

ONS BUUKSKE - NIEUWSBRIEF - FACEBOOK - WEBSITE - APP 

ONS BUUKSKE   4x per jaar  verschijnt rond de 15e v/d maand                                                  
NIEUWSBRIEF  7/8x per jaar  verschijnt rond de 15e v/d maand                                                

Redactieleden: Marian van Leeuwen,               
Jan Baartmans, Toon Janssen en                      
Ben Schonenberg 

FACEBOOK 24/7 Marian van Leeuwen 

WEBSITE / APP 24/7 Ben Schonenberg 

Coördinatie nieuwsberichten                                          
Jan Baartmans  

René Theunissen heeft 
de redactie 2 jaar lang 
ondersteund en we                   
bedanken hem voor zijn 
bijdragen. 
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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 

Kaarten Erna van Ooijen 0487-591437 

Koersbal Vacature 0487-……... 

Kunstkring Theo Salet 0487-593781 

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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Ondertekening Lokaal Preventieakkoord. 

Op 28 oktober werd in D’n Dulper in Boven-
Leeuwen het Lokaal Preventieakkoord ‘West 
Maas en Waal Vitaal’ ondertekend. Samen met 
verschillende partijen wil de gemeente we door 
een gezamenlijke aanpak de inwoners vitaal krij-
gen en houden. Voorkomen is beter dan genezen. 

Het Lokaal Preventieakkoord ‘West Maas en 
Waal Vitaal’ gaat over verschillende onderwer-
pen. Zoals alcoholgebruik, middelengebruik, 
roken, gezond gewicht en mentale weerbaarheid. 
De partners van de gemeente in dit akkoord wa-
ren o.a. Sociom; de GGD Gelderland-Zuid; 
VraagWijzer; ProPersona; Trivium; Maas en 
Waal in beweging; actief Maas en Waal.nl; kop-
pie-op kindercoaching en IRISzorg. Ook de seni-

orenvereniging was uitgenodigd en bestuurslid Jan Baartmans, die ook lid is van de Adviesraad 
Sociaal Domein, tekende het akkoord. Wethouder Rob Reuvers zette zijn handtekening namens de 
gemeente.  

De wethouder was enthousiast: “Een gezonde leefstijl is belangrijk voor al onze inwoners.                     
Een rookvrije generatie, het tegengaan van overmatig alcoholgebruik, het aanpakken van                         
overgewicht en het mentale welzijn zijn daarbij belangrijke punten. Ik kijk uit naar de lokale                             
afspraken in het preventieakkoord. Samen komen we verder.” 

In het Preventieakkoord staat balans centraal. Balans in eten en drinken. Natuurlijk kun je eens 
een biertje drinken of chips eten. Maar je kunt leren een balans te ontwikkelen. En er moet ook 
ruimte zijn voor balans in je mentale welzijn. Iedereen heeft wel eens zijn of haar dag niet.                         
Dat is helemaal niet erg. Wij willen voorkomen dat mensen structureel last hebben van eenzaam-
heid, depressieve gedachten of angsten. De overheid stelt jaarlijks een budget van € 10.000                     
beschikbaar aan de gemeente voor uitvoering van het akkoord. Inmiddels worden een aantal                         
ideeën uit de bijeenkomst concreter uitgewerkt. Zodra er meer nieuws is dat ook in het belang van 
onze leden is zal dat in Buukske of Nieuwsbrief worden opgenomen. 

Jan Baartmans ondertekent namens Senioren 

Namens De Senioren Leeuwen 50
+
 tekende Jan Baartmans (3e van rechts blauwe trui) 
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Fazant op het kerstmenu  

Jaren geleden werd er  nog veel gejaagd op 
fazanten. De jager met een jachtvergunning 
heeft de mogelijkheid om op fazanten te jagen 
tussen 15 oktober en 31 januari op de fazanten-
haan en tot 31 december op de fazantenhen. Er 
wordt tegenwoordig aan jachtbeheer gedaan, 
d.w.z. dat er geen of zo weinig mogelijk hennen 
geschoten worden, ook niet wanneer dat wette-
lijk gezien mag. De hen moet tenslotte voor de 
voortplanting zorgen. Deze mooie vogel, vooral de haan, houd zich graag op in ruige ge-
bieden of aan slootkanten. Vroeger werd de vogel wel thuis bij jagers uitgebroed en later 
uitgezet in de polder, vanaf 1995 is dat verboden. De fazant is een geliefd en heerlijk 
wildgebraad op het kerstmenu. 

De tradities van de Kerstdagen 

Zoals iedereen bereiden wij ons ook voor  op een paar  mooie rustige kerstdagen van 
pais en vree. Het huis gepoetst, allemaal naar de kapper geweest en een mooie nieuwe 
jurk voor het kerstdiner. Op de avond voor de kerst al vroeg aan de avondmaaltijd, zodat 
iedereen op tijd in bad kon om samen naar de nachtmis te gaan. In die tijd nog om 12.00 
uur s ’avonds.  En daarna lekker aan de gebakken balkenbrij met warme chocomelk.  

De donderpreek van Pastoor Stolk 

De kerk zat helemaal vol die avond, zelfs in de zijbeuken waren alle banken bezet. 
Ook een traditie; iedereen koos wel dezelfde rij of bank om plaats te nemen, nog netjes 
geknield, tot er werd gezegd dat je mocht gaan zitten. Pastoor Stolk, wie kende hem niet, 
stond deze keer zelf op het altaar. Pastoor Stolk kon het altijd recht voor zijn raap vertel-
len tijdens de preek. Niks mooi verhaal over vrede of over het Jezus kind, neen hij begon 
meteen te preken dat het toch eigenlijk nergens op leek, dat de kerk met de nachtmis zo 
vol zat met gelovigen. Maar dat hij door het hele jaar heen, genoegen moest nemen met 
een tiende part van de gelovigen dat op zondag nog naar de kerk kwam. 
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Toen hij daarover uitgeraasd was zei hij na een korte pauze:  

en dan wil ik nu de aller aardigste dame bedanken die gisteren bij mij aan de deur stond 
en mij een heerlijke fazant voor het kerstmenu bezorgde! Hij keek daarbij als een echte 
Herder speurend door de kerk. 

Ik kan u vertellen, ik verschoot en kreeg een kleur 
als een biet en moest heel nodig iets onder de bank 
zoeken… 

Het leek of alle gelovigen mij aanstaarden, terwijl 
niemand het kon weten, dat ik de buit van de jager 
voor deze keer naar de pastoor  gebracht had… 

Marian van Leeuwen 

Prijsvraag voor een nieuwe naam 

Door: Rinie van Haren 

De grootste vereniging van Beneden-Leeuwen 
wil verjongen. Althans, dat geldt in elk geval 
voor de naam. Bestuurslid Jan Baartmans     
vertelt namens de vereniging: ‘We hebben in 
ons ledenbestand heel vitale leden zitten.                   
De ondergrens van de leeftijd is 50 jaar en dan 
zijn mensen breed actief in de samenleving. 

Zij nemen nog 
vele jaren volop 
deel aan het ar-
beidsproces, maar 
zijn daarnaast wel 
lid van onze vereniging. Zij voelen zich nog lang geen senior en bij 
navraag aan onze leden blijkt dat ook bij zestigers en zeventigers nog 
niet het geval. Reden om dus een fris imago aan onze vereniging te 
geven door op de eerste plaats onze naam te veranderen.’ 

Het bestuur doet daarbij een beroep op leden maar ook op niet-leden 
om eens mee te denken over een nieuwe naam. Er is een jury samenge-
steld waarin Jos van Kerkhof en Rinie van Haren zitting hebben. Jos is 
voorzitter van carnavalsvereniging De Braoiers en Rinie is eigenaar van 

de digitale dorpskrant Blik op Beneden-Leeuwen en als zodanig als creatief schrijver actief. Zij 
zullen zich over de inzendingen gaan buigen en gaan letten op de uitspraak, de achterliggende bete-
kenis en de creativiteit.  

Voor degene die de naam bedenkt die straks zal worden gekozen als vervanging van de huidige 
naam is er een mooie prijs beschikbaar gesteld. Een diner bon voor twee personen bij Restaurant 
Meraqi t.w.v. € 100. Daarmee wordt dan ook weer de sociale betrokkenheid onderstreept met de 
ondernemers in ons dorp en met de horecaondernemers die door de corona maatregelen zo zwaar 
zijn getroffen. 

Inzendingen kunnen worden gestuurd naar info@markeon.nl met NIEUWE NAAM als duidelijke 
vermelding in het onderwerp. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.                                                      
De uiterste dag van inzenden is zondag 12 december!! 

mailto:info@markeon.nl


 14 

 
Vrijwilliger in de schijnwerper Lies van Gelder 

Deze keer op bezoek bij Lies van Gelder, een actieve vrijwil-
liger bij onze vereniging. Lies is geboren in Leeuwen op den 
Wamelse Akker en komt uit een gezin met 2 jongens en                    
3 meisjes. Lies is ruim 52 jaar getrouwd met Wil en heeft in 
de eerste huwelijksjaren nog in het ouderlijk huis op den   
Akker gewoond. Daarna nog op verschillende plaatsen in ons 
dorp. Sinds een paar jaar wonen ze in een mooie seniorenwo-
ning vlak bij de Wiel, waar ze heel gelukkig mee zijn. 

Lies en Wil hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Dochter 
Mariëlle woont met haar gezin in Beuningen, maar zoon 
Ronnie woont met zijn vriendin mijlen ver weg in Manilla 
op de Filippijnen in Zuid Oost Azië. Normaal gesproken kwam Ronnie 1 a 2 keer per jaar 
naar Beneden Leeuwen, maar door de corona pandemie was dit niet mogelijk. Nu wachten 
Lies en Wil vol spanning of een bezoek van Ronnie en zijn vriendin in december wel door 
kan gaan. “Zal het toch lukken, dan moeten ze ook eerst nog 5 dagen in quarantaine in een 
huis in Wamel”, zegt Lies, “maar dan kunnen we alvast voor het raam gaan staan zwaaien”.  

Lies is al jaren mantelzorger voor broer Thé, die in St. Elisabeth woont. 

De vele taken van Lies bij onze club 

Lies zit al geruime tijd in het Bestuur van onze vereniging en vanaf die tijd is het vrijwil-
ligers werk begonnen, zegt Lies. Als eerste koffiezetten bij de activiteiten en dat heeft zich 
aardig uitgebreid. Lies en ook Wil zetten zich in om de stijldansavonden voor paren op 
dinsdagavond te organiseren. In dit seizoen weer met een nieuwe start na de corona stop.  
Er hebben zich weer voldoende paren aangemeld en de dansleraar Antoon Timmermans is 
super enthousiast om deze avonden mee te verzorgen. Verder coördineert Lies de                   
dansochtend op donderdagmorgen met Kitty Scherpenisse, dansen met een knipoog.               
Hier is veel belangstelling voor. Het is een soort countrydansen maar dan met moderne 
liedjes in popstijl. Zelf danst ze ook graag mee.  

Kartrekker schoonmaakploeg 

Bovendien is Lies samen met Tonny van Leeuwen de kartrekker van de 
“schoonmaakploeg”, die op dinsdagmorgen Ons Huukske netjes houdt. “Wij kunnen nog 
wel wat leden gebruiken die mee willen helpen”, zegt Lies, “we zijn nu met 6 leden,                       
3 dames en 3 heren. Met nog een paar handjes erbij gaat het nog sneller”.                                              
De schoonmaak vrijwilligers zijn 1 x per maand aan de beurt, een paar uurtjes werk en het 
is ook nog eens gezellig. Behalve voor deze activiteiten is Lies ook in Ons Huukske voor 
hand- en spandiensten daar waar nodig is.  

De knutsel ideeën van Lies 

Lies maakt al jaren leuke 3D-borduurkaarten. 
Ieder jaar begint ze al in augustus ca. 50 kerst-
kaarten te maken om te versturen. Ze maakt 
ook originele kerstcadeautjes zoals op de foto, 
helemaal zelf gemaakt van een patroon en het 
karton zelf gesneden met versieringen erop.  
Vorig jaar heeft ze wel 50 stuks van deze leu-
ke tasjes gemaakt en uitgedeeld aan vrienden.  
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Ieder jaar probeert Lies iets nieuws te verzinnen om uit te delen met de Kerst. “Dat doe ik 
graag”, zegt Lies.  

“Er gaat veel tijd in zitten, maar ik krijg er ook veel waardering voor”.   

De snoep pot van Fientje de Koster  

“Waar heb je altijd gewerkt Lies”, vraag ik haar. Lies heeft ruim 30 jaar bij Jan en Fientje 
van Kouwen gewerkt. Jan en Fientje hadden een “galanteriewinkel”, zoals Fientje het 
noemde. In de volksmond beter bekend als de winkel van Fientje de Koster.  Je kon er van 
alles kopen, van groene zeep tot serviezen – rookwaren en snoep. 

“Er stonden grote snoeppotten op de toonbank”, zegt Lies. Er kwam dan jeugd naar binnen 
en die vroegen aan Fientje een artikel dat niet in de winkel lag. Terwijl Fientje dan naar het 
“magazijn” ging, grepen zij gauw wat snoep uit de snoeppot. “De woonkamer was tevens 
magazijn”, vertelt Lies. “Hij stond altijd vol met voorraad en spullen. Jan en Fientje deden 
er alles aan om de voorraad op peil te houden. Ze gingen samen er op uit en zorgden dat de 
winkel vol bleef staan en iedereen geholpen kon worden. Mijn taak bij Fientje en Jan werd 
langzaam uitgebreid van eerst alleen hulp in de huishouding tot later hulp in de winkel en 
mantelzorger. Fientje beschouwde mij als een eigen kind. Ze vertrouwden mij door en 
door”, zegt Lies. “Het waren goede zachtaardige mensen met het hart op de goede plaats. 
Toen de gezondheid van Fientje en Jan achteruitging hebben Wil en ik hun bijgestaan, tot 
het laatste moment”.  

Waarom Fientje de koster 

Hoe kwam de winkel aan de naam Fientje de koster? Het zat zo, de vader van Fientje heette 
Nard Kolvenbach en was jaren koster bij de R.K.-kerk en Fientje was de enigste dochter en 
dus werd het de winkel van Fientje de koster. Ook al was Jan haar man veel in de winkel, 
het bleef toch de winkel van Fientje de koster en daar had Jan geen moeite mee.  

Steun en toeverlaat Wil 

Bij alle bezigheden is Wil altijd bereid om mee te helpen. 
Vroeger bij Fientje en Jan om te timmeren en te klussen 
en morele steun bij ziektes. En nu bij onze vereniging, of 
het nu gaat om koffie schenken of schoonmaken of de 
werving van nieuwe leden voor de vereniging, hij staat 
altijd klaar. Samen zetten ze zich met alle plezier in voor 
onze vereniging en we hopen dat ze dat nog lang blijven 
doen. Lies en Wil bedankt. 

Marian van Leeuwen 
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Koersbal team zoekt versterking 

Iedere donderdagmiddag speelt een 
hechte club leen koersbal in Ons Huukske.                     
De club die al jaren samen speelt, tot voor 
kort onder de leiding van Sjaan de Haas, is 
op zoek naar nieuwe leden. Sjaan heeft na 
lange tijd, in oktober afscheid genomen. 
Daarom is de club ook op zoek naar een 
nieuwe leider, die tevens de coördinator 
van deze activiteit wil zijn naar het                         
bestuur. De bedoeling is dat hij of zij ook 
de financiën regelt voor de club en de deur 
van ons Huukske open/dicht maakt.                     
De deelnemers aan deze activiteit zijn er 
behalve voor het spel ook voor de gezel-
ligheid en dat stralen ze ook uit. De mid-
dag is van 14.00 tot 16.00 uur, in de pauze wordt gezamenlijk koffie of thee gedronken.  

Wat is koersbal? 

Koersbal is een spel, dat lijkt op jeu-de-boules, maar dan met grotere ballen. Het wordt 
gespeeld met 2 teams op een mat van 8 x 2 m. De zwarte of bruine  ballen hebben bij het 
rollen een afwijking naar links of rechts. Het spel wordt gespeeld met een inworp van een 
wit balletje (de Jack) met een diameter van 5,24 cm. en een gewicht van 120 gram.                                  
De speler moet bedenken welke koers de grote bal zal gaan, gaat de bal naar links of naar 
rechts? De grote ballen moeten zo dicht  mogelijk bij de kleine witte bal terecht komen, dat 
scoort punten. Het lijkt een heel simpel spel, maar dat valt tegen, zeggen de deelnemers. 
Laatst waren er 2 jonge dames op naaldhakken, die dat wel eens wilden proberen.                             
Na diverse pogingen om de bal de goede kant uit te laten rollen, moesten ze toegeven dat 
het geen eenvoudig balspelletje was. Wilt u graag meedoen geef u zelf dan op bij                                
Riet Maas, tel. 06-48733637. 

Marian van Leeuwen 

Bridgen voor iedereen op donderdagmiddag ! 

In tegenstelling van het bericht in de Nieuws-
brief van november jl. zijn er geen bridgeles-
sen meer op deze middag. Maar er is vrij 
bridgen, voor iedereen die zin heeft om mee 
te doen. De talenten van de bridgecursus van 
2019/2020 zijn zover dat ze zelfstandig kun-
nen bridgen. De groep is nu op zoek naar 
meer bridgers, graag paren die bijv. thuis 
bridgen en mee willen doen in Ons Huukske. 
We kunnen dan de tafels uitbreiden en een 
leuke onderlinge competitie spelen.  

De bridge middag is van 14.00 tot 16.00 uur.                                                                           
Opgeven kan bij Theo Salet Tel. 0487- 593781 
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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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wist je dat er onlangs 

een lezing was in Ons 

Huuske over Phishingh?  

wilde ze met zijn allen 

gaan vissen? Nou dat 

lijkt mij niks voor de 

dames  

het ging over internet over 

al die valse mailberichten. 

Weet je nog het bericht, dat 

leek of we winnaar waren 

van een ton? 

 nooit op een vreemde 

link klikken, voor je het 

weet is je bankrekening 

geplunderd.  

ik dacht nog, dat is 

mooi meegenomen. 

Kunnen we samen 

naar de Maladiven. 

ik kreeg een whats-app 

bericht van mijn zus, dat 

jij een nieuw telefoon-

nummer had, of ik dat 

even door wilde geven.  

dan kom je toch naar het 

internet café, daar weten 

ze er wel raad mee.  

 het is allemaal de 

“nieuwe tijd” je bent er als 

meid niet goed op voor-

bereid.  

dat voel je toch wel aan 

je water dat dat niet 

klopt? Dat hebben we 

ook geleerd, dat heet 

spoofing.  

GEKLETS van TEUN en BETS                          
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Bestuur 

Peter Verver  06-13700945      voorzitter 

Gé van Hees   06 28878713     1e secr. / plv. voorzitter 

Jeanne de Weijert  0487-592519     ledenadministratie 

Theo de Leeuw  06-46445622      1e penningmeester 

Willie Zondervan   06-23798092     2e penningmeester 

Riet Maas   06-48733637     bestuurslid 

Lies van Gelder  06-57033388        bestuurslid 

Jan Baartmans  06- 20166420     bestuurslid 

Erna van Ooijen 0487- 591437     bestuurslid 

Vrijwillige Belastingconsulenten 

Atie Verheijden  0487-592372 

Ellie Baartmans  06-22328490 

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs 

Harry van Oijen  06-34515523 

Mari Heerkens  0487-591929 

Heleen Somford 06-10600601 
 

Website / App: 

Ben Schonenberg  06-10618797 

Facebook: 

Marian van Leeuwen 06-29319914 
 

Redactie: Ons Buukske 

Jan Baartmans  06-20166420                                             
jan.seniorenleeuwen@gmail.com  

Marian van Leeuwen  06-29319914                             
marian.vanleeuwen@hotmail.com 

Ben Schonenberg      06-10618797                             
svblbs@gmail.com    

Toon Janssen tekst controle 
 

Vrijwilligers ondersteuning                                                                            

Willie Zondervan 06-23798092 

Collectiviteitsnummer                             

KBO - Brabant is: 

207.000.837                       
(daarna uw lidmaatschap nummer 

Seniorenvereniging 50+   

Postadres 

Zonnebloemstraat 3   

6658XK                                          

Beneden-Leeuwen       

 ingang Seringenstraat.                                        

RaboBank IBAN rek.nr.  

NL95RABO 0105812153 

Lidmaatschap € 22,50 p/jr. 

Aanmelden of wijzigen 

lidmaatschap                             

bij Jeanne de Weijert                                        

tel: 0487-592519  of               
jeannedeweijert@outlook.com  

WEBSITE 
www.seniorenleeuwen.nl 

 
FACEBOOK 
Facebook.com/

seniorenleeuwen 

mailto:jan.seniorenleeuwen@gmail.com
mailto:marian.vanleeuwen@hotmail.com
mailto:jeannedeweijert@outlook.com
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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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Beatrixstraat 20,                                               
Beneden-Leeuwen (bij de poli                    
ziekenhuis in Zorgcentrum 
St.Elisabeth).                                                    
Voor afspraken: 024-6635977 

Voor steunzolen,                               

Aangesloten bij 

de Stichting 

LOOP Erkend 

door zorg    

verzekeraars 

teenortheses en schoenadvies 
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Die verdraaide moderne telefoon en andere digitale ongemakken 

De Mensen die In de digitale wereld met computers en smartphones zijn 
opgegroeid kunnen zich nog nauwelijks een leven voorstellen Zonder deze 
middelen. Maar bij onze leden zit ook nog een generatie die niet is opge-
groeid met computers en smartphones. Een generatie die nog heeft meege-
maakt dat de eerste TV en de eerste  bakelieten telefoon met draaischijf in 
de buurt verscheen. De TV had een zwart-wit beeld en was echt een kijk-
kast met een grote buis erin. Nog steeds kennen we daarom de uitdrukkin-
gen “kassie kijken” en “voor de buis zitten” als we het hebben over TV-
kijken. De draaischijf op de telefoon werd gebruikt om het telefoonnum-
mer te draaien, deze techniek heette pulskiezen.  Vandaar dat tot op de dag 
van vandaag er nog veel mensen zijn die, wanneer ze niet de juiste persoon aan de lijn krijgen, zeg-
gen: “sorry Ik heb het verkeerde nummer gedraaid”. Maar vandaag de dag draai je geen nummer 
meer. De moderne telefoontoestellen werken allemaal met druktoetsen en op basis van een toonkie-
zer in plaats van de oude pulskiezer. Maar ook de telefoon met druktoetsen is aan het verdwijnen en 
maakt plaats voor de digitale telephones, de I-phones en de Smartphones. En dat zijn eigenlijk kleine 
computers.  

Voor leden die moeite hebben met al die apps, updates, ringtones en andere fratsen is er het Internet-
café. Iedere donderdag om half twee kunt u met al uw digitale vragen en problemen terecht bij het 
internetcafé in Ons Huukske. Desgevraagd komen onze vrijwilligers ook aan huis om ondersteuning 
te bieden. Daarnaast is er in ons dorp door de gemeente via de bibliotheek een breed aanbod aan 
ondersteuning voor mensen die meer en beter om willen kunnen gaan met computers en telefoons. 
Samen met GGD Gelderland Zuid en de Bibliotheek organiseerde het Internetcafé een themabijeen-
komst “veilig internetten”. Deze goed bezochte workshop vond plaats in Ons Huukske op woensdag 
17 november  jl.  Naast thema’s als Phishing, Spoofing en veilige websites werd ook het aanbod van 
de Bibliotheek behandeld. Hierbij een korte weergave daarvan: 

1) Voor de beginners is er de cursus Klik & Tik: Leer omgaan met 
computer en internet (8x 1 uur) 
Zelfstandig en in je eigen tempo leren omgaan met de computer en het 
internet.  

Je leert bijvoorbeeld: de computer aan- en uitzetten; omgaan met een 
muis; naar internet gaan en websites zoeken; een e-mail versturen; iets 
kopen op internet; zoeken met een zoekmachine. 

Je kunt gebruikmaken van computers van de bibliotheek. 

2) Voor de al iets gevorderden is er Digisterker, zelf overheidszaken via de computer regelen.               
Contact met de overheid gaat steeds vaker via internet. Tijdens de cursus ga je zelf aan de slag met 
oefeningen. Je leert bijvoorbeeld: hoe je veilig inlogt met je DigiD; hoe je je rijbewijs verlengt en 
hoe de ‘MijnOverheid-omgeving’ werkt. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. Je kunt 
gratis meedoen.  

3) Spreekuur Eerste Hulp Bij Online verzorgd door de Bibliotheek  

Heeft u moeite met o.a.: - het vinden van informatie op internet? - het downloaden van een app op je 
tablet? - het gebruik maken van de NS-reisplanner? - het versturen van een e-mail? Dan kunt u hulp 
krijgen op het spreekuur bij de bibliotheek, iedere donderdag van 11.45-12.30 uur 

Vooraf aanmelden, via de Klantenservice, 0344-639940, op de website van de bibliotheek 
www.bibliotheekrivierenland.nl of bij de balie van de bibliotheek. 

Vanzelfsprekend kunt u voor ondersteuning ook bij het Internetcafé in Ons Huukske terecht, iedere 
donderdag vrije inloop om 13:30. 
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Vervolg: Die verdraaide moderne telefoon en andere digitale ongemakken 

4) Voor problemen met de digitale overheid is er iedere week op woensdag van 14.00-16.00 uur een 
inloopspreekuur in bibliotheek Beneden Leeuwen. U bent welkom zonder 
afspraak. U hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. De hulp is gratis. 

Voor al deze diensten kunt u zich aanmelden, via de Klantenservice van de 
bibliotheek, 0344-639940, of bij de balie van de bibliotheek. 

Mochten er meerdere leden een cursus (Klik en Tik of Digisterker) willen 
volgen dan kan geregeld worden dat de cursus in Ons Huukske gegeven 
wordt. 

Kortom heeft u belangstelling om een cursus te volgen geef dat dan ook door bij het Internetcafé of 
per email seniorenleeuwen@gmail.com of telefonisch aan Jan Baartmans 06 20 1664 20. 

In 2022 volgen ongetwijfeld nog workshops in Ons Huukske over zaken als: Kopen en verkoop op 
internet; Donorregistratie; E-books lenen en zoeken en vinden op internet. 

Jan Baartmans 

BLOEMSCHIKKEN       
Beste Leden, 

Er is een verzoek gekomen of er de mogelijk-

heid is om de activiteit bloemschikken op te 

starten als nieuwe activiteit binnen onze             

vereniging.  

Bij voldoende belangstelling gaan we kijken op                

welke dag(en) en tijdstip dit mogelijk is en wat de 

bijdrage van de deelnemers wordt voor deze                       

activiteit.. 

Hebt u interesse geef u dan op bij bestuurslid       

Theo de Leeuw                                                                                   

via telefoonnummer 0646445622 of                                  

emailadres senver.tdeleeuw@gmail.com  

mailto:seniorenleeuwen@gmail.com
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HET HART VAN MAAS EN WAAL 

Ben je hartpatiënt en wil je met lotgenoten werken aan je conditie met sport en spel? 

Dan ben je aan het goede adres bij 

Sportvereniging                                  

Het Hart’’ van Maas en Waal. 

Sportvereniging Het Hart van Maas en 

Waal is na enige tijd proef te hebben 

gedraaid uiteindelijk in 1994 officieel 

opgericht als Sportvereniging Maas en 

Waal. Enige jaren later is de naam in 

de volksmond omgedoopt tot Sportver-

eniging Het Hart van Maas en Waal. Al meer dan 25 jaren hebben talloze hartpatiënten het 

advies van hun cardioloog en andere medici opgevolgd: ga bewegen, werk aan je conditie. 

Bewegen en aan je conditie werken is minder leuk als je dat in je eentje moet doen. De lol 

en de animo gaat er dan snel af. Deze vereniging biedt daarvoor een oplossing. Aan je con-

ditie werken en bewegen is leuk als het afwisselend is. Anders dan bij fitness staat niet de 

prestatie in je eentje voorp, maar het in groepsverband, vrouwen en mannen, ongedwongen 

gezellig met elkaar van alles doen. 

Iedere bijeenkomst is daarom ook anders. Beginnend met een warming-up, is dat de ene 

keer het werken aan het versterken van je spieren, je evenwichtsorganen of richtingsgevoel, 

de andere keer komen weer andere lichaamsfuncties aan bod. Echter, altijd opgevolgd door 

sport en spel, variërend van badminton en voetbal tot hockey én geschikt voor zowel vrou-

wen als mannen. De vereniging heeft oog voor de specifieke klachten en problemen van 

hartpatiënten en maakt daarom ook gebruik van opgeleide sportbegeleiders. Deze begelei-

ders ontvangen jaarlijks een bijscholingscursus via de Nederlandse Hartstichting, evenals 

een reanimatiecursus. Bij de sportvereniging ben je dus in goede handen en kan er snel 

worden ingegrepen als het nodig is. 

De sportbijeenkomsten van de vereniging vinden wekelijks plaats in de sportzaal van het 

multifunctionele centrum Kulturhus D’n Dulper, Pastoor Schoenmakerstraat 5 in Boven-

Leeuwen. Het nieuwe sportseizoen is inmiddels gestart op 1 september. Is je interesse ge-

wekt, ben je nieuwsgierig hoe het eraan toe gaat en wil je een keer komen kijken en kennis 

komen maken? Je bent van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Ellie de Haan, 

telefoonnummer 06-55167836, voor het maken van een afspraak. 
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Disco avond Soul  

Tijdens ons feest in zaal Janssen Puinhoop kwam het idee naar voren 
om Disco avonden met Soul muziek te organiseren in Ons Huukske. 
Bij voldoende belangstelling zullen we dat idee gaan uitvoeren en 
Disco avonden gaan organiseren. Daarbij moet gedacht worden aan 
een toegangsprijs voor leden van circa € 3 tot € 5 afhankelijk van 
kosten diskjockey. Heeft u zin in gezellige Soul Disco muziek en ziet 
u geen bezwaar in de toegangsprijs? Laat dat dan even weten door 
een mailtje te sturen seniorenleeuwen@gmail.com of laat een bericht 
achter bij het Internetcafé op donderdagmiddag. 

Nieuwe naam, nieuw logo en ledenwerfactie 

Dat we op zoek zijn naar een nieuwe naam voor onze vereniging kunt u elders in dit Buukske (en de 
Maas & Waler en Blik op Beneden-Leeuwen) lezen. Een nieuwe naam betekent ook een nieuw logo. 
Zodra de nieuwe naam door jury bekend wordt gemaakt zullen we een prijsvraag gaan uitschrijven 
voor het ontwerp van een nieuw logo. Over de prijs moet nog een ei gelegd worden. Als de nieuwe 
naam en het nieuwe logo er is gaan we een uitgebreide ledenwerfactie doen. Dat wordt dus medio 
januari komend jaar. 

Leest u de ONS van KBO Brabant niet? Let dan op! 

Omdat onze vereniging is aangesloten bij KBO Brabant, wat allerhande voordelen met zich mee-
brengt zoals ondersteuning bij projecten en korting op verzekeringen krijgen alle leden ook het blad 
ONS in de bus. Omdat de artikelen in dat blad logischerwijs meestal over Brabantse dingen gaat 
kunnen we ons voorstellen dat er leden zijn die de ONS niet lezen en bij het oud papier gooien. Let 
op, als u de ONS direct weggooit. De bezorgers vouwen de Nieuwsbrief en Ons Buukske meestal in 
in de ONS. Dus voor u de ONS wegdoet, even mee schudden of doorbladeren, dan mist u in ieder 
geval onze eigen Nieuwsbrief en Ons Buukske niet! 

Voor de kalender: feesten en vieringen naar volgend jaar 

Omdat het een gebroken activiteiten jaar was en er coronaregels gelden bij gelegenheden waar we de 
Kerstviering zouden kunnen doen is er besloten om de Kerstviering te verplaatsen naar volgend jaar. 
Hopelijk kan dan alles weer normaal doorgang vinden.  

Voor de vrijwilligers is er dit jaar ook nog geen feestelijke vrijwilligersdag. De vrijwilligersdag zal 
komend voorjaar worden georganiseerd. Meer nieuws volgt begin volgend jaar.  

Volgend jaar belooft sowieso een feestelijk jaar te worden, want in oktober volgend jaar bestaat onze 
vereniging, ook met nieuwe naam, maar liefst 70 jaar! Een feestje zit er wel weer in dus anders zou-
den we geen echte Lauwse vereniging zijn.  

 

Vrijdag 10 december: laatste Pubquiz van dit jaar 

Uitgesteld naar 14 januari 2022 

F1 grand prix  

op groot scherm "geannuleerd i.v.m. corona" 

mailto:seniorenleeuwen@gmail.com
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Biologisch Melkveebedrijf en Zorg-
boerderij 

(Gespecialiseerde) dagbesteding voor 
ouderen  

 

Biologische                  
warme                 
maaltijden 

Zorg en                   
begeleiding           
op maat 

 

Mantelzorg ondersteuning 
 

Weekend dagopvang                                                                                                     
Mosterdwal 10                                                                             
6658 KT Beneden Leeuwen                        
0487-591416 

www.henricushoeve.com                             
info@henricushoeve.com 

Openingstijden: 

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

zaterdag 09:00 uur tot 13:00 uur   

Beneden-Leeuwen 

Ingang Beatrixstraat 

Zandstraat 53-02 

6658 CM Beneden-Leeuwen 

Tel: 0487-849303 

Berg                                    
Woninginrichting                        
Zandstraat  106B                                   
Beneden Leeuwen 

 

Eye Wish Opticiens                        
Beneden-Leeuwen                       

Zandstraat 121                                     
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