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

Lid worden: 
Aanmelden bij: Theo de Leeuw   

06-46445622 of                          

senver.tdeleeuw@gmail.com 

Correspondentie adres: 
Senioren Leeuwen 50+ 

Zonnebloemstraat 3 

6658 XK Beneden-Leeuwen.  

Wat in het vat zit, verzuurt niet ………. is een uitdrukking 

Natuurlijk allereerst voor alle leden en belangstellenden de allerbeste wensen voor 2022. Dat we een 
goed, gezellig en gezond jaar mogen hebben met respect voor elkaar. De uitdrukking “Wat in het vat 
zit, verzuurt niet” schoot me vrij vlot te binnen toen ik met mijn woordje begon.  

Er is de afgelopen tijd zo vaak een activiteit bedacht of opgestart die we vrij snel daarna weer stil 
moesten leggen vanwege de Corona maatregelen. Het is niet anders en we maken er met zijn allen 
het mooiste van. Niet mauwen, nog even doorzetten en eenmaal uit het vat zal blijken hoe mooi de 
activiteiten zijn en vergeten we de minder leuke ervaringen die achter ons liggen. 

Op naar de toekomst en genieten van het leven. Door de maatregelen konden we de winnaar van 
onze prijsvraag “nieuwe naam” niet de prijs uitreiken, een diner bon voor twee personen bij Meraqi 
t.w.v. 100 euro. Een nieuwe datum voor uitreiking en dus bekendmaking wordt gekozen zo gauw we 
weer meer mogen. Wat in het vat zit, verzuurt niet……. 

Op 15 januari wilden we in de 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 hebben als nieuwe datum nu gekozen voor 26 maart 2022. Wat in het vat zit,  ……... 

Naast de hierboven genoemde uitgestelde activiteiten staan er nog vele andere activiteiten in de 
wachtrij. Positief blijven leidt tot meer dan een negatieve instelling. Daarom gaan we uit van een goed 
en gezellig verenigingsjaar. We gaan ervan uit dat onze leden de vereniging een warm hart toedragen 
en naast de contributie gebruik maken van de mogelijkheid om extra te doneren om onze vereniging 
extra te steunen om alles in goede banen te kunnen leiden.  

Proost op het nieuwe jaar met een mooie toekomst. 

Peter Verver 
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Nieuw: historisch krantenarchief in Ons Huukske! 

Therus van Sommeren heeft over de afgelopen ruim 25 jaar alle krantenknipsels bewaard 
van berichten uit onze regio Maas en Waal en deze netjes geordend 
bewaard in insteekmapjes in ruim 30 ordners. Dit is een bijzonder 
unieke verzameling van de geschiedenis van het land van Maas en 
Waal en Beneden-Leeuwen in het bijzonder. Na zijn overlijden vorig 
jaar heeft zijn vrouw Gerda dit mooie archief aan onze vereniging ge-
schonken. Voor leden in te zien en te kopiëren, ook niet leden kunnen 
het inzien tegen een kleine vergoeding, beter nog, ze kunnen ook lid 
worden voor slechts € 22,50 per jaar. Wie het archief wil inzien is wel-
kom op de donderdagmiddagen vanaf 14:00 uur tot 16:00 uur. In verband met corona 
maatregelen wel vooraf reserveren door middel van een e-mailtje naar seniorenleeu-
wen@gmail.com . 

Prijsvraag nieuwe naam  

Enkele weken geleden stuurde het bestuur 
een uitnodiging rond in diverse media om 
iedereen te laten meedenken over een 
nieuwe naam. Daarom schreef het bestuur 
een wedstrijd uit waarbij een diner te win-
nen was ter waarde van maar liefst 100 
euro voor twee personen bij het populaire 
Leeuwens restaurant Meraqi. De twee ju-
ryleden Jos van Kerkhof en Rinie van Ha-
ren bogen zich over de inzendingen die 
zijn binnengekomen en brachten advies uit 

over de nieuwe naam. Dat advies is door het bestuur overgenomen. De prijswinnaar moet 
echter nog even wachten op het bericht van de uitslag. Vanwege de huidige omstandighe-
den rond covid-19 zijn alle activiteiten opgeschort en kan er ook geen prijsuitreiking plaats-
vinden. Om die reden wordt de bekendmaking nog even tot een nader te bepalen tijdstip 
aangehouden.  

Oproep fotomateriaal 70-jarig jubileum! 

Wij zijn bijna 70! Jawel, onze oorspronkelijke vereniging is opgericht in oktober 1952. Dat 
betekent dus dat dit jaar 2022 een PLATINA-jubileumjaar is.  

Natuurlijk gaan we dat vieren. Dit zal in het najaar merkbaar worden bij allerlei activiteiten 
en er zal ook een speciale uitgave van Ons Buukske komen. 

Daarom vraagt de redactie u of u fotomateriaal heeft uit het verleden van onze mooie ver-
eniging.  

Ander beeldmateriaal (films, dia’s) of geluidsopnamen zijn natuurlijk ook zeer welkom. 

Heeft u foto’s en dergelijke, laat het dan even weten via e-mail 
naar seniorenleeuwen@gmail.com of kom op donderdagmiddag 
naar het Internetcafé om 13:30 uur. We kunnen het fotomateriaal 
dan direct inscannen zodat u het gelijk ook weer mee terug kunt 
nemen. 

We hopen op veel oude en mooie foto’s van vroeger. 

 

mailto:seniorenleeuwen@gmail.com
mailto:seniorenleeuwen@gmail.com
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50-plussers Max Vitaal! 

Zoals u ongetwijfeld weet doet onze vereniging ook veel aan belangenbehartiging voor alle 
50-plussers. Zo hebben we het Lokaal Preventieakkoord van de gemeente medeonderte-
kend en steunen we ook het Lokaal Sportakkoord. Samen met de gemeente Druten ver-
zorgt onze gemeente de website meedoeninmaasenwaal.nl. Onderdeel daarvan is het pro-
ject Max Vitaal speciaal voor de 50-plussers. Alle organisaties en verenigingen die in enige 
vorm de mogelijkheid tot bewegen aanbieden zijn via de GGD Gelderland Zuid uitgenodigd 
om hun activiteiten via dit platform kenbaar te maken.  Natuurlijk hebben wij daar direct 
gehoor aan gegeven. U vindt de activiteiten door bijgaande QR-code te scannen of door te 
gaan naar: https://www.meedoeninmaasenwaal.nl/activiteiten?gemeente%
5B0%5D=69&zoeken=Seniorenvereniging+50%2B+Beneden-Leeuwen   

Even een opmerking over kosten: op de website staat dat de kosten € 0,= 
zijn. Het gaat 
hier om de 
kosten van 
inschrijven. 
Die zijn bij ons altijd € 0,=. 
Wel moet men lid zijn of wor-
den van onze vereniging en 
de normale kosten voor de 
activiteiten voldoen. Deze 
staan onder “meer info” op de 
website. 
Hopelijk trekt de bekenmaking 
via deze website en het Max 
Vitaal boekje nieuwe deelne-
mers (en nieuwe leden) voor 

Gevonden: 2e huismeester  

In Ons Buukske van december vorig jaar stond een op-
roep voor een 2e huismeester. Al snel meldde deze zich 
aan. Gelukkig hebben we nu dus een team van 2 huis-
meester die ervoor zorgen dat Ons Huukske in techni-
sche goede staat blijft. 

Onze huismeesters zijn: Willie van Gelder en Rien Kau-
wenbergh. Dus komt u een lamp tegen die het niet doet, 
of spoelt het toilet niet goed door, of sluit een deur niet 
goed, etc. etc. meldt dit dan bij één van de huismeesters. 
Mochten ze niet aanwezig zijn, dan kunt u ook telefonisch 
melden bij Willie 06 2050 8429. 

Uitslag puzzel Ons Buukske december 2021: 

Oplossing: vogelnestje!!! Winnaars van de cadeaubon van € 7,50  geschonken door Zon-
dag & van Wel groenten en fruit zijn: Mien Versteegh, Thea Rademakers, Nellie van Zwol-
gen en Wim Reuser. 

Van harte gefeliciteerd! Ze kunnen eerdaags de bon (te besteden op de vrijdagmarkt) in de 
brievenbus verwachten. 

https://www.meedoeninmaasenwaal.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=69&zoeken=Seniorenvereniging+50%2B+Beneden-Leeuwen
https://www.meedoeninmaasenwaal.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=69&zoeken=Seniorenvereniging+50%2B+Beneden-Leeuwen
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Legpuzzels ruilen ook in coronatijd! 

In deze (corona)wintertijd doen veel mensen aan puzzelen. Daarom gaan we experimente-
ren met het ruilen van legpuzzels. Op donderdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur kunt u 
legpuzzels ruilen in de Kunstkamer van Ons Huukske. 
Het werkt als volgt: in de Kunstkamer liggen een aantal 
gedoneerde legpuzzels. Hiervan kunt u er 1 of 2 mee-
nemen onder de voorwaarde dat u zelf net zoveel leg-
puzzels achterlaat als dat u meeneemt. De legpuzzels 
moeten 500 of meer (1000; 1500; 2000) stukjes hebben 
en er mogen geen stukjes ontbreken. De legpuzzel(s) 
die u meeneemt wordt uw eigendom en u doet afstand 
van de legpuzzel die u achterlaat. Letterlijk ruilen dus. 
Vanzelfsprekend moeten de legpuzzels die u achterlaat 
ook in redelijk goede staat zijn. Let op, indien de coro-
naregels nog gelden, komt u dan met mondkapje op 
Ons Huukske binnen en houdt 1,5 meter afstand tot 
anderen.  

60 jaar getrouwd 

Je zult de pech maar hebben dat je het geluk hebt om je diamanten bruiloft te hebben in 
een corona lockdown. Piet en Nellie v.d. Hurk, beiden lid van onze vereniging, waren op 
dinsdag 28 december 2021 60 jaar getrouwd. Helaas dus niet een groot feest mogelijk. 
Daarom wel even aandacht in onze nieuwsbrief en ook omdat Nellie niet de minste is. Ze 
was tot februari 2018 maar liefst 15 jaar actief als bestuurslid van onze vereniging! Piet en 
Nellie, alsnog van harte gefeliciteerd en hopelijk straks weer gewoon feest! 

Laatste Corona nieuws 

Ons Huukske was de afgelopen maand gesloten vanwege de Lockdown. Ondertussen is 
de ziekenhuisbezetting weer behoorlijk gedaald en zijn ook de meesten onder ons al voor 
de 3e keer gevaccineerd met de zogenaamde ‘boosterprik’. Hierdoor zijn we weer weer-
baarder tegen het virus, al blijft er altijd een kans dat je alsnog ziek wordt. Dit is vergelijk-
baar met het influenzavirus (griep). Ook na de jaarlijkse griepprik kun je nog steeds ziek 
worden.  

Op 14 januari is er een persconferentie van het nieuwe Kabinet geweest en duidelijk is nu 
dat sporten ook binnen weer is toegestaan. Elders in de nieuwsbrief leest u dat onze ver-
eniging aan veel vormen van sporten (bewegen) doet. Deze activiteiten kunnen dus weer 
worden opgestart (o.a. biljarten, dansen met een glimlach, koersbal, etc.). De voorwaarde 
is wel dat de deelnemers gevaccineerd zijn en dit kunnen aantonen met de bekende QR-
code. Enkele bestuursleden beschikken over de QR-codelezer om de code te kunnen con-
troleren.  

Sommige mensen zijn ondanks vaccinatie, afstand houden, mondkapjes en desinfectie nog 
huiverig om aan bepaalde activiteiten mee te doen. Dit is begrijpelijk en we kunnen natuur-
lijk niemand dwingen om mee te doen. Maar voor hen die wel weer aan een activiteit mee 
willen doen, zullen we aangeven wat de coronaregels voor die activiteit zijn. Wanneer een 
activiteit weer wordt opgestart, zal de coördinator van die activiteit contact opnemen met de 
reguliere deelnemers. Op 25 januari a.s. horen we hopelijk dat er nog meer versoepelingen 
mogelijk zijn. Uitgaande van het positieve zullen dan ook andere niet-sportactiviteiten weer 
kunnen plaatsvinden zoals BINGO op 7 februari en Pub quiz op 25 februari en alle andere 
reguliere activiteiten. 


