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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.  

Loskoppeling AOW en Minimumloon 
Als vereniging hebben wij geen politieke kleur en steunen ook geen politieke partij. Als ouderen 
volgen we meestal van nature wat onze regering ons voorschrijft. Maar soms beslist de rege-
ring iets wat ons allen raakt. Zoals in 1956 toen op basis van de Noodwet uit 1947 van Vadertje 
Drees de AOW werd ingevoerd. Dat was natuurlijk het mooiste wat gepensioneerden kon over-
komen. 
Nu dreigt het slechtste te gebeuren dat gepensioneerden overkomen kan: het nieuwe kabinet 
heeft ondanks het feit dat de meerderheid van de 2e kamer tegen de loskoppeling van de AOW 
en het minimumloon toch besloten niet de meerderheid van de kamer te volgen en de loskop-
peling toch door te zetten. Dit betekent dat voor het AOW-gedeelte al onze leden (en niet-
leden) niet langer meer kunnen rekenen op een AOW die de algemene loon- en prijsstijging 
volgt.  Niet alleen is het besluit van het kabinet ondemocratisch, het betekent ook dat we er in 
koopkracht op achteruit zullen gaan. En hoewel het kabinet belooft met een reparatie via de 
ouderentoeslag wellicht voor de armsten onder ons op korte termijn wat compensatie te bie-
den, betekent het loskoppelen dat we er in de toekomst langzaam maar zeker als ouderen alle-
maal in koopkracht op achteruit gaan. En dat terwijl degenen die een aanvullend pensioen heb-
ben al vele jaren geen indexatie van hun aanvullend pensioen hebben gezien door de door het 
kabinet opgelegde rente-regels voor de pensioenfondsen. We gingen er dus al langzaam op 
achteruit, maar door lage inflatie viel dat niet zo hard op. Met de huidige inflatie zal dat alle ou-
deren echt pijn in de portemonnee gaan 
doen. De ouderenbonden stuurden al een 
bericht naar de 2e kamer vóór het debat 
waarin het kabinet vervolgens besloot het 
verzoek van de bonden en de meerderheid 
van de kamer te negeren. De vraag is nu of 
we maar weer gewoon moeten doen wat de 
regering zegt en berustend in groeiende 
armoe moeten gaan leven.  
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Corona update: we gaan los! 
 
Na twee jaar van telkens weer wisselende coronamaatregelen, die met name bedoeld wa-
ren om de druk op de IC’s van de ziekenhuizen te beperken, gaan we nu eindelijk, in navol-
ging van andere ontwikkelde landen (o.a. Noorwegen, Zweden en Denemarken), de maat-
regelen in belangrijke mate afschaffen. De maatregelen waren de afgelopen 2 jaar niet al-
tijd duidelijk gecommuniceerd. Voor verenigingen zoals de onze waarbij een belangrijke 
sociale rol vervuld wordt voor de kwetsbare groep oudere personen moesten de maatrege-
len ook nog laagdrempelig worden uitgevoerd. Gelukkig ontstond er mede dankzij de inzet 
van bonden als onze KBO, een door het Ministerie van VWS goedgekeurde reeks Handrei-
kingen voor Buurt- en Clubhuizen. Daar hebben we ook regelmatig uit moeten citeren om 
aan te geven wat wel en niet mogelijk was in Ons Huukske. Nu is dat eindelijk voorbij en 
kunnen we simpel stellen: we gaan weer los! Vanaf 25 februari mag alles weer zoals vóór 
corona. En ook voor corona gold de opendeur voor onze oudere leden: wees voorzichtig 
met elkaar, zorg goed voor jezelf (hygiëne) en blijf even thuis als je een besmettelijke ziek-
te hebt (griep, zware verkoudheid of corona). 
 
Uitreiking prijsvraag nieuwe naam 
 
De jury had al vele weken geleden een nieuwe naam voor onze vereniging gekozen uit de 
inzendingen die er zijn ontvangen na de oproep in onze media (Buukske, Facebook, websi-
te, App) en de oproep die in de Maas & Waler en Blik op Beneden Leeuwen heeft gestaan. 
De prijs voor de winnaar is een diner-bon t.w.v. € 100,00 te besteden bij Meraqi. Helaas 
kwam toen de lock-down en moesten de restaurants weer dicht. Inmiddels zijn de restau-
rants weer geopend, dus kan de prijsuitreiking plaatsvinden. De juryleden Jos en Rinie zul-
len de prijs uitreiken aan Stieneke Reuvers. Zij verzon de nieuwe roepnaam voor onze ver-
eniging van actieve 50-plussers in Beneden-Leeuwen. Meer hierover in Ons Buukske in 
maart. 

Legpuzzels ruilen: nu ook aparte hoek Jan van Haasteren Puzzels 
 
Op donderdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur kunt u legpuzzels ruilen in de Kunstkamer 
van Ons Huukske, het onderkomen van de vereniging aan de Zonnebloemstraat 3 (ingang 
via de poort aan de Seringenstraat) in Beneden-Leeuwen. Het werkt als volgt: in de Kunst-
kamer liggen een aantal gedoneerde legpuzzels. Hiervan kunt u er 1 of 2 meenemen onder 
de voorwaarde dat u zelf net zoveel legpuzzels achterlaat als dat u meeneemt. De legpuz-
zels moeten 500 of meer (950; 1000; 1500; 2000) stukjes hebben en er mogen geen stuk-
jes ontbreken. De legpuzzel(s) die u mee-
neemt wordt uw eigendom en u doet af-
stand van de legpuzzel die u achterlaat. 
Letterlijk ruilen dus. Vanzelfsprekend moe-
ten de legpuzzels die u achterlaat ook in 
goede staat zijn. Op veler verzoek is bij 
deze ruilpuzzels een aparte hoek met Jan 
van Haasteren legpuzzels toegevoegd. 
Hiervoor geldt, net als voor de andere puz-
zels, dat de ingeruilde puzzel compleet en 
in goede staat moet zijn. Daarbij geldt nog 
één andere belangrijke regel: een Jan van 
Haasteren legpuzzel is alleen om te ruilen 
tegen een eveneens Jan van Haasteren 
legpuzzel.  
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Jeanne gaat met pensioen  
 
Jeanne de Weijert heeft haar sporen 
wel verdiend bij onze vereniging. Ze 
heeft vele jaren in het bestuur geze-
ten, waar ze op 20 maart 2013 als lid 
begon. Naast die rol heeft ze ook 
vele jaren gezorgd voor de coördina-
tie van de verspreiding van de Ons, 
de Nieuwsbrieven en Ons Buukske 
(waar ze en passant ook de eindcon-
trole van deed). De laatste jaren was 
ze bij alle leden ook bekend voor 
haar rol als Ledenadministrateur. 
Alle aanmeldingen, wijzigingen en 
afmeldingen liepen via haar. Naast 
haar bestuurlijke taken was Jeanne ook als vrijwilligster actief bij van alles en nog wat in 
onze vereniging. Ze was altijd bereid om voor iedereen klaar te staan, had altijd tijd voor 
een praatje met iedereen en je kon altijd een beroep op haar doen. We zullen haar in het 
bestuur allemaal erg gaan missen. Gelukkig blijft Jeanne wel actief als lid, dus zullen we 
haar nog regelmatig bij activiteiten zien, waarbij ze ongetwijfeld zo nu en dan de helpende 
hand zal bieden.  

(op)nieuw: Klussendienst  
 
Extra handjes of even hulp nodig, omdat u dat zelf niet (meer) kunt? Heeft u een klusje 
zoals een schilderijtje of lamp ophangen? Een extra stopcontact of een verstopping/
lekkage verhelpen? Iets in huis repareren? Een kast in elkaar zetten of juist afvoeren? Een 
zolder of schuur opruimen etc.? Dan is er nu weer te-
rug van weggeweest: de Klussendienst voor leden van 
onze vereniging. De Klussendienst wordt bemand door 
Henk van den Brenk. Henk heeft twee rechterhanden 
en kan u met van alles helpen zolang het niet te groot, 
complex of te technisch is. Henk is 54 jaar en woont 
drie jaar in Beneden-Leeuwen, samen met zijn partner 
die hier geboren en getogen is. Al jaren hielp Henk bij 
de op- en afbouw van de Dag van Leeuwen en hij vindt 
het fijn weer iets voor Beneden-Leeuwen te kunnen 
doen. Vooralsnog doet Henk alle klusjes vrijwillig (voor 
een bakje koffie?). Hij heeft zelf gereedschap, maar 
eventuele materiaalkosten zijn natuurlijk voor uw reke-
ning. Hoe kunt u Henk bereiken?  Het liefst via email 
Kleineklussendienst@gmail.com, met uw vraag en 
eventueel foto's. Maar u kunt Henk ook bellen: 06 5355 
1883. 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 20 april. 
 
Belangrijke mededeling voor alle leden van onze vereniging: in afwijking van voorgaande 
jaren vindt de Algemene Ledenvergadering (de zgn. ALV) dit jaar niet plaats eind maart, 
maar op woensdag 20 april 2022. Een datum om alvast in de agenda te noteren! 
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Gezocht: nieuw bestuurslid!  
 
Elders in de nieuwsbrief heeft u het al kunnen lezen: Jeanne de Weijert gaat met pensioen 
en het bestuur verlaten. Dit betekent sowieso een groot verlies voor het bestuur, maar ook 
vanzelfsprekend dat er behoefte is aan een nieuw bestuurslid. Sommige taken van Jeanne 
zijn al herverdeeld onder de bestuursleden. Enkele permanent, zoals de ledenadministratie 
die nu wordt bijgehouden door de penningmeester Theo 
de Leeuw, en enkele tijdelijk, zoals de coördinatie van de 
verspreiding van onze gedrukte media. Daarnaast zijn er 
nog vele taken binnen het bestuur die om invulling vra-
gen. Zo zijn wij voornemens om meer themamiddagen te 
gaan organiseren en gaan we ook in de weekenden en 
de avonden nieuwe activiteiten organiseren. Bovendien 
bestaat de vereniging in 2022 70 jaar en dit platina jubile-
um moet natuurlijk op de juiste wijze gevierd worden. Ook 
hier is veel voor te regelen. Kortom, heeft u zin om de 
handen uit de mouwen te steken en lid te worden van het 
bestuur van onze mooie vereniging? Neem dan contact 
op met onze voorzitter Peter Verver tel. 06 137 009 45 of 
stuur een e-mail naar seniorenleeuwen@gmail.com. 

Open Historische Pubquiz start weer: 25 februari 
  
Vrijdag 25 februari a.s. is er weer een Historische Pubquiz, met muziek-, foto- en trivia- 
vragen. Dit keer over begin jaren 90. De vragen worden toegelicht en geïllustreerd met his-
torische foto’s en tv-beelden uit oude tv-uitzendingen zoals Top Pop en het NOS Journaal. 
Toegang voor leden is € 3,50. Nieuw is dat ook niet-leden welkom zijn, bijvoorbeeld als 
introducee. Niet-leden betalen € 7,=.  De eerste 0.0% consumptie is gratis. Volgende con-
sumpties volgens het standaardtarief in Ons Huukske. 

Tijd voor de inkomstenbelastingaangifte 
 
Het is weer de tijd van de bekende blauwe enveloppen. Er moet weer inkomstenbelasting-
aangifte worden gedaan. Wilt u hulp bij de belastingaangifte? Dan kunt u deze weer gratis 
krijgen van onze vrijwillige belastingconsulenten. In onze vereniging zijn 2 leden zoals u en 
ik, maar dan met ervaring en doelgerichte opleiding van het KBO, die u geheel vrijwillig 
ondersteunen met de belastingaangifte, geheel volgens de regels van de privacywet 
(AVG). Zo hoeft u niet aan uw buren, iemand van de gemeente of uw kinderen te vragen 
om het te doen. Gegevens van uw belastingaangifte komen gegarandeerd niet terecht bij 
het bestuur, de gemeente of anderen dan de belastingdienst. Wilt u hulp? Bel dan voor een 
afspraak met Ellie Baartmans-Vonk 06 2232 8490 of Atie Verheijden 0487 592372. 
 
Zijn er leden die als Griendwerker de eendenkooi willen helpen restaureren? 
 
De heer Kosterman is als vrijwilliger werkzaam voor Staatsbosbeheer en wil met een groep 
vrijwilligers de Eendenkooi aan de Goorstraat 2 in Beneden Leeuwen restaureren, zodat de 
natuurlijke leefomgeving voor planten en dieren hier terugkomt. Er is sprake van achterstal-
lig onderhoud, het broedseizoen begint in maart/april maar er is genoeg te doen aan riet-
schermen, een vangpijp opknappen en wilgengroen! De eendenkooi heeft een omvang van 
1-1,5 hectare en het zou mooi zijn als er zich vrijwilligers melden die graag buiten zijn in de 
natuur, die erom geven en een steentje willen bijdragen en die het natuurlijk ook leuk vin-
den om te doen. Heb je belangstelling? Neem dan telefonisch contact op met de heer Kos-
terman: 


