
   

 

CONTACTBLAD VAN, VOOR, OVER ACTIEVE 50 PLUSSERS 
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Actieve 50-plussers vereniging Beneden Leeuwen    
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LENTE 

Eindelijk is het zo ver.  Vanaf 
vrijdag vijfentwintig februari is 
bijna alles weer terug naar wat 
wij noemen normaal. 

Het verlangen van jong en oud 
is groot om weer die dingen te 
doen waar ze energie uit ha-
len en/of waar ze van kunnen 
genieten. Coronatijd heeft lang 
geduurd. Knap hoe het over-
grote deel van de jongeren en 
ouderen er mee om is gegaan. 
Chapeau. 

Ons Huukske is dus ook weer helemaal open. WELKOM. 

We zien dat er onder een deel van onze leden de angst voor Corona er nog goed 
in zit. Bij het opstarten van de activiteiten, durven nog niet alle leden de stap naar 
Ons Huukske te maken. 

Ik denk dat Corona, helaas,  onder ons blijft net zoals een flinke griep. We zullen, 
en zeker de zwakkeren onder ons, net zoals bij een griep preventief gevacci-
neerd worden en er zullen helaas ook mensen die er gevoelig voor zijn aan over-
lijden. De maatschappij op slot zetten op dezelfde wijze als tot nu toe gehanteerd 
zal niet gauw meer gebeuren .  

Beste leden en belangstellenden: vindt de weg weer naar Ons Huukske.  

 

“Lawn Bowls” , dat is iets voor U…….  

U geeft zich toch ook op om iedere week op donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 
uur van september t/m april mee te doen met een van de meest populaire spor-
ten: “Lawn Bowl”. 

Deze sport is al honderden jaren oud en vooral in Engeland populair. Het lijkt een 
beetje op  “jeu de boule” en vraagt ontzettend veel behendigheid. Wij noemen het 
“Koersbal”. 

Goede oefening voor coördinatie, concentratie en natuurlijk bovenal gezelligheid. 
U hoeft geen doorgewinterde buitensporter te zijn, want koersbal speelt zich bin-
nen af. Geeft u op, want de huidige groep wil graag verder.  

Opgeven kan bij Theo de Leeuw, zie voor tel.nr. in dit Buukske 

Peter Verver 
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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 06-57033388 

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 
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Kranten uit de oude doos 

Deze keer nog geen artikel uit het Historisch krantenarchief dat onze vereniging 
gekregen heeft van Therus van Sommeren, maar een verhaal dat opgedoken is bij 
een van onze leden. 

Zeldzame jachtbuit nooit meer geëvenaard! 

Tijdens het opruimen van de zolder komen er prachtige verhalen te-
voorschijn. 

Bij de familie Gerard van den Hurk uit de Liesterstraat werd nevenstaand artikel uit 
de krant van 1947 gevonden in een oud foto-
album. De vader van Gerard, de heer Janus 
van den Hurk, geboren 1912 en overleden in 
1995, was al jong in het veld te vinden. Ge-
rard vertelt: “toen mijn vader  weer eens met 
het jachtgeweer in het veld liep, zag hij een 
imposante vogel die zijn richting uit vloog.” 
Het was bijzonder imponerend en bedrei-
gend. Janus legde het geweer aan en de vo-
gel kwam voor zijn voeten terecht. Het bleek 
een monnikskapgier te zijn, nog nooit in Ne-
derland gezien. Normaliter leven de vogels in 
zuid Europa, Azië en Japan. 

Met de monnikskapgier op de fiets 
naar huis 

Goede raad is duur en wat moet je dan met 
zo’n bijzondere vogel. Een grote gier van 100
-110 cm lang, met een gewicht van 7 - 12,5 
kg ligt voor je voeten. Wat te doen met zo’n 
grote zeldzame vogel? Gerard vertelt: “mijn 
vader kende de heer Karel Derks uit Druten, die wilde deze grote vogel wel heb-
ben en kocht hem voor het bedrag van  

50 gulden, een kapitaal in die tijd”. De heer Derks bracht hem meteen naar de pre-
parateur in Deventer om hem op 
te laten zetten. Maar het verhaal 
kreeg nog een staartje. Enige 
tijd later stond de politie bij va-
der van den Hurk op de stoep 
en maakte een proces-verbaal 
op, omdat het een beschermde 
vogel was. Hoe kwam de politie 
er nu achter dat deze grote 
monnikskapgier geschoten 
was? “Dat was niet zo moeilijk”, 
zegt Gerard, “toentertijd hadden 

De vleugels van de monnikskapgier hebben een 
spanwijdte van 250-295 cm. 
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de mensen niet meer dan een oude fiets. Dus de imposante vogel werd op de ba-
gagedrager van de oude fiets vastgemaakt en zo toog mijn vader naar de Zijveld 
87 waar hij toen woonde. Dat viel wel op en werd gezien door meerdere personen 
en doorgebriefd naar de veldwachter. Ook al protesteerde de jager en verklaarde 
hij uit zelfverdediging gehandeld te hebben omdat het beest hem aanviel het pro-
ces-verbaal bleef”. Gerard weet niet meer wat het hem toen gekost heeft, maar dat 
zal wel een rib uit zijn lijf geweest zijn. De justitie legde beslag op het dier en zou 
later uitwijzen aan wie de vogel zou worden toegewezen. De monnikkapsgier is 
naar het Museum Naturalis gegaan in Leiden, aldus Gerard. Of hij daar nog in 
het bezit is en te zien, dat is niet bekend. 

Pachter van de eendenkooi in het Leeuwse veld 

“Mijn vader was al vanaf de oorlog in 1945 werkzaam op de eendenkooi in de 
Kooistraat te Boven Leeuwen”, vertelt Gerard. In 1956 komt deze kooi in handen 
van mr. J.H. Pastoors uit Eindhoven en is de kooiker A.G. van der Hurk uit Bene-
den-Leeuwen en deze registratie loopt door tot 1989. (Volgens de website; een-
denkooien in Maas en Waal) 

Mijn vader zorgde dat de vangpijp goed op orde 
bleef. Hij ving zomaar 4 a 5 grote zakken vol wilde 
eenden. Die konden niet op het fietske mee naar 
huis. Dus dan werd Van Gent en Loos ingescha-
keld om de vogels op de kooi op te halen. De een-
den werden dan verkocht aan een poelier en dat 
was een mooie bijverdienste in die jaren. Want je 
kon er niet van leven, het was slechts een hobby. 
Later werden de eendenkooien aangekocht door 
het Staatsbosbeer en zijn verschillende eenden-
kooien helemaal vervallen. 

Tegenwoordig worden er weer vrijwilligers gezocht 
om de Eendenkooi aan de Goorstraat 2 in Bene-
den Leeuwen op te restaureren. Zie onze Nieuws-
brief van Februari. (info: de heer Kloosterman: 

0623129805) 

Hier de heer v.d. Hurk voor zijn woning in 1976. 

Marian van Leeuwen              

BINGO! 

Gelukkig zijn de mondkapjes en de anderhalve meter maatregel niet meer nodig 
en kunnen we weer gezellige Bingo middagen houden. Dit doen we iedere 1e 
maandag van de maand. Dus noteer vast de komende Bingo middagen: 4 april, 2 
mei en 6 juni! Zaal is open om 13:30 aanvang Bingo om 14:00 uur. Neem een 
grote tas mee om alle prijzen mee naar huis te nemen. 
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Vrijwilliger in beeld 

Rien Kauwenbergh 

Wie zegt U? Rien Kauwenbergh, de man die zich 
spontaan aangemeld heeft als de 2e huismeester 
van onze vereniging naast Willie van Gelder. 
Rien woont sinds één jaar in Beneden Leeuwen 
en komt van den Overkant, zoals wij dat zeggen. 
Zijn laatste woonplaats was Kerk-Avezaath, eer-
der woonde hij lang in Tiel. Rien en zijn vrouw 
Elida zochten een fijne plaats om na zijn pensio-
nering te gaan wonen. Ons mooie dorp met de 
vele winkels sprak ze erg aan. De mentaliteit en 
de gemoedelijkheid van de inwoners deed hun 
besluiten, om juist hier te zoeken naar een ge-
schikt appartement. “We hebben geluk gehad dat 
we dit gevonden hebben” zegt Rien. “We voelen 
ons hier helemaal op zijn plaats. Na al die jaren 
Tiel en omgeving kunnen we hier genieten van 

het dorpse en het niets meer moeten, maar alleen leuke dingen doen:.  

De roots van Rien liggen in Echteld 

“Hoe dat zo?”, vraag ik aan Rien. “Mijn vader was draglinemachinist. Hij werkte in 
de begin jaren 50 mee aan het bouwen van de  nieuwe Prins Bernard sluis in Tiel. 
Tijdens een wandeling na de arbeid kwam hij op de dijk bij Echteld mijn moeder 
tegen, dat was meteen raak”, zegt Rien. “Mijn moeder woonde in een dijkwoning 
langs het kanaal. Na enige tijd werd er getrouwd en gingen ze in een salonwagen 
wonen. Dat was toen heel gewoon, de arbeiders woonden in salonwagens die 
dicht bij het werk stonden. Als het project klaar was en zich weer een andere gro-
te klus aandiende, dan verhuisden ze -bij wijze van spreken- met de salonwagen 
naar de andere kant van het land. Na de bouw van de Sluis in Tiel vertrok de fa-
milie met de salonwagen naar Zeeland, want daar was veel werk aan de winkel 
i.v.m. de watersnood van 1953 die net voorbij was”. In Zeeland breide het gezin 
uit met 3 jongens, waarvan Rien de jongste die was geboren in 1956. Het gezin 
verhuisde met de salonwagen naar verschillende plaatsen in ons land, waar zijn 
vader werk had. In die tijd zijn er nog 2 jongens geboren.  

Kleine Rien was spoorloos  

Rien vertelt nog een mooie anekdote. “Die salonwagen was best groot, er was 
een mooie woonkamer/keuken, een grote slaapkamer voor mijn ouders en nog 
een kleine slaapkamer, waar 4 stapelbedden in stonden voor de kinderen. Toen ik 
ongeveer 2 jaar oud was, waren mijn ouders mij een keer kwijt. Stad en land werd 
afgezocht en de hele buurt werd ingezet om mij te zoeken, maar ik werd niet ge-
vonden. Uiteindelijk kwam iemand op de slaapkamer van mijn ouders en trokken 
ze het bed van mijn vader en moeder los, daar lag ik heerlijk te slapen. Weggedo-
ken onder de dekens”. 
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Bouw van de tweede sluis 

“Uiteindelijk zijn mijn ouders weer teruggaan naar Tiel in 1963, toen het tweede 
deel van de Prins Bernardsluis gebouwd werd”. Dit was  het grote deel van de 
sluis voor de Duwvaart. De sluis heeft veel betekend in de familie, want ook zijn 
opa van vaderskant werkte mee aan de sluis. 

“Inmiddels werd de salonwagen 
toch te klein met 5 opgroeiende 
kinderen en hadden mijn ouders 
een huis in Tiel gekocht” volgens 
Rien.  Daar zijn ze nooit meer 
weggegaan, omdat zijn vader 
vaak lang van huis was om de 
kost te verdienen, was het voor 
zijn moeder een hele klus om de 
5 jongens groot te brengen. 

“Wij konden vaak terecht bij opa 
en oma  “schaapjes” de ouders 
van moeder, met dat mooie plek-
je aan de dijk in Echteld. Later ben ik ook bij de voetbalclub in Echteld gegaan en 
had veel vrienden daar”. 

Afspraak is afspraak 

“Wat heb je voor werk gedaan Rien?” “Ik heb van jongs af aan in de bouw ge-
werkt”, zegt Rien. “Ik zat nog op de MTS in Utrecht, toen ik al mee ging bouwen 
aan de kantine van de voetbalclub in Echteld. Daar leerde ik timmeren en alle 
bouwwerkzaamheden, dat kwam mij later goed van pas bij het bouwen van een 
eigen huis. Na de MTS heb ik bij diverse bouwbedrijven gewerkt. In 1991 toen ik 
35 jaar was, ben ik ZZPer geworden. Eerst lang gewerkt in de keukeninstallaties 
en tegelwerken en daar kwam later  badkamerinstallaties bij. Voor dit werk moet 
je de afspraken nakomen Als je klanten belooft dat de keuken in één week ge-
plaatst wordt, dan moet dat ook zo zijn. Ook al heb je veel tegenslagen, afspraak 
is afspraak! Ik heb dit werk altijd met veel plezier gedaan, nooit een dag ver-
zuimd. Dan hoef je niet te adverteren. Je krijgt voldoende werk door mond op 
mond reclame. Het klussen zit mij in het bloed. Dit appartement heb ik ook gron-
dig aangepakt, nieuwe badkamer en keuken en van alles”.  

Na Tiel en Kerk-Avezaath geland in Leeuwen  

“Wij hebben 45 jaar in Tiel gewoond op verschillende plekken en later nog 13 jaar 
in Kerk-Avezaath. Wij hebben 2 dochters en 3 kleinkinderen die wonen ook in 
Kerk-Avezaath. Dus dat was wel handig met oppassen Inmiddels zijn de kleinkin-
deren zo groot dat ze niet veel oppas meer nodig hebben.  

Hier in Beneden Leeuwen hebben we onszelf meteen aangemeld bij de Senioren-
vereniging. Ik vind het ook leuk om me dan in te zetten voor de vereniging. In het 
laatste Buukske las ik           
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de oproep voor een 2e huismeester en  dat sprak me meteen aan. Als je bij een 
vereniging zit moet je af en toe de handen uit de mouwen steken” zegt Rien.  Zo-
als u elders in dit Buukske kunt lezen zijn er alle verschillende klussen geklaard! 
Zijn ervaringen als jarenlange ZZP er in de bouw komen nu goed van pas. Hij is 
van  alle markten thuis. Ook zijn vrouw wil zich graag inzetten voor de Senioren 
vereniging. Elida is bezig met het opzetten van de activiteit bloemschikken, daar 
heeft ze heel veel zin. Samen hebben ze ook veel vrijwilligerswerk gedaan bij het 
bouwen van de wagens voor het fruitcorso. 

Nog meer hobby’s? 

Behalve het klussen is Rien een voetbal liefhebber en 
houdt hij van  klaverjassen op de vrijdagmiddag. “Daar 
ben ik fanatiek in”, zegt hij. Nu het voorjaar er weer 
aankomt, gaan Rien en zijn vrouw er graag weer op uit 
met de caravan. Spanje en vooral Benidorm zijn de 
favoriete vakantie bestemming. Behalve in de zomer-
vakantie willen Rien en Elida ook graag in Spanje 
overwinteren. In de coronatijd is dit er niet van geko-
men en uitgesteld naar later.  

Fijn dat we je wat beter hebben leren kennen Rien, we 
wensen jullie een mooie tijd bij onze vereniging en veel 
woonplezier in Lauwe! 

Marian van Leeuwen 

Pubquiz 

Voortaan is er iedere 2e vrijdag van de maand ’s avonds weer een Historische 
Pubquiz, met muziek-, foto- en trivia- vragen. Telkens over personen en gebeurte-
nissen in binnen- en buitenland uit de jaren 90. De vragen worden toegelicht en 
geïllustreerd met historische foto’s en tv-beelden uit oude tv-uitzendingen zoals 
Top Pop en het NOS Journaal. Er zijn 2 fotorondes, 3 muziekrondes en 3 oud 
nieuws vragenrondes. Er zullen weer veel “weet je nog…” en “ho, ja …” momen-
ten zijn.  

Toegang voor leden is € 3,50. Nieuw is dat ook niet-leden welkom zijn, bijvoor-
beeld als introducee. Niet-leden betalen € 7,=.  Meedoen kan in teams  van 2 tot 

maximaal 5 personen. Natuurlijk is er een pas-
sende hoofdprijs voor het winnende team en een 
poedelprijs voor het team met de minste punten. 
De eerste 0.0% consumptie is gratis. Volgende 
meer bij een Pubquiz passende consumpties zijn 
volgens het standaard tarief in Ons Huukske. De 
data voor de Pubquiz zijn: 8 april, 13 mei en 10 
juni! Zaal open om 19:00 uur aanvang Pubquiz 
19:30 uur. Einde, als we klaar zijn met napraten 
en -borrelen.  
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Belangenbehartiging 50-plussers – dat wat u aangaat. 

Zoals u ongetwijfeld weet behartigt onze vereniging de belangen van alle 50-plussers 
en die van onze leden in Beneden-Leeuwen in het bijzonder. Sommige zaken daarvan 
zijn zichtbaar en persoonlijk, zoals onze vrijwillige ouderen adviseurs, onze belasting-
hulpen, onze klussendienst en onze internet/computer en smartphone vrijwilligers van 
het internet café. Meer algemene zichtbare belangenbehartiging doen we onder ande-
re door middel van themamiddagen zoals de themamiddag over “Veilig internetten” en 
de themamiddag over “Klimaatverandering en energiebesparing”. Ook de komende 
maanden van dit jaar zullen er diverse themamiddagen worden georganiseerd. 

Andere zaken gebeuren meer op de achtergrond, maar daar wordt ook wel veel werk 
verricht. Zo hebben we vertegenwoordiging in de Adviesraad voor het Sociaal Domein 
van de Gemeente West Maas en Waal, waar maandelijks in de avonduren wordt ver-
gaderd. Tevens zijn we deelnemer in het Lokaal Preventie- en Sportakkoord.  Ook 
hebben we deel in het Kringberaad overleg met de 50+ verenigingen uit de andere 7 
dorpen. Dit kringberaad heeft naast onderling overleg ook 2 maal per jaar overleg met 
de wethouder en de beleidsmedewerker voor het Sociaal Domein. In het laatste ge-
sprek met hen bespraken we onder andere: 

Dat de gemeente de Vrijwillige Ouderenadviseurs meer onder de aandacht zal gaan 
brengen via gemeenteberichten en partners in de media. 

Het fenomeen deelauto’s op verzoek van de gemeente, waarbij we aangaven dat nu 
veel geld steken in deelauto’s niet zinvol is volgens het Kringberaad. De gemeente kan 
beter na corona crisis de behoefte peilen bij de doelgroep en er daarna eventueel 
meer publiciteit er aan besteden. 

Veilig verkeer in West Maas en Waal: We gaven de volgende handreiking aan de ge-
meente: neem contact op met bijv. Vielig Verkeer Nederland voor adviezen hoe het 
gedrag aan te passen van weggebruikers. Van automobilisten naar 30 km/uur in de 
dorpen (signaalpalen; kruispuntaanpassingen/verhogingen, etc. maar ook voorlich-
ting). Maar ook richting ouderen: hoe veilig te fietsen met de elektrische fiets. En jon-
geren: rekening houden met auto’s die geen rekening houden met uit school komende 
snel overstekende fietsers. Hierbij hebben we specifiek aandacht gevraagd voor de 
gerenommeerde gevaarlijke kruisingen in Beneden-Leeuwen zoals Seringenstraat-
Rozenstraat en Rozenstraat-Beatrixstraat. 

We vroegen de gemeente meer bekendheid geven aan de meldingsmogelijkheden 
stoep en straat problemen bij de gemeente: de mijn gemeente app, maar ook gewoon 
telefonisch. 

Ook vroegen we de gemeente om via de VNG of Regionaal aan de landelijke politiek 
door te geven dat loskoppeling AOW-Minimumloon voor ons niet acceptabel is en al-
leen maar zal leiden tot meer armoede en dus meer uitgaven in het Sociaal Domein 
van de gemeente. 

Tevens vroegen we de gemeente om een volledige bestuurdersaansprakelijkheidsver-
zekering voor alle vrijwillige bestuurders van alle statutaire verenigingen in de ge-
meente te regelen. Dit in het kader van de WBTR (zie statutenwijziging in agenda 
ALV) en omdat de huidige gemeentelijke verzekering te beperkt is. 

Tenslotte vroegen we naar de voortgang Openbare toiletten in West Maas en Waal.In 
de rondvraag vroegen we de wethouder om in B&W en de Raad te onderzoeken en 
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Bestuurlijk Jaarverslag 2021 

De samenstelling van het bestuur was: 
Dhr.       Peter Verver                       Voorzitter  
Dhr.       Gé van Hees                      Secretaris / waarnemend voorzitter 
Mevr.     Jeanne de Weijert              2e secretaris / ledenadministratie  
Dhr        Theo de Leeuw                   penningmeester 
Mevr.     Willie Zondervan                 2e penningmeester            
Mevr.     Riet Maas                           bestuurslid 
Mevr.     Lies van Gelder                  bestuurslid 
Mevr.     Erna van Oijen                   bestuurslid        
Dhr.       Jan  Baartmans                  bestuurslid  

Ondersteuning van het bestuur: 
Ca. 60 vrijwilligers voor schoonmaak, bezorgen ONS, nieuwsbrieven en ons 

Buukske”, onderhoud en beheer Ons Huukske, begeleiding activiteiten, gastvrou-

wen 

Ledenaantal en mutaties: 
Opzeggingen                : 27 leden                       Overleden         : 22.leden  
Verhuizingen                : 5 leden                              
Nieuwe leden               : 44 leden                       per 31-12-2021  : 640 leden              

bespreken de verhoging van de toeslagen grens in onze gemeente van 110% van de 
bijstandsnorm naar 120% of 130% zoals bij buurgemeenten het geval is. 

Met het voorlaatste was de wethouder al aan de slag gegaan onder meer met de Ho-
ge Nood App. 

Tegenover de overige punten was de houding van de wethouder en de beleidsmede-
werker in het algemeen positief te noemen en het één en ander zou worden opgepakt 
hoewel er natuurlijk geen harde beloftes konden worden gedaan. 

Buiten het overleg van het Kringberaad om heeft onze vereniging, als grootste vereni-
ging van de gemeente, ook rechtstreek overleg in Ons Huukske tussen ons Algemeen 
Bestuur en de wethouder en beleidsmedewerker. Zo komt er een apart overleg met de 
beleidsmedewerkers zorg en wonen over de woonzorg visie waarin ook het onderzoek 
dat we met de studenten van Fontys hebben gedaan wordt meegenomen. Binnenkort 
werkt de gemeente ook mee aan een themamiddag voor 50 – 65 jarigen rondom hun 
toekomstig wonen en lekker leven in Lauwe. 

Om onze belangenbehartiging te ondersteunen onderhouden aangewezen bestuur-
ders verder ook nog contact met instellingen zoals GGD Gelderland Zuid, KBO Bra-
bant en Sociom.  Kortom zoals u ziet er is de nodige aandacht en investering in de 
zichtbare en onzichtbare behartiging van de belangen voor 50-plussers, uw belangen. 
Dit kan ook alleen maar door uw steun. Door lid te blijven en actief mee te doen met 
activiteiten, door vrijwilligerswerk en door anderen te wijzen op het belang en plezier 
van het lidmaatschap van onze mooie vereniging. Dank daarvoor. 
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Vergaderingen: ( waarvan diverse vergaderingen digitaal via teams of Zoom) 

In 2021 hebben we de algemene ledenvergadering digitaal gehouden. 11 formele 
en 1 extra bestuursvergadering en 22 DB vergaderingen. Ook zijn diverse be-
stuursleden informeel en in wisselende samenstelling bij elkaar gekomen om prak-
tische zaken te bespreken, waarbij meerdere bijeenkomsten met commissies o.a. 
met betrekking tot de WBTR. 

Externe vergaderingen of bijeenkomsten waaraan een afgevaardigde of af-

vaardiging van het bestuur aan deelnam. En overleg met andere instanties.. 

-Vergaderingen, themabijeenkomsten van KBO kring Brabant en jaarvergadering 
KBO 
-Bijwonen bespreking gemeente samen met andere kringen West Maas en Waal, 
-Bijwonen overleg kringberaad seniorenverenigingen West Maas en Waal, 
-Vertegenwoordiging in Adviesraad Sociaal Domein, 
-Diverse bijeenkomsten waarbij wij samen met Fontys Eindhoven het project 
woonvormen in West Maas en Waal hebben onderzocht incl. een eindpresentatie 
van de studenten. 
-De herdenking oorlogsslachtoffers 4 mei ( niet doorgegaan, wel krans gelegd 
door 2 bestuursleden) 
-11 a 12 vergaderingen van de redactiecommissie 
-Bijeenkomst met alle kartrekkers/ woordvoerders  
-Themamiddag Klimaatverandering, 
-Themamiddag Veilig Internetten 
-Lezing van de Energy coaches 
-(Her) openingsfeest na ‘corona’ bij Café Janssen-Steenbergen  
-NL Doet  
 

Activiteitengroepen: 

Alle Activiteiten van de Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen staan vermeld 
op het verzamelblad in Ons Buukske dat 3-maandelijks verschijnt. Bovendien 
staan alle activiteiten op onze website en de App W&M online. En waar nodig 
wordt het kort van te voren vermeld op facebook. Voor informatie over een of 
meer van deze activiteiten staat de contactpersoon genoemd inclusief zijn of haar 
telefoonnummer. 

Deelnemers , respectievelijk  gemiddeld aantal deelnemers per activiteit:  

5-daagse reis en 1 daagse reis  .. (niet doorgegaan ) 
Vrijwilligersdag     .. ( niet doorgegaan ) 
Kerstviering     .. ( niet doorgegaan ) 
Adviseren Ouderen    regelmatig, afhankelijk van aanvraag 
Belasting advisering    regelmatig, afhankelijk van aanvraag 
Biljartclub      46 leden 
Bingo       45 deelnemers 
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Boetseren      10 deelnemers 
Bowling      12 deelnemers 
Bridgecursus     12 deelnemers 
Danslessen     18 deelnemers  
Dansen ‘lach & knipoog’   20 deelnemers   
Fietsen      10 deelnemers 
Formule 1 op groot beeldscherm  6 deelnemers 
Handwerken, borduren    13 deelnemers 
Internetcafé,      10 zittingsdagen  
Jeu de Boules     6 deelnemers 
Kaarten ( jokeren, klaverjassen en rikken ) 60 deelnemers 
Koersbal      6 deelnemers 
Klussendienst     5 aanvragen 
Kunstgroep      .. ( niet doorgegaan ) 
Meer bewegen voor Senioren  25 deelnemers 
Open Eettafel     40 deelnemers 
Pubquiz      16 deelnemers 
Sjoelen      16 deelnemers 
Yoga       14 deelnemers 
 
Extra activiteiten 

Wekelijkse inloopochtend op woensdagmorgen, voor iedereen toegankelijk, ook 

niet leden 

Rabobank Clubkas Campagne 

Ledenwerfactie 
 

Gebruik van onze zaal door andere verenigingen  

-Damesvereniging LVV: niet doorgegaan 
-Damesvereniging ‘Vrouwen van Nu’: 2 avonden 
-Luisterkring: 10 ochtenden 
-Voedselbank elke vrijdagmiddag  
 
Extra Service voor de leden: 

-Maandelijks ledenblad ‘Ons Buukske’ of de Nieuwsbrief 

-Nieuwste contactblad KBO Gelderland ligt in Ons Huukske 
-Gratis WIFI in Ons Huukske 
-Email service 
-Ledenvoordeel KBO-leden waarbij KBO-contributie  retour als je een aanvullende 
zorgverzekering hebt afgesloten bij VGZ 
-Contract met Maas en Waal Fit korting op abonnement E Gym 
-Facebook  ( Facebook.com/ seniorenleeuwen ) 
-Website ( www.seniorenleeuwen.nl ) 
-App: W&M online 
Gé van Hees , secretaris   

http://www.seniorenleeuwen.nl
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LEDENVERGADERING 2022 
Uitnodiging en agenda voor de ledenvergadering, welke gehouden wordt op  
woensdag 20 april 2022 om 14.00 uur in Ons Huukske. 
De zaal is open om 13.30 uur. ( Er zijn deze middag geen andere activiteiten )    
 
1.  Opening door de voorzitter. 
 
2.  Huldiging van de zilveren jubilarissen ( 25 jaar lid ) 
 
3. (Her)verkiezing van bestuursleden. 
Dit jaar zijn aftredend Willie Zondervan, Jeanne de Weijert en Gé van Hees. Jean-
ne  heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Het bestuur stelt voor Willie en Gé, 
die wel herkiesbaar zijn te herbenoemen. In de nieuwsbrief van februari heeft een 
oproep gestaan voor aanmelding van een nieuw bestuurslid. Tot op 4 maart 2022 
heeft zich nog niet iemand aangemeld. Het bestuur heeft dus op dit moment nog 
niet een nieuwe kandidaat om voor te dragen. 
Conform artikel 13A, Lid 1 van de statuten, kunnen naast de voordracht door het 
bestuur, andere leden van de vereniging schriftelijk een voordracht doen voor an-
dere kandidaten. Een dergelijke voordracht dient, ondersteund met de namen en 
handtekeningen van minimaal 30 leden minstens 7 dagen voor de ledenvergade-
ring bij het dagelijks bestuur te worden ingediend. 
 
4. Goedkeuring verslag van de ( digitale ) algemene ledenvergadering van 
woensdag 21 april 2021 
Het verslag van deze ledenvergadering staat in Ons Buukske van juni 2021  
 
5.  Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2021. 
Dit verslag staat in dit Ons Buukske . 
 
6.  Goedkeuring  financieel verslag 2021, met advies kascommissie. 
Het financieel verslag wordt voor leden ter inzage verstrekt tijdens de vergadering. 
Graag na afloop weer inleveren in verband met vertrouwelijkheid. 
 
7.  Benoeming  van een nieuw lid van de kascommissie en reserve lid. 
Wicky van der Wielen (lid 1) en Marian van Leeuwen vormen samen de kascom-
missie. 1ste Reserve is Jan Schouten. De nieuwe kascommissie voor volgend jaar 
bestaat uit Marian van Leeuwen ( 1) en Jan Schouten (2 ). Reserve lid voor de 
kaskommissie kan zich tijdens de vergadering aanmelden. 
 
8. Korte pauze met verkoop van loten. 
Als vanouds houden we weer een loterij. De loten kosten € 1,00 per stuk. U kunt 
ook 3 loten kopen voor € 2,00 of 5 loten voor € 3,00  
 
9.  Herbenoemen lid van de beroepscommissie. 
Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het rooster van 
aftreden is de heer Stef van Dinther aftredend. De heer van Dinther heeft aange-
geven niet herkiesbaar te zijn. Uiteraard respecteren wij dit verzoek. Het bestuur 
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heeft inmiddels een vervanger benaderd maar het gesprek met hem was op het 
moment van het verschijnen van deze uitnodiging nog niet afgerond. 
 
10. Statutenwijziging 
In het kader van de nieuwe wetgeving voor verenigingen de WBTR (Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen) heeft  onze vereniging al het nodige gedaan. Vanwe-
ge deze wetgeving is er ook een statutenwijziging nodig. Deze is grotendeels ge-
baseerd op een door KBO verstrekt voorbeeld. Het bestuur heeft dit aangepast aan 
ons eigen karakter in Beneden-Leeuwen en de verjonging van de naam. De statu-
ten zijn vanaf 14 april voor leden ter inzage in Ons Huukse. Het bestuur vraagt ak-
koord en machtiging van de vergadering om de statuten te wijzigen. 
 
11. Rondvraag. Mochten er vragen zijn voor de rondvraag dan deze graag vooraf 
inleveren bij het dagelijks bestuur, liefst 3 dagen voor de ledenvergadering. 
 
12. Sluiting van de vergadering en start van de loterij. 

Een Oldskool Ferrarirode Ҽ-scooter 

Als u de laatste tijd in Ons Huukske bent 
geweest is het u ongetwijfeld opgevallen: 
er staat een zo goed als nieuwe (z.g.a.n.) 
Oldskool Ferrarirode 100% elektrische 
scooter op het podium. Oldskool want hij 
is zo robuust als de originele Vespa van 
de goeie oude tijd, maar dan nieuwer en 
volledig electrisch met 100km range. 
Waarom en waarvoor vraagt u zich wel-
licht af. Hierbij een kleine verduidelijking: 
binnenkort gaan we een ledenwerfactie 
doen. Daarbij willen we zeker ook de jon-
gere 50-plussers, zeg maar de groep 50 – 
65 jarigen, aanspreken om lid te worden.  Dit gaan we onder andere doen door de 
scooter te verloten onder de nieuwe leden. Maar natuurlijk ook onder de leden die 
nu al lid zin. De scooter wordt voor dit doel gedoneerd door een bestuurslid die er 
voor zijn 65e nog wel eens mee reed, maar inmiddels al maanden niet meer. Leef-
tijd komt met gebreken, zoals in zijn geval een versleten rug en scoliose. De scoo-
ter is nogal een zwaar geval en even omkijken is er niet meer bij.  Aanhouden van 
de scooter kost alleen maar geld aan verzekering en onderhoud. Overigens ook 
voor degene die de scooter wint en hem wel gaat gebruiken kost het minstens de 
verzekering, want die is verplicht. De scooter is 2 jaar oud heeft 100km op de teller 
en is moeilijk tot slecht te verkopen op de 2e hands markt. De waarde stelt dan ook 
zeker minder dan € 449 voor, het minimum voor kansspelbelasting. Wilt u als be-
staand lid ook meedoen in de verloting van de scooter? Dan kan dat natuurlijk gra-
tis. Stuur dan een e-mail met uw naam en de vermelding SCOOTER in het onder-
werp naar seniorenleeuwen@gmail.com. Dan weten we in ieder geval zeker dat 
de scooter terecht komt bij iemand die hem ook hebben wil.  

mailto:seniorenleeuwen@gmail.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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Therus van Sommerenzaal 
 
Museum Tweestromenland viert haar 
35-jarige bestaan en in dit kader kreeg 
een grote tentoonstellingsruimte de 
naam ‘Therus van Sommerenzaal’. Dit 
om Therus te eren voor zijn enorme inzet en betekenis voor het museum. Therus 
overleed helaas in 2020. Op 13 februari j.l. onthulde zijn weduwe de naam van 
haar man op de toegangsdeuren van de zaal. De familie was zichtbaar dankbaar 

met deze erkenning. Wies Berris-
Visschers (Wijchen) blikte terug op het 
leven van Therus en zijn grote beteke-
nis voor het museum.  Wies is zelf ook 
sinds het eerste uur betrokken bij het 
museum en regionaal bekend met de 
werkgroep “Maas en Waalse Streek-
dracht & Mode”. 
Therus van Sommeren was bestuurs-
lid van de Historische Vereniging 
Tweestromenland toen besloten werd 
een museum op te richten om de in-
middels verzamelde spullen te tonen.  
In 1986 kwam het voormalige ge-
meentehuis van Maasbommel als lo-
catie in beeld en kon het museum star-
ten. Therus was een van de drijvende 
krachten om die locatie volledig inge-
richt te krijgen. Bij de opening van het 
museum werd hij dan ook de 
‘directeur’ genoemd. Op 16 december 

1987 werd Therus ook lid van het museumbestuur. Het museum, daar leefde hij 
voor, met zijn tomeloze energie, ideeën en betrokkenheid. Ook bij de verhuizing in 
1994 naar het klooster St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen was Therus weer een 
drijvende kracht. In 2006 bij het afscheid als bestuurslid van het museum werd hij 
verrast met het erelidmaatschap van het Museum. Voor al zijn vrijwilligerswerk 
werd hij in 2003 benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. 
Maas en Waalse geschiedenis van Therus 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 be-

waard in insteekmapjes in ruim 30 ordners. Deze bijzonder unieke verzameling van 

de geschiedenis van het land van Maas en Waal heeft zijn vrouw Gerda na zijn 

overlijden vorig jaar aan onze vereniging geschonken. Voor leden in te zien en te 

kopiëren. Wie het archief wil inzien is welkom bij het internetcafé op de donderdag-

middagen vanaf 14:00 uur tot 16:00 uur. 

Foto: Bas Driessen 
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In de ‘Therus van Sommerenzaal’ 
in het Museum Tweestromenland 
is nog tot en met 24 april de ten-
toonstelling ‘Joden in het Land van 
Maas en Waal’ te zien. Op 24 
maart start om 20.00 uur een le-
zing met Jem van den Burg uit Nij-
megen en Kevin Ritstier uit Wij-
chen. Zij spreken over de Joodse 
cultuur en het actuele antisemitis-
me dat Kevin zelf ervaart. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden via  

info@museumtweestromenland.nl 
Onthulling naam door weduwe Therus 

Foto: Jaap van Veen 

Kort (financieel) verslag boekjaar 2021 

Om vertrouwelijke reden zijn er geen cijfers vermeld. 

 

Al met al mogen we niet ontevreden zijn over het jaar 2021. 

Ondanks de Corona-crisis en de daarmee verband houdende relatief weinig in-
komsten activiteiten hebben we toch nog een klein positief resultaat geboekt 

In 2021 hebben we wat extra uitgaven gedaan voor renovatie van de biljarts, een 
“hart onder de riem” presentje voor onze leden begin januari  en voor de leden-
feestmiddag in oktober. 

De kascontrole commissie zal op korte termijn de financiële stukken van 2021 
controleren en bij akkoord bevinding ondertekenen.  

Tijdens de Algemene Leden 
vergadering van 20 april hebt U 
de gelegenheid om het financi-
eel verslag in te zien en even-
tueel vragen te stellen. 

 

Namens het bestuur 

De penningmeester Theo de 
Leeuw. 

mailto:info@museumtweestromenland.nl
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Herkent U dit nog? 

Bijdrage Geert Herregraven 

  

De foto’s zijn afkomstig van de Heemkundevereniging Leeuwen. 

Carnaval. 

De afgelopen jaren 
heeft de coronapan-
demie het carna-
valsfeest behoorlijk 
verstoord. De Reut 
en alle festiviteiten 
konden geen door-
gang vinden. In het 
verleden heeft Car-
naval veel betekent 
voor Beneden 
Leeuwen. Daarom 
een terugblik in het 
verleden.  

 

Op de foto van ongeveer1965 ziet U in het midden prins Guus(Guus van Haagen) 
links de hofkapel De Heibeiers, de raad van elf van de Broaiers en rechtsonder de 
pas opgerichte groep dansmariekes, met Ineke v Gelder, Marga den Bieman en 
Ans ?? 

Jong en oud deed mee. 

De Reut was een begrip 
voor de hele omgeving. 

 

 

Wie kent deze groep nog? 
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Gradje Soetekouw dirigent van de Heibeiers.  

Carnaval Lauwe gaat terug tot 1955. In dat 
jaar werd carnavalsvereniging De Braoiers 
opgericht.In het begin van de jaren ’60 wer-
den De Braoiers vast begeleid door De Hei-
beiers, de hofkapel onder leiding van Gradje 
Soetekouw. De leden waren afkomstig van 
Harmonie Koning Willem III. Later is de 
naam veranderd in De Druppels. 

De Reut 2018  
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Mail de oplossing door naar  
senver.tdeleeuw@gmail.com  
onder vermelding van oplossing 
puzzel maart 2022 
 
Of op een briefje met de oplos-
sing en naam en adres in de brie-
venbus op de Parkstraat 30, Be-
neden-Leeuwen.  
Uiterste inzenddatum 10 april 
2022.  
Leden van het bestuur zijn uit-
gesloten van deelname. Per 
echtpaar slechts een inzending 
van de oplossing mogelijk. 
Onder de goede oplossingen 
verloten we 2 cadeaubonnen 
van € 7,50, beschikbaar gesteld 
door Zondag & Van Wel groenten 
en fruit, te besteden op de week-
markt van vrijdagmorgen in Be-
neden-Leeuwen.  

Nieuwe dienstverlening KBO, zo heeft u weer wat extra’s aan uw lid-
maatschap. 

Dit is weer de tijd van het jaar waarin de contributie voor het lidmaatschap van onze ver-
eniging en KBO-Brabant wordt geïnd. Helaas is dat ook vaak het moment dat lidmaat-
schappen ophouden wegens overlijden eerder dat jaar of wegens opname in een ver-
pleeghuis. Als blijkt dat een van de partners is opgenomen, kan het voor de achterblijven-
de partner verstandig zijn om advies in te winnen bij een vrijwilliger van ons Wlz-team: wat 
te doen met de AOW, kiezen voor een alleenstaanden- of een gehuwden AOW? De hoge-
re alleenstaanden-AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote nadelige financiële gevolgen 
hebben. De vrijwilligers van ons Wlz-team kunnen precies uitzoeken wat in de betreffende 
situatie de juiste keuze is. Er zijn al de nodige financiële rampen voorkomen en zelfs terug-
gedraaid dankzij onze Wlz-adviseurs. Bent u geïnteresseerd in een gesprek en advies, 
neem dan contact op met KBO-Brabant: (073) 644 40 66. Uw naam en telefoonnummer 
worden genoteerd en iemand van het Wlz-team neemt dan contact met u op. Het uitbren-
gen van een advies vergt doorgaans twee bezoeken. Ter dekking van de onkosten die de 
Wlz-vrijwilliger maakt voor kopieer-, telefonie- en reiskosten, rekent het KBO slechts een 

eigen bijdrage van in totaal € 25,00 , te betalen aan de Wlz-adviseur. 

mailto:senver.tdeleeuw@gmail.com
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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.                           An-
ton de Heus Poelier Verhoef                                                                                                          
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 Ik was er wel aan toe, 

de Bingo de open eet-

tafel het kaarten, ik 

heb het zo gemist  

 

 De boekenkast is uitge-

ruimd, de kookboeken 

hebben we niet nodig, 

na 50 jaar huwelijk  

Welnee Teun ik ken je 

toch, je spaart petten – 

riemen en vogelboek-

jes .  

Daar kun je mooi naar 

fluiten Bets, dan blijf ik 

bij mijn vogeltjes  

Dan kun je vast wennen, 

deze zomer gaan alle 

braderieën weer van 

start  

Je weet ik ben geen 

marktloper, maar voor 

deze maak ik graag een 

uitzondering.  

GEKLETS van TEUN en BETS                          

Na 2 jaar loopt alles weer 

als een trein in ons 

Huukske  

 

Al die nieuwe activitei-

ten, het kan niet op. 

Goed plan die boeken-

markt in Ons Huukske  

Als je maar van mijn 

vogelboekjes afblijft, je 

hebt er een handje van, 

om die ook weg te 

doen.  
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Bestuur 

Peter Verver  06-13700945      voorzitter 

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

Theo de Leeuw  06-46445622      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 Oijen  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 Theo de Leeuw           

tel: 06- 464 456 22 of               
senver.tdeleeuw@gmail.com  

WEBSITE 
www.seniorenleeuwen.nl 

 
FACEBOOK 
Facebook.com/

seniorenleeuwen 

mailto:jan.seniorenleeuwen@gmail.com
mailto:marian.vanleeuwen@hotmail.com
mailto:senver.tdeleeuw@gmail.com
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Een Nieuwe Naam! 

Enige tijd geleden is er een prijsvraag uitgeschreven voor het verzinnen van een 
nieuwe naam of liever gezegd een nieuwe roepnaam voor onze vereniging. Dit 
heeft de gymnastiekgroep, ook wel bekend als de activiteit ‘meer bewegen voor 
ouderen’, geïnspireerd om ook haar naam te veranderen. Deze groep, die weke-
lijks in de sportzaal van de Rosmolen flink aan het bewegen is, zal voortaan verder 
gaan onder de naam Fitiny. Deze naam 
is een samenvoeging van Fit, want dat 
zijn de leden dankzij de gymnastiek en 
van de naam van de bekwame leidster 
van de groep: Iny. Helaas is er momen-
teel een ledenstop bij deze club, maar als 
u toch belangstelling heeft en op de 
wachtlijst wil komen staan, geef u dan op 
bij Riet Maas (zie activiteit Bewegen el-
ders in dit Buukske). Fitiny is overduidelijk 
een actieve 50-plussers gym club gewor-
den, zoals u op bijgaande foto kunt zien! 

Huismeesters goed bezig! 

In de nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat het gelukt was om 
een 2e huismeester te vinden zodat het huismeester duo Willy en 
Rien van start kon gaan met allerhande klussen en achterstallig 
onderhoud in Ons Huukske. Het is zichtbaar dat ze ook gelijk 
goed bezig zijn geweest en nog steeds zijn. Het trapje bij de in-
gang aan de Seringenstraat is bij regenachtig weer echt spiegel-
glad. Diverse mensen zijn er al op uitgegleden en hebben soms 
een lelijke smak gemaakt. Om te zorgen dat u zich goed kunt 
vasthouden is een 2e handgreep geplaatst. Een definitieve oplos-
sing, door verruwing van het oppervlak, zullen de huismeesters 
doorvoeren in de lente. Het hout moet hiervoor namelijk kurk-
droog zijn. In het halletje van de hoofdingang aan de Seringen-
straat stond een tafel waardoor het nogal smal en rommelig was. 

Ze hebben daar nu een nette plank gemonteerd en een spiegel opgehangen zodat 
het er weer netjes uitziet en uw haar goed kan zitten. Niet onbelangrijk en dus snel 
verzorgd door het duo zijn de rookmelders. De aanwezige rook-
melders werkten niet goed meer en zijn dus vervangen door nieu-
we rookmelders en ook zijn er rookmelders geïnstalleerd in ruim-
ten waar ze nog niet hingen maar wel aanwezig moesten zijn. Een 
ander stukje veiligheid is de installatie van inbraak werend beslag 
in de voordeur aan de Zonnebloemstraat. Hier was aan schade 
aan de deurpost te zien dat er al eens een poging tot inbraak was 
gedaan. Nu is met een driepuntssluiting het eenvoudig inbreken 
onmogelijk gemaakt. Dit zijn allemaal slechts enkele zichtbare 
voorbeelden van wat er door de Huismeesters al gedaan is. Ze 
hebben nog meer gedaan en zullen ook nog meer gaan doen. De 
Huismeesters blijven goed bezig! 
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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 

Uw advertentie in                        

ONS BUUKSKE   

of in de  

NIEUWSBRIEF? 

ONS BUUKSKE en /of 

NIEUWSBRIEF                           

wordt 10 tot 11 x per jaar  

onder haar ruim                

650 leden verspreid              

ook in de wachtkamers,                

gemeentehuis,                              

en leestafels.                            

Meer informatie:             

Gé van Hees                           

06-28878713 



 26 

 



 27 

 

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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