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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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Vrijwilliger in beeld  Marian Sibrandi 

Onze vereniging kent veel vrijwilligers, maar mijns inzien is              
Marian nog niet zo bekend bij velen van ons.                                                  
Dus tijd om eens  nader kennis te maken met Marian. Zij is de en-
thousiaste kartrekker voor de activiteit fietsen in de zomermaan-
den, op de woensdagmiddag. 

Marian woont met haar man Jaap in Boven Leeuwen.                                        
Samen hebben ze jaren Drukkerij Sibrandi geleid, met veel klanten 
in het Land van Maas en Waal. Jullie komen toch niet hier uit de 
buurt? vroeg ik haar..  

Haarlemmermeer en Haarlem een goede match 

Marian is in 1946 geboren en getogen in Haarlemmermeer, tussen Amsterdam en Haarlem. 
“Na mijn middelbare school ging ik werken in een Drukkerij in Haarlem op kantoor”              
vertelt Marian. En toevallig werkte Jaap daar ook, hij woonde in Haarlem. Op mijn 17e        
verjaardag kwam Jaap voor het eerst op mijn verjaardag. Vanaf dat moment was het vaste 
verkering, vertelt Marian. Vroeger ging je niet zomaar samen wonen, je had eerst jaren   
verkering en dan ging je op zoek naar een woning. In die tijd was er ook grote woningnood 
en had je geen huis dan kon je niet trouwen. Uiteindelijk na 5 jaar kwam er een oplossing 
voor de zoektocht naar een huis. “De buurman van 2 huizen verder dan ons ouderlijk huis, 
had een grote salonwagen op het erf staan, die gebruikt was om elders te gaan werken.         
Deze salonwagen was 2,5 m breed en 13 meter lang en konden wij huren. 

De wagen werd opgeknapt en het jonge paar trouwde in 1968. Het spreekwoord                              
“ Een goede buur is beter dan een verre vriend” was hier zeker van toepassing.  

Pionieren in Lelystad 

Na 2,5 jaar ging de werkgever van Jaap met de drukkerij van Haarlem naar Lelystad emi-
greren en al het personeel mocht mee. Op dat moment was de stad nog volop in aanbouw, 
in 1967 waren de eerste bewoners naar Lelystad gekomen. En in 1971 waren wij de tweede 
“1000” groep bewoners die naar Lelystad kwamen. Wij konden een huis uitzoeken, te kust 
en te keur en waar we wilden wonen, zegt Marian. Wij gingen wonen in een klein huis aan 
de rand van Lelystad met mooi uitzicht over de velden, tegenwoordig is dat stekkie het hart 
van Lelystad. In Lelystad is onze dochter Karenza geboren. 

Na 2,5 jaar ging het bedrijf in Lelystad failliet en zijn we naar Nijmegen verhuisd.                             
In Nijmegen is onze zoon Robin geboren. Hoe kwam je daar zo terecht? 

Drukpers van de rommelmarkt. 

Jaap kreeg een aanbod van een grote drukkerij uit Nijmegen om daar te komen werken.           
De drukkerijwereld is een klein wereldje van “ons kent ons” en die ondernemer wist dat 
Jaap goed met een speciale drukpers kon werken, dat kon bijna niemand.                                               
In Nijmegen kwamen we ook in een nieuwe wijk, Dukenburg te wonen in een schitterend 
huis. Vlakbij het Maas Waal kanaal. In Nijmegen is onze zoon geboren.  

In 1983 zijn we verhuisd naar Beuningen.  

In Beuningen zag Jaap op een rommelmarkt een kleine tafeldrukpers staan van 100 gulden 
en na afdingen heeft hij die voor 75 gulden gekocht. Zo zijn we van lieverlede voor onszelf 
begonnen zegt Marian, eerst in de garage met het drukken van clubblaadjes e.d.,  
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naast de baan in de drukkerij en langzaam aan werd dat meer en meer. Na 1,5 jaar heeft hij 
de stap gezet om het bedrijf op te starten. In 1987 konden we terecht in een bedrijfsgebouw 
aan de Ambachtsweeg in Boven Leeuwen, in een verzamel bedrijfsgebouw dat de Start-
baan heette. Wij wisten nog niet eens waar Boven Leeuwen lag, maar via de Kamer van 
Koophandel zijn we hier terecht gekomen. De Drukkerij hebben we 22 jaar gehad, ik heb 
altijd op kantoor gewerkt en mee de zaak opgebouwd. Ook dochter Karenza heeft  meege-
werkt in de Drukkerij, later is ze het bedrijf Dynamic Designe gestart. Het ontwerp bedrijf 
heeft ze nog steeds, maar daarnaast heeft ze nu ook een praktijk DQi Acupunctuur.  

Vrijwilligerswerk  

In 1993 begint Marian met vrijwilligerswerk naast haar baan in de drukkerij. “Dat was        
activerend huisbezoek aan dames en heren, die wat begeleiding nodig hadden om sociaal 
mee te draaien in de maatschappij”, zegt Marian. Dat ging uit van de Gemeente, Stichting 
Welzijn West Maas en Waal, later werd dit de Stichting Voor Mekaar. Het was heel leuk 
om te doen en de ervaring met die huisbezoeken heeft mij goed geholpen bij het vrijwil-
ligers werk voor Nationale Vereniging de Zonnebloem, dat ik 7 jaar gedaan heb, zegt            
Marian. Marian is tevens 6 jaar voorzitter geweest van de regio afdeling. Het organiseren 
van activiteiten en het aansturen van de vrijwilligers was haar op het lijf geschreven, 4 jaar 
geleden is ze daarmee gestopt, maar Vereniging de Zonnebloem zit nog steeds in haar hart. 

De Woelwaters 

Vijf jaar geleden is onze zoon Robin overleden, zegt Marian, dat was een moeilijke tijd. 
Door een vriendin waar Marian mee op de zwemclub in Tiel was, kwam ze op het idee om 
mee naar het koor De Woelwaters in Maurik te gaan. Ik kon geen noot zingen, zegt Marian, 
maar wat je niet kunt, kun je leren. Zingen bij het havenkoor “ De Woelwaters” is voor mij 
nu een echte hobby geworden, we gaan hier en daar optreden en de repetities zijn ook altijd 
gezellig! 

Met de actieve 50 plussers op de fiets! 

Twee jaar geleden is Marian de kartrekker geworden van de activiteit fietsen voor onze 
vereniging. Het is een vaste club leden, die zomers iedere woensdagmiddag een mooie    
route fietsen van ca. 30 km.  

Een heel gezellige groep, ik ben wel het aan-
spreekpunt maar beslist niet de “baas” zegt          
Marian, we bepalen samen welke route er 
gereden wordt en waar we koffie drinken. 
Aan het eind van het seizoen is er nog een 
leuke fietsdag ter afsluiting.  

Jaap en Marian wonen al 27 jaar op een 
prachtige plek onder aan de dijk in Boven 
Leeuwen. In de achtertuin, woont dochter 
Karenza met man Olaf en hun 3 kinderen, 
hier zijn we heel gelukkig met elkaar, aldus 
Marian. Fijn dat Marian ook bijdraagt aan 
het plezier dat onze actieve 50 + leden                
beleven aan de fietstochten in de zomer, een betere kartrekker kun je niet hebben. 

Marian van Leeuwen 
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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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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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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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Zorgplein Maas & Waal,                                
van Heemstraweg 48                                             
Beneden-Leeuwen                                                   

Voor steunzolen,                               

Aangesloten  

bij de  

Stichting: 

LOOP  

Erkend door zorgverzekeraars 

teenortheses en schoenadvies 
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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 113 

6658 CP Beneden-Leeuwen 

Tel: 0487-849303 

Berg                                    
Woninginrichting                        
Zandstraat  106B                                   
Beneden Leeuwen 

 

Eye Wish Opticiens                        
Beneden-Leeuwen                       

Zandstraat 121                                     



 16 

 


