
   

 
 

CONTACTBLAD VAN, VOOR, OVER ACTIEVE 50 PLUSSERS 

ONS BUUKSKE 
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Actieve 50-plussers vereniging Beneden-Leeuwen Oldskool Lauwe  

 

Voor de leden is er een jubileumfeest op donderdagmiddag                                       
  15 september a.s. voor info zie pagina 3 
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70 jaar…………….. Waar blijft de tijd ?  
Wat een mooi moment staat ons te 
wachten als op 15 september onze ac-
tieve 50-plus Vereniging haar 70 jarig 
bestaan gaat vieren. Onze Vereniging 
leeft bij de gratie van haar vrijwilligers 
en haar trouwe leden gedurende al 
meer dan 70 jaar. 

Onze Vereniging van en voor actieve 
50-plussers, de Vereniging die begon 
als De Bond voor Oude van Dagen 
heeft vele stormen en naamsverande-
ringen doorstaan vanaf                                 
2 oktober 1952, de officiële                                    
oprichtingsdatum. 

70 jaar al weer voorbij, géén probleem voor de Maas & Walers. Ze zijn nuchter, sociaal, 
harde werkers en houden op zijn tijd van ontspanning en een feestje.  

Het is knap hoe deze Vereniging zich in al die jaren heeft ontwikkeld.                                                    
We beseffen maar al te goed  dat dit het fraaie werk is van alle vrijwilligers.  

Onze basis is en blijft inzet van onze vrijwilligers voor onze Vereniging die maar liefst 
vierentwintig activiteiten kent en met meer dan 640 leden de grootste Vereniging van                
Beneden Leeuwen geworden is.  

We koesteren al langere tijd de wens om ook jongere leden aan te trekken om de                              
Vereniging  levensvatbaar te houden. Dat betekent dat we op zoek zijn naar activiteiten die 
ook jongeren aanspreken en dat we na werktijd regelmatig open zullen moeten gaan.  

We zoeken, zowel in het bestuur als voor de activiteiten, actieve vrijwilligers om dit                        
mogelijk te maken,  

Zin in een feestje, bijkletsen over de afgelopen 70 jaar, onder het genot van muziek, een 
hapje en een drankje?  U kunt zich binnenkort aanmelden.                                                                     
Over hoe, wat, waar leest u verderop. 

Ik spreek de wens uit dat we nu gaan voor ons 100 – 
jarig bestaan.  

Dat zou een prachtige, onvergetelijke mijlpaal zijn. 
Tot ziens alvast op 15 september. 

Peter Verver, voorzitter 

mailto:W@e
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Jubileumfeest 

Ons 70-jarig jubileum laten 
we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan, een platina jubileum verdient een feest! 

Dit feest vindt plaats op donderdag 15 september a.s., NIET in Ons Huukske                     
maar in de zaal Janssen Steenberg, beter bekend als:  

Zaal Janssen ‘Puinhoop’, Zijveld 16. 

N.B.  

Er is geen parkeergelegenheid. Beperkt parkeren kan alleen op de Zijveld.                        
Parkeren op het terrein van de Lidl is niet toegestaan! Kom daarom, indien mogelijk, te 
voet, met de fiets of laat u brengen. 

Het feest begint om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur). Wij ontvangen u met                   
koffie en iets lekkers. Daarna kunnen we onder het genot van een drankje en een hapje echt 
gaan feesten onder de begeleidende muziek van De Melody PLayers. Om 17:00 uur gaan 
we om beurten van tafel voor een smakelijk stampottenbuffet, waarna we tegen 19:00 uur 
moe maar voldaan afscheid nemen om huiswaarts te keren.  

 

Hoewel de zaal met 
serre bij Janssen 
‘Puinhoop’ veel groter 
is dan de zaal in                    
Ons Huukske, blijft de 
capaciteit beperkt. 
Daarom is vooraf             
inschrijven                         
noodzakelijk en                  
hierbij geldt:                        
‘Wie het eerst komt, 
het eerst maalt’                     
en ‘Vol is helaas vol’.  

 

Inschrijven kan bij de feestcommissie in Ons Huukske op                                             

donderdag 25 augustus en dinsdag 30 augustus a.s. tussen 14:00 en 16:00 uur. 

Bij het inschrijven vragen wij u om een keuze te maken uit de stampotten.                             
U ontvangt dan een toegangskaartje waarop staat vermeld dat u gekozen heeft voor òf 
hutspot òf boerenkool. Let op: Dit toegangskaartje moet u bewaren voor de entree bij het 
feest en om in te leveren bij het stamppottenbuffet! 
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PUBQUIZ 

Ons        
Huukske 
 
 

 
 
 
 

Historische pubquiz 
September t/m juni 
Iedere 2e vrijdag vd maand 
Van 19:30 tot 21:30 
 

Informatie: 
Jan Baartmans 
  06-20166420 

KUNSTKRING 

Op                      
Locatie 
 
 
 

    
   
4x per jaar 
 
Zie info in Ons Buukske          
of de Nieuwsbrief 

 
 

informatie: 
Theo Salet                                 
  0487-593781 

Ons                  
Huukske 
 
 
 
 

 
September t/m april 
 
Elke week op: 
dinsdag                                      
van 13:30 uur tot 16:00 uur 

 
informatie: 
Tonny Crommentuyn               
0487-591753 

HANDWERKEN 

BOETSEREN 

Ons 
Huukske 
 
                                                                              
 

September t/m mei 
 
Iedere week op woensdag 
van 10:00 tot 12:00 uur 
 
 
 
 
 
 
 

informatie: 
Lieda Dekker                  
  06-13735965 

Ons  
Huukske 
 
 

 
7 september 
5 oktober 
9 november 
December (datum volgt nog) 
Van 13:30 – 16:00 

 
informatie: 
Elida Kouwenberg 
06-13033272 

BLOEMSCHIKKEN BILJARTEN 

Ons              
Huukske 
    

Competitie 
September t/m mei 
Iedere middag vanaf 13:00 uur 
Vrij biljarten 
Juni t/m augustus 
Iedere middag vanaf 13:00 uur 
Biljarten In de avond of het 
weekend wordt nog bekendge-
maakt 

informatie: 
Jan Schouten                           
  06-30601581 

FIETSEN 

Vertrek    vanaf 

Ons 
Huukske 
 
 

Mei t/m oktober 
Elke  
woensdagmiddag 
Start om 13:30uur 
Afstand 20 tot 40 km 
 
 

informatie: 
Marian Siebrandi 
0487 594139  

Ons  
Huukske 
 

September t/m april 
 
Elke week op: 
donderdag                                
van 14:00 uur tot 16:00 uur  

 
 
 
informatie: 
Vacature                          
  06-.. 

KOERSBAL GYMCLUB FITINY 

 
 
 

 
De Rosmolen 
 
 

September t/m mei   
Elke week op: 
woensdag                              
van 11:00 uur tot 12:00 uur 
 
 

informatie: 
Riet Maas                                     
  06-48733637 
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BINGO 

Ons              
Huukske 
 
 
 

                         
                                  
 

September t/m mei 
Een keer per maand 
Elke 1e maandag 
van 14:00 uur tot 16:00 uur  
 
 
Informatie: 

Willie Zondervan 
 06-23798092 

KAARTEN 

Ons                
Huukske 
 

 
 

                              
 

September t/m mei 
Een keer per week op: 
vrijdagmiddag                              
vanaf 14:00 uur 
 
 
 
 
 
 

informatie: 
Ellie Baartmans 
  06-22328490 

Ons                 
Huukske 
 
 

 

 
 

September  t/m mei 
Een keer per week op:        
donderdag                                 
10:00 tot 11:00  
 
 
 

informatie: 

Lies van Gelder: 
  06-57033388 

DANSEN / KNIPOOG 

BOWLING 

Moeke 

Mooren   
 
 

                        
September t/m mei 
2e dinsdag van de mnd.  
van 10:00 tot 11:00 uur 
 

 
 
 
 

informatie: 

Riet Maas                          
06-48733637 

INTERNET-CAFE 

Ons                 
Huukske 
 
 
 
 
 

September t/m Juni 
 
Iedere donderdag                                
van 13.30 tot 14.00 uur                         
en op afspraak 

 
 

informatie: 

Jan Baartmans 
  06-20166420 

Ons                 
Huukske 
 
 

 
September t/m mei 
 

maandagmiddag 
van 13:30 uur tot 16:00 uur 
 
 
 
 
 
 
 

informatie: 

Theo de Leeuw 
  06-46445622 

SJOELEN 

JEU des BOULES 

Tuin  
Elisabeth 
 
 
 

Gehele jaar 
dinsdag  woensdag en           
donderdag middag 
van 13:30 uur tot 16:00 uur 
 
 
 

informatie: 

Wil van de Zandt                      
  0487-591078 

Ons 
Huukske 
 
 
                                     

September t/m mei 
 
Iedere zaterdag van                    
14.00 tot 17.00 uur 
tijdens de open inloop 
 
 
 

informatie: 

Jan Baartmans 
  06-20166420 

DAMMEN 

Ons 
Huukske 
 
 
 

September t/m Mei  
 
Dinsdagmiddag                          
13:30 tot 16:30 uur 
 
 
 
 

informatie: 

Peter Verver 
  06-13700945 

SCHILDEREN 
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FORMULE 1 

Ons 
Huukske 
 
 

 
                            

Gehele jaar 
Wanneer er een formule 1 race 
is.                                                         
Data en tijden in maandelijkse 
agenda 
 
informatie bij: 

Jan Baartmans 
 06-201664230 

REIZEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wordt via Ons Buukske  of 
Nieuwsbrief                                 
geïnformeerd. 
 

informatie bij: 

Riet Maas                              
 06-48733637 

 
 
 
 
 
 
  

Ons Huukske 
 
2e woensdagmiddag                   
van de maand 
aanvang 12:00 uur 
 

informatie bij: 

Willie Zondervan           
 06-23798092 

OPEN EETTAFEL 

BRIDGEN 

Ons 
Huukske 
 

 
 
 
 

 
September t/m april 
donderdagmiddag                     
van 13:30 uur – 16:00 uur 
 
 
informatie: 

Theo Salet: 
 0487-593781 

 

Ons Huukske 
 

September t/m april 
Vrijdagmorgen                 
aanvang 09:00 en 10:15 uur 
 
 

informatie: 

Gé van Hees: 
 06-28878713 

YOGA 

Ons                 
Huukske 
 
 

 

 
 
                

September  t/m mei 
Een keer per week op:        
dinsdagavond                                  
18:30 tot 20:30 beginners 
20:30 tot 22:30 gevordrden 
 

informatie bij: 

Lies-Willie van Gelder: 
  06-57033388 

DANSLES 

ONS BUUKSKE 

NIEUWSBRIEF 

HET NIEUWE SEIZOEN STAAT VOOR DE DEUR.                    

HOE INFORMEREN WIJ ONZE LEDEN                                            

over alles wat er in de vereniging te doen is? 

Hiernaast ziet u hoe wij met onze leden in contact zijn.  

Contactpersonen voor de activiteiten kunnen u informeren 

wat, waar, wanneer, hoe laat, etc. 

Kortom een actieve vereniging waar voor iedereen veel te 

doen is. 

Alles in een ongedwongen 

sfeer, loop eens binnen. 

Website 
www.seniorenleeuwen.nl 

FACEBOOK                                 
seniorenleeuwen 

4x per jaar 

6x per jaar 

E-MAIL                            
Als u email-adres bij ons 

bekent is. 
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NIEUWS    NIEUWS      NIEUWS     NIEUWS  

In deze rubriek leest u voortaan belangrijke mededelingen over                               
veranderingen maar ook gewone interessante weetjes. 

Airco’s in Ons Huukske 

Tijdens de vakantieperiode is er in Ons Huukske doorgewerkt aan diverse installaties. Zo 
zijn er Airco’s geïnstalleerd in de grote zaal en in de biljartzaal. Nu zullen velen van u wel 
denken: “Dat zijn toch energievreters?”.  Echter dat is niet het geval. Airco’s zijn                             
behoorlijk efficiënt. Voor wie het weten wil is toelichting in de kleine lettertjes hieronder te 
vinden. We gaan dus proberen om van het gas af te komen. In het eerste jaar zullen we de 
ketels uitsluitend nog gebruiken in noodgevallen en om het pand vorstvrij te houden. 

Andere ruimten zullen we zo nodig met straalkacheltjes (bij)verwarmen. Natuurlijk zal het 
even uitproberen en wennen zijn. Maar uiteindelijk is het goed voor het milieu en veel                
beter nog voor onze clubkas. 

Kleine lettertjes 

Eerst de technologie. Een airco is eigenlijk een lucht-lucht warmtepomp. Hij gebruikt de energie die 
in de lucht zit in de ene ruimte (meestal buiten) om de lucht in een andere ruimte te koelen of te   
verwarmen. Daarbij geldt dat dit eigenlijk op een zeer efficiënte manier wordt gedaan. Een airco 
met een maximum capaciteit van 4,7 Kwh kan dus voor 4,7 Kw warmte per uur leveren en doordat 
het rendement meestal rond de 3,8 ligt is het werkelijke verbruik maar 1,3 Kw per uur. We hebben 
nu voor een maximum aan circa 17 Kw in totaal geïnstalleerd. Het maximaal verbruik per uur zal 
circa 4,5 Kw bedragen. Omdat een airco vrijwel direct warmte geeft en we de ruimten maar beperk-
te tijd gebruiken, zal de bedrijfstijd veel minder zijn dan die van de CV. Neem daarbij in ogen-
schouw dat de gasprijs enorm gestegen is en verder zal stijgen en we überhaupt van het gas af moe-
ten, dan wordt verwarmen met airco al snel rendabel ten opzichte van gasverwarming. Tel daarbij 
op dat wij 40 zonnepanelen op het dak van Ons Huukske hebben liggen die een ruime 10Kw per uur 
kunnen produceren en wij dus veel meer elektriciteit produceerden dan we gebruikten dan wordt de 
rekensom eenvoudig en blijken we de investering in minder dan 1,5 jaar terug te verdienen. 

Grasmaaier 

Nu, helaas voor ons, Piet van Hoogstraten is gestopt met grasmaaien moest er een nieuwe 
oplossing komen. Na wat heen en weer gepraat en veel gezoek op internet hebben we in 
Dreumel een goede tweedehands grasmaaier op de kop weten te tikken. Verder hebben we 
Jan en Toon bereid gevonden om beurtelings met dat apparaat over ons grasveld te gaan 
lopen. Daarmee houden zij het oude en nieuwe gras (en het mooie natuurlijke onkruid dat 
welig tiert in ons gazon  ) kort. Nu maar hopen dat het niet te droog wordt.  

Open Inloop naar de zaterdagmiddag 

Bij de activiteiten heeft u het al kunnen zien: de ‘Open Inloop’ op woensdagmorgen komt 
na 1 september niet terug. Daarvoor in de plaats komt er een Open Inloopmiddag op de 
zaterdagmiddagen, iedere zaterdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur. Tijdens deze inloop kan 
er vrij een kaartje worden gelegd, een spelletje dammen of schaak worden gedaan, een  
puzzel worden gelegd en hangen we misschien ook weer een dartbord op. Ook andere   
ontspanning wordt overwogen bijv. F1 kwalificatie. Vanzelfsprekend kan er ook gewoon 
worden bijgekletst. Zo is er meer gelegenheid voor mensen (67 jaar en jonger) die doorde-
weeks nog werken om eens kennis te maken met onze vereniging. Door meer ontspanning 
en meer dan alleen koffie te bieden (alleen koffie is gratis) hopen we ook meer leden aan te 
trekken. We gaan dit in ieder geval tot aan het jaareinde uitproberen. 
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Vrijwilliger in beeld 

Jan Schouten  

Deze keer ga ik op bezoek bij Jan Schouten coördinator voor 
de biljartclub bij onze vereniging. Maar dat doe ik niet alleen, 
zo zegt hij zelf. Ik ben dan wel de woordvoerder, maar Hans 
Visee en Martien Derksen helpen mee om alles in goede   
banen te leiden. Jan zelf is 7 jaar geleden gestart als biljarter 
en tevens als vrijwilliger bij onze vereniging.  

Maar wie is Jan, hoe is zijn levenspad gelopen tot nu toe? 

Op de boerderij in Berlicum  

In 1957 is Jan geboren op de boerderij in het Brabantse Berlicum in een gezin met                  
7 kinderen.  Hij heeft 2 broers en 4 zussen. Jan was de jongste van de broers. Zijn vader 
had een gemengd bedrijf en Jan was al jong aan het helpen op de boerderij. “De boerderij 
en de dieren hebben mij altijd getrokken”, zegt hij. “Mijn oudste broer heeft de boerderij 
toen der tijd over genomen. Als hij het niet gedaan had, zou ik dat wel gedaan hebben. 
Toen dat niet door ging was mijn idee om dierenarts te worden. Na de lagere school ben ik 
naar het VWO gegaan, maar zoals elke puber gooide ik er wel eens met de pet naar.               
Uiteindelijk heb ik de HAVO met goed gevolg doorlopen. Daardoor kwam ik in een heel 
andere richting terecht”.  

Echo en röntgenapparatuur was zijn ding  

“Na de Havo ging ik studeren, met de specialisatie bediening van medische apparatuur           
zoals echo en röntgen apparaten voor ziekenhuizen”. Jan was met zijn 22e al hoofd van een 
röntgen afdeling in Delft in het ziekenhuis. “Dat heb ik 5 jaar gedaan en later ook nog eens 
5 jaar als hoofd Röntgen afdeling in de ziekenhuizen van Hendrik Ido Ambacht en                  
Dordrecht”. Vanuit het ziekenhuis is Jan overgestapt naar het bedrijfsleven waar hij zich 
inkocht als mede eigenaar in een bedrijf van de medische apparatuur. Jan werkte als sales 
manager. Hij vertelt: “omdat ik altijd in het ziekenhuis met de apparatuur gewerkt had, wist 
ik ook aan welke kwaliteitseisen deze moest voldoen. Ik heb een grote ontwikkeling op het 
gebied van deze apparatuur meegemaakt. Toen ik begon was een Echo apparaat zo groot 
als een huiskamer en aan het eind van mijn loopbaan was het slechts een klein geavanceerd 
apparaat op laptop formaat met ongekende mogelijkheden. Tot 7 jaar geleden, ik was 58 
jaar, toen ik door een ziekte gedwongen werd om te stoppen met werken. Ik heb daar veel 
moeite mee gehad, om te wennen aan het feit dat ik niet meer aan het arbeidsproces kon 
deel nemen”.  

En ondertussen in Beneden Leeuwen. 

De boerderij en de dieren bleven toch nog steeds bij Jan in gedachten. Jan was al jaren op 
zoek naar een oude boerderij waar hij wat beestjes kon houden en hobbyboer kon zijn.          
In Brabant was er niet aan te komen en veel duurder dan in het Land van Maas en Waal.          
In 1993 kreeg hij een tip van de schoonvader van zijn broer, dat er een oud boerderijtje te 
koop stond in Beneden Leeuwen. “Nooit van die woonplaats gehoord”, zegt hij, maar sa-
men met zijn toenmalige vrouw ging hij in Leeuwen kijken en nog diezelfde avond werd de 
koop beslecht. De pony’s, de geitjes en de eendjes werden aangeschaft en een nieuwe hob-
by voor Jan was geboren. Rijden met het aangespannen paard samen met zijn jongste zoon. 
Door de kinderen met hun pony’s kwam hij ook bij de ponyclub terecht. Jan is 20 jaar vice-
voorzitter en secretaris van de ponyclub geweest. Samen met Hans Arts heeft hij er veel  
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moeite voor gedaan om te zorgen dat er een nieuwe hal gebouwd werd. Toen de hal klaar 
was is hij gestopt bij de ponyclub  “Je moet ook een keer plaats maken voor de jonge             
garde”, zegt Jan. 

De boerderij werd een mooi nieuw huis 

“Kleine kinderen worden groot en ze stopten met de liefhebberij voor de ponysport.                    
Tel daar bij op dat ik een knieprothese kreeg en ook moest stoppen met het zelf rijden van 
het aangespannen paard. De boerderij met al zijn werkzaamheden werd toch te veel. Ik had 
al jaren bedacht dat ik de oude boerderij beter kon slopen en op die plek een nieuw huis 
bouwen. Op de rest van de 2000 m² grond zouden dan andere huizen of bungalows ge-
bouwd kunnen worden” zegt Jan. “De ontwikkeling van dat bouwproject heeft 10 jaar                
geduurd. In 2008 waren alle vergunningen voor elkaar en kon er gebouwd worden. Inmid-
dels kwam ik er alleen voor te staan met mijn kinderen en op een gegeven moment kwam 
Hanny op mijn pad”. 

Met Hanny een nieuwe start 

“Hoe is dat zo gekomen?  In 2003 was mijn zoon bevriend met de zoon van Hanny.                    
Ze zaten samen op het voortgezet onderwijs. Dus de jongens kwamen over en weer veel bij 
elkaar en zo ook de ouders”. Hanny heeft 2 jongens en Jan 1 jongen en 1 meisje. “Zo is 
onze relatie  begonnen. We vonden het belangrijk dat de kinderen goed met elkaar en met 
de wederzijdse ouder op konden schieten. Anders werkt het niet met een samengesteld  
gezin. Het heeft tijd nodig om te wennen aan een nieuwe situatie, daarom deden we het 
rustig aan”. Dat er plannen waren om het nieuwe huis te bouwen, kwam dan ook op het 
juiste moment. In 2007 net voor de bouw zijn Jan en Hanny getrouwd, maar nog niet gaan 
samen wonen. In 2008 is de oude woning gesloopt en kon er met de nieuwbouw begonnen 
worden. In 2009 was de woning klaar en kon er samen een frisse start gemaakt worden in 
de nieuwe woning. Samen met de 2 jongens van Hanny en de 
zoon van Jan, de dochter was inmiddels het huis uit, werden 
ze één hecht gezin met veel gezelligheid. Inmiddels zijn alle   
4 de kinderen het huis uit en hebben ze zelf weer kinderen. 
Deze zomer zijn er in één maand 3 kleinkinderen bijgekomen, 
ze hebben er nu 9 in totaal. “Daar zijn we druk mee, want voor 
iedere baby maken we samen een 10 dagen kraampakket.     
En voor ieder kleinkind maak ik een mooie houten naamplaat 
en een hobbelpaard”, zegt Jan. “We passen veel op de klein-
kinderen, af en toe is het hier een klein “kinderdagverblijf”,       
er is een speeltuin gemaakt in de tuin en ze kunnen lekker        
ravotten. Het blijft heel leuk om de kleintjes van dichtbij te zien opgroeien”. 

Herinnering aan Joop bij de biljartclub 

“De onlangs overleden  Joop van Eck heeft heel veel voor de biljartclub betekend”, aldus 
Jan. Hij was een superieur goede biljarter en uitstekende wedstrijdleider, die dit op zijn  
eigen rustige manier deed. 

In het biljartlokaal staan 3 biljarttafels, één daarvan is nog door Joop geschonken, toen hij 
verhuisde van zijn woning naar het appartement. 

Op dit moment zijn er 50 leden bij de biljartclub, die betalen € 50,00 per jaar en kunnen 
dan zoveel biljarten als ze willen. De financiën worden geregeld door de penningmeester 
van onze Actieve 50+ vereniging. Vroeger was de biljartclub een vereniging op zichzelf. 
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Persbericht:                                                                                          

Tentoonstelling Molens in Museum Tweestromenland. 

In museum Tweestromenland zal vanaf woensdag  

3 augustus a.s. t/m woensdag 28 september een 

kleine overzichtstentoonstelling te zien zijn over 

het ontstaan, de functie, de werking en het uiterlijk van de molens in het Land van Maas 

en Waal.  Aan de hand van 6 panelen krijgt men een duidelijk overzicht van de ontwik-

keling van de molens met daarbij foto’s van de nog bestaande molens. 

Een historisch onderscheid kan gemaakt worden tussen de molens van Heerlijkheden,  
kloostermolens en particuliere molens die zich bezig hielden met het malen van graan (in 
vrijwilligheid of gedwongen) en de poldermolens die ingezet werden bij de afwatering 
van het gebied.We kennen in onze streek veel soorten molens, zoals de standerdmolen, 
de beltmolen, de grondzeiler, de stellingmolen en de poldermolen. 

Nu is het één van de clubs binnen de vereniging. Bij wijze van proef heeft de biljartclub 
deze zomer door mogen biljarten, toen het Huukske voor al de ander activiteiten gesloten 
was. Er was veel belangstelling voor. Dit najaar starten we weer met een onderlinge com-
petitie waar aan meestal zo’n 25 biljarters meedoen. En we gaan kijken of we weer, zoals 
voor de coronaperiode, een avond openstelling kunnen realiseren, misschien trekken we 
dan ook wat jonge mensen aan”.  

Zijn er nog meer hobby’s? 

“Jazeker, als vrijwilliger bij het Techlokaal in de Pax, bij de kinderen van 
groep 7 en 8. Alle kinderen van de scholen in Maas en Waal kunnen 2 x per 
jaar een halve dag naar het Techlokaal, om uit te vinden welk beroep bij hen 
zou passen. Als vrijwilliger help je dan mee om in deze ochtend een                 
werkstuk te realiseren. De kinderen kiezen vooraf wat ze willen, timmeren 
of koken of in de techniek of ICT of wat dan ook. De kinderen het gevoel 

geven wat moet ik straks gaan doen? Soms zitten er echte techneuten bij en sommigen   
hebben helemaal niets met techniek. Het Tech lokaal is een Stichting en wordt gesteund 
door verschillende bedrijven uit Maas en Waal. Het is heel leuk om te doen”, zegt Jan,     
“Het is verwonderlijk dat je op zo’n jonge leeftijd al ziet, waar de kinderen goed in worden 
of niet”. 

En tenslotte dit.. 

Toen ik na afloop buiten nog een foto wilde maken, zag ik een 
prachtige vijver met mooie vissen erin, ook nog een hobby van 
Jan. En in de zomer gaan Hanny en Jan graag mooie fietstochten 
maken, zoals het Pieterpad fietsen van Maastricht naar                                 
Pieterburen. Of mooie vakantie reizen maken naar verre landen. 
Kortom Jan geniet van zijn gezin en zijn vele mooie hobby’s.                
Jan bedankt voor je medewerking. 

Marian van Leeuwen 
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Donderdagmiddag  25 augustus: 1e inschrijving voor jubileumfeest van 14:00 tot 16:00 

Dinsdagmiddag       30 augustus: 2e inschrijving voor jubileumfeest van 14:00 tot 16:00 

Dinsdagavond         30 augustus:  info avond en inschrijven danslessen vanaf 19:30 

Donderdagmiddag 1 september: Ons Huukske is weer open, internetcafé 13:30 

Vrijdagmiddag       2 september: 1e kaartmiddag, zaal open 13:30, daarna elke vrijdag 

Maandagmiddag    5 september: Bingo, aanvang 14:00 (zaal open 13:30) 

Zondagmiddag       4 september: F1 race (Zandvoort), groot scherm, aanvang 15:00 

Vrijdag                    9 september: Historische Pubquiz, 19:30 (zaal open 19:00) 

Zondagmiddag     11 september: F1 race (Italië), groot scherm, aanvang 15:00 

Dinsdag                 13 september: open eettafel, van 11:30 tot 13:30 

Donderdag            15 september: Jubileumfeest in zaal Jansen Puinhoop zaal open 14:00.  
                             Op deze dag is Ons Huukske gesloten! 

Alle activiteiten uit de agenda vinden plaats in Ons Huukske tenzij anders vermeld.              
Vanaf 1 september is Ons Huukske weer regulier open. Indien hierboven niet vermeld   
informeert de coördinator van de activiteit de deelnemers wanneer er weer voor het eerst 
begonnen wordt.  

Op een duidelijke 
manier worden in 
de tentoonstelling 
de verschillen, functies en het uiterlijk van deze molens            
uitgelegd. Voor mensen die belangstelling hebben in de 
cultuurgeschiedenis of in molens, is deze kleine, tijdelijke 
tentoonstelling erg de moeite waard! Bij de balie is een 
boekje te koop met daarin een uitgebreid overzicht van de 
molens in onze regio. 
Wil je meer weten over de waterhuishouding in Maas en 

Waal dan is een bezoek aan de “Waterkamer” in ons               

museum een must! 
Beltmolen Hernen 1747  

Hallo Dansliefhebbers,                                                                                                                  
Wij willen weer beginnen met danslessen op de dinsdagavonden. Voor een infoavond en 
inschrijvingen nodigen we belangstellenden uit op dinsdagavond 30 augustus om 19:30 in 
Ons Huukske om gezamenlijk onder het genot van een kopje koffie of thee te kijken of er 
genoeg belangstelling is.                                                                                                                       
Bij voldoende deelnemers zal de cursus op dinsdagavond 20 september weer beginnen.                                           
Telefonisch opgeven kan bij Willie en Lies van Gelder tel.  06 590 333 88 
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Herkent U dit nog? 
Bijdrage Geert Herregraven 

Met dank aan de Heemkunde vereniging Leeuwen voor het beschikbaar stellen van 
de foto’s 

 
Zeventig jaar geleden (1952) werd de vereniging voor 50-plussers Beneden-
Leeuwen opgericht, de vereniging heette toen De Bond van Oude van Dagen. Sinds 
die tijd is veel veranderd. Het dorp is sedertdien enorm gegroeid. Hele wijken zoals 
de Bloemenbuurt, de Fruitbuurt, de Ret, het Leeuwse Veld en talloze woningen en 
straten hebben Beneden-Leeuwen fors vergroot. Er zijn veel nieuwe gebouwen,     
winkels, kantoren en bedrijven bijgekomen. Het dorp is ontsloten door de Van 
Heemstraweg, Later door de Prins Wllem Alexanderbrug en de MaasenWaalweg.   
Er is veel veranderd, maar ook veel verdwenen. Hieronder laten we een paar foto’s 
zien, die bij veel Leeuwenaren herinneringen oproepen met een gevoel van heimwee 
naar die tijd. 

Het uitgaanscentrum van Lauwe: zaal Kruisbergen.  

Ruitervereniging De 
Vier Heemskinderen.                                 
Bij feestelijke                          
gelegenheden waren 
zij altijd van de partij 
Een keer hebben zij 
deelgenomen aan het 
defilé op paleis              
Soestdijk. 
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De Zandstraat. 
Een van de eerste 

Supermarkten. 
Inmiddels is de 

Zandstraat al                 
verschillende                  

keren opnieuw      
 ingericht. 

De Vrije Jeugd De jongerenvereniging, die gezellige bijeenkomsten organi-
seerde. Ze gingen op kamp , speelden toneel. De jeugd hield zich op een 
prettige manier bezig. 

Vier Heemskinderen.                                 
Bij feestelijke                          



 14 

 

IJspret  in de Zandstraat.  Rechts op de foto is bakkerij Kolvenbach nog 
te zien 

De Zandstraat ter hoogte van het kruispunt met de Beatrixstraat 
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De jongens en de meisjesschool. Later heeft men de gemengde          
jongens en meisjesschool, De Leeuwenkuil gebouwd welke een paar 
jaar geleden is gesloopt 
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KRUISWOORDRAADSEL 
De letters in de licht gekleurde vakjes vormen de oplossing. 
Horizontaal: 1 kinderen 6 meer dan goed is 8 kunstwerk 11 omstreeks  
12 object 14 inheemse gifslang 16 teer 17 tweetal 18 maand  
19 windstreek 22 kobalt (afk.) 23 ongedurigheid 25 rivier in Egypte  
28 royaal 29 hetzelfde 32 ezelsgeluid 34 rare 36 sporenplant  
38 cijfer 40 gesloten 41 plaats in België 43 paardenfokkerij 45 gebed 
46 voorzetsel 47 lengtemaat 48 weinig 
Verticaal: 1 gebogen haak 2 cowboyfeest 3 waardeloos voorwerp  
4 loflied 5 televisie (afk.) 6 claxongeluid 7 toegeven 8 bezwering  
9 foefje 10 geest 13 buitenkans 15 kansspel 20 rund 21 bittere afgunst 

De letters in de licht gekleurde vakjes vormen de oplossing.                                           

Mail de oplossing door naar senver.tdeleeuw@gmail.com onder vermelding van oplossing 

puzzel september. Of op een briefje met de oplossing en naam en adres  in de brievenbus 

op de Parkstraat 30, Beneden-Leeuwen. Uiterste inzenddatum 23 september.   

Leden van het bestuur zijn uitgesloten 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 weekmarkt van  
vrijdagmorgen in Beneden-Leeuwen  

Uitslag Puzzel 
ons Buukske 
juni: getal 42 

Winnaars: 
Mevr. Leontien 
Jansen en                                         
Mevr. Ada van 
Gelder 

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.                           Anton de Heus Poelier Verhoef                                                                                                
   Zandstraat 127b Beneden Leeuwen Tel: 0487-745381 
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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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Uw advertentie  

in                        

ONS BUUKSKE   
of  

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 

 

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 tot 17:30 uur 

zaterdag 09:00 tot 13:00 uur   

Beneden-Leeuwen 

Zandstraat 113 

6658 CM Beneden-Leeuwen 

Tel: 0487-849303 

Berg                                    
Woninginrichting                        
Zandstraat  106B                                   
Beneden Leeuwen 

 

Beneden-Leeuwen                       
Zandstraat 121                                     

Tel. 0487-591870  
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Binnenkort het platina 

jubileum bij onze 

vereniging  

Dat is bijna net zo lang 

als de TV bestaat wist 

je dat?  

1952, je kon soms uren-

lang naar een testbeeld 

kijken  

Mies Bouwman was de 

eerste omroepster, wist 

je dat?  

Wij niet, we konden al-

leen bij de buren TV            

kijken  

Nee joh, ik herinner me 

alleen Swiebertje en 

Ivanhoe  

70 jaar en nog steeds de 

grootste vereniging in 

Lauwe!  

Dan doet onze vereniging 

het beter  

De TV is allang niet 

meer het populairste me-

dium  

GEKLETS van TEUN en BETS                          
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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/1e penningmeester 

Willie Zondervan   06-23798092     2e penningmeester 

Riet Maas   06-48733637     bestuurslid 

Lies van Gelder  06-57033388        bestuurslid 

Jan Baartmans  06- 20166420     bestuurslid 

Vacature      06-………...     Bestuurslid 

Vacature      06-………...     Bestuurslid 

Kandidaat bestuursleden kunnen zich melden bij Peter Verver 

 

Vrijwillige Belastingconsulenten 

Atie Verheijden  0487-592372 

Ellie Baartmans  06-22328490 

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs 

Harry van Oijen  06-34515523 

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 06-24466689 
a.janssen89@kpnmail.nl  
 

Vrijwilligers ondersteuning                                                                            

Willie Zondervan 06-23798092 

Collectiviteitsnummer                             

KBO - Brabant is: 

207.000.837                       
(daarna uw lidmaatschapnummer) 

50– plussersvereniging   

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:a.janssen89@kpnmail.nl
mailto:senver.tdeleeuw@gmail.com
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