
   

 
 

CONTACTBLAD VAN, VOOR, OVER ACTIEVE 50 PLUSSERS 

ONS BUUKSKE 
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Actieve 50-plussers vereniging Beneden-Leeuwen Oldskool Lauwe  
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VOORWOORD van de voorzitter         
Het is weer voorbij die mooie zomer... 

Wat gaat het allemaal razendsnel voorbij, ook dit kalenderjaar. Het oppakken van ons 
“normale” leven ging niet zonder slag of stoot. Héél langzaamaan kropen de mensen uit 
hun schulp. Altijd nog bang voor corona en onwennig dat we weer met grote groepen bij 
elkaar mogen komen. Ik ben nieuwsgierig naar wat het najaar, de winter en 2023 ons gaan 
brengen.  

Het is weer voorbij die: 

* Angst voor Corona? 

* Armoede? 

* Zorg om energie en milieu? 

* Zorg om zinloos geweld? 

* Oorlog in Oekraïne? 

* Natuurrampen? 

Helaas kan ik zo door kan gaan, maar hoop 
doet leven zeggen we altijd. Daarom is het met Kerst en het Nieuwe jaar voor de deur na-
tuurlijk de gelegenheid om de hoop uit te spreken die bovenstaande problemen verzachten 
of helemaal naar de achtergrond verdringen.   

Het is weer voorbij die mooie zomer, maar was die nu zo mooi? 

Graag met positiviteit, genoeg verdraagzaamheid, respect naar eenieder, humor, geduld en 
met nog veel meer kunnen we het Nieuwe jaar goed ingaan. Mijn wens voor Kerst en voor 
het Nieuwe jaar 2023 is  duidelijk en eind 2023 wil ik kunnen zeggen: 

Het is weer voorbij deze zomer, maar de mooie zomer begint in 2023. 

Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar, 

Peter Verver, voorzitter 

Fijne Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar 
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In memoriam 

Nellie van den Hurk - Buijks 

Nellie is jarenlang betrokken geweest bij onze vereniging. 
Ze is begonnen als vrijwilliger in de tijd van Toon Banken 
op 49 jarige leeftijd.  

In het begin helpen met de Bingo en het organiseren van het 
bowlen samen met Riet Maas. Later als bestuurslid, lid van 
de redactie van Ons Buukske en tevens ook nog ouderen- en 
belastingadviseur.  Ze deed dat met passie, stond voor ieder-
een klaar en had een heldere mening over allerlei zaken.   

In November 2019, had ik een lang gesprek met Nellie. Ze 
vertelde toen haar levensverhaal. Over haar jeugd in Raams-
donkveer en haar ontmoeting met haar man Piet in Rotterdam.  Over haar tijd op het schip-
persinternaat, hoe fijn ze het daar gehad had. Samen met Piet heeft ze jaren beroepsmatig 
gevaren op de rivieren in Europa. Nellie was intelligent en leergierig. Ze was op Franse les 
geweest en kon deze taal goed spreken en verstaan als ze weer eens met de boot in Frank-
rijk waren. Samen met Piet heeft ze mooie tochten gemaakt op hun zeilschip de 
“Pieternel”.  Behalve bij onze vereniging was Nellie ook actief in de politiek en was ze lid 
van de gemeenteraad. Aan al haar vrijwilligerswerk kwam een einde, toen de gezondheid 
haar in de steek liet. De laatste jaren verbleef Nellie in verpleeghuis St. Elisabeth, waar ze 
trouw bezoek kreeg van Piet en de rest van de familie. Eén keer is ze nog met de PieterNel 
mee geweest voor een mooie vakantie. Daar heeft ze zeker van genoten.  

Op 21 September jl. is Nellie overleden, Piet haar kinderen en kleinkinderen zullen haar 
erg missen. Wij wensen hun veel sterkte toe. 

Marian van Leeuwen 

Op vr ijdagmorgen zijn er  2 groepen die 

yoga lessen volgen bij onze lerares Sonja. 
Het zijn gezellige ochtenden waar er ook hard 
gewerkt wordt en tussen de 2 lessen door                 
drinken we gezamenlijk koffie. 
Nou was Sonja 28 oktober vrij, maar                      
Ge (van Hees) had een alternatieve les bedacht. 

Wij al aan het speculeren wat dat zou                
worden?? Apenkooien???                                                            
Maar dat moeten wij op onze leeftijd niet meer 
willen. De 2 groepen werden voor een keer            
samengevoegd en we begonnen om half 10. 
                                                                                                                                                                
Bij binnenkomst waren we verrast want er stonden klankschalen klaar en we kregen een 
sessie van Fenny van “Reset me” 
We hebben een uur lang heerlijk ontspannen genoten van haar sessie en daarna nog                        
gezellig koffie gedronken.                                                                                                                                                                                                                                   
               Ge bedankt voor het organiseren!!!  
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Mail de oplossing in de genummerde vakjes 1 t/m 10 door naar                         

senver.tdeleeuw@gmail.com onder vermelding van oplossing puzzel               

december.  

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

de Parkstraat 30, Beneden-Leeuwen. Uiterste inzenddatum 31 december. 

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.  

mailto:senver.tdeleeuw@gmail.
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Naast de reguliere activiteiten vinden er de komende weken de volgende activiteiten plaats 
in Ons Huukske: 

Vrijdagavond         9 december historische Pubquiz aanvang 19:30 uur (zaal open 19:00) 

Zaterdagmiddag   10 december Open inloop café en intro nieuwe leden van 15:00 tot 17:00 

Dinsdagmiddag    13 december Open Eettafel van 11:30 tot 13:00 uur 

Woensdagmiddag 14 december Kerstviering   van 16:00 tot 19:00 uur 

 Vanaf zaterdag 24 december 2022       
   t/m    zondag     1 januari     2023 is Ons Huukske gesloten 

Maandagmiddag    2 januari BINGO aanvang 14:00 uur (zaal open 13:30) 

Zaterdagmiddag    7 januari Open inloop café en intro nieuwe leden van 15:00 tot 17:00 

Dinsdagmiddag   10 januari Open Eettafel van 11:30 tot 13:00 uur 

Vrijdagavond      13 januari historische Pubquiz aanvang 19:30 uur (zaal open 19:00) 

Zaterdagmiddag  21 januari Werkgroep hoe houden we ’t leuk in Lauwe van 15:00 tot 17:00 

Themamiddagen 

Na een aantal geslaagde themamiddagen in de afgelopen jaar, willen we dit een vervolg 
geven. Het algemeen bestuur werd een achttal onderwerpen voorgelegd met de vraag er nu 
drie uit te kiezen. De gekozen onderwerpen zijn: 

– Uitnodigen notaris, wat is verstandig om goed te regelen en vast te leggen?  

– De energietransitie, waar  kun/moet je allemaal opletten en/of aanpassen?  

– Uitnodigen Schiks, gehoor techniek / eenzaamheid? 

De organisatie heeft besloten om daar in februari in het nieuwe jaar 
mee te starten.                                                                                                          
Over de verdere organisatie wordt u tijdig geïnformeerd o.a.                  
via mail, website en facebook. 

Heleen van Somfoort, Peter Verver 
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Vrijwilliger in beeld.              

Rien van Rossum. 

De vrijwilliger is deze keer een stille kracht bij veel vereni-
gingen. Bij onze vereniging heeft Rien aan de wieg gestaan 
van het Internetcafé, waar hij nog steeds vrijwilliger is. 
Rien kan er veel over vertellen, over zijn jeugd en zijn an-
dere hobby’s, tijdens het interview bij hem thuis.  Als echte 
Lauwse heeft hij mooie verhalen over al zijn activiteiten 
voor verschillende verenigingen en de plaats waar hij ter 
wereld kwam.  

Buurtschap in de jaren 50. 

Rien geboren in 1945, was de oudste in een gezin met 7 
kinderen,  5 jongens en 2 meisjes.  “Mijn ouders hadden 
een gemengd boerenbedrijf’ zegt Rien.  “We woonden in 
een boerderij op de hoek van de Retstraat en de            
Klossenstraat. Maar je moet je voorstellen, dat de Retstraat 

vanaf Het Zand toentertijd nog niet doorliep naar de Klossenstraat. Halverwege de tegen-
woordige Retstraat, ongeveer waar dokter Paes woonde, kwam je uit bij een heel smal 
paadje dat langs de landerijen liep. Met een grote bocht liep dat pad om een huis dat op een 
hucht stond” aldus Rien. “Je kon alleen vanuit de Zandstraat via de Klossenstraat met een 
auto bij ons huis komen.  

Het lag best wel afgelegen. Het was daar zo’n twee km van het dorp een buurtschap op 
zich. Pas in de jaren 70 werd van de Retstraat een echte weg gemaakt. We hadden veel last 
van kwel. Als het weer eens hoog water was in de Waal, dan was het pad naar Het zand 
niet meer begaanbaar. Al de huizen die nu in de wijk de Ret staan zijn pas vanaf ca. 1980 
gebouwd. Ik heb er 60 jaar gewoond”, aldus Rien. “Nadat mijn moeder overleed op           
93 jarige leeftijd, ben ik verhuisd en toevallig woon ik nu nog geen 150 meter verderop, 
ook in de Ret”.  

Tabak op de zolder. 

Riens moeder kwam op jonge leeftijd vanaf Duisburg, 
Duitsland naar Beneden Leeuwen. “Ze woonde bij Tante 
Hentje, Dat was een zus van haar vader. Die had zelf geen 
kinderen”, zegt Rien. “Ze kwam van een grote stad en 
moest erg wennen aan het wonen op een boerderij in klein 
dorp. Het dragen van klompen en gebreide sokken vond ze 
vreselijk. Mijn vader kwam uit Wamel, hij woonde op de 
Hucht in de Hogeweg. Behalve de boerderij met varkens 
en koeien hadden we ook een boomgaard, een druivenkas 
en we teelden onder andere tabaksplanten. Als kinderen 
hebben we allemaal meegeholpen op het bedrijf. Druiven 
krenten, op het land werken. Ik heb nog in de tabak ge-
werkt”, zegt Rien. “In de 50e jaren werd hier nog tabak 
geteeld en op de grote zolder werden de tabaksbladeren te drogen gehangen. Die bladeren 
moesten wij als kind doorsnijden, zodat ze op een lijn konden hangen. De tabak werd opge-
kocht door handelaren”.   
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Van de Belastingen naar de Gemeente. 

Vanaf de Mulo is Rien gaan werken bij het Belastingkantoor in Tiel. “Maar ik had het er 
totaal niet naar de zin”, zei Rien. “Want het was zo, dat het kantoor in Tiel een kweekvijver 
was voor ambtenaren en dat je bij een bepaald niveau, na bv. 2 jaar overgeplaatst werd naar 
andere grote kantoren in het westen van land. Dat was niets voor mij. Ondertussen kwam er 
een vacature bij toen nog de Gemeente Wamel en dat leek mij wel iets. Gelukkig werd ik 
aangenomen en kon ik meteen aan de slag. Ik heb er gewerkt tot aan mijn pensioen”.  

“Wat deed je zoal bij de Gemeente?”  vroeg ik.  

“Mijn carrière is eigenlijk in tweeën gesplitst”, aldus Rien. “De eerste 20 jaar deed ik admi-
nistratief juridisch werk en de tweede 20 jaar automatisering. Administratief juridisch werk 
was bijv. het afgeven van Hinderwet- en Bouwvergunningen en op de afdeling burgerzaken 
rijbewijzen, paspoorten en visaktes. In het weekend zaten we dan met 2 man op de gang en 
kon men de visaktes ophalen. Dat is allemaal verleden tijd. In het begin werkten er ca. 15 
medewerkers. Dat was in 1963, met drie kerkdorpen. Na de herindeling zijn het 8 kerkdor-
pen geworden en het inwonertal is 19671 (bron internet). Begin 80e jaren begon de automa-
tisering zijn intrede te doen en ze wisten dat ik een technische belangstelling had”, zegt 
Rien. 

De tips van Schoffelmeer uit Wamel. 

“Als jonge jongen had ik al veel belangstelling voor tech-
niek. Toen ik nog bij de Belasting werkte, heb ik in de 
avonduren al radio’s en tv’s gerepareerd. Dat kon toen nog 
want als ik een onderdeel nodig had, ging ik naar Schoffel-
meer in Wamel en kocht bv. een lamp of een weerstandje. 
Schoffelmeer dacht dat ik het vak in wilde. Hij haalde dan 
een schema tevoorschijn en zei dan; “uit mijn ervaring zou 
ik daar en daar nog eens goed kijken” Daar leerde ik veel 
van. Voor een onderdeel van bv. 2 gulden kon je dan een 
radio of tv repareren. Dat heb ik veel en lang gedaan, wel 
tot mijn dertigste. Later werd dat te gecompliceerd met de 
moderne tv’s. De tijd van de computer kwam er aan en ik 
kocht een commodore 64 computer. Ook dat vond ik interessant. Daar heb ik me toen in 
bekwaamd. Bij de Gemeente kwam dat goed van pas. In het begin stonden er 3 computers. 
Bij mijn pensioen waren dat er 120. Mijn taak was om iedereen bij te staan in de omgang 
met de apparatuur en de programma’s. Voor de Gemeente waren dat heel specifieke pro-
gramma’s, die vaak vernieuwd moesten worden. Je moest dan naar de Gemeenteraad om er 
krediet voor te vragen. Dat ging niet altijd van een leien dakje”, lacht Rien. 

Start van het Internetcafé 

“Zo rond de eeuwwisseling 2002 kwam Toon Banken op het idee om een internetcafé op te 
zetten voor onze vereniging, om de leden wat meer te faciliteren op dat gebied. Gerard 
Kouwenberg was de eerste  coördinator. Na mijn pensioen in 2004 ben ik erbij gekomen. In 
het begin hadden we tientallen klanten. Er was zelfs een wachtlijst. Op een gegeven mo-
ment hadden we 10 vrijwilligers en iedereen kreeg één keer in de week 1 op 1 les. In het 
begin was dat omgaan met Windows, Word en het e-mail verkeer. De uitblinkers wilden 
ook nog fotobewerking. Het Internetcafé is begonnen in de prikpost van de Hey-Acker.  
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Later ook nog in het oude gebouw van de Leeuwenkuilschool en weer later in een depen-
dance van de Oude Rosmolen. Daarna gingen we natuurlijk naar Ons Huukske. Het ka-
rakter van het internetcafé is helemaal veranderd. We merkten dat niemand meer belang-
stelling had voor Word enz. Tegenwoordig is het meer helpen met de laptop, de telefoon, 
de tablet of de iPad. Nu geven we geen les meer, maar de leden komen met een probleem. 
Ze weten vaak niet hoe ze met het apparaat of met bepaalde functies om moeten gaan. 

‘We gaan tegenwoordig ook naar de mensen thuis’. Dat kan zijn voor een probleem met 
de Wifi, met de printer of iets dergelijks. We zijn nu met 5 vrijwilligers en de leden kunnen 
op de donderdagmiddag in Ons Huukske terecht. Ze kunnen met allerlei problemen op di-
gitaal gebied bij ons komen. Meestal lossen we het wel op. We kunnen op dit moment nog 
wel wat meer klantjes gebruiken, dus schroom niet om eens aan te komen”, aldus Rien.  

De andere hobby’s van Rien. 

“Mensen vragen wel eens aan mij, “Rien je woont alleen, je zult jezelf wel vreselijk                
vervelen”? Dan kan ik ze snel uit de droom helpen. Behalve bij het Internetcafé, ben ik bij 
2 muziekverenigingen. Ik ben voorzitter van het Seniorenorkest, help bij de Heemkunde 
vereniging en ben ook secretaris van de Locatieraad van de R.K. 
kerk. Ik moet ook mijn huis en de tuin bijhouden.  

Het Seniorenorkest is opgericht door Toon Banken in 1994. Het 
was van oorsprong een activiteit van de Seniorenvereniging zelf, 
zoals ook de Volksdansclub toentertijd. In 2004 zijn we zelfstandig 
geworden. Van 6 leden is het Seniorenorkest uitgegroeid naar een 
orkest van 30 leden, uit alle delen van Maas en Waal. Zoals je ziet, 
ik zit wel alleen, maar ik verveel mezelf niks. Ik kan mezelf bezig-
houden en kan goed tegen alleen zijn. Sociaal contact is er vol-
doende.” 

Welke hobby is je favoriet? 

“Wat vind je nu het leukste om te doen?”, vraag ik Rien.                    
“Daar hoef ik niet lang over na te denken, zegt Rien. Muziek maken is mijn passie daar kan 
ik echt van genieten. Ik speel klarinet en saxofoon. Twee keer per week naar de repetitie en 
dan thuis nog oefenen. Het muzikale talent heb ik van thuis mee gekregen. Mijn moeder 
hield ook erg van muziek”.  

Rien bedankt voor je mooie verhalen. 

Marian van Leeuwen. 

Het gesprek van de dag: de hoge energiekosten.                                                                               
We worden allemaal geconfronteerd met hele hoge tarieven en ondanks dat de regering ons  

helpt met een prijsplafond 2023 en dit jaar voor iedereen nov. en dec. € 190,00 zijn de   

kosten nog best hoog. De geijkte oplossingen zijn isoleren, dubbel glas, tochtstrippen etc.                               

Hiernaast nog een paar tips om de energierekening onder controle te krijgen.                                       

Meten is weten en met behulp van een energieapp krijg je inzicht in het gebruik van gas en 

stroom. Een hulpmiddel dat je bewust maakt van de kWh en Kuubs die u per dag gebruikt. 

Met zonnepanelen en stroom over kun je denken aan elektrisch (bij) verwarmen met                      

Infraroodpanelen, een Airco of ander bijzetkachel. Let wel op het kWh verbruik per uur. 
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TIP Energie bezuinigen: In uw CV ketel zit een kleine waterboiler  voor  warm water .                    

Deze slaat elke dag 12x aan om water op warmteniveau te houden ook als u geen                      

warmwater vraagt, dan staat deze ingesteld op comfort stand.                                                               

Als u deze omzet naar eco stand bespaart dit 0,3 m3 gas per dag.                                                                  

De boiler in CV ketel zal in de eco stand niet meer aanslaan om onnodig te verwarmen                                         

Rekenvoorbeeld besparing: 0,3 m3 x 365 dg x € 1,45 =€ 158,77 per jaar. 

U kunt uw energieverbruik per dag            

volgen met een energieapp voor zowel 

stroom als gas.                                     

Een GRATIS energieapp met héél véél 

informatie is UMeter.                            

Deze app kunt u instaleren op uw tele-

foon. Download u UMeter in Google en 

toevoegen op uw startscherm dan heeft u 

de uitgebreidste informatie. Omdat deze 

gratis is krijgt u de info altijd 1 dag later.  

Homewizard is een energieapp daar kunt u direct u 

stroom/gasverbruik zien. 

Heeft u een slimme meter 

dan kunt u een P1 meter 

kopen, die kost €29,95 en 

steekt u in de slimme meter 

in de meterkast.                             

In deze dure tijden kunt u 

mogelijk ergens besparen. 

Met de Energie Socket van 

Homewizard kunt u meten of  

apparaten (oude) koelkast-vriezer, 

maar ook alle andere apparaten 

(véél ????) stroom verbruiken. 

Kost € 34,95 misschien samen 

met buren of familie. kopen. 

LED verlichting van de Action zijn heel betaalbare lampen 

en u bezuinigt direct. Wat is het verschil:                                       

Oude gloeilamp 60 watt per uur of LED lamp 2,7 watt per 

uur met dezelfde lichtopbrengst. Heeft u meerdere lampen 

dan kunt u op jaarbasis heel wat stroomkosten besparen. 

DOE U VOORDEEL MET DEZE TIPS 
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Onthulling herinneringstegels/ start herdenkingsroute. 

Zaterdag 8 oktober was de onthulling van een banner met daarop de afbeelding van een van 

de 15 herdenkingstegels op het museumplein. Het openingswoord werd verzorgd door                   

Gé van Hees lid van het committee BZV (Bevrijding Zonder Vrede ) BZV is een coproduc-

tie van 3 verenigingen: Het 4 mei committee, het streekmuseum tweestromenland en                     

seniorenvereniging Beneden-Leeuwen. 

De leden zijn: Betsy van Houten-de Kok en Leo Lemmers van het 4 mei comité, Jaap van 

Veen bestuurslid/ conservator van het streekmuseum, Hein Moulin freelance ontwerper/ 

vormgever en Gé van Hees secretaris/ vicevoorzitter Seniorenvereniging  

Nadat de nabestaanden van de oorlogsslachtoffers uit Beneden-leeuwen welkom zijn gehe-

ten, werden ook de aanwonenden ( bewoners van de panden in Leeuwen waar tegels zijn 

geplaatst) verwelkomd. Daarnaast ook de sponsoren, dat wil zeggen een 20-tal bedrijven  

en particulieren uit Beneden-Leeuwen die ons financieel ondersteund hebben alsmede: 

De gemeente West Maas en Waal die ervoor heeft gezorgd dat de herdenkingsregels op 

hun plaats gelegd werden, de Provincie Gelderland, de Stichting herdenking gesneuvelde 

Stoottroepers, Rabobank, Dat Reclame voor het gratis maken van de banner en verder             

betrokkenen en belangstellende verenigingen. De landelijke bond van oud-Stoottroepers en 

Stoottroepers, de bond van oud-Stoottroepers en Stoottroepers kring Maas en Waal en een 

aantal Leeuwense verenigingen zoals carnavalsvereniging De Broaiers, muziekvereniging 

koning Willem 111, scouting Don Bosco, de heemkundekring Beneden Leeuwen en de 

Leeuwense vrouwenvereniging. 

Tenslotte een toelichting op de naam BZV 

17 september 1944 startte Market Garden. 6 Oktober 1944 was Maas en Waal bevrijd maar 

daarmee was er nog geen vrede. De oorlog duurde immers tot 1945 vandaar de naam: 

‘bevrijding zonder vrede’. 

Na diverse brainstormsessies zijn we uitgekomen op een drietal activiteiten naar aanleiding 

van 75 jaar bevrijding . 

Op vrijdagavond 5 oktober 2019 allereerst een gedenkwaardige dijkwandeling langs 43 

huizen en/of panden die in 1944 door de Duitsers in brand zijn gestoken, (overigens zonder 

dat daarbij bewoners om het leven zijn gekomen). De plaats van die huizen hebben we zo 

goed mogelijk met foto’s op standaard aangegeven. Die avond liepen ruim 400 mensen in 

groepjes van ca. 20 man de route onder begeleiding van een gids en ca. 50 personen reden 

mee met een van de gecharterde treintjes. Voor de sfeer stonden op een 6-tal plaatsen zoek-

lichten alsof de hemel werd afgezocht naar vijandelijke aanvallen. Over de dijk reden een 5

-tal oude legervoertuigen en een groep re-enacters speelden alsof er een peloton Stoottroe-

pers de dijk bewaakte.  Het eind van de wandeling was halverwege Beneden/ Boven Leeu-

wen. Alle deelnemers werden in D’n Dulper nog verwelkomd met een consumptie en een 

film met beelden uit het oorlogsverleden van Leeuwen.   
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Foto Rinie van Haren 

Daarna werd op 1 november een tentoonstelling geopend in het streekmuseum waar met 

name aandacht werd besteed aan alle oorlogsmonumenten in het land van Maas en Waal 

waarbij steeds ook een plaatselijke inwoner naar zijn oorlogsverhaal werd gevraagd.                  

Ook was er een fotowand waarop de afbeelding van alle foto’s van de dijkwandeling te 

zien waren en een film met impressie over V1’s die in grote getalen over dit deel van Maas 

en Waal vlogen met als bestemming de haven van Antwerpen. Veel van die V1’s bereikten 

Antwerpen niet en vielen in deze regio. Eind mei 2019 zou deze tentoonstelling stoppen 

maar vanwege corona is deze met enkele maanden verlengd. 

Als laatste actie van het drieluik 

Het onthullen van de herdenkingsroute. Vanwege corona met bijna 3 jaar uitgesteld.                    

Oorspronkelijk was het plan op een 12 tal plaatsen in Beneden-Leeuwen driehoekzuilen te 

plaatsen met info over de omgekomen inwoners tijdens de nadagen van de oorlog en info 

over de dijkwandeling en andere historische feiten. Na opruimen van de zuilen zouden dan 

de herinneringstegels tevoorschijn komen. Inmiddels hebt u begrepen dat de zuilen niet zijn 

doorgegaan en kunnen lezen of wellicht gehoord dat het 15 tegels zijn geworden.  

Nadat wethouder Rob Reuvers namens de gemeente de initiatiefnemers heeft bedankt voor 

deze mooie en blijvende herinnering geeft Leo Lemmers een toelichting over de inhoud 

van de verschillende tegels en vraagt hij Hans Rossen en zoon Willem de banner te onthul-

len en hierbij het startsein te geven van de wandeling langs de 15 tegels. 

Na de onthulling vertelde Hans Rossen het verhaal over de granaat die het leven van zijn 

vader kostte. Vroeger was garage Rossen gevestigd in de Zandstraat op de plaats waar nu 

de opticien is gevestigd. De tegel ligt tegenover dit pand in het trottoir tussen Skoen en                

De Twee Linden. 

In de wandeling zijn ook nog enkele weken de foto’s op steun van de dijkwandeling                          
opgenomen die voor deze wandeling zijn teruggeplaatst. Overigens zullen deze binnenkort 
worden opgeruimd. Plattegrondjes met dijkwandeling zijn te krijgen in het streekmuseum. 
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Op zoek naar een luisterend oor en advies?                              
Of zorg, hulp of hulpmiddelen nodig? 

Velen van ons willen graag zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen en we blijven tot op hoge leeftijd actief en                        
gezond. Toch komen er momenten waarop we advies 
kunnen gebruiken bijvoorbeeld bij het invullen van                
formulieren, het aanvragen van subsidies of toeslagen, 
het aanpassen van de woning en het krijgen van de juiste 
zorg en ondersteuning. De vrijwillige ouderenadviseur 
helpt met een dergelijke hulpvraag. Zij zijn net als u ook 
50 plus en onafhankelijk want ze werken voor geen en-
kele organisatie behalve dan als vrijwilliger binnen onze                    
vereniging. Zij kunnen adviseren, informeren, doorver-
wijzen of meedenken op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn, veiligheid en vervoer. Ze kennen de sociale 
kaart van onze gemeente als geen ander.                                            
En het belangrijkste is misschien nog wel dat ze de tijd 
voor je nemen ook zonder een concrete vraag en graag 
een luisterend oor bieden.  

Een vrijwillige ouderenadviseur wordt door KBO Brabant opgeleid en KBO zorgt ook voor 
bijscholing en certificering. Zo blijft een vrijwillig oudere adviseur op de hoogte van                    
wetsaanpassing en andere ontwikkelingen. 

Is er echt hulp of hulpmiddelen nodig? Dan moet meestal gebruik gemaakt worden van de 
WMO. Om ouderen te helpen de weg te vinden in het woud van regelingen voor zorg en 
welzijn zijn er WMO ondersteuners binnen een KBO Brabant. KBO Brabant zorgt ook 
voor hun opleiding bijscholing en certificering. Daardoor zijn zij in staat het WMO proces 
met de oudere te bespreken en uit te zoeken welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en 
hen bij te staan bij waar ze recht op hebben en gesprekken te voeren met bijvoorbeeld de 
gemeente en andere instanties en zo nodig samen met de juridische helpdesk van                             
KBO Brabant verder te helpen. Als het moet zelfs via een gerechtelijke procedure.  

Voor hulp van de vrijwillige ouderenadviseur en de WMO 
cliënten ondersteuner hoeft niets betaald te worden: deze hulp 
is gratis. 

Helaas hebben wij als vereniging in Beneden-Leeuwen nu nog 
maar 1 vrijwillige ouderenadviseur over en nog geen WMO 
clientondersteuner. Gelukkig hebben we al wel een nieuwe 
kandidate voor vrijwillige ouderenadviseur en een kandidaat 
voor WMO cliënten ondersteuner. Maar we zouden graag zien 
dat we meer ondersteuning kunnen bieden aan onze leden  èn 
niet leden, want we zijn er voor ondersteuning van alle vijftig-
plussers in onze gemeente.  

Dus als u ook mensen wilt helpen als Vrijwilliger Ouderen 
Adviseur of WMO cliënt ondersteuner meld u dan aan bij de 
voorzitter van onze vereniging,  

Peter Verver 06 13700 945.  

Heleen Somford                               

Ouderenadviseur                              

Senioren Leeuwen 50+ 
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Biljarten in de avond  
Beste leden en belangstellenden, vanaf medio 

Januari 2023 willen wij jullie de gelegenheid 

bieden op dinsdagavond                                                   

van 19.00 – 21.30 uur vrij te biljarten.  

Deze avonden zijn vr ij toegankelijk voor   

leden van de biljartclub,  

MAAR ook voor andere mensen die graag 

een keer willen proeven aan het biljarten.                                        

Neem dus gerust je buurman/vrouw, broer/

zus, vriend/of vriendin of andere                                    

geïnteresseerde biljarter mee.                                          

Ze mogen gratis 2 maanden proberen of 

het biljarten iets voor ze is. Willen ze na de 

twee maanden doorgaan dan is het de bedoe-

ling dat ze lid worden van de                                       

seniorenvereniging en de biljartclub. 

Graag willen we peilen wie er belangstelling 

heeft voor de dinsdagavond.                                           

Reageer op dit bericht dan krijgen we een 

beeld van de omvang van de groep.                                 

 

 

Bij genoeg belangstelling we mogelijk 

ook op een andere avond open.                                                                           

Opgave bij Jan Schouten. 
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 HET BESTUUR 

 

 ALLE ACTIVITEITEN-BEGELEIDERS 

 

 DE REDACTIE en BEZORGERS van                                                                     

ONS-ONS BUUKSKE-NIEUWSBRIEF 

 

 ALLE VRIJWILLIGERS                                                    

VAN ONZE VERENIGING 

 

  WENSEN IEDEREEN   

                                                                                                         

 GEZELLIGE KERSTDAGEN 

                       en 

 GEZOND NIEUWJAAR 
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Bijgaand een foto impressie van de vrijwil-
ligersmiddag waar we Marian en ook Ad op 
missen in verband met even ergens anders 
zijn, maar dat komt komend jaar wel weer 
goed. 

Met zijn allen het schip in! 

Net als met de vrijwilligersmiddag was het 
vanwege al die vervelende corona maatrege-
len twee jaar lang niet mogelijk geweest om 
een busreis te organiseren. Normaal gespro-
ken is er ieder jaar wel een meerdaagse reis en 
een eendaagse busreis. Gelukkig kon dit jaar 
die eendaagse busreis doorgaan. Omdat het 
een druk programma was, werd iedereen   
gevraagd om ruim op tijd voor het vertrek om 
8:15 uur bij Ons Huukske aanwezig te zijn. 
Het op tijd vertrekken was voor niemand een 
probleem. Het weer was goed. Gelukkig niet 
te warm, lekker weer om wat te doen.                    
Vanwege de grote belangstelling was een  
extra grote luxe bus gecharterd. De bus ver-
trok op tijd richting Ommen. De buschauffeur 
vertelde iets over waar we zoal langs reden. 
We gingen over binnendoor wegen omdat de 
snelweg grotendeels was afgesloten in                     
verband met onderhoud. Er heerste een gezel-
lige sfeer In de bus. Iedereen kletste met                 
iedereen en er werden ook snoepjes uitge-
deeld. Het leek wel een schoolreisje.  

Hoezo geen stamppot? 

Onze vereniging is in staat om veel activi-
teiten voor de leden te organiseren uitslui-
tend dankzij de inzet van vele vrijwilligers. 
Denk maar eens aan al de mensen die voor 
de verspreiding van de ONS en Ons Buus-
ke en de Nieuwsbrief zorgen, en de dames 
en heren die bij de activiteiten koffie, thee 
en iets anders (bijvoorbeeld bij de open 
eettafel) verzorgen.                                                   
Ook is er een team dat op dinsdagochten-
den Ons Huukske schoon en proper houdt. 
Verder heeft iedere activiteit ook één of 
meerdere vrijwilligers die de activiteit           
organiseren en/of coördineren. En hoewel 
er ook activiteiten buiten ons clubhuis 
plaatsvinden zoals het fietsen, de kunst-
kring, fitness, bowlen en de bus- reizen 
(waarover u elders in dit buske meer leest) 
zijn er ook veel activiteiten in Ons Huuks-
ke, dat natuurlijk ook onderhouden moet 
worden zowel binnen als buiten.                               
Dit doen de vrijwilligers voor het tuinon-
derhoud en de huismeesters.                                       
Dan hebben we daarnaast ook nog vrijwil-
ligers die onze leden ondersteunen met di-
gitale vragen, belastingzaken en overige 
problemen.  Kortom er is een heel leger aan 
vrijwilliger. Ik zal er ongetwijfeld nog en-
kele vergeten zijn, maar dat is niet bewust 
dus moet u de schrijver dezes niet euvel 
duiden.                                                                  
Voor deze vrijwilligers wordt jaarlijks een 
middag georganiseerd om op speelse en 
feestelijke wijze te ontspannen.                           
Dit jaar was er ter afsluiting van de middag 
een stampottenbuffet beloofd. Maar wie 
schetst onze verbazing toen er geen stam-
pottenbuffet geserveerd werd?                                
Niemand, en ook niemand klaagde erover 
want buiten vielen de mussen van het dak. 
We hebben immers een heel mooie                         
nazomer gehad. Op zo’n mooie dag was 
iedereen wel zo blij dat er geen stamppot 
maar een overheerlijk warm-en-koud buffet 
geserveerd werd. Zo kwam aan een ge-
slaagde middag, met muziek en drankjes èn 
een paar rondjes Bingo met prijzen, een 
geslaagd einde.  
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In Ommen gingen we met zijn allen het schip 
in om een rondvaart te maken over de Vecht, 
langs de prachtige natuurlijke omgeving van 
het Vechtdal. Aan boord was koffie met wat 
lekkers erbij. Na de rondvaart gingen we weer 

de bus in om via pittoreske weggetjes naar 
Vlisteren te gaan waar we een heerlijke lunch 
met soep en lekkere broodjes genoten. Daarna 
was er wat tijd om een gezellige markt met 
veel kraampjes te bezoeken en vooral de vers 
gerookte paling rook daar erg lekker. Ieder 
kon daar zo een beetje zijn eigen ding doen. 
De een ging een biertje drinken, de ander wat 
“windowshoppen” en weer anderen een ijsje 
eten. Daarna gingen we weer naar de bus om 
te vertrekken naar Hoenderloo, waar we een 
heerlijk driegangen diner kregen voorgescho-
teld. We dronken er een lekker glaasje wijn 
bij of namen een advocaatje met slagroom. 
Tot slot werden we in de stromende regen 
maar wel in een warme en droge bus weer 
veilig thuisgebracht. Hopelijk is er in 2023 
weer een mooie busreis. 

Studenten leren Koersbal? 

Als vereniging 
staan wij           
natuurlijk 
open om ook 
kleinkinderen 
van onze           
leden te hel-
pen. Zo was er 
het verzoek 
van Meike van 
Wel of zij  
samen met een 
aantal studen-
ten voor een 
studieopdracht 
iets mocht 
organiseren in Ons Huukske. De uitdaging 
was wel (en zeker ook voor de studenten) 
dat dat binnen een week moest gebeuren. 
We dachten toen aan het koersbal. Die  
activiteit was helaas stil komen te staan.              
Dus het was misschien wel een mooie  
gelegenheid om het mes aan twee kanten 
te Laten snijden en de studenten te vragen 
om het koersbal weer op de kaart te zetten. 
Inmiddels is het koersbal weer begonnen 
en zijn er weer nieuwe deelnemers bijge-
komen. Het was zeker ook weer leuk om te 
zien dat jongeren van ouderen kunnen  
leren en andersom.  

Wie wil koersballen is welkom op de   
donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 
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Hoe houden we het leuk in Lauwe? 

Op 8 oktober organiseerde onze vereniging Samen met de Gemeente, KBO Brabant en So-
ciom een middag speciaal voor de 50 tot 65-
jarige inwoners van beneden Leeuwen. Om deze 
inwoners te kunnen uitnodigen was de medewer-
king van de gemeente nodig. Want vanwege de 
hedendaagse wetgeving, de AVG wet ook wel 
privacywet genoemd, kan de gemeente niet zo-
maar leeftijd gegevens en adressen van inwoners 
verstrekken aan een vereniging. Het thema van 
deze middag was wonen en zorg In de toekomst 
met dubbele vergrijzing.                                                   

Die 
dubbele vergrijzing zal met name de groep 50 
tot 65-jarigen (de zogenaamde babyboomers) 
raken wanneer zij ouder worden en meer be-
hoefte aan zorg zullen hebben.                  
Enerzijds zullen er dan veel meer ouderen zijn 
en anderzijds zullen er veel minder werkende 
mensen zijn die onder andere zorg kunnen 
verlenen. Vandaar de kretologie de “dubbele 
vergrijzing”.  

                                                                      
De gemeente is zich bewust dat dit een pro-
bleem gaat worden In de toekomst en steunde 

dus van harte het initiatief vanuit onze vereniging en KBO. 

Een groepje vrijwilligers van onze vereniging kon daarom in het gemeentehuis de door de 
gemeente verzorgde uitnodigingen in de geadresseerde enveloppen stoppen waarna de             
gemeente ook zorgde voor de verzending. 

De middag begon met een korte presentatie van ons bestuurslid Jan Baartmans over de de-
mografische ontwikkelingen in onze gemeente en in Beneden-Leeuwen. Om er niet een al 
te zwaarmoedige middag van te maken is Jochem van Gelder bereid gevonden om samen 
met zijn broers Bob en Sjors (die beide een lange carrière in de zorg hebben) het onderwerp 
te bespreken. Na afloop was er gelegenheid om vanuit het publiek (dat volgens onafhanke-
lijke inschatting van de aanwezige pers tegen de 100 liep) ideeën en wensen voor de toe-
komst in te dienen. Enkele daarvan werden kort besproken in het panel bestaande uit Bob 
en Sjors van Gelder, Els van Daal (KBO Brabant) en Rob Reuvers (Wethouder WM&W). 
Ook konden de aanwezigen aangeven of ze bereid waren om mee te doen aan het werken 
aan de toekomst om het leuk te houden in Lauwe. 

Een deel daarvan is 12 november op de terugkomdag in Ons Huukske geweest. Een deel 
heeft moeten afzeggen vanwege andere verplichtingen en worden weer uitgenodigd voor de 
vervolgbijeenkomst. Op de terugkomdag hebben we afgesproken een “werkgroepje” te vor-
men dat de wensen en ideeën gaat omzetten in tastbare handvatten voor de gemeente zodat 
we als belanghebbende 50-plussers op opbouwende wijze een klankbord vormen voor de 
gemeente en mee kunnen praten èn werken aan een leuk Lauwe. De eerstvolgende bijeen-
komst staat op de agenda op zaterdagmiddag 21 januari. Belangstellende leden die ook iets 
willen betekenen zijn welkom. 

Foto van vrijwilligers:                                   
Foto Karin Brookman Gemeente WM&W 

Foto v.l.n.r. Bob van Gelder, Sjors van 
Gelder, Els van Daal, Rob Reuvers,   
Jan Baartmans. 
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Boven afbeeldingen van Website en Facebookpagina Senioren Leeuwen.                            
U vind daarop altijd belangrijke informatie van onze vereniging. Daarnaast wordt 
via email leden geïnformeerd als er ontwikkelingen zijn die snel gecommuniceerd 
moeten worden. Hoe goed de website wordt bezocht ziet u hieronder een aan 
overzicht van oktober 2022. Er zijn 724 pagina’s bezocht deze maand. Bezoeken 
Facebook moet u zich aanmelden via een account. Website is er voor iedereen. 
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Herkent U dit nog? 
Bijdrage Geert Herregraven 

De foto’s zijn afkomstig van de Heem-
kundevereniging Leeuwen. 

De jaarwisseling is weer in aantocht. 
Kerstmis en de jaarwisseling komen 
eraan.  

Op eerste kerstdag houden diverse 
staatshoofden kersttoespraken die vaak 
uitgezonden worden op radio en televi-
sie. Ook de Paus geeft vanaf het balkon 
van de Sint-Pietersbasiliek een kersttoe-
spraak; geeft de zegen Urbi et Orbi en 
wenst iedereen een zalig kerstfeest.  

Kerstmis vroeger bij ons thuis was een 
speciaal feest. Op kerstavond met het 

hele gezin om middernacht naar de nachtmis 
en daarna thuis nog iets lekker warms eten.            
De dag erna nog een keertje naar de kerk. 
Vol bewondering en eerbied keken wij naar de 
kerstboom 

De kerk was versierd met kerstbomen vol  
lichtjes. 

Een kerstboom bestaat in Nederland sinds de 
negentiende eeuw. Deze traditie is overgeno-
men uit Duitsland. Alle bomen laten hun    
blaadjes vallen, als het winter wordt.                          
Maar de kerstboom blijft altijd groen.                          
Net als de lampjes, verwijzen de glimmende 

ballen naar de dagen die na Kerstmis weer langer gaan worden. 

Hier is een kerststal uit 1903 te zien.                
Die was buiten bij de kerk opgebouwd.  
Traditiegetrouw mochten wij altijd een keer 
naar het kerstkribje gaan kijken.                                                                                                 

 

 

Op school en in de kerk werd door kinderen een 
kerstspel opgevoerd. De kinderen en ouders waren  
o zo trots als ze mee mochten spelen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersbasiliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Urbi_et_Orbi
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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 
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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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Onze bankrekening 

loopt langzaam 

leeg, Bets  

De energiekosten stijgen 

de pan uit en biefstuk is 

ook niet meer te betalen  

Dat wordt dan bezuini-

gen, meer speklappen 

eten (en smout op brood)  

Goed idee Bets, maar 

ik denk dat de buren er 

niet blij mee zijn 

Past er geen varken in 

ons tuinhuisje Teun? 
Dan halen we de hooi-

kist maar weer van de 

zolder 

En ‘s avonds vroeg naar 

bed, samen onder de 

elektrische deken!  

De onderbroeken gaan 

we wassen met het water 

uit de regenton 

s’ Morgens de hutspot 

met klapstuk er in en      

s’avonds smullen maar 

GEKLETS van TEUN en BETS                          



 27 

 
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 

Ben Schonenberg     06-10618797     aspirant bestuurslid 

Lieda Dekker     06-13735965     aspirant bestuurslid 
 

Vrijwillige Belastingconsulenten 

Atie Verheijden  0487-592372 

Ellie Baartmans  06-22328490 

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs 

Heleen Somford 06-10600601 

Ellie Baartmans  06-22328490 
 

Website: 

Ben Schonenberg  06-10618797 

Facebook: 

Marian van Leeuwen 06-29319914 
 

Redactie: Ons Buukske 

Peter Verver  06-13700945  
Jan Baartmans   06-20166420                                               
Marian van Leeuwen 06-29319914                             
Ben Schonenberg  06-10618797                              
Toon Janssen   06-24466689  
 

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 

Contributie                                                                            
Beste leden, zoals in maart tijdens de ALV is                        
besloten, zal de contributie voor het komend                         
kalenderjaar 2023 vijfentwintig euro bedragen.                                           
Voor dit geringe bedrag steunt u de vereniging      
en maakt u het mogelijk dat we alle activiteiten   
kunnen laten plaatsvinden. Een gift is welkom. 

mailto:senver.tdeleeuw@gmail.com
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