
 
 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Nummer 10-2022 
Oktober 

 

 Nieuwsblad Seniorenvereniging “Sint Jozef”   

Telefoonnummer D’n Dissel: 073-5993364 

Email:seniorenverenigingsintjozef@hotmail.nl 

Website: www.seniorenverenigingsintjozef.nl 

nverenigingsintjozef.nl 

 

 

 

Een “ONSJE” meer 

Adreswijzigingen, overlijden,  

ziek zijn, 50 jaar (of meer) getrouwd, 
geef dit door aan onze secretaris: 
 

Mien van den Heuvel 
Advocatenlaan 17 
5324 AL Ammerzoden 

Tel. 073-5949366 
E-mail: seniorenverenigingsintjozef@hotmail.nl 

website: 
www.seniorenverenigingsintjozef.nl 
 

 

 

 

  

Als u bezoek op prijs stelt of iemand kent voor 

wie dat belangrijk kan zijn geeft dit dan even 
door aan onze werkgroep “Zorg en Welzijn” 

Marion Roeling,  
Telefoonnummer 073-5992302. 
 

Wie als zieke onverhoopt 

nog niet in beeld kwam 
voor een kaart, 

bloemetje of bezoek 
vanuit “Zorg en Welzijn” 
wensen wij langs deze 

weg van Harte 
Beterschap. 
 

Ouderenadviseurs 

 

Nettie v/d Bergh   073-5991567 
Elise Verbaan  06-53303682 

 
 

 

Agenda: Oktober  
 

Vrijdag       7 oktober: Bingo 
Zaterdag    8 oktober: Viering 65-jarig bestaan  

                             van onze vereniging 
Donderdag 13 Oktober: Fietsen 

Zaterdag    15 oktober: afsluiting 65-jarig bestaan 
met meezingmiddag    
13.30uur PC de Weesboom 

Vrijdag       21 oktober: Sjoelen 
Donderdag 27 oktober: Gezamenlijk eten 

  
  
 
  
     
 

 

Vaste activiteiten 
 

Yoga 
 

 Elke maandag in D’n Dissel 
 van 10.30 tot 11.30 uur  

 Aanmelden bij Ad Verlouw 
           06-28943923 

 

Handwerken 
 

 Elke maandagmiddag in D’n  
 Dissel van 13.30 tot 16.00 uur  
 

Koersballen 
 

Elke dinsdagmiddag in D’n Dissel  
Aanmelden en info bij 

Frans Michielsen 06-57331919 of 
Annie Erven 073-5991971  
 

Bridgen 
 

Elke woensdagmiddag in D’n  

Dissel van 13.30 tot 16.30 uur 
Aanmelden bij Elly Reijmers- 
Vugts tel. 06-10845016  
 

De Disselzangers 
 

Repetitie elke woensdagavond in D’n 

Dissel van 20.00 tot 22.00 uur  
Aanmelden bij Jan Piels 

073-5993768  
 

Rikken en Jokeren 
 

 Elke donderdagmiddag in  
 D’n Dissel van 13.30 tot 16.30 uur 
 

Fietsen 

 

Elke 2de donderdag van de maand. 
Opgeven bij Ad Verlouw.  

06-28943923 of via email: 
 a.verlouw4 @upcmail.nl 

of via antwoordstrookje  
    
 

 
 

mailto:seniorenverenigingsintjozef@hotmail.nl
http://www.seniore/
http://www.seniorenverenigingsintjozef.nl/


 
!!!!!! Schoonmaken D’n Dissel !!!!!! 

 

Het bestuur is op zoek naar een structurele oplossing voor het schoonmaken van den Dissel.  
Een vaste betaalde kracht is een (te) dure oplossing. Wij proberen om zowel de contributie als 

onze consumptieprijzen zo lang mogelijk op het huidige niveau te houden. De meeste leden 
waarderen dat. Het kan alleen als we onze kosten niet te hard laten stijgen. Op dit moment 

een uitdagende klus. Maar we gaan er wel voor. Jullie hulp daarbij is heel hard nodig. Als we 
onder onze bijna 500 leden 20 vrijwilligers bereid vinden om maximaal 4x per jaar tussen de 
1,5 en 2 uur den Dissel schoon te maken kunnen we de klus klaren. Dan is het mogelijk om de 

werkzaamheden elke week met 2 personen te doen. Zeker zo gezellig. Het is echt geen zwaar 
werk maar het moet wel gebeuren om de noodzakelijke hygiëne te kunnen waarborgen. 

Graag zien we uw ingevulde antwoordstrook uiterlijk 15 oktober tegemoet, zodat we er per 1 
november mee kunnen starten. 
 

Namens het bestuur, Ad Verlouw 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Problemen met hoge energieprijzen en levensonderhoud. 
 

Beste leden, 
 

Wij, het bestuur van uw vereniging, vragen ons af of er binnen onze vereniging mensen zijn 

die moeilijk rond kunnen komen door de gestegen prijzen. 
De prijzen voor boodschappen en energie rijzen de pan uit .  
Hierdoor komen veel mensen in de problemen.  

Zijn er onder u mensen of kent u mensen die dit is overkomen of overkomt en u hebt goede 
raad en of hulp nodig schroom dan niet om contact op te nemen met onze ouderenadviseurs 

Netty van den Bergh 073-5991567  of Elise Verbaan, 06-53303682. 
Uiteraard mag u ook contact opnemen met een van de bestuursleden.  
Wij zullen trachten u in contact te brengen met de juiste instanties.  

Uiteraard gaan we discreet met uw informatie om. 
 

Namens het bestuur uw voorzitter Jan Piels 

 ______________________________________________________________________________________ 

 
VERSLAG PAD SENIOREN-MIDDAG VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022 

 

Na 3 jaar konden we eindelijk weer, tezamen met PAD bestuur, een seniorenmiddag 
organiseren als start van PAD weekend. 

Iedereen was vanaf 13.00 uur welkom in de feesttent waar iedereen werd ontvangen met een 
gratis kopje koffie of thee en appelgebak. 
De middag werd massaal bezocht, waar we erg blij van werden. 

De bezoekers werden ontvangen met muziek, zang en dans door Seniorenorkest 
Bommelerwaard de Longstreetsingers uit Waalwijk en onze eigen Disselzangers. 

Het was een afwisselend programma, zo zongen en dansten de Longstreetsingers op 
Engelstalige muziek en de Disselzangers zongen Nederlandstalige liedjes.  
Het seniorenorkest vermaakte de mensen met de Weense en Engelse wals , en Oostenrijkse en 

Duitse wijsjes etc. 
Tijdens deze optredens werden de aanwezigen verrast door slager Jan Aarts met lekkere 

hapjes. Het appelgebak werd aangeboden door bakkerij Jac de Wit. 
De middag werd afgesloten met een gratis loterij. 
Al met al een gezellige middag, die kon slagen dankzij de medewerking van veel vrijwilligers 

van onze vereniging en van PAD. 
Een tevreden bestuurslid. 

 
 

 
 



VERSLAG DAGREIS 15 SEPTEMBER 2022. 
 

Jaarlijkse busreis met thema: WINDMOLENS 

 
Na een hartelijke ontvangst met koffie en 
eigengebakken appeltaart in de gezellige ruimte van 

11BEAUFORT in Nagele, kregen we een interessante  
lezing van Rob over de ontwikkeling van de NO-polder. 

Wist u dat met de opzet van deze “nieuwe” polder, er  
boeren uit het hele land werden gekozen, omdat men  
een gemêleerde agrarische gemeenschap wilde in de  

NO polder? Er werd gekeken naar geloof, soort bedrijf, agrarisch of veeteelt, welke gewassen 
enz. En dat er op de tekentafel boerderijen werden ingetekend in rechte stukken, alle van 12 of 

24 ha.? 
De meeste moesten biologisch zijn en dat betekent veel handwerk, veel arbeiders. Zo werden 
er bij alle bedrijven zogenaamde arbeidershuisjes gebouwd. Nu nog steeds kenmerkend voor 

de streek. Dat konden we zelf zien tijdens de bustocht, die ons langs de dorpjes Tollebeek en 
Urk, met zijn 25 kerken en mini-mini steegjes, waar de chauffeur ons doorheen loodste, over 

de dijk weer naar Robs trotse Nagele bracht. Rob kon prachtig vertellen, vooral over de 
windturbines. Jammer genoeg kan ik niet alles herhalen, dat zou een extra Onsje Meer worden. 
 

Toch nog even wat cijfers: 

Eén windturbine kost 15 miljoen euro en wekt 750 megawatt stroom op. 
De “vleugels” zijn 65 m. lang 

De opbrengst bedroeg in eerste instantie 9,6 cent per opgewekt KW uur 
Het verdienmodel betekent 720 euro x 3100 uur = 2 miljoen euro. 
Nu is de opbrengst wel 20 ct. per KW uur, wat betekent 4 miljoen euro winst. 

Deze winst wordt nu door de overheid afgeroomd. 
Ook mensen die aan de weg wonen waar een windmolen staat, krijgen ter compensatie 2400 

of 4000 euro. In iedere turbine zit ook een lift. De kop weegt 7000 ton! 
Onderhoud kost per windmolen per jaar €30.000. 

De boer waar de turbine op het land staat ontvangt €50.000. 
 

En dan maakten we ook nog een heuse rondvaart met De Zuiderzee over het IJsselmeer, waar 
we getrakteerd werden op een lekker kopje koffie of thee en weer de nodige 

wetenswaardigheden kregen te horen over de windmolens die daar waren aangelegd. 
Uitrusten konden we op de tocht naar Haarzuilens waar ons een heerlijk diner stond te 

wachten in een gezellige ambiance. 
Geertje en Ron, dank jullie wel voor deze heerlijke dag. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

KIENEN/BINGO  
 

Vrijdag 7 oktober 

We gaan weer gezellig naar de BINGO in D’n 
Dissel.  

We beginnen om 13.30 uur  
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten en 
breng gerust uw buurman/vrouw, vriend of 

vriendin mee.  
 

 

 
We gaan fietsen op donderdag 20 oktober  

(ivm extra ledenvergadering op 13 oktober) 

De kosten bedragen € 5,00, te voldoen op de dag van het fietsen. Dit bedrag is voor de koffie 
en een drankje onderweg. 
 

Wij vragen u wel om u aan te melden middels het aanmeldstrookje wat in dit Onsje Meer staat 

of via e-mail a.verlouw4 @upcmail.nl 
 

Bij niet doorgaan van het fietsen wordt u op de dinsdag voorafgaand aan de fietsdag 

geïnformeerd. 
 

Als u zich hebt opgegeven en onverhoopt niet kunt ook graag even een berichtje aan  
Ad Verlouw. 06-28943923 of via e-mail:  a.verlouw4 @upcmail.nl 
 

 



 

 

 

 

 

  

                                                 Kaarten donderdagmiddag. 
 

Bij het kaarten op donderdagmiddag is er nog veel plaats over. 

Probeert u eens met enkele mensen te komen dammen, schaken,  
rummikuppen of scrabbelen. 
Deze spellen zijn helaas (nòg) niet aanwezig in De Dissel, dus wel graag zelf meebrengen! 

 
                              

                               
 

 
 

 

                                                                                  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

65-jarig bestaan van onze vereniging. 
 

Beste leden, 
 

Op 8 oktober 2022 vieren we dat onze seniorenvereniging 65 jaar  bestaat 

We beginnen om 10.30 uur met een H-Mis in de Willibrorduskerk te Ammerzoden. 
Aansluitend gaan we naar Party Centrum de Weesboom. 
Voor de leden die zich hebben opgegeven voor de H-Mis zullen plaatsen worden gereserveerd. 

Iedereen die zich heeft aangemeld wordt vanaf 11.30 verwacht in Party Centrum De 
Weesboom. 

We hebben dan een gezellige koffietafel èn een mooie tentoonstelling in D’n Dissel. 
Om ongeveer 13.30 uur beginnen we met een muzikaal optreden van de groep “Mooi Weer”. 
Uiteraard zorgen we ook voor een hapje en een drankje.  
 

Om het een en ander in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat u zich opgeeft, middels 
onderstaande strook.  

De opgave dient vóór 30 september 2022 ingeleverd te zijn. 
Dit is van belang omdat we rekening moeten houden met het aantal deelnemers die we in de 
Weesboom mogen en kunnen ontvangen.  

Inschrijving op volgorde van binnen komst van de ingevulde stroken. 
 

Kroonjarigen 

 

 

80 jaar 
02/10 Roelof Palmers, Hedel 

11/10 Mien ter Braak v Velzen, Ammerzoden 
29/10 Theo Piek, Beesd 
 

85 jaar 

13/10 Adrie v Hemert Rozenboom, Ammerzoden 

 

Allen van harte gefeliciteerd 
 
 
 

 

 

 

Sjoelen Vrijdag 21 oktober 2022 
 

Bent u al eens gaan sjoelen in De Dissel? 
Sjoelen wordt nu nòg leuker. 

Vanaf juli gaan we alle punten per persoon tot het einde van het jaar 
verzamelen, hoe vaker u dus komt, hoe meer punten u dus verzamelt. 

De laatste sjoelmiddag van het jaar is er een heuse winnaar!  
En die ontvangt een echte hoofdprijs! 
 

 
 

De heer Giel van Wordragen 
Mevrouw Wies van Wordragen-   

                      van Berkel, Ammerzoden                             
Wij hopen u op veel van onze 

activiteiten te mogen begroeten. 



 

Meezingmiddag zaterdag 15 oktober 2022. 
 

We sluiten de jubileumweek af op zaterdag 15 oktober 2022. 
Er is dan een gezellige meezingmiddag in Party Centrum De Weesboom met medewerking van 
onze Disselzangers, T Kum goed uit Puijflijk en Om te janken uit Elshout.  

Iedereen is hier van harte welkom dus breng uw buurman/vrouw gerust mee. 
De toegang  is gratis en begint om 13.30 uur. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JEU DE BOULES-KRINGKAMPIOENSCHAPPEN KBO  MAAS - DOMMEL 
Donderdag 6 oktober 2022 Locatie Jeu de Boulesclub Kerkdriel Laarstraat 6,   

5334 NS  Velddriel - Dierensportcentrum 't Laar. 
 

Uw gastheer, Bestuur KBO-Kerkdriel, nodigt u uit om deel te nemen aan 3 jeu de boules 

wedstrijden en een onderling gezellig samen zijn aan de locatie in Velddriel.. 
De samenstelling van de doubletten wordt bekend gemaakt na de inschrijving. 
Vanaf 10.15 uur bent u welkom en om 11.00 uur is de start van de eerste wedstrijd. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er binnen en/of buiten gespeeld. 
Er is een toiletvoorziening op de begane grond. 

Inschrijving deelname en lunch bedraagt  € 8,00  
Aanmelding via : theo@theodeleeuwkerkdriel.nl met vermelding van naam en roepnaam, 
telefoonnummer, emailadres en naam van de afdeling. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen met en of mailen met Theo de Leeuw 
op nummer 0418-632241  of  06-51264612 

AANMELDEN IS MOGELIJK TOT UITERLIJK 28 SEPTEMBER. 
 

Met sportieve groet, 

Wedstrijd Commissie en Bestuur Jeu de Boulesclub Kerkdriel. 

Regelement Gezamenlijk eten 
 

Het Gezamenlijk eten is bedoeld voor de 

leden van onze vereniging. 
 

De aanmeldingen dienen uiterlijk op de 
aangegeven datum binnen te zijn. 
 

De aanmelding kan uitsluitend via het 
aanmeld strookje via de brievenbus in D’n 

Dissel of het opgegeven bestuurslid 
Met uitzondering van de sluitingsperiode 

van D’n Dissel dan inleveren op het 
opgegeven adres. 
 

Te late aanmeldingen worden niet 

geaccepteerd. 
 

Het is niet mogelijk om met vrienden 

of kennissen die geen lid zijn te 
komen eten op dezelfde voorwaarden 
als onze leden. 

Als u wil komen eten en vrienden wil 
meenemen (die geen lid zijn) betalen 

zij € 25,00. 
Leden betalen € 17,50. 
 

Gezamenlijk eten  
DONDERDAG 27 OKTOBER 2022 

 

Partycentrum De Weesboom. 
Aanvang 17.30 uur. 
 

De maaltijd bestaat uit: 
 

1 consumptie voorafgaand aan de maaltijd 
Voorgerecht met brood en boter, Soep, 
Hoofdgerecht, Dessert, Kop koffie of thee. 
 

De kosten hiervoor bedragen € 17,50 
Een extra drankje kost € 2,00 en een glas wijn 

€ 3,50. 
Als u hieraan wil meedoen, vragen wij u het 
strookje -dat is bijgevoegd-  

In te leveren tot en met 21 oktober samen 
met het bedrag van €17,50 
in een envelop in de brievenbus in D’n 
Dissel of bij Ad Verlouw de Haar 21. 
 

Tevens hebben wij diner bonnen die u kunt 
kopen.  
Leuk cadeau voor een verjaardag (van een lid 

van onze vereniging) of andere feestelijke 
gelegenheid. 

Het is ook mogelijk een diner bon te kopen van 
€ 25,00 als u iemand een bon wil geven die 
geen lid is van onze vereniging. 
 

 



 
 

Doorloper 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De afgelopen periode is ons ontvallen: 
 

24 juli 2022 Mevrouw Mimi van Gerven, Rossum.  
13 september de Heer Hans van Vuren, Ammerzoden 
20 september Mevrouw Gerda Pootjes-Goedhart, Ammerzoden 
 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 
 

Horizontaal:  
1 reeks; gast; draad –  
2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 

3 droog; riv. in Rusland; aansteekkoord; 
scheepsvloer –  

4 wolplukje; op die plaats; al - 
5 spraakorgaan; seconde; onderdanigheid - 
6 als onder (afk.); oevergewas; verheven 

stand; riv. in Spanje - 
7 onverschrokkenheid; slot; vis –  

8 met name (afk.); gouden tientje (afk.); 
schoeisel; soortelijk gewicht (afk.); 
Europeaan –  

9 vlaktemaat; vangwerktuig; koppel; 
wandversiering –  

10 deel v.e. boom; schootcomputer; 
herkauwer –  
11 zwaardwalvis; maand; heilige; een 

zekere –  
12 pausennaam; autopech; draaikolk; 

lidwoord. 
 

 

Verticaal:  
1 sluis; kerklied; koraaleiland –  
2 nobel; destijds; zonderling - 

3 ontvangstbewijs; grond om boerderij; 
tropische hagedis –  

4 in memoriam (afk.); grens; mep - 
5 roem; loodrecht; schaapkameel –  
6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg - 

7 eirond; eerste mens; metaal –  
8 bevel; klimwerktuig; houding –  

9 ik; serie; vrouwelijk dier –  
10 soort; Italiaans ovengerecht - 
11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; 

kerkgebruik –  
12 cowboyfeest; wapen; bijwoord –  

13 en omstreken (afk.); man van adel; 
houding –  
14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur. 
 

De oplossing in het volgende  
ONSJE Meer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

 
 

Gezamenlijk eten in De Weesboom 27 oktober  2022 
 

 Deze strook inleveren en betalen t/m donderdag 21 oktober 2022   
 

bij Ad Verlouw de Haar 21 of in de Brievenbus in de hal van D’n Dissel 
 

Naam…………………………………………. Adres…………………………………………  
 

Woonplaats…………………………………… telefoon………………………………………  
 

neemt met ….. personen deel aan de gezamenlijke maaltijd op donderdag 27 oktober 2022 
 

Kosten € 17,50 per persoon 
Als u met meerdere personen komt dan graag de namen vermelden  
Als u iemand wil meenemen die geen lid is van onze vereniging dan kan dat door 

dit te aan ons door te geven en daarvoor € 25,00 te betalen. 
 

Te late aanmeldingen worden niet meer geaccepteerd.  
 

 

Fietsen donderdag 20 oktober 13.30 uur 
Deze strook inleveren tot en met 14 oktober a.s.  

bij Ad Verlouw de Haar 21     
                   Ad Verlouw. 06-28943923 of via e-mail:  a.verlouw4 @upcmail.nl 
 

 
 
 

Naam…………………………………………………………. Adres…………………………………………  
 

Woonplaats…………………………………… ………………………..Telefoon……………………………………… 
 

Gaat mee fietsen op donderdag 20 oktober 2022. Vertrek 13.30 uur Weesboomplein 

Ammerzoden. Kosten € 5,00 te betalen op de dag van het fietsen. 
 

65-jarig bestaan van onze vereniging 8 oktober 2022 

Deze strook vóór 30 september inleveren bij   

Ad Verlouw, De Haar 21, Ammerzoden 
Mien van den Heuvel, Advocatenlaan 17, Ammerzoden 

 

Naam……………………………………………………       Adres……………………………………………………… 

 
Woonplaats……………………………………………      Telefoon………………………………………………… 
 

• Komt op 8 oktober naar de kerkdienst en neemt deel aan de lunch. 
• Komt om 11.30 uur naar de Weesboom  

 

Aankruisen wat voor u van toepassing is. 
                                      In te vullen door bestuur: ontvangen op……………… 

Wil wel helpen met het schoonmaken van D’n Dissel. 
 

Inleveren tot 15 oktober bij Ad Verlouw, De Haar 21, Ammerzoden 
 
 

Naam:………………………………………….adres:……………………………………………………….. 
 

Tel.nr…………………………………. 


