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Algemeen

Feestelijke dorpsquiz: 40 jaar gemeente Beuningen
Het is inmiddels een terugkerend
fenomeen: de dorpsquiz, georganiseerd voor alle inwoners van de
gemeente Beuningen. De eerste
editie, waar vorig jaar dertig
teams aan deelnamen, was een
groot succes. Dit jaar organiseert
de stichting Dorpsquiz opnieuw
de quiz. Dat doet zij samen met
de gemeente. De dorpsquiz vindt,
coronaproof, plaats op 19
september.
De dorpsquiz staat dit jaar in het
teken van het veertigjarig bestaan
van de gemeente Beuningen. De
quiz is ‘coronaproof’: u kunt,
samen met vrienden, buren en
familie, vanuit huis mee doen. Niet
alleen beantwoordt u dit jaar
vragen over de verschillende
dorpen binnen de gemeente, ook
krijgt u vragen op het gebied van
muziek, rekenen en nog veel meer.

In de voorafgaande weken krijgen
de teams de mogelijkheid zich
voor te bereiden door middel van
opdrachten.
Tijdens de dorpsquiz wordt gestreden om de eer (wie kent de
gemeente het best en heeft de
meeste goede antwoorden op alle
overige vragen) en om de
wisseltrofee.
Aanmelden voor de quiz
De quiz staat open voor alle inwoners van de gemeente Beuningen.
Het inschrijfgeld van vijf euro per
team gaat naar een goed doel
binnen de gemeente. Teams
kunnen zich tot eind augustus
aanmelden via het aanmeldformulier op
www.dorpsquizbeuningen.nl Per
team is er één teamcaptain. Dit is
degene die zich aanmeldt en via

wie het contact vanuit de organisatie verloopt.
De organisatie raadt een teamgrootte tussen de vijf en vijftien
personen aan. Voor het beantwoorden van de vragen kan het
team alle leeftijden goed gebruiken, houd daar rekening mee bij
de teamsamenstelling.
Uitslagenavond
De uitslagenavond is op zaterdag
3 oktober. Helaas kunnen we daar
geen gezamenlijke feestavond van
maken maar het belooft niettemin
een spetterende bekendmaking te
worden.
Meer informatie
Meer weten over de quiz? Kijk op
www.dorpsquizbeuningen.nl of
op de Facebookpagina
dorpsquiz gemeente beuningen

Leen een duofiets
Kent u iemand die niet meer zelfstandig kan lopen of fietsen? En
wilt u er samen op uit? Leen dan
een duofiets en ontdek samen de
omgeving. Met mooi weer heerlijk op pad en genieten van de
natuur! Een duofiets is een driewielfiets voor twee personen.
Hierbij zit u naast elkaar, waarbij
één persoon de fiets bestuurt.

foonnummer 14 024. U haalt de
duofiets daarna op bij de gemeentewerf. De gemeentewerf is open
van maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16.00 uur. Wilt u de duofiets in het weekend gebruiken?
Haal deze dan vrijdag op.
Meenemen
Neemt u bij het ophalen van de
duofiets het volgende mee:
Een geldig identiteitsbewijs;
De borg van € 50,00.

Kosten
Het lenen van de duofiets is gratis.
U betaalt alleen een borg van €
50,00. Dit bedrag krijgt u weer
terug wanneer u de fiets schoon
en onbeschadigd inlevert.

Bijzonderheden
Bij het ophalen krijgt u een kaart
met een mooie fietsroute door
Beuningen en Ewijk.
Parkeert u de duofiets? Zet deze
dan altijd op slot met het bijgeleverde kettingslot.

Duofiets lenen?
Wilt u de duofiets lenen? Dit kan
maximaal drie dagen achter elkaar.
Bel naar de gemeente via tele3

Algemeen

Op 10 september is het de Wereld
Suïcide Preventie Dag
Turning Point, Studio Noodzaak
en 113 Zelfmoordpreventie
presenteren de livestream talkshow DOODZONDE, Zelfmoord is
nooit alleen.
Zelfmoord is geen gemakkelijk
onderwerp, er rust nog steeds een
maatschappelijk taboe op. Er
wordt zelden over gesproken en
we vinden het moeilijk om aan
mensen waar het slecht mee gaat
te vragen: “Denk je weleens: ik
stap eruit?”
Wat kunnen we doen om suïcides
te voorkomen? Hoe maken we
zelfmoord bespreekbaar en zorgen
we ervoor dat iemand de last van
zijn doodswens niet alleen draagt?
Hoe kunnen naasten en professionals daarin beter samenwerken?
En hoe vormen we een maatschappelijk vangnet? Deze essenti-

Geel - voorzitter GGZ Nederland,
Peter Dijkshoorn - kinder- en
jeugdpsychiater en landelijke
ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel en Engelhardt Robbe - (oud)
bestuurder Deloitte. Verder zijn
vertegenwoordigers aanwezig van
de NS en uit het onderwijsveld
alsmede naasten en familie en
ervaringsdeskundigen.
ële vragen staan centraal in de
livestream talkshow op 10 september. Aan de hand van inspirerende
tafelgasten, film en vooraanstaande sprekers onderzoeken we
hoe we ervoor kunnen proberen
te zorgen dat niemand in
eenzaamheid uit het leven stapt.
Er zijn bijdragen van o.a.: Paul
Blokhuis - staatssecretaris VWS,
Monique Kavelaars - voorzitter
113 Zelfmoordpreventie, Jacobine

DOODZONDE, Zelfmoord is nooit
alleen. Wilt u op 10 september
van 15.00 – 17.00 uur live via
YouTube exclusief de talkshow
volgen? Inschrijven kan nu via
aanmelden@turningpoint.nl
U krijgt vooraf de link toegezonden waarmee u het programma
online kosteloos kunt volgen.
Inge Verton, beleidsmedewerker
gemeente Beuningen

Wandeltocht Actief Ontmoeten
zondag 20 september

Er zijn diverse afstanden tot maximaal 30 km
Wandelen onder begeleiding in de
nabije omgeving is ook een van de
mogelijkheden. Kom dan naar de
startplek en meld je. Er wordt in
onderling overleg in kleine groepjes gelopen. Onder begeleiding
wordt over een deel van of het
gehele klompenpad gewandeld.

Na een lange coronaperiode
zonder evenementen is de
wandeltocht Actief Ontmoeten
zeer welkom. Hierbij de uitnodiging om ook mee te wandelen.

Praktische info
Bij de start/finish is een terras.
In verband met de coronamaatregelen wordt het ten zeerste
aanbevolen om je vooraf online in
te schrijven. Dit kan tot zaterdag
19 september 24.00 uur via
https://www.actiefontmoeten.nl/
5

Meer activiteiten
Actief Ontmoeten is meer dan
wandelen alleen. Deelname aan
een van de andere onderdelen is
zeker ook te overwegen.
Maak eens kennis met combitraining. Dit is een plezierige en
complete vorm van onderhoud
van lijf en leden. Iedereen kan
meedoen en je werkt op eigen
niveau.
Of verken de prachtige omgeving
op de fiets en doe mee met een
van de fietstochten. Er zijn
verschillende fietstochten, van 25
tot 80 km.

Algemeen

Persbericht: Hulp bieden aan een gezin
Het project Gezinnen voor elkaar
in Beuningen heeft de afgelopen
tijd al voor veel leuke matches
gezorgd. Het project is een
samenwerking tussen de welzijnsorganisatie Stichting Perspectief
en MEE Gelderse Poort.
Als steungezin of steunpersoon
bied je vrijwillig en tijdelijk ondersteuning aan gezinnen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kan door een kind een
dag(deel) op te vangen en samen
iets leuks te ondernemen. Maar
dit kan ook door een gezin op weg
te helpen zich meer thuis te
voelen in hun nieuwe dorp of
nieuwe omgeving.
Openstaande vragen
We krijgen regelmatig nieuwe
aanmeldingen van gezinnen die
wat extra hulp kunnen gebruiken.
Voorbeeldsituaties zijn:
Een jonge vader heeft een hersenbloeding gehad, waardoor moeder
druk is met de zorg voor haar man.
Het steun- gezin/persoon vangt
hun zoontje van 6 één middag op
na schooltijd en gaat leuke dingen
doen.
Het komt ook voor dat we gezin-

nen op weg helpen in de
gemeente:
Een gezin dat gevlucht is uit Syrië
woont sinds 1 jaar in Beuningen.
Ouders zijn door alle veranderingen overbelast geraakt. Het steungezin vangt hun twee jongste
kinderen op en gaat een middag
per week leuke dingen met ze
doen. Ook helpt het steungezin af
en toe de ouders wegwijs te
maken in de gemeente.
Een steun oma ondersteund een
alleenstaande moeder, zonder
netwerk, door haar zoontje af en
toe mee te nemen naar de speeltuin en doet soms een leuk spelle-

tje. Daarnaast deelt ze haar
expertise met de jonge moeder en
gaat ze af en toe op de thee.
De vragen zijn erg divers, zo ook
de samenstellingen van gezinnen.
Lijkt het je leuk om iets te betekenen voor een ander gezin in de
gemeente? Neem dan contact met
ons op voor een vrijblijvend
gesprek of informatie.
Michelle Coenen, MEE Gelderse
Poort: 06-10010227
m.coenen@meegeldersepoort.nl
Valerie Bekkers-Slahmi, Stichting
Perspectief: 0622064927
valeriebekkers@stg-perspectief.nl

40 jaar gemeente Beuningen
Op 1 juli 1980 fuseerde de
gemeente Ewijk/Winssen met de
gemeente Beuningen/Weurt. In
De Cirkel van afgelopen juni werd
volop aandacht besteed aan deze
gebeurtenis: met portretten van
alle burgemeesters, de stedenband met de Poolse gemeente
Mikolov en andere historische
wetenswaardigheden.
Het was een mooi themanummer
van Hans Crezee en de lokale
redacteuren.

juli 2020, op het gemeentehuis uit
te nodigen om deze Cirkel aan burgemeester Daphne Bergman
te overhandigen.

Foto: Ger Loeffen
Reden voor de gemeente om ons,
bij de feestelijke herdenking op 1
7

Namens De Cirkel en de vier seniorenverenigingen overhandigde
Frans Peperzak de burgemeester
een exemplaar van het betreffende nummer en een fraaie bos
bloemen.
De redactie

Algemeen

Maurice de Hond en het moeizame gelijk
Verscheidene malen kwam
Maurice de Hond in de voorbije
periode op onze tv. Altijd wel de
moeite van het aanhoren waard.
Ook waar het gaat om het coronavirus blijkt deze sociaalgeograaf
echt wel op de hoogte te zijn van
een en ander. Wat zeg ik? Hij
weet exact hoe het allemaal in
mekaar steekt.
En het zij gezegd, zijn visie blijkt
weken later toch wel weerklank te
vinden bij de deskundigen. Geen
slechte score, toch? In het algemeen krijg je niet zo gauw gelijk
van de erkende professionals. Er
bestaat immers op elk gebied
zoiets als een sociale rangorde en
die mag niet zomaar doorbroken
worden, zeker niet door een
buitenstaander.
Er zijn meer van die grootheden
die het gelijk snel aan hun kant
denken te hebben en vervolgens
hengelen naar bevestiging. Peter
R. De Vries bijvoorbeeld. Ik heb
het stille vermoeden dat de R. van
Peter R. de Vries staat voor het

Engelse ’right’ in ’I am right’ (ik
heb gelijk). En je kunt niet ontkennen dat zowel Maurice als Peter
meer dan eens een juist accent
weten te leggen. Het probleem is
evenwel dat gelijk hébben en
gelijk krijgen twee totaal verschillende zaken blijken. De zoon van
Maurice de Hond, die zijn vader
hoog acht, zegt in de Volkskrant
dat je, als je dan toch gelijk hebt,
je niet vanaf een berg moet gaan
roepen dat je gelijk hebt. Zo werkt
het blijkbaar niet. Op mijn werkkamer hangt een tekst, ooit opgetekend uit de mond van een
staatssecretaris van Onderwijs in
de jaren 80: ‘gelijk hebben, en dan
ook nog gelijk willen krijgen, duidt
op gulzigheid’. Ik heb de spreuk
mogelijk ooit gekregen van
iemand die wellicht vond dat ik
ook wel eens te gulzig deed.
Geljk hebben heeft te maken met
sociale orde. Met positie en
macht. Het Duits kent het gezegde:
Man hat genau soviel Recht als
man Macht hat. Op bepaalde posities kan je blijkbaar roepen wat je

uitkomt. In Amerika loopt een
levensecht voorbeeld van dit
gezegde De waarheid kan gemanipuleerd worden, bij voorkeur
door machthebbers. Deze houden
nu eenmaal niet van de waarheid
terwijl wij, eenvoudige burgers,
juist afhankelijk zijn van betrouwbare informatie.
Toch maar goed dat er van die
wijsneuzen rondlopen die ons zo
af en toe aan het denken zetten.
Het zou voor hen evenwel prettiger zijn als het niet zo gulzig
overkwam.
Chris Zaad

De Seniorenbios gaat in september weer draaien!
De filmmiddagen zullen de
komende tijd wel net iets anders
verlopen dan u gewend bent:
Er kunnen voor elke film maximaal 30 bezoekers in de
theaterzaal.

wordt bij iedere bezoeker een
gezondheidscheck uitgevoerd.

U kunt alleen online uw kaartje
bestellen, via
www.theaterdemolen.nl
De foyer is helaas gesloten maar u
kunt bij de bar uw consumptie
(met iets lekkers!) bestellen en
mee de zaal in nemen.
Er wordt geen pauze ingelast. Er
zijn begeleiders bij de aangegeven
looproutes.
Bij de ingang van het theater
11

Programma najaar 2020
vrijdag 25 september Ballon
vrijdag 16 oktober The Biggest
little farm
vrijdag 13 november The Lion King
vrijdag 11 december Hector and
the search for happiness
De film begint steeds om
14.00 uur.
Entree: € 7,50 met koffie/thee en
iets lekkers.
De leden van de Vereniging van
Senioren Beuningen krijgen in de
maanden september t/m december € 1,50 extra korting! Dus
entree € 6,00 i.p.v. € 7,50.
Reserveren voor de filmmiddagen
kan vanaf 1 september.

Algemeen

Kruiswoordpuzzel 6.7
Kruiswoordpuzzel

6.7

.

Horizontaal: 1. groot dikhuidig zoogdier;
7.hondachtig roofdier; 12. roem; 13 Nederlandse (oud)judoka; 14. namaak; 15.
persoonlijk voornaamwoord; 17 schaapkameel; 19. Engelsman; 21. bijzonder
onderwijs (afk.); 22 brandstof; 24. buideldier; 27. kever; 28. geneesheer; 30.
ontkenning; 31. hemellichaam; 32. land
in Azie; 33. algemene werkgeversvereniging (afk.); 35. telwoord; 37. int. autokenteken Suriname; 38. sierlijke antilope; 41. deel van het oor; 42. schip der
61
62
63
64
woestijn; 44. grond (aarde); 46 staartlo65
66
67
68
69
70
71
ze halfaap; 47. centrale intendance en
72
73
74
75
76
kantinedienst (afk.); 48. hoge zangstem;
77
78
79
80
81
49. herkauwend zoogdier; 50. vergrootglas; 52. naam van een Arabische vorst;
82
83
84
85
54. snaarinstrument; 56. speeltuinattri86
87
buut; 58. land in Noord-Amerika; 61.
meisjesnaam; 62. katachtig roofdier; 64. spruit (stek); 65. cirkelvormig; 67. wiel; 68. seksueel overdraagbare
aandoening (afk.); 70. ver (samenstelling); 72. ingenieur (afk.); 73. rinoceros; 76. aardkluit; 77. den lezer heil;
78. Zweeds automerk; 79. Interkerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. vogel; 82. vordering; 83. verdieping; 84.
deel van een week; 86. roofvogel; 87. onaangenaam mens (nurk).
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Verticaal: 1. Japanse papiervouwkunst; 2. internet explorer (afk.); 3. verbeten; 4. rijstbrandewijn;
5. oogvocht (mv.); 6. koude lekkernij; 7. rivier in Frankrijk; 8. deel van been; 9. lidwoord; 10. Amsterdams peil
(afk.); 11. luchtpijpje voor onder water; 16. voertuig; 18. kerel; 20. jongensnaam; 21. reuzenslang;
23. pas; 25. kleur van de regenboog; 26. lastdier; 27. deel van ladder: 29. land in het zuiden van Afrika;
32. inkomende landverhuizer; 34. zuivelproduct; 36. grappig zijn; 37. plaaggeest; 39 badplaats in Florida;
40. deel van schip; 42. leesteken; 43. literatuur waarin het verhalende element overheerst; 45 flesafsluiting:
46. jongensnaam; 51. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.) 53. Engels bier; 54. mensaap; 55. soort
gereedschap; 56. uitgestrekt; 57. Zuid-Amerikaanse munt; 59. autoped; 60 dagroofvogel; 62. rivier in Duitsland; 63. aardappelen oogsten; 66. gewicht; 67. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.)
69. woonboot; 71. haarkrul; 73. Indonesisch rijsgerecht; 74. grote roofvis; 75. ongaarne; 78. Stichting Integratie Gehandicapten (afk.); 80. vochtig; 82. boomsoort; 85. Japans bordspel.
Uit de puzzel de letters behorende bij de cijfers 54 – 43 – 29 – 47 – 74 – 38 – 48 – 62 spatie 34 – 1 – 66 – 13 - 9
– 51 – 87 – 45 spatie 83 – 35 spatie 19 – 86 – 60 – 23 noteren. De zin die dan ontstaat als oplossing insturen en
u dingt mee naar een van de drie prijzen. Veel puzzelplezier.
De oplossing van puzzel 6.7 dient uiterlijk 4 september opgestuurd te worden naar sjaakklaassen0908@hotmail.
com dan wel op het adres Tienakker 45, 6602 HW te Wijchen.
Op puzzel 6.6 kregen we maar liefst 92 goede oplossingen binnen. De juiste oplossing luidde: KLIMAATDOEL.
1e prijs een bon van € 10,00

2e prijs een bon van € 7,50

3e prijs een bon van €7,00

Tiny v.d. Brant
P. van Boxtelweg 3
Ewijk

Thuis van As
De Balmerd 95
Beuningen

Henk Vos
Waterdorp 64
Beuningen
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70e Algemene Vergadering VvSB
Datum: dinsdag 8 september 2020
Plaats: De Vrijboom, Van Heemstraweg 66
Aanvang: 13.30 uur
Agenda.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Vergadering van 2 april 2019
4. Bestuursverkiezing:
					 A. Aftredend:
					
Wil Penninx, niet herkiesbaar
				
Martin Fleuren, niet herkiesbaar
					
José Beijnes, niet herkiesbaar
			
Martien Mahler, niet herkiesbaar
					 B. Nieuwe bestuursleden: het bestuur stelt verkiesbaar:
					
Geert Benders
					
Mary van Oort
				
Frans Peperzak, in de functie van voorzitter
					
Fons Mentink
Tegenkandidaten kunnen tot twee weken voor de Algemene Vergadering schriftelijk worden ingediend bij het
bestuur volgens artikel 11.1 van de statuten.
5. Jaarverslag 2019 van de secretaris en de diverse clusters
6. Pauzeprogramma 14.30 – 15.00 uur
7. Financiën
					 a. Financieel verslag 2019
					 b. Mondeling verslag financiële controlecommissie
					 c. Décharge aan penningmeester en bestuur
					 d. Benoeming financiële controlecommissie 2020
					 e. Begroting 2020
					 f. Vaststelling contributie 2021
8. Stand van Zaken KBO/KBO-Gelderland
9. Rondvraag
10. Sluiting
De stukken zijn verkrijgbaar bij de secretaris, Pyloon 12 Beuningen.
Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid om het glas te heffen op Wil Penninx en Martin Fleuren.
Het bestuur
15
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Fithockey
Sinds een aantal weken zijn we
weer gestart met fithockey. De
eerste twee weken gebeurde dit
onder begeleiding van fysiotherapie De Hofstede.
We starten met een uitgebreide
warming-up en speloefeningen.
Daarna spelen we een ‘wedstrijd’
op gepaste afstand van elkaar. En
na afloop nog even gezellig nakletsen onder het genot van een kopje
koffie (buiten).
Wie zin heeft om eens een keer
mee te spelen kan gerust langskomen op onze trainingsdagen
maandag en/of donderdag om
10.00 uur; we spelen op het sportcomplex van MHC Beuningen aan
de Ooigraaf 1.

Foto Adri Klaassen

Opstart bowlen
Op 4 september is weer de
opstart van het bowlen.
Normaal spelen we 1x per maand
maar omdat we 5 maanden niet
mochten spelen, hebben we
inhaaldagen gekregen. We spelen
steeds op vrijdag, bij Olround in
Nijmegen, aanvang 13.30 uur.
De datums van het seniorenbow-

len zijn dit jaar: 4 en 18 september, 2 en 16 oktober, 6 en 20
november en 4 december.
En in 2021: 8 januari, 5 februari, 5
maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli
en 6 augustus.
Voor informatie Ine Willems
ine.willems@upcmail.nl

Van de feestcommissie
Vanwege het coronavirus konden
vanaf maart van dit jaar vele
geplande activiteiten, feesten,
afspraken en gebeurtenissen niet
doorgaan. Dat geldt nu ook voor
de jaarlijkse feestmiddag. Deze
stond gepland voor donderdag 24
september 2020. Omdat de situatie op dit moment nog niet te
overzien is, heeft de feestcommissie het besluit genomen om de
feestmiddag niet meer in 2020 te
17

laten plaatsvinden. Wij vinden dat
heel jammer. We richten ons nu
op het begin van 2021. Zodra wij
groen licht hebben om weer met
veel mensen een gezellige dans/
feestmiddag te kunnen houden,
zullen wij u daarover informeren.
Wij wensen u allen een goede
gezondheid toe en hopen dat we
elkaar in 2021 zullen ontmoeten.
De feestcommissie,
Tonnie, Cokkie, Henk en Joke

Beuningen

Vreemde talen en kunstbeschouwing
Wat fijn om te zien dat velen
enthousiast hebben gereageerd
op het weer opstarten van de
diverse cursussen. Ook de docenten hebben er weer zin in om in
september met de lessen te
beginnen.
Gezien de beperking van het
aantal mensen per leslokaal zitten
de cursussen, op Engels voor
gevorderden na, helemaal vol.
Heeft u interesse om uw kennis
van het Engels te vergroten, dan
kunt u zich voor deze cursus nog
inschrijven.
Wat betreft Kunstbeschouwing:
daar zijn op dit moment nog
enkele plaatsen vrij.
In de 1e week van september starten de volgende cursussen:

4. Verder gevorderd			
woensdag 13.30-15.30 uur
Engels
1. Beginners (gestart sept. 2019)
maandag 15.00-17.00 uur
2. Gevorderden			
maandag 12.30-14.30 uur
Kunstbeschouwing
Maandag en woensdag		
10.00-12.00 uur
Les om de 2 weken
Diegenen die zich voor de cursussen hebben ingeschreven, ontvangen half augustus per e-mail nader
bericht van de coördinator Carla
Schumbera.

Een en ander blijft natuurlijk
onder voorbehoud aangezien we
afhankelijk blijven van de ontwikkelingen aangaande het
coronavirus.
Als seniorenvereniging en als
dorpshuis De Lèghe Polder treffen
wij in ieder geval alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen om alles in
goede/veilige banen te leiden.
Heeft u vragen of wilt u zich opgeven voor een cursus, dat kan via
e-mail:
cursussen@seniorenbeuningen.nl
*En bent u niet zeker over uw
niveau, dan kan de docent dit
altijd van tevoren met u testen.

Spaans
1. Beginners (gestart sept. 2019)
woensdag 15.45-17.45 uur
2. Iets gevorderd			
vrijdag 16.30-18.30 uur

Inloophuis weer open
Sinds eind juni is het inloophuis
weer open en alle gastvrouwen
doen weer mee. Hiervoor alle
dank.
Het inloophuis is iedere ochtend,
behalve zaterdag, open van 10 tot
12 uur. Alle senioren uit Beuningen zijn welkom voor een kopje
koffie en een praatje.
Er zijn nog wel beperkingen in verband met corona. Zo mogen er
niet meer dan acht gasten tegelijk
in de Schakel aanwezig zijn. Ook
regels over handhygiëne en
afstand houden moeten in acht
genomen worden.
Trudy Kruissen en Ineke Papendorp hebben de afgelopen vier
jaar de coördinatie verzorgd. Van-

wege privéomstandigheden en
verhuizing hebben zij hiermee
moeten stoppen. Trudy en Ineke,
geweldig bedankt voor jullie inzet.
Irene van Kouwen en Ria Beukema
hebben de coördinatie overgenomen. In de afgelopen maanden
heeft Angela Schlosser hier ook tijdelijk aan bijgedragen. Angela
bedankt. Irene en Ria, veel succes
en veel plezier.
Op maandag 7 september zal de
maandelijkse activiteit ‘Vertel
eens’ weer gestart worden.
Om meer dan acht gasten te kunnen ontvangen wordt deze activiteit georganiseerd in de houten
zaal; dit gebeurt door de bieb
samen met de VvSB. U bent ook
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hier van harte welkom.
Het inloophuis genoot voor de
coronacrisis een steeds grotere
belangstelling. We hopen dat die
belangstelling er ook nu weer zal
zijn.
Fons Mentink,
aamentink1993@kpnmail.nl
Tel. 06 53 94 87 89

Beuningen

OldStar tennis bij tennisvereniging Ewijk
Er was en is, nu na ruim een half
jaar, nog steeds veel aandacht
voor veilig bewegen. Eerst een
warming-up, rondje lopen, armen,
schouders en benen losmaken en
een paar oefeningen doen.
Onze trainer geeft ons het gevoel
dat we echte ‘Stars’ zijn want er
gaat een positieve stimulans van
hem uit.

In 2019 las ik een interessant artikel over OldStar tennis bij tennisvereniging Ewijk (TVE).
Doel van OldStars tennis was de
senioren aan het bewegen te krijgen, ze nieuwe contacten te laten
leggen, ze ‘achter de geraniums
vandaan te halen’ en sportief
bezig te zijn.
Het is een landelijk project (waar
verschillende sporten in zijn
ondergebracht) omdat we in
Nederland steeds meer ouderen
krijgen en daar moeten we goed
voor zorgen.
De seniorenvereniging van de
gemeente Beuningen wilde graag,
in overleg met de gemeente en in
samenwerking met de TVE, een
pilot starten om te onderzoeken of
hier belangstelling voor was.
Het begrip ‘OldStars’ gaf mij een
dubbel gevoel. Was ik echt al zo
oud dat ik bij deze doelgroep

hoorde? Komen er alleen ‘echte’
bejaarden waar ik mee mocht
tennissen? Nou ja, als je bijna 65
jaar bent dan hoor je niet meer bij
de jeugd, dus dat moest ik maar
accepteren.

Toen ik deze gedachten
kon parkeren heb ik
mezelf aangemeld
Op de eerste bijeenkomst bleek
dat er veel belangstelling was voor
deze pilot. De groep bestond uit
ongeveer 20 mensen, variërend
van nog geen 60 tot rond de 80
jaar. Sommigen hadden nog nooit
getennist en weer anderen lang
geleden. Een hele uitdaging!
Vanaf het begin was het super
gezellig: we waren enthousiast,
keken even de kat uit de boom en
we volgden de instructies van
Aldrik le Can, onze trainer, op.
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Na de pilot en de evaluatie besloot
de TVE om samen met de seniorenvereniging en de gemeente
Beuningen door te gaan met
OldStars tennissen.
We zijn nu al ongeveer 1 jaar bezig
en ik moet zeggen dat ik heel erg
blij ben dat ik bij de OldStars hoor.
De coronatijd was lastig want we
mochten niet tennissen en we
misten elkaar. Inmiddels zijn we
als hele groep weer bij elkaar,
drinken we samen koffie en
hebben we het weer fijn.
De positieve instelling van de
OldStars leden is heel bijzonder:
we zijn blij voor elkaar als je goed
speelt of een mooie bal slaat. We
hebben plezier, we helpen elkaar
en we hebben aandacht voor
elkaar.
Zo ben ik uiteindelijk, samen met
de andere leden, een echte Old
Star geworden.
Thea Halin

Redacteur
Beuningen gezocht

Wij zijn dringend op zoek naar
een redacteur
voor het gedeelte Beuningen
van De Cirkel.
Ervaring is niet vereist.
Informatie bij Ine Kemna,
secretaris VvSB:
telefoonnummer 06 26464633.

Beuningen

Boerengolf

Hete pannenkoekproeverij bij Den Tol

Met prachtig mooi zomerweer werd op dinsdag 4
augustus met vier teams deelgenomen aan een
partijtje boerengolf bij Broer en Mien Verploegen in
Winssen. Het was voor mij, voor de eerste keer deelnemer, een ware belevenis. Over een traject van een
paar kilometer liepen we over het weiland dat bij de
boerderij ligt. Grasland met slootjes en bruggetjes.
Onze boerengolfklompen waren robuust maar goed
hanteerbaar. Wel uitkijken bij het slaan dat iedereen
uit de buurt bleef. Lachen was het natuurlijk als de
bal in de sloot verdween en grommen als na een fikse
slag de bal in het hoge gras verdween op een enkele
meter afstand. Een heel leuke ervaring, een aanrader
voor hen die er nog mee kennis moeten maken.
Een deelnemer
Foto's 1 en 2 Ger Loeffen
Foto 3 Steve Yeaman

Volgens de coronaregels moesten we eerst de handen ontsmetten en daarna met voldoende afstand
plaats nemen aan tafel. En dat alles bij een temperatuur van 35 graden!
Den Tol was volledig bezet met leden van de seniorenvereniging.
Iedereen kon zijn pannenkoek naar eigen voorkeur
opmaken met verschillende smaken van zoet en hartig. Er was voor ieder wat wils.
Als afsluiting was er voor alle gasten een kop koffie of
thee met een stukje chocoladecake. Hierna kon men
tevreden en voldaan weer naar huis.
Het was een heerlijke proeverij!!
Stef Spaan
Foto's Hans Verhees

1

2

3
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Beuningen

Schilderen met Leendert van der Oest
Een workshop schilderen, tijdens de Seniorenuitjes
2020, leverde in één ochtend een voorgeprogrammeerde haan op in allerlei vormen en kleurschakeringen.

ste keer om op deze manier met verf en kwast aan de
gang te gaan.
De eindstukken liegen er dan ook niet om. Wat ik om
me heen hoorde was dat men het een leuke ochtend
vond en dat bij een aantal het bloed sneller is gaan
stromen. Dus voor de toekomst kunnen we nog heel
wat gaan verwachten.
Een deelnemer
Foto's Hans Verhees

Onder het toeziend oog van Leendert, die een perfecte voorbereiding had verzorgd, konden we in een
kleine twee uur ons schilderwerk op papier zetten.
Voor een aantal dames en één heer was dit hun eer-
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Beuningen

Mededelingen
VvSB

September			
02-09 10:00-12:00 Cursus kunstbeschouwing
					
(groep 1) De Lèghe Polder
07-09 10:00-12:00 Cursus kunstbeschouwing 		
						
(groep 3) De Lèghe Polder
09-09 10:00-12:00 Cursus kunstbeschouwing 		
						
(groep 2) De Lèghe Polder
08-09 13:30		
Algemene ledenvergadering
						
De Vrijboom
11-09 12:30-15:30 Fotoclub “De Positieven”
De Leghe Polder
16-09 10:00-12:00 Cursus kunstbeschouwing 		
						
(groep 1) De Lèghe Polder
21-09 10:00-12:00 Cursus kunstbeschouwing
						
(groep 3) De Lèghe Polder
23-09 10:00-12:00 Cursus kunstbeschouwing 		
(groep 2) De Lèghe Polder
						
30-09 10:00-12:00 Cursus kunstbeschouwing 		
						
(groep 1) De Lèghe Polder
In verband met de Corona crisis blijft het onzeker
of activiteiten al of niet doorgaan. Voor de
actuele informatie kunt u terecht op onze site:
www.seniorenbeuningen.nl

13:00-17:00 Patchwork / Quilten
					
De Lèghe Polder
13:30-15:00 fit tafeltennis De Lèghe Polder
13:30-15:30 Cursus Spaans (niveau 4)
					
De Lèghe Polder
15:45-17:45 Cursus Spaans (niveau 1)
					
De Lèghe Polder
Donderdag		
09:30-11:30 Schilderen De Lèghe Polder
10:00-11:30 Fit-hockey De Schoenaker
10:00-12:00 Koffie drinken De Lèghe Polder
13:00		
Biljarten De Lèghe Polder
13:15-16:30 Jeu de Boules Het Molenhuis
Vrijdag
09:30-12:00 Bridge VroegOp De Lèghe Poder
10:00-12:00 Koffie drinken De Lèghe Polder
16:30-18:30 Cursus Spaans (niveau 2)
					
De Lèghe Polder

Overleden leden

Mw. S.P.Jacobs-Liebers (overleden 10 maart)
Mw.E. Cense-van Halst
Mw. J.A.G. van Swam-Croonen
Mw. W.C.J. van der Heijden-Brouwers
Mw. Th.J. van den Dobbelsteen
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe
met het verwerken van hun verdriet bij
het verlies van hun dierbare.

Wekelijkse activiteiten

Nieuwe leden

Zondag
10:00 -12:00 Koffie drinken De Lèghe Polder
Maandag		
10:00-11:30 Fit-hockey De Schoenaker
10:00-12:00 Koffie drinken De Lèghe Polder
12:30-14:30 Cursus Engels gevorderden
					
De Lèghe Polder
13:00		
Biljarten De Lèghe Polder
15:00-17:00 Cursus Engels beginners
					
De Lèghe Polder
19:30		
Online Bridge
Dinsdag		
09:00-11:30 Schilderen De Lèghe Polder
10:00-12:00 Koffie drinken De Lèghe Polder
10:00-12:00 Walking-voetbal Beuningse Boys
Biljarten De Lèghe Polder
13:00		
Woensdag		
10:00-12:00 Koffie drinken De Lèghe Polder
10:00-12:00 Oldstars tennis TV Ewijk
10:30-12:00 Fit tafeltennis De Lèghe Polder
13:00		
Biljarten De Lèghe Polder

Mw. G.A.Th. Peer-Dorussen
Dhr.S. Yeaman
Mw. G.E.M. Willems
Dhr. C.M. Ackerman
2 leden willen niet genoemd worden

80/90-jarigen 1 juli t/m 31 juli

Onderstaande leden die de 80-, 90- of 100-jarige
leeftijd hebben bereikt ontvingen van de VvSB een
fruitmand of bloemetje ter gelegenheid van deze
feestelijke gebeurtenis. Zij waren blij verrast.
Hr. T.H. Megens			
Mevr. G.A.M. Schönberger		
Hr. G. Rehbach 			
Mevr. J.M. Arnoldussen		
Hr., H.J. van Gemert			
Hr. E.J. Ponten				
Mevr. A.M.E. Dunnen-Repkes		
Hr. R.A. Meijer				
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01-07-1940
07-07-1940
12-07-1940
17-07-1940
19-07-1940
20-07-1940
26-07-1930
30-07-1940

Weurt

Opstarten activiteiten
Na alle beperkingen door de Coronamaatregelen willen we weer het
een en ander gaan opstarten per 1
september. Dit onder voorbehoud
dat er geen verdere beperkingen
komen.
We handhaven wel de regels van
de overheid in deze.
Biljarten start op maandag 31
augustus. Ook op de donderdag.
Antoon Meeuwsen coördineert.
De Kloosterhof 13.30 uur.
Fietstochten onder de naam van
Koos’ fietstochten starten op 1
september om de twee weken.
Theo Veenman zet voortaan de
routes uit zoals hij dat ook al deed
samen met Koos Arts. Start vanaf
De Kloosterhof om 09.30 uur.

Bingo is er weer elke eerste
woensdag van de maand en start
op 2 september. De prijzen zijn
zoals altijd aantrekkelijk en de
sfeer goed. We beginnen om 14.00
uur in de bovenzaal in De
Kloosterhof.
Inloop is er weer elke donderdag.
We verzorgen een gezellige
middag met een praatje en een
kaartje leggen. De koffie/thee is
gratis. We zien jullie graag om
14.00 uur in De Kloosterhof.
Wandelingen gaan we maken om
de twee weken, te beginnen op 9
september onder leiding van Theo
Veenman en Paul Coolen. De
intentie is nog steeds om eens een
gedeelte van het Klompenpad te
volgen en mogelijk van een andere

locatie te starten. We starten om
10.00 uur vanaf De Kloosterhof.
Na afloop kunnen we nog even
koffie drinken.
Kijk ook voor overige informatie
op onze site. We leggen de nadruk
op het naleven van de Coronamaatregelen: als je niet in orde
bent kom dan niet en meld je
eventueel af, handhaaf de 1,5
meter regel en was je handen als
er de gelegenheid voor is. Ben
verantwoordelijk voor elkaar en
vooral maak plezier met elkaar!

Agenda
Vrijdag 25 september Algemene ledenvergadering .................................................................14.00 uur De Kloosterhof

Reguliere activiteiten

Maandag
Dinsdag
Woensdag

Biljarten ......................................................................................................................13.30 uur
Om de twee (oneven) weken Koos’ fietstochten .........09.30 uur
Eerste woensdag v.d. maand - Bingo ..........................................14.00 uur
Om de twee (even) weken - Wandelen ...................................10.00 uur
Donderdag
Biljarten ......................................................................................................................13.30 uur
Inloop ........................................................................................................................... 14.00 uur
Vrijdag
Fitvoetbal .................................................................................................................10.00 uur
Al onze activiteiten gaan door mits de Coronamaatregelen dit toelaten.

De Kloosterhof
De Kloosterhof
De Kloosterhof
De Kloosterhof
De Kloosterhof
De Kloosterhof
WVW-velden

Onze website voor nieuwtjes, aanvullende informatie en columns: seniorenweurt.com
Facebookpagina: facebook.com/Seniorenvereniging Weurt
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Weurt

Een terugblik

Door alle maatregelen konden
geplande activiteiten niet doorgaan dit eerste halve jaar van
2020. Er was na al die maanden
wel behoefte om samen weer iets
op touw te zetten. Zo organiseerden we op 10 juli een diner voor
onze leden met een deelname van
maar liefst 112 man. Het aantal
deelnemers was in 2 dagen bereikt
maar er hadden er nog veel meer
mogen zijn. We respecteerden de
Coronamaatregelen uiteraard om
de veiligheid te waarborgen. De
sporthal in De Kloosterhof werd
omgebouwd tot één groot restaurant waar het diner uitgeserveerd
werd volgen het plateservice principe. Meneer en mevrouw de Bok,
een persiflage uit de André van
Duinrevue, kwamen ongevraagd
langs om hun 40 jarige verloving
mede te delen. Dit met het nodige
kabaal en hilariteit. Een dineractiviteit in deze vorm verdient herhaling gezien het enthousiasme en
de dankbaarheid na afloop. Gaan
we ook zeker doen.

Engelse les in
Weurt

Theo Veenman en Paul Coolen
begeleiden het geheel in een
eenvoudige route. Het ging voornamelijk om de saamhorigheid en
het ontmoeten op deze wandeling. Het weer liet ons helaas in de
steek maar we zijn toch met 23
man op pad geweest. Met droog
weer waren dat er zeker meer dan
30 geweest gezien de reacties
vooraf. We liepen bijna 1,5 uur en
na afloop dronken we gezamenlijk
koffie. Ook deze avondwandeling
is voor herhaling vatbaar. Er was
een prima sfeertje en het was
opnieuw een goede afleiding na
alle beperkingen.

De Seniorenvereniging begint
bij voldoende belangstelling in
september met een beginnerscursus Engels. Aan de hand van
het cursusboek Great1 komen
verschillende taalvaardigheden
aan bod. De bedoeling is om
taalvaardigheid aan te leren
om bijvoorbeeld in de vakantie
eenvoudige Engelse conversatie te kunnen voeren. Daarnaast zal het internet ook
regelmatig gebruikt worden
voor het huiswerk. Een
vreemde taal leren zonder een
beetje huiswerk is helaas
onmogelijk. Een goede, gezellige sfeer tijdens de cursus is
vanzelfsprekend ook belangrijk. Floor de Waal uit Weurt,
gepensioneerd docent Engels,
verzorgt de lessen. De lessen
zullen worden gegeven op de
dinsdagmiddag van 13.00 tot
15.00 uur in De Kloosterhof in
Weurt en in de pauze is er
eventueel koffie of thee.
Tijdens de lessen wordt uiteraard 1.5 meter afstand gehouden. Het lesgeld voor 15 lessen
zal tussen de 30 en 50 euro
liggen afhankelijk van het
aantal deelnemers.
Overige informatie en opgeven
bij Theo Bartels
Telefoon: 06 4504 2092 of
e-mail: theoenvirginiabartels@
hetnet.nl

Wandelen in groepsverband zat
ook er lange tijd niet in, óók in
verband met het Coronavirus. Na
1 juli werden er toch openingen
geboden en we besloten een
avondwandeling te organiseren.
31

Weurt

Met elkaar, voor elkaar
Drie jaar geleden ben ik in Weurt
komen wonen en ik kan niet
anders zeggen dan dat ik met open
armen ontvangen ben. Jullie zijn
een hechte, voor elkaar openstaande gemeenschap, complimenten. Het is fijn wonen in
Weurt. Natuurlijk wil ik dan iets
terug doen en kijk ik waar ik mijn
bijdrage kan leveren. In die zin ben
ik ook lid geworden van de Seniorenvereniging. In de ogen van mijn
familie en vrienden ben ik een
handige Harry en ze komen dan
ook regelmatig met klusjes naar
mij toe. Daarnaast ben ik al jaren
actief in het repaircafe in Nijmegen
Noord. Die vaardigheden wil ik
onder de de vlag van de Seniorenvereniging Weurt gaan inzetten
voor alle senioren in Weurt.
Nee ik wil geen klussenbedrijf gaan
starten. Wat ik wil is een clubje
mensen verzamelen die handig zijn
en onze senioren helpen bij kleine
klusjes.

Los zittende deurklinken, op te
hangen lampjes, piepende scharnieren, kastje verplaatsen of tv
programmeren enzovoort. Geen
grote zaken als het schilderen van
huizen, bijhouden van tuinen en
dat soort dingen. Daar zijn anderen
voor. Wat gaat het kosten: niets,
misschien een kop koffie en een
kletspraatje. Dit doen we met
elkaar voor elkaar. Zijn er mensen

“voor mijn vrienden
en familie ben ik een
handige Harrie”
die met mij mee willen doen,
neem dan contact op zodat ik een
netwerk krijg van mensen met
mogelijk specifieke vaardigheden.
Heb je zin om mee te doen of heb
je een klusje bel me dan en we
gaan gewoon kijken wat er kan.
Wilbert Schoenmakers
Jonkerstraat 49, Weurt
06 3639 6901

Koos’
fietstochten
Voor onze Seniorenvereniging
verzorgde Koos Arts vijf jaren
lang, samen met Theo Veenman, tijdens het zomerseizoen
de twee-wekelijkse fietstochten. Koos was hier heel actief
mee door het uitstippelen van
de routes, elke keer weer. Hij
was een fietsliefhebber pur
sang en altijd bezig iets nieuws
te verzinnen. Koos overleed
begin dit jaar en dat was ook
voor het verenigingsleven in
Weurt een groot verlies.
Om onze waardering te uiten
voor zijn inspanningen voor
ons hebben we besloten om
onze fietstochten naar hem te
vernoemen; Koos’ fietstochten.
Hiermede blijft hij toch betrokken bij deze activiteit en voor
ons een speciale herinnering..

Algemene ledenvergadering
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 25 september om 14.00 uur in
De Kloosterhof. Er is genoeg
gebeurd het afgelopen jaar en
enige toelichting op het een en
ander is wel gewenst. De penningmeester legt verantwoording af
over het financieel belijd van 2019
en geeft inzage in de begroting
over 2020. Ook de activiteiten
worden doorgesproken. Nieuwe
ideeën en activiteiten kunnen
tijdens de rondvraag besproken
worden.
Wanneer een onderwerp naar
jullie inschatting meer tijd in
beslag gaat nemen, geef dat dan
op bij het secretariaat; Annemie
Smits, Past.v.d. Marckstraat 10,

6551 ZS in Weurt. Dit moet schriftelijk én ondertekend. Het ingebrachte onderwerp komt ter
beoordeling van het bestuur
omdat sommige zaken soms beter
in een kleine setting besproken
kunnen worden.
We nemen officieel afscheid van
oud bestuurslid Annie Lüben. Ton
Zwartjes, Annemie Smits en Theo
Bartels stellen zich opnieuw
beschikbaar voor het bestuur voor
drie jaren en het bestuur stelt
twee nieuwe bestuurskandidaten
voor: mevr. Willie Koppers en dhr.
Wilbert Schoenmakers. Met vijf
handtekeningen kunnen nieuwe
bestuursleden voorgedragen
worden. De notulen van de vergadering van 2019 liggen een half
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uur voor aanvang ter inzage. Het
programma na de pauze wordt
nog ingevuld. De consumpties zijn
gratis deze middag. We hebben
betrokken leden dus rekenen we
op een grote opkomst. De zaal,
waarin alle op Corona van toepassing zijnde maatregelen worden
getroffen, gaat om 13.30 uur
open. Deze bijeenkomst gaat zeker
door behalve wanneer nieuwe
Coronamaatregelen dit niet
toelaten.

Winssen

Bloemschikken
Ria Wolters heeft laten weten
dat ze om gezondheidsredenen
met bloemschikcursussen
moet stoppen. Inmiddels
hebben wij Marjolein Roelofs
bereid gevonden om met
ingang van september dit voor
de avondgroep over te nemen.
Wij zijn nu nog op zoek naar
iemand die eenmaal per
maand op woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur de
cursus wil begeleiden. Weet je
iemand? Laat het dan via een
mailtje aan ons weten, dan
proberen wij ook voor die
middagen het bloemschikken
te regelen.

Eetpunt weer heropend
Op dinsdag 11 augustus jl. is het
eetpunt heropend met een
kermisbrunch. Vanwege de coronamaatregelen konden niet meer
dan 30 personen aan deze brunch
deelnemen. Daarbij is voorrang
gegeven aan alleenstaande kwetsbare ouderen. Het was even
wennen: bij binnenkomst handen
desinfecteren en je naam registreren en dan een plekje zoeken. Niet
met z’n allen aan een lange dis,
nee, aan een tafeltje voor maar 2
personen.

Aquarelleren

Agenda

Het aquarelleren gaat weer
van start. Dat zijn 10 wekelijkse
lessen op maandagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur in De
Salon.

wo. 02-09
wo. 09-09
wo. 16-09
wo. 25-09
wo. 30-09

De eerste les is op maandag 21
september a.s.
Voor aanmelding en meer
informatie kunt u contact
opnemen met:
Marie-José Mol
telefoon 0487 525515, e-mail:
mariejosemol@gmail.com

Wekelijkse activiteiten

Fietsen
Bingo
Fietsen
Bloemschikken
Fietsen

Maandag

Biljarten
Aquarelleren
Dinsdag
Eetpunt
Wandelgroep
Inloophuis
Lol met wol
Donderdag Inloophuis
Wandelgroep
Bridgen
Vrijdag
Biljarten
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Het eten werd in buffetvorm aangeboden. Mocht men niet in staat
zijn om zelf het eten op te halen,
dan werd dat door een vrijwilligster aan tafel bezorgd. Traditiegetrouw zorgde Menno weer voor
een uitgebreid buffet met huisgemaakte soepen, diverse soorten
broodjes met beleg en als afsluiter
ijs. Als toegift werd namens Stichting Perspectief nog koffie/thee
aangeboden.
Het eetpunt is weer wekelijks op
dinsdag vanaf 12.00 uur in De
Salon. Wil je erbij zijn? Dat kan,
voor slechts € 7,50 kun je genieten
van een heerlijk driegangendiner.
Aanmelding vrijdag van tevoren,
uiterlijk om 11.00 uur, via Stichting
Perspectief, tel. 024 - 6750939.

De Paulus
De Paulus
De Paulus
De Salon
De Paulus

14.00 – 17.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.00 – 17.00 uur
19.30 – 21.30 uur
14.00 – 17.00 uur

Zorgcentrum
De Salon
De Paulus
De Paulus
De Salon
De Paulus
De Salon
De Paulus
De Salon
Zorgcentrum

13.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur
12.00 – 13.30 uur
13.30 – 14.30 uur
13.30 – 15.30 uur
19.00 – 22.00 uur
10.00 – 12.00 uur
18.15 - 19.15 uur
19.30 – 22.30 uur
13.00 – 16.00 uur

Winssen

Klompenpad Winssen: een schot in de roos!

Op vrijdag 12 juni is het klompenpad Winssen in gebruik genomen,
voortgekomen uit een initiatief van Paul van Oss en Ruud Aalbers. Aan
de keukentafel praten zij vol enthousiasme over hun geesteskind. Het
klompenpad Winssen is gedoopt tot het Ambts- en Rijkspad, genoemd
naar de grens die loopt door Winssen vanaf de Waal tot Bergharen.
Zowel Ruud als Paul is positief
over de samenwerking die ze
hebben mogen ervaren met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, gemeente Beuningen,
grondeigenaren en vrijwilligers.
Als eerste heeft de organisatie een
gewenste route bepaald. Daarna is
contact gezocht met de grondeigenaren en pachters. Dit contact
heeft er toe geleid dat de route
meermalen is aangepast. Na hun
toestemming zijn contracten opgesteld. Zo is bijvoorbeeld een verzekering noodzakelijk in verband met
mogelijke schade, veroorzaakt
door wandelaars. Ruud en Paul
merken dat het pad veel wordt
belopen. De wandelaars komen uit
alle windstreken van ons land. De
reacties zijn uitsluitend positief.
Mensen die deze omgeving niet
kennen, zijn verrast over de grote
diversiteit van het landschap.
Behalve door de weiden en boomgaarden loopt een deel van de
route over de Dijk en door de
uiterwaarden. Met name de uiterwaarden met de ruige begroeiing ,
bosschages en het zicht op rivier
de Waal, verrassen de bezoekers.
Je kunt volop van de flora en fauna
genieten. Zo is bijvoorbeeld de
zeldzame oeverzwaluw gespot in

de nieuw aangelegde zomerdijk
die rondom de voorhaven ligt.

“Wandelaars komen
uit alle windstreken
van ons land”
De inwendige mens hoeft onderweg niets tekort te komen. Je kunt
daarvoor terecht bij de startplaats
op het terras van ontmoetingscentrum De Paulus, maar ook bij
restaurant De Arend of bij camping
De Muk. De route is 15 kilometer.
Het startpunt is bij het Admiraal
van Ghentplein, Molenstraat 1 in
Winssen. Een tweede opstappunt
is bij camping de Muk, Betenlaan
3. De wandelpaden zijn grotendeels onverhard. Onderweg heb je
te maken met een geaccidenteerd
terrein, smalle paadjes, bruggetjes
en overstappen bij de afrastering
van weilanden. Die maken het
klompenpad tot een avontuurlijke
en pittige wandeling. Vind je 15
kilometer wat te minnetjes, dan
kun je bij het Doddendaelpad
beginnen, waarvan het startpunt
o.a. aan de Van Heemstraweg
nabij de r.k. kerk in Beuningen is.
Je kunt bij Jumbo Winssen, restaurant De Arend, ontmoetingscentrum De Paulus, camping De Muk
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en de regionale VVV’s een folder
met beschrijving en routekaart
kopen. Er is een gratis app via
klompenpaden.nl beschikbaar. De
organisatie kan bogen op een
leger van vrijwilligers. Er is een
zogenaamde naloopgroep die
regelmatig de route naloopt om te
zien of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo zijn er al enkele
aanpassingen in de bewegwijzering aangebracht. Het verzoek was
verder om meer prullenbakken en
bankjes te plaatsen. Er is een
werkgroep onderhoud die zich
bezig houdt met bijvoorbeeld het
begaanbaar houden van de route,
het maaien, paaltjes slaan enz. De
organisatie van het klompenpad
kan nog wat hulp gebruiken. Heb
je interesse? Voor de naloopgroep
kun je contact opnemen met Karin
Willekens, mail: karinwillekens02@gmail.com ; voor het
onderhoud met Harry van Zuijlen,
mail: Harry.Z@hotmail.com.
De heren verklappen dat de officiële opening van het Ambts- en
Rijkspad op zondag 13 september
a.s. zal zijn, mits de coronamaatregelen dat toelaten. Dat valt samen
met de Open Monumentendag.
Op diverse plekken zullen dan
onderwerpen uit de geschiedenis
van Winssen behandeld worden.
Het definitieve programma wordt
nog via de plaatselijke bladen
bekendgemaakt.
Harrie Wattenberg

Winssen

Kleurrijk Winssen
Portretten van mensen die kleur geven aan ons dorp.
Door de jaren heen of nog steeds op dit moment.

Sjaak Gerrits Deel 1

“Oh, als het
maar niet
iemand met
een baard is!”
Zuster Constantia, hoofd van de
meisjes-lagere school te Dreumel,
sloeg haar handen voor de mond.
Daar stond dan die nieuwe sollicitant voor een plaats als meester in
haar school. Ze had hem de baan
al toegezegd. Een jongeman, een
heel keurig handschrift, een nette
brief, dat moest wel kloppen.
Maar ja, die baard. In de jaren 70
stond bij de gegoede burger en
zeker bij de religieuze ordes de
baard nou niet direct in een
gunstig daglicht. Al die nieuwe
ideeën, die opstandige jeugd.

“Als broeder kan je
óók meester worden”
Maar ja, meester Sjaak was desondanks welkom en als hij misschien
nog iemand wist die op zoek was
naar een baan als onderwijzer, dan
zou ze dat zeer op prijs stellen. En
zo begon Sjaak, samen met een
bevriende klasgenoot, zijn loopbaan in het onderwijs in Dreumel.
Meester van klas 2. De klas waar
de eerste spellingsregels geoefend
worden én -niet onbelangrijkwaarin de voorbereiding op de
eerste communie centraal staat.
Een fraaie start voor een jongen
die al vanaf zijn tiende levensjaar

meester wilde worden. Mogelijk
dat de mee voetballende broeder
van de broederschool in de Stieltjesstraat te Nijmegen daar onbewust nog een rol in gespeeld
heeft. Omdat het onderwijs op de
lagere school in Beuningen in die
tijd kwalitatief zwak leek in de
ogen van de ouders van Sjaak,
hadden ze besloten om hun zonen
na enkele klassen naar Nijmegen
te laten gaan. Naar de broederschool, gelegen op de plek waar
nu het gymnasium huist. Elke dag
op de fiets vanuit de Burgemeester Gerartslaan, waar hij was
geboren, naar Nijmegen. Het viel
niet mee om het tempo van zijn
oudere broer en nog een jongen
uit de buurt bij te houden. Op de
Beuningse school reikte hij tot
nummer 1 en 3 van de klas in de
rangorde zoals men in die tijd
gewoon was te hanteren binnen
het onderwijs. Op de broederschool haalde Sjaak die hoge posities niet meer. Misschien toch ook
nog een religieus perspectief?
Maar het was een leuke tijd op
een leuke school. Hij was een
toegewijde en brave leerling.
Wellicht was dat de reden waarom
de hoofdbroeder hem bij zich riep
halverwege klas 6 van de lagere
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school. Hij wilde graag van Sjaak
vernemen in welke richting hij zich
verder wilde ontwikkelen. Nou,
Sjaak wist dat al: hij wilde in het
onderwijs, meester worden. Maar
de hoofdbroeder had blijkbaar ook
nog een andere agenda. Hij vroeg
Sjaak of hij wel wist dat je als
broeder ook meester kon worden.
Nee, dat wist Sjaak niet, maar hij
ging verder niet in op het verborgen aanbod. De kweekschool was
zijn perspectief en daar kon hij
naartoe nadat hij eerst de MULO
afgerond had.
De eerst twee jaren leverden
weinig problemen op, omdat de
jongens-MULO weliswaar streng
was geweest maar blijkbaar ook
gedegen. Een makkie zogezegd,
ware het niet dat de opleiding zelf
begon te schuiven. Kweekscholen
werden omgedoopt in Pedagogische Academies. Inderdaad een
fraaiere naamgeving maar de
docenten hadden geen zicht meer
op de eindtermen. Het werd er
allemaal niet duidelijker op voor
de studenten. September 1971
behaalde Sjaak zijn diploma en
kon hij dus gaan solliciteren. Een
spannende aangelegenheid, want
ja, nou moest je dus nog ergens
aan de bak zien te komen. Een
advertentie voor een meester van
de tweede klas aan de meisjesschool in Dreumel sprak hem wel
aan. Hij schreef een brief met zijn
mooiste handschrift en wachtte af.
Er gebeurde hoegenaamd niks.
Intussen ging hij toch maar mee
op kamp met de verkennerij. Hij
was immers hopman. Weer thuis
belde Sjaak ongerust naar school
of er inmiddels iets bekend was
over de vacaturevulling. “Och ja”,
zei zuster Constantia, “je bent
aangenomen”.
Chris Zaad

Ewijk

Walking football bij VV Ewijk
Walking football is een nieuwe
variant van voetbal voor 60-plussers die nog lekker actief bezig
willen en kunnen zijn. Er wordt op
een klein veld gespeeld en wat
belangrijk is, er wordt niet gerend,
slidings zijn niet toegestaan en de
bal mag niet boven de heup
komen. Met die basisregels in het
achterhoofd zijn op vrijdag 17 juli
zes fanatieke spelers gestart met
deze manier van het voetbal
spelen. Het was even wennen aan
de bal maar het was vooral
wennen aan het afleren van een
aantal gewoontes die voetballers
in hun genen hebben.
Hardlopen, slidings en hoge voorzetten zijn immers uit den boze.
Niettemin waren de spelers het er
na afloop unaniem over eens dat
deze manier van voetballen met
een leuke groep mensen zeker
gaat aanslaan.

Heb je vroeger zelf gevoetbald en
wil je weer eens het veld op, of
heb je altijd al eens in teamverband tegen een bal willen schoppen, dan geeft VV Ewijk de
gelegenheid daartoe in de vorm
van walking football. Het gaat er
vooral om dat je beweegt met een
bal in de buitenlucht en in teamverband, en boven alles dat je heel
veel plezier hebt met elkaar.
Let op! Ook dames zijn natuurlijk
van harte welkom. Het is toch leuk
om eens zelf te ervaren wat er zo
leuk is aan een potje voetballen…
Dus dames, geef je ook snel op.

Heb je zin om mee te doen, dan
kun jij je aanmelden via e-mailadres: 19lean65@gmail.com Je
krijgt altijd antwoord.
Plaats: VV Ewijk, aan de Blatenplak 49, 6644 CH Ewijk
Wanneer: (Voorlopig) op vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur.
Wil je meer weten over walking
football bij VV Ewijk, neem dan
contact op met Jan Jacobs ,
bestuurslid voetbalzaken van VV
Ewijk, telefoon 06 5379 9257,
e-mail voetbalzaken@vvewijk.nl
Dus tot snel!!

Agenda
Donderdag 27 augustus Fietsen vanaf ’t Hart
Donderdag 10 september Fietsen vanaf ’t Hart
Donderdag 24 september Fietsen vanaf ’t Hart

Wekelijkse activiteiten

Maandag
Dinsdag
Woensdag

biljarten in ’t Hart		
inloophuis in ’t Hart
biljarten in ’t Hart		

13.30 – 17.00 uur
13.30 – 17.00 uur
13.30 – 17.00 uur
13.30 – 17.00 uur
09.30 – 12.00 uur
13.30 – 17.00 uur

Verenigingsnieuws

Ledenadministratie
In de afgelopen periode zijn de volgende personen overleden:
mevr. A.G.A. Jansen-Marcusse, mevr. H.A. Thomassen-van Sommeren,
mevr. J.F. Moorman en dhr. P. Davelaar. Wij wensen de nabestaanden
veel sterkte bij het verwerken van het verlies.
Als er iets wijzigt in uw situatie of u gaat verhuizen, geef dit dan s.v.p.
schriftelijk door aan Hans Spits, Schoolpad 24, 6644 CP Ewijk of via
e-mail: ledenbeheer@seniorenewijk.nl om vergissingen te voorkomen.
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Ewijk

In memoriam: Piet Lamers
Piet Lamers – jarenlang lid van de
voetbalvereniging Ewijk – is op 11
juni jl. op 78-jarige leeftijd overleden. Volkomen onverwacht want
Piet was ogenschijnlijk zo gezond
als een vis. Niets zat hem in de
weg. Een klein tenger ventje maar
oh zo pittig. Hij leek met gemak de
80 te gaan halen en was dan ook
zeker van plan nog een aantal
jaren door te gaan met zijn tuindersbedrijf. Helaas heeft dat niet
zo mogen zijn.

als trainer-speler was overgekomen als ex-prof van NEC. De
Ewijk-trainer zei toen voor de
wedstrijd tegen Piet: “Je hoeft
niets anders te doen dan hem
steeds maar voor de voeten te blijven lopen en geef hem geen millimeter ruimte. Gaat hij naar het
schijthuis dan ga je gewoon mee.”
Piet heeft het Bosch toen zo moeilijk gemaakt dat hij kort na het
begin van de tweede helft zwaar
gefrustreerd van het veld af liep.

Piet was een verenigingslid van
het oude kaliber. Meer in de trant
van niet lullen maar poetsen. Na
zijn actieve voetbalperiode is hij
de club altijd trouw gebleven en is
daarmee onderhand zo’n 70 jaar
lid van de vereniging. Voor zijn
vele verdiensten is hij enkele jaren
geleden nog benoemd tot erelid
van de vereniging.

“Dan is het
onvermijdelijk dat je
ooit in de sloot terecht
kan komen”

Zijn actieve voetbalcarrière begon
bij de pupillen en daarna spelen
bij de junioren. In die tijd was het
gebruikelijk dat de iets oudere
junioren al mee gingen trainen
met de senioren. De training in die
tijd bestond altijd uit een potje
voetballen op het veld bij Wout
Reuvers aan de Van Heemstraweg.
Het echte werk begon voor Piet
toen hij geselecteerd werd voor
het 1e elftal. Als jonge snotneus
stond hij in de beginperiode al
tussen knapen als Hans Broeder
de keeper, Geer en Bart van Hulst,
de broers Roelofs, Ben Reuvers,
Wim van Kruisbergen en anderen.
Piet begon als linkshalf maar heeft
ook diverse keren op de backplaats gespeeld. Het gebeurde
eens dat Ewijk een thuiswedstrijd
moest spelen tegen een
Nijmeegse ploeg waar Rein Bosch

Piet heeft ook verschillende malen
in een gecombineerd elftal van
Roda en Ewijk tegen een hogere
tegenstander gespeeld. Kenmerkend voor hem was zijn uithoudingsvermogen, hij kon blijven
gaan en werd kennelijk nooit moe.
Hij heeft met Ewijk-1 enkele
kampioenschappen meegemaakt
maar ook evenzovele degradaties.
Piet heeft op latere leeftijd nog
jaren gespeeld voor de lagere
elftallen van Ewijk en daar altijd
veel plezier aan beleefd. Op de
vele foto’s van kampioenselftallen
van de vereniging zie je dat Piet
vaak van de partij was. Daarnaast
was hij ook een fervente supporter
van het 1e elftal van de vereniging.
Hij sloeg vrijwel geen wedstrijd
over, uit en thuis. En daarna vooral
de derde helft. In de kantine de
nodige pintjes en dan met de 3
musketiers ook nog wel eens naar
de Ouwe Deeg en andere kroegen.
Dan is het onvermijdelijk dat je
ook wel eens in de sloot terecht
kunt komen. Maar eerder heeft
Piet eens beweerd dat het niet
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aan hem lag
maar aan de
sporttas die
scheef achter op
de fiets zat!
De promotie van het 1e elftal,
gelijktijdig met de viering van het
75-jarige jubileum van de vereniging, heeft Piet ook goed gevierd.
Met Toon van den Broek zorgde
Piet voor de bemanning in het
loket voor de entreegelden. Niet
alleen daarmee maar ook op vele
andere terreinen zullen we Piet
zeker gaan missen. Een gouden
vent voor de vereniging.
Piet het ga je goed.
Toon Reuvers

Boek ‘75 jaar
vrijheid - Ewijkse
Oorlogsverhalen’
bijna uitverkocht
Na de boekpresentatie aan
burgemeester Daphne Bergman op 15 mei jl. is de uitgifte
en verkoop van het boek ‘75
jaar Vrijheid - Ewijkse oorlogsverhalen’ officieel gestart. Dit
is dermate positief verlopen
dat de boeken bijna zijn uitverkocht. Alleen bij Arno Spin en
Toon Reuvers zijn de laatste
exemplaren nog verkrijgbaar.
De 475 boeken zijn door de
volgende bedrijven en personen verkocht: De Broodhoek
van Reggie Peters, De Stofwolk
van Henk en Francien Tromp,
Kapperszaak Samsam van
Dennis Jansen en Regiobank
van Alard Hock, allen uit Ewijk
en Supermarkt Jumbo van
Menno Loeffen in Winssen.
(vervolg onderaan pagina 45)

Ewijk

In wat voor een land leven we nu eigenlijk??

Opgeruimd Staat Netjes, de club
die bijna 2 jaren zwerfvuil raapt,
komt al enkele maanden niet bij
elkaar. Reden zal bij eenieder
bekend zijn. Wel wordt er door
enkele doorzetters in hun eentje
geraapt. Geweldig.
Het is op het moment dat ik dit
stukje schrijf een week of drie
zomer. Zo mooi, zo heet, zo droog
als de lente was, zo nat is het nu.
Onze rozenstruik, die voor een
prachtig uitzicht zorgde voor onze
buren, is uitgebloeid. Ik klim op de
ladder en verwijder de dode bloemen. Terwijl ik op de ladder sta,
komt er een machine van de
gemeente langs, die het onkruid
tussen de straatstenen wegbrandt.
Ik vraag me af wat er onder dat
apparaat gebeurt: is het stoom? Is
het een gasbrander?
Een goed uur later, ik ben nog
steeds met de dode rozen bezig,
het is dan ook een flinke struik,
hoor ik opnieuw een machine
(vervolg Boek ‘75 jaar vrijheid Ewijkse Oorlogsverhalen’ bijna
uitverkocht)
Van de werkgroep oorlogsverhalen: Ton van den Berg, Henk
Groenen, Toon Reuvers, Theo
Roelofs en Arno Spin. Zeker
mogen wij andere mensen die
meegewerkt hebben aan de
totstandkoming van het boek
niet vergeten: Jan en Marga
Coenders, Theo Coenders en Wil

aankomen. Nu is het een wagentje
met van voren en opzij staalborstels. Aan het stuur zit een heel
vriendelijke man die steeds als hij
voorbijkomt, even zwaait of knikt.
Heel nauwkeurig wordt elk randje
en elk hoekje vrijgemaakt van
onkruid.
Terwijl ik alle troep die ik gemaakt
heb, in de gft-container gooi, hoor
ik om de hoek opnieuw een fors
geluid. Mijn nieuwsgierigheid
dwingt mij om een kijkje te
nemen. Ik zie enkele mannen van
het bedrijf dat voor de gemeente

"..hoor ik om de
hoek opnieuw
een fors geluid."
het straat- en bermonderhoud
verzorgt, druk in de weer met het
snoeien van de struiken naast het
grasveldje. Helmen, veiligheidsbril
en oorbeschermers op. Even
verderop, in ‘het centrum’ van
Ewijk, zijn stratenmakers(?) bezig
de klinkers opnieuw te straten en
worden de straatkolken geleegd.
Zomaar een zomerochtend, ik
geniet van mijn pensioen, hoef
niet meer voor mijn geld te
werken en om mij heen wordt het
dorp formidabel bijgehouden, tot
Jeurissen. Opmaak, layout en
drukwerk was in uitstekende
handen van ideesign+ van Mieke
de Leeuw.
Het Comité 4/5 mei Ewijk dankt
deze bedrijven en personen van
harte voor hun inzet en het
behaalde succes. Ook deed het
ons goed te horen dat we
lovende reacties hebben gekregen over de inhoud van het boek.
We kunnen dan ook met genoe45

op het laatste onkruidje toe.
In wat voor een land leven we,
waar dit allemaal voor ons geregeld en uitgevoerd wordt?
Dank je wel gemeente Beuningen.
Het houdt echter niet op bij de
gemeentegrenzen. Op een aantal
zonnige dagen in juni maakten wij
een fietstocht door vijf provincies,
een tocht van 735 km. En ik durf te
beweren dat we zeker 600 km via
fantastisch mooie fietspaden en
stille wegen fietsten. Over dijken,
door heidevelden, langs weilanden
maar ook door weilanden met
fietspad (jazeker, die bestaan)
waarop je soms de koeien weg
moet jagen die staan te flatsen op
het pad…
Dank je wel Nederland.
Is alles dan perfect? Nee, natuurlijk niet. Maar vaak zien en horen
we alleen de dingen die niet goed
gaan. Dat zijn de zaken die we in
de krant lezen en op de tv zien. En
als we dat enkele keren gehoord
en gezien hebben, denken we dat
deze zaken de overhand hebben.
Echt niet. In dit kader past ook het
boek van Rutger Bregman, De
meeste mensen deugen. Een
aanrader.
Theo van Sommeren
gen terugkijken op de uitgifte van
het boek.
Zoals eerder aangegeven hopen
we op niet al te lange termijn te
kunnen proosten op de verkoop
van dit boek met de mensen die
geïnterviewd zijn, de sponsoren,
de contactpersonen van de families van de oorlogsslachtoffers,
de werkgroep en zeker niet te
vergeten de burgemeester.
Comité 4/5 mei Ewijk,
Toon Reuvers, voorzitter
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Belangrijke telefoonnummers
Sociaal Team Beuningen
Coördinator: Dhr. T. Flemminks
Nationaal meldpunt ouderenzorg:
Keuringsartsen rijbewijs
Nijmegen: Dr. Gootjes
Druten:
Dr. Ommert

Coördinatie Ouderen Adviseur
Dhr. Theo Cobussen
06 2336 2536
Coördinatie Belasting invulhulp
Dhr. Hennie Uil
06 5477 0809
Stichting Perspectief
024 675 09 39
o.a. maaltijdvoorziening, klussendienst, wijkwerk
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