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Algemeen

Kippenvel of tranen
Derde lustrum Kunstroute
Begin jaren 90 kocht ik een fotoboek van mijn Groningse collega
Ton Broekhuis. Hij was in de jaren
80 een van grondleggers van de
fotomanifestatie Noorderlicht. Ik
kende Broekhuis niet persoonlijk;
wel zijn werk. De titel van het
boek sprak mij aan: ‘Een wijde
blik verruimt het denken’.
Op de onderste helft van het
omslag staat, over bijna de volle
breedte, een panoramafoto afgedrukt van een landschap met op
de rechterhelft een boerderij en
bladloze bomen, beschenen door
een mager zonnetje. De linkerhelft
van de foto gunt ons een wijde
blik op het vlakke Groningse land
met braakliggende akkers. Broekhuis staat met de rug naar de zon.
Boven het landschap een dreigend
grijze wolkenlucht. De titel van het
boek is ‘gezet’ in een brede letter
en bestrijkt de volle breedte van
de pagina. Foto en typografie passen haarfijn bij elkaar. Alles klopt.
Elke toevoeging is overbodig.
Dat is kunst.
Tenminste, zo zie ik kunst. Je kijkt
ernaar en maakt je eigen verhaal.
Je laat je meenemen door de emotie van de kunstenaar en je eigen
fantasie. En naarmate je in staat
bent je meer open te stellen en je
te laten raken door anderen,
geraak je in een emotie waarbij
elke uitleg of toevoeging overbodig is. Kunst ís emotie. Kunst is kippenvel of tranen.
Of je nu kijkt naar het abstracte
werk van Willem de Koning of een
feeëriek landschap van de Beuningse Lize Fey; naar het imposante ‘Angel Of The North’ van
Antony Gormley of de contemporary installaties van de uit Winssen

Met ruim 250 bezoekers
was dat een der drukstbezochte locaties
afkomstige Lyn Gerritse.
Op de 15e Kunstroute in de
gemeente Beuningen ontbraken
werken van de beide grootheden
De Koning en Gormley uiteraard.
Lize Fey, Lyn Gerritse en een dertigtal professionele en amateurkunstenaars exposeerden wel. Lize
in de haar vertrouwde protestante
kerk in Beuningen. Lin maakte deel
uit van de groep professionele
kunstenaars met Janneke Bruinesse, Femke Herregraven, Ronald
Tolman, Huub & Adelheid Kortekaas, Ad Merx, Anne Muller, Jan
Hein van Rooy, Carina Wagenaar
en schoonschrijver Evert van Dijk.
Voor deze groep was een zeer aantrekkelijke tentoonstelling georganiseerd in het gemeentehuis. Met
ruim 250 bezoekers was dat een
der drukstbezochte locaties van
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deze jubileumeditie van de Kunstroute 2020.
Ook de andere 30 locaties, verspreid over de hele gemeente,
werden druk bezocht. Met dank
aan de warme nazomer en de
moedige organisatie die hiermee
wederom laat zien dat kunst geen
alleenrecht voor de elite is. Kunst
dient een drempelloze entree te
hebben en voor iedereen toegankelijk te zijn. En daarmee wordt
een dikke streep gezet onder het
bestaansrecht van de Kunstroute
Beuningen.
Ger Loeffen
Foto: Ger Loeffen
Kunstwerk buiten: Lyn Gerritse

Algemeen

Corona en de cursus ‘Omgaan met
Problemen’
Dat was even schrikken. Jonge
BN-ers presenteerden zich op
sociale media als tegenstanders
van het beleid van de overheid
inzake de coronadreiging. Ze
hadden het blijkbaar wel gehad
met al die beperkingen. Werkelijk
een ander geluid. Heerlijk.

het niet waar is, na enige tijd lijkt
het probleem inderdaad achter de
horizon verdwenen. De strategie is
derhalve helemaal niet zo dwaas
als het in eerste instantie lijkt en
het komt meer voor dan we
denken. Rokers hebben er bijvoorbeeld ook een handje van. Om nog
maar te zwijgen van de klimaatontkenners. Helaas geldt dat niet
voor alle problemen. De betreffende beroemdheden moeten
derhalve hun cursus Omgaan met

Rokers hebben er
bijvoorbeeld ook een
handje van
In de cursus ‘Omgaan met Problemen’ hadden deze jongeren
inderdaad goed opgelet. Een van
de eerste manieren om je te
bevrijden van een dreiging is:
zeggen dat er geen probleem is.
Gewoon doorgaan met de dagelijkse dingetjes. En, verdomd als

Problemen nog wat langer volgen.
In deel 2 zouden ze namelijk
kunnen leren dat er ook problemen zijn die je direct moet
aanpakken. Onze minister-president heeft dat deel van de cursus
wellicht het best begrepen. Het
kan misschien wel pijn doen maar
ten slotte zul je het probleem
meester worden. Het is niet uitge-

De Oudertelefoon, als het
thuis even teveel wordt
Het aantal telefoontjes naar de
Kindertelefoon is sinds de invoering van de coronamaatregelen
enorm gestegen. Om gezinnen te
ondersteunen en om te voorkomen dat stress, zorgen en trauma
van ouders doorsijpelen naar kinderen is de gratis en anonieme
telefoon- en chatdienst voor
opvoeders opgezet: de Oudertelefoon.

Via telefoonnummer 085 130 46
58 kunnen ouders, opvoeders,
oppas, verzorgers, opa’s en oma’s
bellen of chatten met vrijwilligers
met een achtergrond in het onderwijs, de zorg, pedagogiek, psychologie en/of coaching.
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sloten dat onze ijverige ministerpresident zozeer is gaan vertrouwen op die strategie dat hij het
niet nodig heeft gevonden om ook
nog deel 3 van de cursus te
volgen. Daar komen de problemen
aan de orde die eigenlijk nooit
echt weggaan. Die zich na verloop
van tijd niet meer presenteren als
een probleem maar als een blijvende omstandigheid. Dat is
andere koek. De docenten van dat
deel van de cursus zijn niet zozeer
deskundigen op een omschreven
vakgebied. Het zijn veeleer
mensen die het leven op een
intensieve manier hebben ervaren. Zoals ouders van gehandicapte kinderen. Die hebben
geleerd dat er problemen zijn
waar je iets aan moet doen en dat
er ook problemen zijn waar je je
blijvend op moet instellen. Zij
weten dat er na twee stappen
voorwaarts ook weer een stap
achterwaarts volgt. En dat ‘lerenomgaan-met’ ook een vorm van
acceptatie kan inhouden.
Chris Zaad

Algemeen

Rondleiding met stadsgidsen door
historisch Nijmegen (helaas vervallen vanwege corona)
De culturele commissie wil de
draad weer oppakken en een buitenactiviteit organiseren op donderdag 5 november. Stadsgidsen
zullen ons dan rondleiden door
het centrum van Nijmegen, met
vooral aandacht voor de roemrijke geschiedenis van de stad.
De rondleiding gaat in kleine
groepjes van maximaal 6 personen
en start bij de Mariënburgkapel,
midden in de stad. De wandeling
duurt anderhalf uur en nadien
kunnen we gezamenlijk een kopje
koffie of thee drinken in de omgeving van de Grote Markt. Deze

consumptie wordt aangeboden
door onze vereniging. De rondleiding start om 14.00 uur en kost 5
euro.
In verband met het benodigde
aantal gidsen dient op tijd het aantal deelnemers doorgegeven te
worden. Daarom dient u zich vóór
28 oktober aan te melden door
een enveloppe met 5 euro en uw
naam en telefoonnummer in de
bus te doen op de Haaghe 8 of
Fonkel 26. Wilt u evt. met iemand
meerijden naar Nijmegen, dit dan
graag vermelden op de enveloppe.
Joep Mes

Nieuwe tentoonstelling 'Metamorfose' in het
Museum Tweestromenland te Beneden-Leeuwen
Van de 9000 voorwerpen die het
museum bezit, zien de meeste
nooit het daglicht. Slechts een
klein deel wordt gebruikt voor
tentoonstellingen, de rest ligt in
het depot. Reden om twintig kunstenaars van Stichting Kunstbakens te vragen om zich te laten
inspireren door een cultuurhistorisch voorwerp - naar eigen keuze
- als basis voor een kunstwerk.

zijn genomen, bijvoorbeeld om er
een beroep mee uit te oefenen,
blijken plotseling te zijn veranderd
in een adembenemend nieuw
kunstvoorwerp.
De tentoonstelling loopt van 3
oktober 2020 tot 17 januari 2021
De foto toont twee strijkijzers die
onder de handen van kunstenares
Maria van der Laar zijn herschapen in twee verdwenen kerken in
het Land van Maas en Waal.

Deze gedaanteverwisseling ‘Metamorfose’ leverde twintig boeiende kunstwerken op. Kunstwerken die een schitterende en spannende symbiose laten zien tussen
oud en nieuw. Voorwerpen die
eeuwenlang achteloos ter hand

Museum Tweestromenland
secretariaat@museumtweestromenland.nl
Voor verdere inlichtingen: Jaap
van der Veen, tel.: 06 51227007
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Algemeen

De reis van het Roomse Rooster

Een rooster. Misschien moet ik
wel zeggen, Hét rooster. Niet
zomaar een rooster. Nee, een
gietijzeren rooster van maar liefst
120x100 cm en 2,5 cm dik, en
zeker 200 kg zwaar. Een rooster
dat begin 20e eeuw is gegoten
door Beukers Verwarmingsmaatschappij te Schiedam. En dat weet
ik zeker want het staat enkele
keren afgedrukt in de 7 cm brede
rand rondom het rooster. Een
rand waarbinnen zich 400 openingen bevinden in de vorm van
kruisjes.

communiebank. Het rooster had
een voorname functie. Het zorgde
ervoor dat er warme lucht vanuit
de verwarmingsketel via een
ondergrondse tunnel de kerk in
werd gevoerd. Op winterse dagen,
als er vorst was, kon die warme
lucht net het verschil maken. Als je
dan ter communie ging voelde je
het even als een warme zucht
langs je verkleumde enkels
omhoog gaan. Het Marilyn Monroe-effect zal het niet gegeven

Hoe Rooms wil je het hebben. Een
prachtig stuk werk uit onze Beuningse Rooms Katholieke kerk. Een
rooster waarvan ik kan zeggen: het
heeft een ziel. Daar is de maker/
ontwerper in geslaagd. Het is, of
was, het vloerrooster dat vroeger
vóór in onze Corneliuskerk lag. Op
een voorname plaats. Het vloerrooster waarop mijn broer en zussen en ik uiteraard als communicantje hebben gestaan. Maar ook
onze ouders, ooms en tantes,
grootouders met hun kinderen en
vele dorpsgenoten. Het lag voor in
het middenpad. Zo nét voor de

kruisjes die de laatste

Het zijn de 400
zonden wegpoetsen
hebben. Maar het was toch even
een goddelijk gevoel. Een soort
beloning voor de korte pelgrimstocht vanuit de bank naar voren.
Maar niet alleen dan. Ook bij
huwelijk of overlijden ging je over
het rooster. Bij het huwelijk zat het
verse bruidspaar boven dit rooster
op twee stoelen. Maar ook bij
overlijden werd de overledene
vaak boven dit rooster gezet zodat
hij of zij, begeleid door de laatste
9

warme luchtstroom van het leven,
aan de koude reis naar het hiernamaals kon beginnen. Het zijn de
400 kruisjes die de laatste zonden
wegpoetsen en de overledene nog
even vergezellen.
Het is dit rooster dat na vele jaren
trouwe dienst in de jaren zestig
van de vorige eeuw met pensioen
mocht. Het kerkbestuur investeerde in een nieuw verwarmingssysteem waardoor het rooster
overbodig was geworden. Het
hoefde niet meer gebukt te gaan
onder de vele vieze geurtjes uit de
schoenzolen en hoefde niet meer
de kleine mensenleugentjes aan te
horen die er boven hem werden
uitgesproken. Hij ging met pensioen. Het was goed zo. En zo
belandt het rooster op de eerste
dagen van zijn pensioen tegen de
buitengevel van het oude huis
(van de familie Degen) aan de Wilhelminalaan waar aannemer Van
Bergen een opslag had. Het heeft
daar zeker vijf jaar buiten gestaan,
overwoekerd door onkruid. Bij
toeval zag ik het. Ik herkende het
direct. Na een bod van vijfentwintig gulden aan de oude heer Van
Bergen mocht ik het meenemen.
Met een paar man en bijna evenzovele hernia’s hebben we het
rooster met veel moeite thuis
gekregen. Het siert nog steeds
onze tuin waar menigeen vraagt
naar zijn herkomst. Wat opvalt is,
dat alles wat erop komt te staan
goed groeit. Het rooster geniet
van een waardig pensioen en herbergt een waarlijk Rooms verleden
in zich. Een verleden van zonde en
vergeving, liefde en verdriet. Maar
ook een stukje hoop. Voor wie er
oog voor heeft: de hoop op een
mooie toekomst….. verborgen in
de 400 kruisjes!
Jan Daanen

Algemeen

‘Onze brug’
Met een drone kun je tegenwoordig de meest fraaie
bovenaanzichten maken. In het komend jaar zal De
Cirkel vaker zo’n bovenaanzicht presenteren. Daartoe is een afspraak gemaakt met Sjuul Postulart uit
Winssen.

gemeente Beuningen, zou je kunnen denken. Niets is
minder waar. De naam ‘brug bij Ewijk’ is gekozen als
voorlopige aanduiding door Rijkswaterstaat tot de
officiële naam Tacitusbrug kwam vast te staan,
omdat de meeste meters van deze 2 kilometer lange
brug op Ewijks grondgebied liggen. Hoe het ook zij,
een mooi plaatje zo. En als er suggesties zijn voor
andere bovenaanzichten willen we dat graag vernemen via redactiecirkel@outlook.com

Als voorbeeld deze keer ‘onze’ brug bij Ewijk. Zo
wordt hij althans aangeduid in den lande omdat de
officiële naam, Tacitusbrug, maar niet wil aanslaan.
Op de foto is ook een stukje bebouwing van Valburg
te zien. Toch heet de brug niet ‘brug bij Valburg’. Dat
heeft uiteraard te maken met lobby-werk vanuit de

Redactie De Cirkel
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Algemeen

Kruiswoordpuzzel 6.9
WOORDZOEKER
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MINNEZANG
MOTET
NACHTEGAALSSTEM
NEDERLANDSTALIG
NEURIEN
NOTEN
OPERAZANGER

A-CAPELLAKOOR
ARTIEST
BAND
CASTRAAT
CONTRATENOR
ENGELENZANG
GELEGENHEIDSLIED
GEZELSCHAPSLIED
HYMNE
KERKKOOR
KLANK
KORAALGEZANG
LAMENTO
LEVENSLIED
LIEVELINGSLIED
MANNENKWARTET
MEERSTEMMIGHEID

SOPRAANZANGERES
STEMREGISTER
STIJL
STRAATLIEDJE
ZANGCARRIERE
ZANGKUNSTENAAR
ZANGVERMOGEN

OPERETTE
OVERWINNINGSLIED
RECITATIEF
REFREIN
SCALA
SLAAPLIEDJE
SONG

Wanneer alle woorden kris kras binnen de puzzel zijn weggestreept, blijven er een aantal letters over. Zet deze
letters in de leesrichting achter elkaar. Hierna verschijnt de oplossing. Deze oplossing heeft een directe relatie
met het thema van deze woordzoeker.
De oplossing van puzzel 6.9, waarvan op opgave separaat wordt doorgemaild, dient voor 8 november 2020
binnen te zijn op mailadres sjaakklaassen0908@hotmail.com dan wel Sjaak Klaassen, Tienakker 45, 6602 HW
Wijchen.
Op puzzel 6.8 werd in groten getale gereageerd. Er werden maar liefst 108 goede oplossingen ingezonden, welk
aantal als een record mag worden beschouwd. De juiste oplossing luidde: LOODGIETER
1e prijs een bon van € 10,00
geschonken door

2e prijs een bon van € 7,50
geschonken door

3e prijs een bon van € 7,00
geschonken door

Julianaplein 22 a/b
Beuningen

BLOEMENHUIS CORYAN
Geerstraat 23a, Winssen

FLEUREN DIERVOEDERS
Burgstraat 5, Ewijk

1e prijs gewonnen door:
Anneke van Dinteren
Lindenstraat 40
Beuningen

2e prijs gewonnen door:
Leonie Veldkamp
Wethouder Loeffenstraat 2
Ewijk

3e prijs gewonnen door:
Annie Burghouts
Jonkershof 5
Weurt
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Winssen

De Paulus dingt mee naar de titel
‘Dorpshuis van het jaar’
Omroep Gelderland gaat op zoek
naar het ‘dorpshuis van het jaar
2020’. Welke ontmoetingsplek in
Gelderland is hét bruisende hart
van het dorp of de wijk en gaat er
met de titel vandoor? Een deskundige jury heeft alle aanmeldingen
beoordeeld en zes ervan zijn genomineerd. Een van de kanshebbers
is ons dorpshuis: ontmoetingscentrum De Paulus. Daarnaast zijn er
nog vijf andere finalisten hiervoor
in de race, namelijk: Bolderburen
in Culemborg, Stadsboerin in
Doetinchem, Ons Honk in Apeldoorn Zuid, Wijkcentrum Wijchen
Zuid in Wijchen en De Broederij in
Nijmegen.
Voor de verkiezing is Omroep
Gelderland op zoek naar dé
ontmoetingsplek in Gelderland:
een plek door en voor inwoners.
Ook dit jaar zijn er hoofdthema’s
waarop de finalisten beoordeeld
worden. Zo wordt er gekeken naar
de toegankelijkheid van het dorpshuis. Daarnaast staat in 2020 het
thema ‘samendoen’ centraal.
Dorpshuizen die ‘samendoen’ op
een nieuwe manier organiseren en
nieuwe verbindingen leggen
maken kans op de titel in 2020.
Alle finalisten krijgen 750 euro.
Het winnende dorpshuis krijgt
bovenop die 750 euro nog 2500
euro én de titel Dorpshuis van het
Jaar 2020.

Op woensdag 14 oktober jl. was
de tv-ploeg van Omroep Gelderland - met in de gelederen Angelique Krüger - al om 09.00 uur in de
weer om opnamen in De Paulus te
maken. In beeld werd gebracht
hoe de organisatie van de bingo
bezig was met het inrichten van de
zaal. Daarna werd de crew van
Omroep Gelderland bij Jumbo
gesignaleerd.

Bezoekers kregen daar vragen
voorgeschoteld over hun ervaringen met De Paulus. In de middag
werden in de grote zaal van De
Paulus opnamen gemaakt van het
bingospel. Ook het jeugdhonk
werd met een bezoekje vereerd.
Wij hopen natuurlijk dat De Paulus
met de eerste prijs aan de haal zal
gaan.
Op zondag 8 november a.s. om
17.20 uur wordt de presentatie
van De Paulus op Omroep Gelderland uitgezonden. Op zondag 13
december a.s. weten we meer
want dan wordt de finale uitgezonden. Meer informatie via:
www.dorpshuisvanhetjaar.nl

Agenda (onder voorbehoud)
wo. 11-11
wo. 18-11

Bingo
Bloemschikken

Wekelijkse activiteiten
Maandag

Biljarten
Aquarelleren
Dinsdag
Eetpunt
Wandelgroep
Inloophuis
Lol met wol
Donderdag Inloophuis
Wandelgroep
Bridgen
Vrijdag
Biljarten
15

De Paulus
De Salon

14.00 – 16.00 uur
19.30 – 21.30 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

Fitvoetbal

Woensdag 23 september jl. om
11.00 uur was het zover. Twaalf
krasse knarren stonden te trappelen van ongeduld op het kunstgrasveld van De Boshof voor een
eerste kennismaking met het fenomeen fitvoetbal. Ondanks dat ook
dames van harte waren uitgenodigd om mee te doen, schitterden

die door afwezigheid. Voor het
merendeel draafden oud-voetballers van Roda op die hun voetbalschoenen al lang geleden aan de
wilgen hadden gehangen.
Ondanks hun hier en daar wat
uitdijende lijven konden ze nog
aardig met de bal overweg. Met
hun techniek en spelinzicht was

nog niets aan de hand. Het was
voor iedereen nog wat wennen;
de regels werden vaak aan de
voetbalschoen gelapt. Meerdere
malen werd er te hard gelopen en
zelfs lichamelijk contact werd niet
geschuwd. Om de spelers niet te
ontmoedigen, zag de scheids dat
dit keer door de vingers. Jammer
is het dat door de beperkende
coronamaatregelen de organisatie
heeft moeten besluiten om tot
nader order de bijeenkomsten op
te schorten.

Algemene Ledenvergadering
In de statuten van onze vereniging
is opgenomen dat jaarlijks vóór 1
juli een Algemene Ledenvergadering (ALV) moet plaatsvinden.
Daarin leggen wij als bestuur
verantwoording af over het
gevoerde beleid van het voorgaande jaar en leggen wij onze
plannen voor de toekomst voor.
Onze leden worden uitgenodigd
om daarbij aanwezig te zijn.
Door de coronamaatregelen
waren wij gedwongen om de op
25 maart geplande jaarvergadering niet door te laten gaan. In de
vorige Cirkel hebben wij aangekondigd dat daarvoor een nieuwe
datum op 12 november was vastgesteld. Helaas moeten wij onze
leden nu laten weten dat ook die
vergadering door de ingestelde
beperkingen geen doorgang kan

vinden. Door alle onzekerheid is
nu ook niet duidelijk binnen welke
termijn wij wél bijeen kunnen
komen. Een noodwet maakt het
mogelijk om een jaarvergadering
geheel digitaal af te doen. Het
probleem voor onze vereniging is
dat veel van onze leden niet over
de digitale middelen beschikken
die daarvoor nodig zijn. Dat bracht
ons op het idee om onze jaarvergadering via onze website/mail of
per post schriftelijk te laten
verlopen.
Dat betekent dat wij onze leden
uiterlijk 31 oktober een agenda
met bijbehorende stukken via mail
of per post zullen toesturen. Deze
informatie zullen wij ook op onze
website plaatsen. Leden kunnen
tot 15 november a.s. via mail of
per post schriftelijk vragen stellen
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over de onderwerpen die in de
agenda van de vergadering zijn
vermeld. De gestelde vragen met
de naam van de vraagsteller en de
antwoorden hierop worden
binnen een week na de vergaderdatum op onze website geplaatst.

Stamppottocht
geannuleerd
Door de gewijzigde richtlijnen
is het niet mogelijk om op
korte termijn nog een dagtocht
te organiseren. De in november geplande dagtocht is geannuleerd. Zodra de situatie
daartoe aanleiding geeft,
zullen wij in overleg met onze
touringcaronderneming een
andere datum voor onze
dagtocht bepalen.

Winssen

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

Ria van Beuningen Deel 1

“Ik haal jou
elk jaar
eventjes in”
Dat is de jaarlijks weerkerende
boodschap van de jongere broer
van Ria. Hij is 11 maanden jonger
dan zijn zus. Dus één maand lang
even oud. De andere kinderen
verschillen allen iets meer dan één
jaar. Acht kinderen, in negen jaar
tijd! Geheel in overeenstemming
met die tijd waarin onder invloed
van de R.K. Kerk gestreefd werd
naar het verkrijgen van een democratische meerderheid. Pa was
schoenmaker en dat betekende
dus ook dat de kinderen ingezet
konden worden om lichtere werkzaamheden te verrichten zoals
zolen voorlijmen en op zaterdag
de gerepareerde schoenen terugbrengen naar de klanten. Vader
was overigens ook de aangewezen
vakman om de op zondagmorgen
kapot getrapte voetbal (van leer
en met veter!) te repareren zodat
deze ‘s middags weer gebruikt kon
worden. Doordeweeks lag het
werk wel eens stil omdat pa dan
samen met ‘Koekie’ - de vader van

Ben Verheyen! – voor één
sigaar het Avé Maria moest
zingen voor een jonge bruid die
naar het Maria-altaar schreed.
Ria was de zesde in de rij, het
derde meisje na eerst drie
jongens. Als derde dochter mocht
zij, anders dan haar oudere
zussen, wél naar de Mulo in Beek.
Het leren verliep vlot en Ria kon
na het examen aan de slag bij de
Boerenleenbank in Beek. Maar
haar broer, inmiddels werkzaam
bij het grenswisselkantoor in Beek,
attendeerde haar op een baan bij
de Belastingdienst in Nijmegen.
Daar verdiende je meer en er
waren extra opleidingsmogelijkheden. Daarnaast onder kantoortijd
naar Schoevers voor een diploma
als secretaresse. De overstap was
gauw gemaakt. Het werk beviel
goed. Ria bleef daar werken tot de
geboorte van haar eerste zoon,
Veron. Samen met Leo woonde ze
intussen in Winssen. Leo onderkende blijkbaar de onderwijsvaardigheden van zijn vrouw en stelde
voor om les te gaan geven in het
vak machineschrijven op de school
waar hij administrateur was. Leo
was inmiddels actief geworden in
de politiek als gemeenteraadslid
en ten slotte als wethouder.
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Samen op reis
Het leven ging verder en beiden
vonden hun weg in het werk en
privé. Totdat ze bedachten dat het
wel een goed idee zou zijn om
gebruik te maken van vroegpensioen. Allebei wilden ze wel maar de
wetgever had bedacht dat de
regeling beperkt moest blijven tot
mensen die vóór 1 januari 1950
geboren waren. Het feestje ging
dus niet door. Enkele jaren later
namen ze alsnog de beslissing. Ze
wilden vooral veel gaan reizen! En
dat is exact wat ze jarenlang
hebben gedaan. China, Australië,
Nieuw-Zeeland. Daarnaast tochten
met de eigen boot naar bestemmingen zoals Parijs of Berlijn. Dat
doe je niet zomaar. Dan moet je je
instellen op minstens 300 sluizen.
En toch was hun langdurige afwezigheid in het dorp nauwelijks
waarneembaar. Bij elk optreden
van de Koninklijke fanfare ULTO
trad Ria immers op de voorgrond.
En ook voor andere manifestaties
werd ze graag ingeschakeld.
Onlangs trad ze op als spreekstalmeester bij de onthulling van het
straatnaambord van het Admiraal
van Ghentplein. Straks, op 1
november, is zij betrokken bij de
organisatie van een herdenkingsdienst genaamd ‘Verbonden door
licht’, waar de Koninklijke fanfare
ULTO ook zal optreden. De dienst
vindt plaats in de muziekkoepel en
op het kerkhof (onder voorbehoud
i.v.m. corona).
Chris Zaad

Ewijk

Coördinator
klussendienst

De Vereniging van Senioren
Ewijk is naarstig op zoek naar
iemand die als coördinator voor
de klussendienst wil fungeren.
Tiny Derks, die deze taak jarenlang
met verve heeft vervuld, heeft
aangekondigd met deze taak te
stoppen.
Als niemand bereid is deze rol over
te nemen, is het bestuur genoodzaakt met deze service te stoppen.
Dat zou toch heel erg jammer zijn
want er zijn mensen die juist voor
het uitvoeren van kleine klusjes
hiervan afhankelijk zijn. Dus houd
je ervan om zaakjes te regelen,
dan is dit hét moment om je aan
te melden! Tiny zal je in het begin
zeker even wegwijs maken en haar
werkzaamheden aan jou
overdragen.
Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij één van de
bestuursleden.
Alvast dank voor je medewerking.
Het bestuur

Agenda
Wekelijkse activiteiten

Maandag
Dinsdag
Woensdag

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

13.30 – 17.00 uur
voorlopig gestopt
13.30 – 17.00 uur

Verenigingsnieuws

Ledenadministratie
In de afgelopen periode zijn de volgende personen overleden: de heer
C.F.W. van den Dobbelsteen en de heer A.M.G. Lamers. 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

Gemeentelijke zilveren erepenning
Zaterdagmiddag 19 september
werden de vrijwilligers van zwembad De Tuimelaar verrast door
bezoek van de gemeente. Op deze
dag was ook ‘NLdoet’ ingepland
maar in verband met de coronamaatregelen waren veel minder
mensen aanwezig.
Burgemeester Daphne Bergman
had veel interesse in de klussen
van die dag. Nadat ze iedereen
even informeel had gesproken en
ze een kleine rondleiding had
gehad, werd het toch een serieuze
zaak. Ze wilde namelijk mister
Ewijk persoonlijk toespreken.
Nadat ze de ambtsketting had
omgedaan werd Piet Thomassen
volledig verrast door de uitreiking
van de gemeentelijke zilveren
erepenning. De vrijwilligers van De
Tuimelaar waren ook enorm trots
dat een vaste kracht vanaf het
eerste uur in 2012, toen ze in deze
samenstelling zijn gestart, hier-

voor in aanmerking kwam. Ook al
zijn andere vrijwillige werkzaamheden werden benoemd: de parochie/kerkhofgroep (vanaf 2005),
carnavalsvereniging de Dijkvelders
(vanaf 1988) en Scouting ’71 Ewijk
(vanaf 1990).
Onder het genot van een drankje
met heerlijke koude hapjes, mooi
geëtaleerd door Martin en Anthonie de Boer van Kookatelier Korenbloem 2.0 en warme borrelhapjes
van Robert Kranendonk van Snackwagen de Vrijbuiter, werd dit
heuglijke feit feestelijk beklonken.
Martin de Boer speelde een mooi
liedje op zijn saxofoon en opende
daarmee het buffetje.
Via deze weg willen wij Piet en zijn
gezin van harte feliciteren.
Bestuur en leden VvSE

Flinke doppenoogst…
In december vorig jaar deed ik een
oproep om doppen van petflessen,
tetrapakken, pindakaaspotten etc.
te verzamelen. Daar hebt u ruim
gehoor aan gegeven. Vorige week
heb ik een flink aantal volle zakken
naar het verzamelpunt in Wijchen
gebracht.
KNGF Geleidehonden is er heel blij
mee. Deze organisatie streeft er
naar om zoveel mogelijk mensen
met een beperking een fijner
leven te geven met een speciaal
opgeleide hond.
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U kunt de zakken met doppen nog
steeds afgeven op de Bas 10 in
Ewijk bij Theo van Sommeren.
Het zwerfvuilraapgroepje is in
deze coronatijd geen enkele keer
voltallig aan het werk geweest.
Wel zijn we een aantal keren in 2of 3-tallen op pad geweest. Tot
onze grote blijdschap zien we dat
er steeds meer mensen zwerfvuil
rapen en dat daardoor de vervuiling minder wordt en Ewijk schoner. Wat een prachtige
ontwikkeling, laten we vooral zo
doorgaan!
Theo van Sommeren

Ewijk

Wonen op de Keizershoeve - deel 2

Crisis in de bouw voorbij,
volgende fase
Zo’n beetje na 2012 was het ergste
van de crisis voorbij en begon men
weer te bouwen in de Keizershoeve. De Culina en de Taberna
werden aangelegd en de Blatenplak kreeg met verschillende
nieuwe huizen een heel ander
aanzien. Ook de Porta werd volgebouwd waarmee het grootste deel
van het werk van plan Keizershoeve klaar was.
In Ewijk heette dat toen de nieuwe
wijk. Al snel bleek dat die nieuwe
wijk, Keizershoeve 2, steeds groter
werd en er kwamen in hoog
tempo nieuwe kleine wijken bij.
Die worden clusters genoemd.

“Elke cluster woningen
heeft een eigen opzet.”
Hof van Campen
Voor deze nieuwe ontwikkelingen
had men nieuwe namen bedacht.
Aan de Campsebaan komen
verschillende woonclusters, elk
met de naamgeving eindigend op
‘camp’. Wel fijn dat men eerst de
Campsebaan aanlegde en een pad
achter de clusters door. Al wandelend kon je de groei van de wijken
bekijken. De Gildcamp, Schevencamp, Smallencamp, Wijngaardscamp, Tabakscamp en
Breedencamp verrezen.

Elke cluster woningen heeft een
eigen opzet en ze zijn verschillend
van elkaar. De overeenkomst is dat
de woningen een mooie en
moderne uitstraling hebben. De
hofjes of kleine wijken zijn ruim
van opzet en voorzien van veel
groen. Tussen deze hofjes in staan
huizen die in eigen beheer
gebouwd zijn. Dat maakt de afwisseling groter en speelser.
Al jarenlang loop ik zo mijn rondje
en dat is in een paar jaar een
mooie ronde geworden. Een
ronde met veel afwisseling. Het
blijft me verbazen met welk een
hoog tempo een wijk uit de grond
schiet. Binnen een jaar is er van
niets een nieuwe wijk waar
nieuwe mensen druk in de weer
zijn om hun nieuwe huis in te richten om er samen een mooie
woonwijk van te maken.
Eigen charme
De Gildcamp is wat groter van
opzet met zo’n beetje hetzelfde
type huizen. Het mooie daar zit
hem in de verschillende kleuren

25

van de stenen en dat een aantal
huizen wit geschilderd is.
Na deze wijk kwam de Schevencamp. De charme daar is dat het
een relatief klein, min of meer
omsloten hofje is. De bewoners
daar legden in overleg met de
gemeente een leuke kinderspeelplaats aan.
Als een wijk bijna klaar is start
men al met een volgende nieuwe
wijk. Weer net iets anders van
opzet, wel passend in het totaalbeeld. Zo is de Wijngaardscamp
voor het oog heel anders dan de
toen bestaande wijken. Ruime
huizen met een sjieke uitstraling.
Vrijstaande huizen en twee onder
een kap. De Smallencamp ligt
gevoelsmatig iets van de Campsebaan af en is omsloten door een
fietsweg en een voetpad achter de
wijk. Dat maakt dat deze wijk iets
besloten en toch robuust aanvoelt.
Volgende keer wandel ik verder.
Toon van Wezel

Beuningen

Op de uitkijk schrijven en verbinden
Zitten we er in eens middenin. Ik
bedoel de tweede golf. Leek het
begin van de zomer de goed kant
op te gaan, we mochten weer
meer. De kinderen naar school en
sporten. De kappers gingen open
en je kon weer op een terras
zitten. En de VvSB startte weer
met hun activiteiten en ze hielden
zich aan de regels.
De experts waarschuwden wel: let
op er kan een tweede golf komen.
En ondanks alle waarschuwingen
zijn we weer onvoldoende voorbereid. Het testen verloopt niet vlot
en er is een dringend advies voor
het dragen van mondkapjes.
Ik word er wel een beetje
mistroostig van. Ik zie mijn kinderen en kleinkinderen veel minder.

Alle sociale contacten staan op
een laag pitje. Hoe moet het met
Sinterklaas, Kerstmis en carnaval?
Af en toe voel ik mij best eens
eenzaam. Heeft u dat ook?
Ik heb voor mijzelf wel een oplossing bedacht. Ik ben gaan schrijven. Nee, ik werk niet aan een
boek, maar ik ben ouderwets brieven aan vrienden en bekenden
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gaan sturen. Dat is leuk. Gewoon
met een pen en papier. In een
envelop, een postzegel erop en
dan op de post. En ja hoor, soms
kleppert bij mij de brievenbus en
valt er een brief op de deurmat.
Fijn om te lezen hoe goede vrienden het maken en wat zij beleven.
Die zijn ook gaan schrijven. En zo
ontstaat een heel netwerk van
briefschrijvers.
Als ik mij echt eenzaam voel pak ik
pen en papier en ga schrijven. Ook
een kaartje aan mijn kleinkinderen
sturen doet veel plezier.
Schrijven, minder snel dan e-mail,
maar wel zo leuk. Zo blijf je in
verbinding met de buitenwereld.
Schrijven ik kan het u aan bevelen!
Willem Waalmaes

Beuningen

Het Dijkmagazijn wil met senioren
buiten aan de slag
Bezoekerscentrum Het Dijkmagazijn viert in 2021 haar 25-jarig
jubileum. Al die jaren zijn vooral
kinderen en hun (groot)ouders
naar buiten gelokt met vele activiteiten in het natuurgebied aan
de Waal. De komende jaren wil
Het Dijkmagazijn voor senioren
meer activiteiten aanbieden. Aan
de senioren in Beuningen vraagt
Het Dijkmagazijn daarom om daar
mede invulling aan te geven.
Vereniging van Senioren Beuningen en bezoekerscentrum Het
Dijkmagazijn slaan de handen
ineen om de uiterwaarden, dijk en
oeverwal beter te benutten voor
senioren. De senioren van Beuningen krijgen er zo een nieuwe uitvalslocatie bij en Het Dijkmagazijn
ontvangt nieuwe actieve deelnemers. Belangrijker is dat deze
samenwerking senioren nieuwe
kansen biedt om op allerlei manieren buiten actief te zijn.
Méér dan een extra excursie of
een wandeling, zoeken beide organisaties naar nieuwe invullingen.
Actieve ontmoetingen zijn het
speerpunt, waarbij de senioren
nadrukkelijk mede invulling geven
aan de programma’s. Denk bijvoorbeeld aan (foto)cursussen, bijeenkomsten of cursussen over
natuur, de focus op onze rijke cultuurhistorie, bewegingsactiviteiten
en welzijn. Of aandacht voor ons
klimaat, een actueel onderwerp.
Met activiteiten voor senioren wil

len Het Dijkmagazijn en de VvSB
meer ontmoetingen tot stand
brengen, met elkaar en met de
groene omgeving. Het historische
pand en de locatie bieden daarvoor volop mogelijkheden.
Aanmelden en startbijeenkomst
De VvSB en Het Dijkmagazijn zoeken mensen die in deze star�ase
mee willen denken over en invulling geven aan het opzetten van de
organisatie. Leden van de VvSB die
ideeën hebben om deze samenwerking van de grond te krijgen,
zijn van harte welkom. Hun wensen en expertise geven draagvlak.
Dat is nodig voor het succes van
deze nieuwe samenwerking die
een bijdrage levert aan een duurzame en lee�are omgeving.
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De VvSB en Het Dijkmagazijn organiseren eind november een bijeenkomst om de plannen toe te
lichten en te horen wie er interesse hebben om er samen iets
moois van te maken. Aanmelden
kan vóór maandag 9 november bij
de secretaris mw. Ine Kemna:
secretariaat@seniorenbeuningen.
nl Met behulp van een datumprikker organiseren we later een bijeenkomst.
Voor meer informatie over Het
Dijkmagazijn, zie:
www.dijkmagazijnbeuningen.nl
U kunt zich daar ook aanmelden
voor de nieuwsbrief.
Het bestuur van Het Dijkmagazijn
en het bestuur van de VvSB

Beuningen

Kunstroute 2020
Op 19 en 20 september was er
weer de jaarlijkse kunstroute. Dit
vond onder andere plaats in De
Lèghe Polder. Het was spannend
of de kunstroute door de corona
dit jaar wel gehouden kón
worden.
Gelukkig voor alle deelnemers
ging deze gewoon door en met
succes. Mede door het mooie
weer waren er veel mensen op
pad. Wij konden dit goed merken
want het was weer als vanouds
druk. De mensen kwamen zeer
verspreid over de twee dagen en
hielden zich goed aan de uitgestippelde route in De Lèghe Polder. Bij
binnenkomst moest men naam en
telefoonnummer achterlaten en
de handen desinfecteren. Dit werd
door iedereen zonder mopperen
gedaan. Over twee dagen verdeeld

hebben we zo’n 180 bezoekers
mogen verwelkomen. Er was een
keur aan kunstwerken. Om te
beginnen de schilderijen van de
dinsdag- en donderdagschildergroepen. Vervolgens was er het
werk van de quilt- en patchworkgroep en in de Soos werd weer
werk getoond van de fotogra-

fiegroep De Positieven. We zagen
verrassende en mooie beelden
van Joep Witte. Kortom, voor ieder
wat wils. Onder het genot van een
drankje werd er nog nagepraat.
Wij konden deze editie van 2020
weer met succes afsluiten.
Leendert van der Oest,

OldStars tennis
Maandag 28 september waren we
met een aantal enthousiaste OldStars tennissers van Tennisvereniging Ewijk naar Malden gekomen
om samen met collega-OldStars
tennissers uit Malden deel te
nemen aan de clinic van de eerste
landelijke OldStars teamactie.
We werden hartelijk welkom geheten door Léon van Schie die op zijn
bakfiets die dag vanuit Schijndel
naar Malden is gefietst voor deze
clinic. Léon is een voormalig international handbalprof en ambassadeur voor de OldStars sporten. Hij
fietste in de actieperiode van 26
september tot en met 2 oktober
élke dag met de bakfiets langs een
OldStars club. Daar verzorgde hij
dan, in het teken van bewegen en
ontmoeten, een gezellig en spor-

tief evenement. De fietstour eindigde op Nationale Ouderendag (2
oktober) op het Binnenhof in Den
Haag.
Samen met Aldrik LeCan, onze
altijd enthousiaste tennisleraar,
Marcus, de positief coachende
enthousiasteling, en Johan van het
Ouderenfonds had voor ons een
erg leuke, gevarieerde warmingup.
Ik denk dat al onze spieren aan de
beurt zijn gekomen!
Met een zachte handbal hebben
we allerlei oefeningen gedaan.
Daarna een aantal oefeningen met
tennisracket en tennisbal, waaronder de bal vangen tussen twee
rackets en terugspelen, en achter
elkaar gaan staan en om de beurt
de bal terugspelen.
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Als afsluiting was er een partijtje
dubbelspel. Léon, Aldrik, Marcus
en Johan speelden ook mee en
hebben elkaar ook uitgedaagd, het
werkte aanstekelijk.
Kortom, het was een erg leuke
middag! Dank aan Léon, Aldrik,
Marcus en Johan en succes met
alle sportactiviteiten voor de OldStars.
OldStars tennissers
Tennisvereniging Ewijk

Beuningen

Vanaf 15 oktober

Digitaal Steunpunt Ouderen

Inloophuis gesloten

Op 6 november starten we weer met inloop in De
Schakel van De Lèghe Polder, met (nood)hulp bij
problemen met smartphone, tablets, computers en
laptops. Kosten zijn € 1 per keer.
We zijn coronaproof ingericht op deze vrijdagmiddag.
Doet u een mondkapje voor!? Dan dragen wij
spatschermen.
Voorlopig 2x per maand: in november en december
op de eerste en derde vrijdag, van 13.30 uur tot
16.00 uur.
Houd wel de website in de gaten. Bij niet-doorgaan in
verband met de coronaregels plaatsen we daar een
bericht.

Helaas zijn we genoodzaakt ons Inloophuis te sluiten.
De reden is dat een deel van onze bezoekers de
Coronaregels niet wil naleven.
Dat leidt tot onveilige situaties met een kans op uitbraak van het virus. Daar willen we, als bestuur, niet
verantwoordelijk voor zijn. De coördinatoren en gastvrouwen hebben de afgelopen weken getracht bezoekers op hun gedrag aan te spreken maar dat heeft
geen resultaat gehad.
We zullen ons beraden hoe we weer op een verantwoorde wijze het Inloophuis kunnen open stellen.
Jammer voor de bezoekers die wel van goede wil zijn.

Voor info: Hans van Beek, mobiel 06 50592477 of 024
6753810.

Frans Peperzak, voorzitter VvSB
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November

Samen eten,
Ja gezellig 2020

Het schilderij natuur
wordt in donkere toetsen opgezet.
De maand van duister, nat en guur
toont een heel ander kleurenpalet.

Wij, Trudy en ik, hadden onze plannen voor dit jaar
rondom het gezellig samen eten weer klaar.
Helaas heeft inmiddels totaal onverwacht een
onzichtbare vijand, namelijk het coronavirus, ‘roet’ in
het eten gegooid.

Het veelkleurig blad
heeft zijn langste tijd gehad.
Bruine bladeren vallen af.
Hun voedselrijke laag
in oppervlakkig graf geeft
dat straks al wat bloeit en groeit
met hernieuwde energie opleeft.

Hierdoor hebben we dit jaar geen etentjes kunnen
realiseren en nu kan zelfs het kerstdiner bij De Vrijboom geen doorgang vinden.
Verdrietig maar waar, het kan en mag gewoon niet
vanwege de huidige coronamaatregelen. Thuisblijven
is momenteel het advies.

Bomen, indrukwekkend groot,
meer reusachtig dan vol blad,
tonen zich nu zwart en kaal.
Ze vertellen een donker verhaal
van aftakeling en dood.
Hebben zij hun beste tijd gehad?

We gaan er met goede moed tegenaan om in 2021 de
gezelligheid met en voor elkaar weer te mogen ervaren. Dat hopen we net als voorgaande jaren te
kunnen realiseren door middel van etentjes bij de
lokale horeca.
Blijf gezond en wij hopen jullie in 2021 weer te
mogen begroeten.

Enorme novemberstormen loeien,
dode takken breken af
in natuurlijk snoeien:
pijnlijk proces van wieg tot graf,
waardoor ook mensen groeien.

Liefs van Trudy en Mary

Al is hun sapstroom afgeremd,
hun levenskracht is ongekend.
Een eeuwigheid staan ze te wachten
in koude, lange, donkere nachten
tot hun groen weer zal floreren.
Bomen die niet omvallen
gebeurt dat ongetelde keren.

Jaaaaa, we gaan weer
pubquizzen
Als er geen te enge virussen meer zijn eind november, gaan we weer pubquizzen in de foyer van De
Lèghe Polder. De datums zijn vrijdag 27 november en
vrijdag 18 december. De quiz is van 19.30-21.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur). Indien het eindtijdstip
vanwege de coronarichtlijnen tegen die tijd mag
opschuiven dan gooien we er nog een extra rondje
quizzen tegenaan. Bij dit alles geldt wel ‘veiligheid
boven alles’.

Sterke wind, felle kou,
we houden van die verhalen van jou.
Ze vertellen dat winter zal komen
én dat de bomen
al van lente dromen.
Angela Walraven

Deze keer zijn er wat verzoeknummers voor de quiz:
meer muziek, vragen over landen en wilde dieren en
oude gebruiksartikelen.
U kunt via de website kaartjes bestellen à € 2,50,
goed voor een consumptie naar keus, zie
www.seniorenbeuningen.nl
Wees er snel bij want met de huidige coronaregels
kunnen we maar 30 personen plaatsen.
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Uit het bestuur
In een vereniging met ruim 1.700
leden is altijd werk aan de winkel.
Met welke onderwerpen zijn we
als bestuur bezig?
We werken aan een nieuw
beleidsplan voor de periode 20212015. Welke koers moeten we als
VvSB de komende jaren varen? We
hebben een aantal leden uitgenodigd om met ons mee te denken.
Heeft u nog ideeën? Altijd
welkom. Laat het weten.
Zoals bekend hebben we, in overleg met de leden, samen met 12
andere Gelderse seniorenverenigingen ons lidmaatschap van KBOGelderland opgezegd. Met de 13
verenigingen zijn we ons aan het
oriënteren om ons bij een landelijke organisatie van senioren aan
te sluiten. We willen per 1 januari
2021 onder dak zijn.
We zullen u, als leden natuurlijk bij
die beslissing betrekken. Een Algemene Vergadering in Coronatijd is
onverstandig. We denken aan een
schriftelijke ledenraadpleging.
Hoe? dat zijn we aan het
uitwerken.
Ook de begroting 2021 heeft onze
aandacht. We willen die op een
nieuwe leest schoeien. Belangrijke
vraag: is de eigen bijdrage van
leden en de bijdrage van de VvSB
aan activiteiten, onderling en
tussen activiteiten in balans? Zoals
op de Algemene Vergadering van 8
september blijft de contributie €
26,-- per lid per jaar.
We proberen zoveel als mogelijk
alle activiteiten doorgang te laten
vinden. Dat moet op een verantwoorde wijze kunnen maar we zijn
geheel a�ankelijk van de maatregelen die de regering nog gaat
nemen.

We houden u op de hoogte.
Noteert u alvast 13 december in
uw agenda. In de volgende Cirkel
leest u meer over deze datum.
Wie wil ons team komen versterken? We zijn nog op zoek naar
twee enthousiaste bestuursleden.
Denkt u niet die komen er wel en
ik hoef mij niet op te geven. Help
mee onze vereniging te besturen.
Wilt u een reactie geven? Reageer
naar onze secretaris mw. Ine
Kemna,
secretariaat@seniorenbeuningen.
nl
Het bestuur

Bericht voor eenieder
die een verhaal of
artikel wil aanleveren
Voor Weurt, Ewijk en Winssen
blijven de huidige mailadressen
ongewijzigd.
Voor Beuningen en Algemeen zijn
er nu onderscheiden
mailadressen.
Voor Beuningen:
cirkel@seniorenbeuningen.nl
Voor Algemeen:
redactiecirkel@outlook.com

37

Beuningen

Mededelingen VvSB
November
04-11 10:00-12:00
						
04-11 13:30-15:30
						
06-11 14:00 		
09-11 10:00-12:00
						
11-11 10:00-12:00
						
13-11 10:15-11:15
13-11 12:30-15:30
						
18-11 10:00-12:00
						
18-11 13:30-15:30
						
23-11 10:00-12:00
						
25-11 10:00-12:01
						
27-11 10:15-11:15

13:00-16:00 Breiclub De Lèghe Polder
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 Polder
10:00-12:00 Koffie drinken De Lèghe Polder
16:30-18:30 Cursus Spaans (niveau 2)
						
De Lèghe Polder

Cursus kunstbeschouwing
(groep 2) De Lèghe Polder
Cursus Borduren
De Lèghe Polder
Bowlen Oll Round
Cursus kunstbeschouwing
(groep 3) De Lèghe Polder
Cursus kunstbeschouwing
(groep 2) De Lèghe Polder
Yoga De Lèghe Polder
Fotoclub "De Positieven"
De Lèghe Polder
Cursus kunstbeschouwing
(groep 1) De Lèghe Polder
Cursus Borduren
De Lèghe Polder
Cursus kunstbeschouwing
(groep 3) De Lèghe Polder
Cursus kunstbeschouwing
(groep 2) De Lèghe Polder
Yoga De Lèghe Polder

Overleden leden

Mevr. P.H. Litjes-de Wildt
Mevr. M.G.A. Roelofs-Lamers
Mevr. E.M. Albers
Dhr. J.A. du Bois
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe
met het verwerken van hun verdriet bij
het verlies van hun dierbare.

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

Nieuwe leden

Dhr. C. van Ingen
Mevr. M.C.G. van der Ven
Mevr. H.J.E.M. van Ottele
Mevr. I. Botter
Dhr. P.M.G. van den Heuvel
Mevr. M.P.T. van den Heuvel
2 leden willen niet genoemd worden

Wekelijkse activiteiten

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
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

80/90-jarigen 1 aug. t/m 30 sept.

Onderstaande leden die de 80- of 90-jarige leeftijd
hebben bereikt ontvingen van de VvSB een fruitmand of bloemetje ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis. Zij waren blij verrast.
Mevr. L. Goebel-de Hartog		
02-08-1940
Hr. J.P.M. Moser			
12-08-1940
Mevr. A. Floris-Dekker			
18-08-1940
Mevr. Hammerschmidt-van Rossum
23-08-1940
Mevr. G. Geutjes-Soetekouw		
30-08-1940
Hr. H.W. Grisèl				
30-08-1940
Mevr. P.M.W. v. Werkhoven-Kersten
31-08-1940 		
Mevr. J.W. Leene-van den Bos		
02-09-1930
Hr. Th.J. Martens			
03-09-1940
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Reïncarnatie

Terugblik

Een eenzame man zei laatst: “In
een vorig leven wenste ik dat ik in
de hemel zou komen. Dat doe ik
nu niet meer...’’ Volgens hem
moest er wel meer zijn tussen
hemel en aarde. De man geloofde
heilig in reïncarnatie maar was
daar nu van afgestapt.

In een turbulent eerste half jaar
zijn we in mei aarzelend begonnen
de activiteiten weer op te starten.
Het fitvoetbal trapte als eerste af,
gevolgd door een diner, de inloop,
de bingo, fietsen, wandelen en
bridge. De animo voor deze activiteiten was groot, velen hadden er
weer zin in om iets met elkaar te

Hij was een niet zo snuggere man,
had zich door zijn jeugd en zijn
leven geknokt. Vriendschappen
hielden niet lang stand. Zijn eerste
vrouw was gewelddadig en zoop,
zijn tweede vrouw hield van tv
kijken en chips eten. De hele dag!
Nu, in zijn nadagen, vindt hij zijn
draai wat beter. Hij neemt deel
aan activiteiten met leeftijdgenoten, hij onderhoudt nu beter zijn
contacten en hij voelt zich minder
alleen dan voorheen. Maar het
hiernamaals bestaat in zijn beleving alleen nog uit de hel en het
vagevuur. God en zijn hemel,
vertelde hij, houdt hij voor gezien
en hij gelooft niets meer. ‘’De Heer
was mijn herder maar hij bekijkt
het maar verder’’ had hij van dichter Levi Weemoedt opgevangen,
en het werd zijn lijfspreuk. Het
hier, het nu en het zijn, daar gaat
het hem nu om en hij vindt vrede
met zichzelf. Misschien krijgt hij nú
wel extra tijd.
Ton Zwartjes

gaan doen. De coronamaatregelen
werden uiteraard in acht genomen
en dat was voor niemand een punt
van discussie.

onze leden een activiteitenprogramma aan te bieden. Eén van de
grootste dompers was dat de
5-daagse reis naar de Eifel niet kon
doorgaan. Voor veel leden een
jaarlijks vakantie-uitje waar nu
geen alternatief voor is. Speciaal in
het afschalen is ook het niet
kunnen doorgaan van de mindervalidedag. Deze was georganiseerd
als dagprogramma in De Kloosterhof met koffie, lunch, borrel en
entertainment. Voor onze kwetsbaarste leden extra zuur maar we
plannen nu een dag begin volgend
jaar. Mocht dit dan toch niet
kunnen doorgaan, dan stellen we
het uit naar een latere datum.

Helaas moesten we eind september weer afschalen en bleven
alleen het fietsen, wandelen,
fitvoetbal en de inloop nog over.
Het is voor de Seniorenvereniging
tot nu toe een moeilijk jaar om

De vooruitzichten op herstel van
deze crisis zijn er wel vanwege de
verwachting dat er een vaccin aan
komt dat zal gaan helpen om de
verspreiding te verminderen.
Tot dan: houd vol!

“Helaas moesten we
eind september
weer afschalen.”

Agenda
Helaas zijn door de nieuwe coronamaatregelen geen activiteiten meer
mogelijk. Kijk voor het opnieuw opstarten van activiteiten in november op onze website..
Website voor nieuwtjes, informatie en columns: seniorenweurt.com
Facebookpagina: facebook.com/Seniorenvereniging Weurt

Ledenadministratie

Overleden: Dhr. J.Swartjes. Wij wensen de familie veel sterkte toe met
het verwerken van hun verdriet bij het verlies van hun dierbare.
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Afbouw electriciteitscentrale gaat verder
Informatie op basis van nieuwsbrief Engie

In september heeft Engie het
contract getekend met de firma
Brown & Mason voor de sloop van
het restant van Centrale Gelderland. De verwachting is dat het
werk op het terrein vanaf half
oktober weer wordt hervat. De
werkzaamheden duren naar
verwachting tot de zomer van
2022. Daarbij wordt prioriteit
gegeven aan sloopwerkzaamheden aan de noordkant van het
terrein zodat de voorbereidingen
voor het plaatsen van twee windturbines kunnen beginnen. In het
nieuwe project zal door de aannemer een aantal keren gebruik
worden gemaakt van explosieven
om installatiedelen en de schoorsteen op een gecontroleerde
manier te laten vallen. Deze
nieuwe aanpak vraagt om een
gedegen en tijdige afstemming
met de bewoners. Via de website www.centralegelderland.nl
kunt u de ontwikkelingen van de
sloop volgen en contactgegevens
vinden indien u klachten heeft.
Windturbines
Op 20 mei zijn de vergunningen
voor de twee windturbines defini-

tief geworden. Daarmee levert het
windpark vanaf de zomer van
2021 lokaal opgewekte groene
stroom voor ongeveer 6.500
gemiddelde huishoudens. De
totale hoogte (tiphoogte) van de
twee turbines komt op ca. 171
meter. Bij de selectie van het type
windturbine was geluid een
belangrijk criterium. Er is de voorkeur gegeven aan het stilste type
dat ruim binnen de wettelijke
norm blijft. Met de Nordex N131
wordt hieraan voldaan. Een punt
van zorg bij omwonenden betreft
de slagschaduw. Daarom worden
de turbines voorzien van een automatische slagschaduwregeling.
Daarbij streeft Engie ernaar om de
slagschaduwhinder zoveel mogelijk terug te brengen tot nul uren
slagschaduw op de nu relevante
woninggevels. Windenergie kan
gevolgen voor de omgeving
hebben. Daarom richt Engie een
omgevingsfonds op dat geld
beschikbaar stelt voor projecten in
de omliggende wijken. Dit omgevingsfonds zal gedurende de looptijd van 20 jaar ongeveer een
kwart miljoen euro verdelen over
projecten.
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Wensboom
in Weurt

In Weurt komt een bijzondere
boom te staan! Vanaf eind oktober
staat er naast de Calvarieberg bij
de Andreaskerk een grote blauwspar. Het is de bedoeling dat we
samen een wensboom van maken.

Iedereen die daar behoefte aan
heeft, mag daar een persoonlijke
boodschap in hangen. Ik denk
bijvoorbeeld aan een mooi
gedicht, een foto, een brief of een
andere persoonlijke herinnering
van of aan iemand die je zeer dierbaar is. Je mag hem zelf ophangen, of kom anders op donderdagochtend naar de pastorie. Van
negen tot elf uur zijn hoveniers
aan het werk en er is altijd iemand
die je wil of kan helpen. Je mag er
ook een kaars op batterijen bij
zetten. Zorg dat de brief en foto’s
geplastificeerd zijn want de boom
staat natuurlijk in weer en wind.
Mocht dat problemen geven, dan
mag je mij bellen op 06 4436 3216
en ik help je daarmee.

Laten we hier samen iets moois
van maken! Deze boom zal tot na
Nieuwjaar blijven staan.
Virginia Bartels

Weurt

Van Halloween naar Allerzielen

In de vroege middeleeuwen in
Europa werd door de Rooms
Katholieke Kerk 1 november uitgeroepen als gedenkdag van alle
heiligen. In Nederland heet het
Allerheiligen en in het Engels
Allhallowmass of Hallowmass. In
Ierland, waar de Kelten duizenden
jaren geleden hun oudejaarsdag
vierden op 31 oktober, heet het
Hallow-e’en. Hallow-e’en is een
van de oudste feesten. Door de
massale emigratie van de Ieren
eind 19e eeuw is dit feest in
Amerika en Canada terecht gekomen en de naam verbasterd tot
Halloween.

nacht afzichtelijk en werden
doodskoplampionnen gemaakt
van pompoenen.

Wat vieren we nou eigenlijk met
Halloween? In een uit de overlevering komende gewoonte vierden
de Keltische Ieren de overgang
van het heden naar het verleden.
De scheidslijn daartussen was heel
dun in de nacht van 31 oktober op
1 november. De doden waren in
die nacht derhalve het dichtst bij
de levenden, met alle angsten die
je erbij kunt verzinnen. Niet alle
doden hadden het goed met ons
voor. Die kwade geesten kwamen
dan hel en verdoemenis brengen.
Om zich te beschermen en het
duivelsgebroed te verdrijven,
kleedden de mensen zich die

eerder van de geestelijken en de
diep gelovigen. Onze dierbaren
liggen het liefst begraven, als ze al
niet gecremeerd zijn, dichtbij op
het kerkhof. De naam zegt het al,
een hof bij de kerk. Vaak om de
kerk heen.

Vanuit het Christelijke geloof
verschoof vanaf de 12e eeuw de
aandacht langzaam van Allerheiligen naar Allerzielen. We eren onze
dierbaren immers liever dan die
ongrijpbare heiligen. Heiligen zijn
ook niet van de gewone man,

“Om zich te beschermen
kleedden de
mensen zich
die nacht afzichtelijk.”

Bij begraafplaatsen is er meer
diversiteit, denk bijvoorbeeld aan
Joodse, militaire en Islamitische
begraafplaatsen. Eén van de
indrukwekkendste is de Joodse
begraafplaats in Praag. Hier liggen
op een stukje van 1 hectare ongeveer 100.000 overledenen met
12.000 gedenkstenen. De Duitse
45

bezetters in de tweede wereldoorlog stonden geen uitbreiding van
het terrein toe! De overledenen
liggen daardoor soms in 12 lagen
boven elkaar. Militaire begraafplaatsen zijn op zich al indrukwekkend, gezien het ontstaan ervan.
Islamitische begraafplaatsen
hebben ook hun eigenheid.
Crypten zijn er in Nederland voor
het Koninklijke Huis. Een kerkhof is
intiemer en ook een beetje een
museum; het vertelt iets over de
mensen die mede geschiedenis
hebben geschreven.
Begraafplaatsen en kerkhoven
zorgen voor een moment van rust,
bezinning en een persoonlijke
memorie met de overledenen.
En ze zeggen dat het daar dus
niet pluis is op 31 oktober
‘s nachts. Halloween is er om al
die vermeende geesten en oprijzende doden te verdrijven. Een
spook- en verkleedfeest dat recht
doet aan het oorspronkelijke Ierse
gedachtegoed. Het blijft een feest,
verbonden met de overledenen.
Op 2 november wordt immers het
leven weer gevierd.
Ton Zwartjes.
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Belangrijke telefoonnummers

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

Sociaal Team Beuningen
Coördinator: Dhr. T. Flemminks
Nationaal meldpunt ouderenzorg:
Keuringsartsen rijbewijs
Nijmegen:
Dr. Gootjes
Druten:
Dr. Ommert
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