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A lgemeen

Kwartet- en kaartspel 40 jaar gemeente Beuningen
Op 1 juli 1980 gingen de gemeenten Ewijk-Winssen en BeuningenWeurt samen verder als één
gemeente Beuningen, met de klavervier als symbool voor deze
samenvoeging en haar vier kerkdorpen. Dit jaar viert de gemeente
Beuningen dus haar 40-jarig
bestaan.

Paul Smits en Ton van den Berg
werkten namens de stichting intensief samen met de gemeente.
Beide partijen waren het al snel
eens het kwartetspel moest cht
een spel van deze tijd worden. Van
Duinen Reclame uit Weurt nam de
vormgeving voor zijn rekening en
zorgde dat de foto s en teksten
goed uitkwamen in het moderne
en frisse ontwerp.

zijn en eenieder meer te weten kan
komen over bekende en onbekende plekken in onze mooie
gemeente.
Een reis voor jong en oud door
alle vier kerkdorpen.
Op dinsdag 27 oktober presenteerde de burgemeester dit nieuwe
kwartetspel aan de gemeenteraad.
Het spel werd met veel enthousiasme ontvangen en ook het lmpje
waarin Stichting Historisch Besef
uitleg gee over de totstandkoming van het spel kon op veel
waardering rekenen.

"Een ‘reis’ voor jong en
oud door alle vier
kerkdorpen"

B e g in dit j aar n am H e n n ie S ib o n ,
voorzitter van Stichting Historisch
Besef Beuningen, contact op met
de gemeente Beuningen. Hij had
het idee om op een creatieve
manier stil te staan bij het 40-jarig
bestaan, namelijk met een kaarten kwartetspel over de gemeente
Beuningen. In 1980 is er ter gelegenheid van de samenvoeging een
kwartetspel gemaakt. Hoe leuk zou
het zijn om 40 jaar later een ge pdatete versie van dit spel uit te
b re n g e n ?
Burgemeester Daphne Bergman
was erg enthousiast en de
g e m e e n t e o m arm de dit ide e m e t
veel enthousiasme. Hierdoor ontstond een mooie samenwerking
tussen de gemeente en Stichting
Historisch Besef.

Het verhaal van de gekozen thema s gaat over de nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. Maar ook
wat is er anders, wat is er verdwenen En de geschiedenis met oude
bekende thema s als natuur, kunst,
sport uit de afgelopen 40 jaar komt
Bekijk dit lmpje op ouTube via de
volgende link:
https://youtu.be/FINiSJ1aMi4

ook in beeld. Dertien thema s
komen langs in het spel dat zowel
om te kaarten als om te kwartetten
kan worden gebruikt.
De 52 foto s zijn, met een paar uitzonderingen, nieuw in kleur afgedrukt, en enkele zijn zelfs gemaakt
met behulp van een drone. De
locaties zijn zo gekozen dat alle
dorpen ruim vertegenwoordigd
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De gemeente deelt de kaarten uit
als gift aan alle raadsleden,
relaties en het personeel. Ook
nieuwe inwoners van de gemeente ontvangen dit kwartet- en
kaartspel en maken zo kennis
met hun nieuwewoonomgeving.
Het kaartspel is e clusief verkrijgbaar bij supermarkt Jumbo in
Winssen.

Stichting Historisch Besef
Beuningen
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Misschien vervoert de boot wel medicijnen of ’het’ vaccin.
Je weet het niet, maar het is wel een aantrekkelijke gedachte.
De makers van De Cirkel wensen elke lezer een soepele
doortocht en een ongehinderd 2021.

Foto: Sjuul Postulart
Redactie:
Corrector:
Opmaak:
Vormgeving:
Advertenties:

Ine Kemna, Annie Roelofs, Harrie Wattenberg, Chris Zaad (tevens eindredacteur en Ton Zwartjes
Kees van de Wiel
Hans van de Beek, Theo Engels en Mieke de Leeuw
Mieke de Leeuw (Ideesign )
John Dibbits, Frans van Os en Ton Weghorst

Onze dank voor onze adverteerders
Dit is de 10e en laatste Cirkel van dit jaar. Langs deze
weg bedanken we onze 100 adverteerders die het
mogelijk hebben gemaakt ook in 2020 ons prachtige
blad met deze kwaliteit uit te geven. We hopen dat
onze adverteerders, ondanks alle Covid maatregelen,
hun contract willen verlengen.
Voor onze leden: Als u boodschappen doet kijk dan
ook eens naar de linker pagina s van De Cirkel.
De redactie
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Hulp tijdens de
coronaperiode
I n w o n e rs v an de g e m e e n t e
Beuningen kunnen bij Stichting
Perspectief terecht met een
hulpvraag tijdens de coronacrisis. Zij z o e k e n n aar e e n
passende vrijwilliger voor
bijvoorbeeld hulp bij het doen
van boodschappen, uitlaten
van de hond bij ziekte etc.
Een hulpvraag kan gesteld
worden door te bellen naar
Stichting Perspectief, telefoon
024-6750939,of middels een
bericht in de Facebookgroep
Coronahulp Beuningen. Ook
oproepen voor bijvoorbeeld
kaarten voor ouderen/hulpbehoevenden in sociaal isolement of andere leuke
initiatieven kunnen hier
geplaatst worden.

Wie wordt de nieuwe
Fons de Poel?
De redactie van De Cirkel is op zoek naar een
correspondent Politiek en Bestuur
Iemand die maandelijks een korte
impressie wil geven van wat er
zoal in politiek en bestuurlijk
opzicht aan de orde is binnen het
Beuningse gemeentebestuur. Zoals
ene Fons de Poel ook al deed in de
jaren 80. Hij volgde de raadsverg ade rin g e n in de g e m e e n t e
B e u n in g e n e n de e d daarv an
verslag in de Gelderlander. Daarna
werd hij wereldberoemd in
Nederland.
Misschien is er onder onze lezers
wel iemand die al- leen of om en
om met een collega de raads
vergaderingen wil bijwonen en
daarvan verslag doet in ons onvolprezen seniorenblad.

Je kan er geen geld mee verdienen, wel heel veel eer en
misschien wel eeuwige roem,
net als onze Fons.
Reacties naar:
redactiecirkel@outlook.com

W eet ook w anneer w ij in 2 0 2 1 langskomen
C h ec k d e afv alkalend er in onz e ap p !

w w w . d ar. nl | info@ d ar. nl | 0 2 4 - 3 7 1 6 0 0 0
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Hulplijn voor vragen over computer, telefoon of tablet
Sinds de coronacrisis maken we meer gebruik van
online communicatiemiddelen zoals WhatsApp
beeldbellen, podcasts en e-mail. We lezen meer
e-books en bestellen vaker onze boodschappen
online. Maar wat als je tegen digitale problemen aanloopt? Via de hulplijn van de Bibliotheek Gelderland
Zuid ontvang je antwoorden op al je digitale vragen.
Jos Lusing van SeniorWeb Lingewaard is een van de
vrijwilligers die de telefoon beantwoordt: “Mensen
zijn heel dankbaar voor de hulp die ze krijgen.”
Bij de digitale hulplijn van de bieb kun je terecht voor
alle vragen over de computer, tablet of smartphone.
Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld de CoronaMelder of het Donorregister. Wil je graag e-books
lezen of luisterboeken luisteren Een ambassadeur
van SeniorWeb legt je precies uit hoe dit werkt. De
hulplijn is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur via telefoonnummer
024-327 49 99.

Hij merkt dat bellers erg tevreden zijn over de service.
De mensen die je aan de telefoon krijgt zijn erg
enthousiast, ze vinden het geweldig dat ze in deze
coronatijd zo geholpen worden.

Op de uitkijk……..

Senioren en lokale politiek

Ik ben ge nteresseerd in politiek. Ik vind het belangrijk
om bij te houden hoe en door wie we in dit land
bestuurd worden. Dat geldt ook voor de gemeente. Ik
lees weleens raadstukken of ga naar een vergadering
van de gemeenteraad. Op 10 november werd de
begroting 2021 besproken. Een dik boekwerk van 209
bladzijden Ik ben benieuwd of alle 21 raadsleden de
begroting van A tot Z gelezen en begrepen hebben.
Ook veel cijfers en tabellen. Mooie plannen: woningbouw in de kernen, in 2040 een energie-neutrale
gemeente, nieuwbouw voor basisschool De Dromedaris en zo meer. Natuurlijk stijgt de OZB, bescheiden
met 1,5 . Ik was benieuwd of er ook iets over de senioren werd geschreven. Van de 25.840 inwoners is per
slot 36 ouder dan 55 jaar. Een hele paragraaf over de
jeugd. Ik misgun de jeugd niets maar was toch wel
jaloers over zo veel aandacht. Het enige wat ik over de
senioren kon vinden stond verwoord in 6 regels. Dat
ging over zelfredzaamheid, participatie en langer thuis
wonen, ook als zij kampen met beperkingen. En dan
schrij het college van B W: Dit vraagt van de
gemeente een ade uaat aanbod aan voorzieningen
dat ertoe bijdraagt dat inwoners op een verantwoorde
manier thuis kunnen blijven wonen.
Wie de jeugd hee , hee de toekomst, zo wordt er
kennelijk in de lokale politiek gedacht.
Senioren bevattelijker voor COVID-19, eenzaamheid
ligt op de loer, aangepaste seniorenwoningen ontbreken. Volgens mij is er nog een wereld te winnen in
Beuningen. Gelukkig is er voor de senioren de VvSB
met activiteiten en aandacht voor elkaar.

Vraag het aan experts
De telefoonlijn is een initiatief van de Bibliotheek Gelderland Zuid in samenwerking met SeniorWeb.
Ambassadeurs van SeniorWeb beantwoorden de telefoon en bekijken vervolgens wie de vraag het beste
kan beantwoorden. De beller ontvangt binnen drie
werkdagen antwoord. Met wat voor vragen bellen
mensen zoal de digitale hulplijn Gert Jupijn van SeniorWeb Nijmegen: Veel vragen gaan over het downloaden van e-books en luisterboeken in combinatie
met het gebruik van de nieuwe Online Bibliotheekapp. Daarnaast kregen we met name tijdens de eerste
lockdown vragen over beeldbellen via Skype,
WhatsApp of Zoom. Er bellen trouwens niet alleen
ouderen, ook jonge mensen weten de hulplijn te vinden.
Dankbaar
Volgens Jos Lusing van SeniorWeb Lingewaard bellen
mensen ook met vragen over de Corona App, het
Donorregister, Windows en programma s als Word en
E cel. Maar ook over de digitale cursussen en workshops die de bieb in samenwerking met SeniorWeb
aanbiedt.

Willem Waalmaes
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Verwachtingen en voorspellingen
Door: Chris Zaad
Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden. Wat zal
het brengen Wat gaat er veranderen We weten het
niet en toch is er altijd wel iets van een blij gevoel bij
de overstap naar het nieuwe jaar. Om de boze geesten
te verdrijven gaan we sinds jaar en dag op het moment
van de overgang hard knallen, luid roepen, vuurtje
stoken en kabaal maken. Het is niet met zekerheid te
zeggen of al dat geknal echt wel tot betere tijden
geleid hee dan anders het geval zou zijn. En nu zou
het zomaar kunnen zijn dat we het nieuwe jaar stilletjes, zonder kabaal en vooral zonder bommen en uiteenspattende pijlen, moeten begroeten. Als dat maar
goed gaat.
De Bre it wordt de nitief, Rutte wint waarschijnlijk de
verkiezingen, in de Verenigde Staten neemt Biden het
stokje over van Trump. Is dat allemaal goed Is dat
allemaal slecht Je weet het niet. In Ewijk zal de kerk
sluiten, in Weurt zal een grote windturbine meer
opvallen dan de onlangs geplaatste wensboom, de
zandwinning in Winssen komt vol in bedrijf en Beuningen wordt verkozen tot de meest energieneutrale
gemeente van Maas en Waal. Is dat allemaal goed Is
dat allemaal slecht Je weet het niet.
En toch zitten w ij mensen zo i n mekaar dat we het
beste eerder verwachten dan het kwaaie. Vol verwachting ga i k straks een Staatslot kopen, terwijl de
kans dat ik corona oploop echt veel groter is. Zo gaat
dat. We blijven hopen.
Heel mooi worden die onduidelijke verwachtingen,
met alle onzekerheid die erbij hoort, weergegeven in
het volgende gedicht van Joke van Leeuwen.

December 2020
De regering gee ons te verstaan:
We hebben er nog geen idee van
hoe de decembermaand zal gaan,
weten niet wat wel en niet kan.
Ondanks die corona beperkingen
verzinnen we z lf wel jne dingen
Iedereen kan toch iets bedenken
om aandacht aan te schenken
Als bijeenkomen minder mogelijk is:
opbellen, mailen, kerstpost kan gewis.
Voor medemensen niet vergeten,
hebben we nu toch zee n van tijd
Kaarslicht blij heel gewoon,
kerststukjes maken een boom
die, daar ben ik van overtuigd,
op zijn mooist wordt opgetuigd.

Wil je met me naar
toejeweetwel, toejeweetwel,
Wil je met me naar Toejeweetwelwaar?

Een jaarwisseling zonder knallen
zal heel wat mensen goed bevallen.
Ook de dieren hebben geen hinder
n al dat afval ervan is minder.

Ja, ik wil wel met jou
Naar hoeheettut, naar hoeheettut,
Naar hoeheettutnou.

Als iedereen aan een ieder beloo :
We bieden de problemen het hoofd,
we komen erdoorheen, s men
dan valt Gelukkig nieuwjaar
door elkeen te beamen.

Gaan we samen naar de Dinges
En de weetnietmeerzovlug,
Even naar de komwatwashet
En dan weer naar huis terug.

Angela Walraven
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KERSTWOORDZOEKER
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PAKJES
SNEEUW
CONCERT
ENGELEN
FAMILIE
GABRIEL
HERDERS
HERODES
KRANSJE

RUDOLPH
SCHAPEN
STERREN
ARRESLEE
KERSTDAG
KERSTMIS
KONINGEN
NACHTMIS
POOLSTER

Kerstwoordzoeker
O S
BAL
DEN
KOU
ETEN
EZEL
KERK
KLOK
MENU
PIEK
SLEE
STAL
STOL
DINER
HULST
JEZUS
MARIA
TOAST
ADVENT
BIDDEN
CADEAU
KRIBBE
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KERSTLIED
KERSTSTAL
KERSTSTER
DENNENBOOM
KERSTAVOND
KERSTKAART
KERSTMARKT
KERSTMUSICAL

Oplossingen van puzzel 6.10 dienen op 7 januari binnen te zijn. Succes Sjaak Klaassen.
U wordt verzocht bij uw oplossing steeds uw woonadres te vermelden.
Oplossingen moeten naar sjaakklaassen0908@hotmail.com of Tienakker 45, 6602 HW Wijchen.
Puzzel 6.9 leverde een oogst aan goede oplossingen op van 84 stuks. Correcte oplossing: ACHTERGRONDKOOR
1e prijs een bon van 10,00
geschonken door

2e prijs een bon van 7,50
geschonken door

BLOEMENHUIS CORYAN
Geerstraat 23A Winssen

3e prijs een bon van 7,00
geschonken door

Tel: 0487-525522

www.bloemenhuiscoryan.nl

1e prijs Tiny Graa and,
Snees 13 te Beuningen

2e prijs Jeanne Bruens,
Molenstraat 11 te Winssen

De bijbehorende cadeaubonnen worden thuisbezorgd.
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3e prijs G. Geurts,
Brink 1 te Beuningen

Weurt

Snerttocht
2021
H e t du u rt n o g e e n m aan dj e
voor het nieuwe jaar er is maar
toch berichten we nu al over
de eerste activiteit van 2021.
Op woensdagochtend 13 janu
ari lopen we voor de vierde
keer een snerttocht. Even met
elkaar het oude jaar eruit
lopen en nadien een kop
e rw t e n so e p e t e n .

Feestdagen
Nog een paar weken en de feestdag e n st aan w e e r v o o r de de u r.
Het was lang onduidelijk hoe we
de z e dag e n k o n de n do o rb re n g e n ;
zouden familie, vrienden en anderen samen met jou kerst en/of oud
e n n ie u w k u n n e n v ie re n ? H e t
oppassen voor elkaar viert nog
altijd hoogtij. Het hele jaar al de
dre ig in g v an z ie k t e k u n n e n
worden als we ons niet aan de
regels hielden.

zomerdiner in De Kloosterhof met
114 deelnemers. Dit jaar was er
n van jezelf vermaken en dat viel
op den duur voor velen niet mee.
Volgend jaar willen we wel weer
gas geven en zijn van plan de
nodige activiteiten te organiseren.
Nu nog gezellig de feestdagen
v ie re n e n dan m e t g o e de m o e d
het nieuwe jaar in.

“dit jaar was er één
van jezelf vermaken”
We starten vanaf zweefvliegveld Malden en gaan daar de
bossen in, dan loop je ook
lekker beschut. De afstand
wordt ongeveer 9 kilometer en
de wandeltocht gaat altijd door
met droog weer. De temperatuur mag laag zijn, je wordt
vanzelf warm door het lopen.
Na a oop eten we de snert bij
het restaurant op het
zweefvliegveld.
Theo en Paul zetten de route
uit en zullen ons daarin
opnieuw niet teleurstellen. We
geven aanvullende informatie
in januari via de mail. Noteer
deze datum alvast en loop
gezellig mee.

Het maakte het voor ons als
bestuur moeilijk onze activiteiten
te kunnen doorzetten en er waren
periodes dat we lles moesten
afzeggen. Enkele reguliere activiteiten konden soms nog wel doorgaan. Apart n welkom was het

Wij wensen iedereen een
goed en gezond 2021 toe.
Het bestuur

Agenda
Helaas zijn door de coronamaatregelen geen activiteiten mogelijk.
Website voor nieuwtjes, informatie en columns: seniorenweurt.com
Facebookpagina: facebook.com/Seniorenvereniging Weurt

Ledenadministratie

Nieuwe leden: Dhr. P. Benschop, mevr. T. Benschop
Overleden: Mevr. B. Albers, dhr. Bonnes, Mevr. I Zwartjes-Cornelissen
en Mevr. M. Janssen- Loermans. Wij wensen de familie veel sterkte
toe bij het verdriet en het verwerken van het verlies van hun dierbare.
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Weurt

Herinneringen rond de kerstboom

E n van de decemberklussen is
het optuigen van de kerstboom.
Het begint al met de plek waar je
het ding wil neerzetten. Bij ons
vroeger wilde hij nogal eens van
plaats wisselen. Zo kon er het ene
jaar een grote en het andere jaar
een kleine boom in huis staan.

“De echte boom
blijft natuurlijk
het mooist”
Pa moest hem kopen. Dan ging hij
met zijn Trabant de hort op om zo
voordelig mogelijk uit te zijn. Een
keer trok hij het bos in en kwam
opgewonden thuis want hij had
een mooie, illegaal uit de grond
getrokken blauwspar in de auto
liggen. Gratis en voor niks. Vervolgens was hij niet te genieten toen
hij er achter kwam dat zijn plastic
auto vol naalden lag en de bekleding vol harsplekken zat.
M a t u ig de de b o o m o p m e t k aarslampjes, ballen van glas, sterren

van cr pepapier en kabouters van
hout en chocoladekransjes om het
af te maken. Het engelenhaar
de e d de re st .
T e g e n w o o rdig k u n j e e e n k e rst boom al kopen in november.
Sinterklaas onder de kerstboom
z e g m aar. E n m e t k e rst z it e r g e e n
naald meer aan. De echte boom
blij natuurlijk het mooist. De
geur, de kleur en de asymmetrische vormen doen het hem. Toch
kiezen veel mensen voor een
kunstboom met verlichting die je
er niet uit hoe te halen. Alleen
de ballen moet je er nog wel zelf
in hangen. Helaas, zeggen de
luiaards. En ook deze bomen zie je
al veel staan begin december.
Kerst kan kennelijk niet vroeg
g e n o e g b e g in n e n .
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Waar komt de traditie van
de kerstboom vandaan?
De Germanen, in hun berenvellen,
vierden al het winterfeest. Ze vierden dat het kwaad werd verdreven
en het licht kwam. De groene
boom stond voor het nieuwe
seizoen. Honderden jaren later
w e rde n k aarse n in de b o o m t o e g e voegd. Het ophangen van de kerstballen dateert uit de 17e eeuw. De
kerstboom werd oorspronkelijk
door de Katholieke Kerk geweerd
omdat deze niets met het kerstfeest, de geboorte van Jezus, als
zodanig te maken had. Sinds de
19 e e e u w st aat de k e rst b o o m
symbool voor het kers eest,
overal ter wereld. Het draagt in
zware tijden de hoop en verlichting uit waar mensen dan naar
verlangen. Het hee ook een
beetje de uitbundigheid en overdaad in zich waar Kerstmis zich
v an daag de dag o p k an b e ro e p e n .
Ton Zwartjes

Weurt

De agenda
Het wordt weer december en dus
komt onze focus steeds nadrukkelijker op het nieuwe jaar te liggen.
Het begint al met het kopen van
een agenda. Eerst de keuze: welke
kleur hee de voorkeur, grote
bladen of juist kleine, eentje waar
je per pagina een hoekje afscheurt
of een met een lintje, ringband of
g e b o n de n ? Zo w aar ie t s o m o v e r
na te denken. De agenda, met
mogelijkheden om 12 maanden,
52 weken of 365 dagen te vullen
met feiten en fantasie, liefde en
verdriet, verwachtingen en teleurstellingen, het noodzakelijke en
het vervelende.

“Het jaar 2020
is er één met veel
blanco pagina’s
geworden.”

W e m ó e t e n v aak ag e n de re n o m
o n s dru k k e b e st aan t e o v e rz ie n . I n
je agenda ontstaan ook als vanzelf
de witte vlekken. Data die je
bewust dan wel onbewust open
laat om het andere bewustzijn
ru im t e t e g e v e n . W an t o o k in de
agenda loopt het hoofd soms over
of raakt het de kluts kwijt. Als je
n ie t o p p ast m aak t de ag e n da dat
je wordt geleefd. De tijden en de
seizoenen verlopen razendsnel.
Zelfs een jaar verloopt in de
agenda razendsnel, het vervliegt
als het ware. Kijk de oude agenda s er maar op na: er is meer
weggestreept dan dat er is blijven
st aan . H e t j aar 2020 is e r é é n m e t
veel blanco pagina s geworden.
Met het invullen van de nieuwe
agenda telt alleen de toekomst.
Hou er met het invullen maar
re k e n in g m e e dat de t o e k o m st n e t

zo grillig zal verlopen als in het
verleden. Om dat te bevatten kijk
j e m aar e v e n t e ru g in e e n v an j e
oude versleten en afgedankte
e emplaren. Een oude agenda
behoudt de herinneringen, schreef
geschiedenis en helpt je die te
koesteren. De nieuwe beloo veel,
vooral onzekerheden.
Ton Zwartjes

De uitgestelde algemene ledenvergadering
In dit lockdown-gerelateerde jaar
was het voor ons onmogelijk een
Algemene Ledenvergadering te
organiseren. Toch moesten we
besluiten nemen waarvan we de
instemming wilden hebben van
onze leden. Met de schri elijke
oproep daartoe, begin november,
hebben we 124 keer die instemm in g o o k v e rk re g e n .
We willen toekomstbestendig zijn
en daar moeten mogelijkheden
voor bestaan. Vernieuwing bleek
binnen de Unie KBO niet mogelijk
o m dat de z e g e v an g e n z it in z ij n
eigen, sterk verouderde, organisa-

torische structuur die nog dateert

“we willen een
inclusieve seniorenvereniging zijn”
u it 19 53. M e t n o g 12 g e e st v e rwante afdelingen nemen we
afscheid van de Unie KBO en sluit e n o n s aan b ij se n io re n o rg an isatie FASV, en via hen bij de Koepel
Gepensioneerden. Deze koepel
vertegenwoordigt 300.000 leden
en 3 miljoen gepensioneerden.
Binnen deze organisatie zijn wij
volledig zelfstandig, we zijn nog
19

maar de hel van de contributie
aan afdracht ten opzichte van de
KBO kwijt en we verwerven een
st e rk e v e rt e g e n w o o rdig in g b ij de
overheid. We krijgen een ander
maandblad naast De Cirkel
genaamd 50 dat gericht is op de
o u de re e n de j o n g e re se n io r. E n de
kortingen bij verschillende zorgv e rz e k e raars e n e n e rg ie m aat schappijen zijn gewaarborgd.
We willen een inclusieve seniorenvereniging zijn waar a omst,
etniciteit, religie, kleur of geaardheid geen rol meer spelen.
Het bestuur

Winssen

Tejo Janssen, huisarts in Winssen,
gaat met pensioen
Enkele citaten uit zijn brief aan alle
pati nten:
Begonnen als arts-assistent gynaecologie/verloskunde in Helmond
en een korte periode als waarnemend huisarts, heb ik in 1987
dokter Willekens, mijn schoonvader, opgevolgd. Ik heb bijna 30
jaar samengewerkt in de huisartsenpraktijk met Karin Willekens,
mijn schoonzus. In 2008 kwam
Raoul van de Muijsenberg onze
maatschap versterken. In 2017 is
Neeltje Stork, als opvolgster van
Karin, in de praktijk gekomen.
In het coronatijdperk waarin we
nu leven is het helaas niet mogelijk
om van iedereen persoonlijk
afscheid te nemen. Ik had me dit
natuurlijk ook anders voorgesteld.

Biljart in De Paulus
Eind september is De Paulus
verrijkt met een biljart, eentje
die voldoet aan alle eisen van
een wedstrijdbiljart.
Biljartvereniging De Gouden
Leeuw maakt hiervan gebruik
voor wedstrijden van hun 3
teams in de Maas en Waalse
competitie. De biljartvereniging kan nog nieuwe leden
plaatsen. Interesse Neem dan
contact op met Piet Hendriks,
telefoon 0487 523189, e-mail:
info@bouwbedrij endriks.nl

Op deze wijze wil ik een dankwoord uitbrengen, op de eerste
plaats aan Angela, mijn steun en
toeverlaat, en mijn kinderen.
Dank aan Karin, mijn tweede steun
en toeverlaat. We kunnen terugkijken op een hele goede, bijzondere,
probleemloze samenwerking als
collega-huisartsen, en nog steeds
zijn we er voor elkaar als zwager/
schoonzus, buurman en
buurvrouw.
Dank aan alle dierbare patiënten
die zoveel vertrouwen in mij
gesteld hebben.
Behalve als huisarts heb ik met
veel plezier een bijdrage geleverd
aan de automatisering in de huisartsenpraktijk, met name het
ontwikkelen en innoveren van
huisartsregistratiesystemen en het
goed gebruik hiervan.
De tijd is aangebroken om te
genieten van mijn kinderen en
kleinkinderen. Mijn vrije tijd kan ik
nu besteden aan hobby’s zoals
fotograﬁe, ﬁetsen, wandelen en
klussen natuurlijk.

Redactie:
De tekening gee goed weer wie
Tejo was. Een gewone hardwerk e n de j o n g e n . B e re ik b aar v o o r
ie de re e n e n b e t ro k k e n m e t ie de reen . Wel met enig gezag, vandaar
die hoed. En ten slotte de gereedschapskist als verwijzing naar zijn
technische achtergrond en zijn
toekomstige bezigheden.

Agenda (onder voorbehoud)
woensdag 9-12 Bingo
woensdag 16-12 Bloemschikken
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De Paulus
De Salon

14.00 16.00 uur
19.30 21.30 uur

Winssen

Dorpsboomgaard ’t Groene Hart Winssen
Midden in Winssen ligt bij de Heilige Antonius van Paduakerk al meer
dan 100 jaar een fruitboomgaard. Nadat de boomgaard aan het einde
van de 0e eeuw zijn functie commerci le e ploitatie verloor raakte
de boomgaard ernstig in verval.

Om verdere achteruitgang en het
verdwijnen van de historische
dorpsboomgaard tegen te gaan, is
e in d 2015 g e st art m e t e e n g ro o t
onderhoudsprogramma. De boomg aard k n ap t e e r e n o rm v an o p ! I n
november 2015 werd er feestelijk
een nieuwe hoogstamboom
aangeplant door de wethouder, de
pastoor en een bestuurslid van
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland. Er is toen bewust
gekozen voor het ras Haneman ,

een in Winssen ontwikkeld oud
appelras. Op 11 november 2016 is
de Stichting Dorpsboomgaard t
Groene Hart Winssen ontstaan.
Doelstelling is het onderhouden
en behouden van de historische
boomgaard als groen hart van het
dorp. De groep bestaat uit zo n
vij ien vaste vrijwilligers maar kan
zeker nog hulp gebruiken. We zijn
een gezelligheidsclub maar er
m o e t o o k g e w e rk t w o rde n . I n de
winter wordt er op zaterdagoch-

Afscheid Ria Wolters en
Anneke van Dinteren
Op woensdag 21 oktober jl. werd
afscheid genomen van Ria Wolters
en haar assistente Anneke van
Dinteren. Om gezondheidsredenen was het voor Ria niet meer
mogelijk om op een goede manier
de workshops bloemschikken te
verzorgen. Namens het bestuur
v an de se n io re n v e re n ig in g dan k t e
H arrie R ia e n assist e n t e A n n e k e
voor het vele werk dat ze voor de
vereniging hebben gedaan. Vijf
jaren geleden was het al gelijk een
succes met 2 groepen in het Scoutinggebouw. Ook de e tra workshops voor herfst, Pasen en kerst

konden op een grote deelname
rekenen. Namens de deelneemsters aan het bloemschikken had
Trudy Teunissen nog een e tra
p re se n t j e v o o r b e ide dam e s in
petto.
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tenden gewerkt, in de zomer komt
daar elke woensdagavond bij. Dan
e in dig e n w e m e t e e n dran k j e b ij
de vuurkorf en blijven we tot de
vleermuizen komen. E n keer per
jaar wordt er een barbecue voor
de vrijwilligers georganiseerd. Als
er nieuwe bomen aangeplant
worden, wordt er gezocht naar
historische rassen. Vrijwel alle
rasse n in de b o o m g aard z ij n
inmiddels bekend. We hebben
leden van een bekende Winssense
frui amilie alle bomen langs laten
lopen. Het meeste fruit uit de
b o o m g aard w o rdt v e rw e rk t t o t
sap bij Haneman Biofruit. De
o p b re n g st v an de v e rk o o p v an dit
sap komt geheel ten goede aan de
do rp sb o o m g aard e n w o rdt
gebruikt voor o.a. materialen en
gereedschap voor het onderhoud.
I n de b o o m g aard w o rde n g e e n
chemische bestrijdingsmiddelen
gebruikt. Er hangen mezenkastjes
o m o n g e die rt e t e b e st rij de n .
Stichting Dorpsboomgaard
't Groene Hart Winssen
www.hetgroenehartwinssen.nl

De Paulus in de race
voor titel ‘Dorpshuis
van het jaar’
In de vorige editie van De
Cirkel konden wij al melden dat
De Paulus tot de nale was
doorgedrongen. Op 14 oktober
jl. was een ploeg van Omroep
Gelderland in Winssen om activiteiten te lmen voor Dorpshuis van het jaar . De score was
tot dan toe de hoogste maar er
moeten nog 2 nalisten beoordeeld worden. Er komt nog
een score van de vakjury en
publieksstemmen bij.
Ga voor je publieksstem naar
www.dorpshuisvanhetjaar.nl

Winssen

Kleurrijk Winssen
Portretten van mensen die kleur geven aan ons dorp.
Door de jaren heen of nog steeds op dit moment.
Henk Engelen, de gebroeders Van Welie,
de gezusters Van Haren en Corry HendriksLekkerkerker in 2019. Dit jaar: Piet van Kuijk,
Pieter van Oss, Toon Aalbers, Sjaak Gerrits en Ria
v an B e u n in g e n .
Als Winssen een dennenboom zou zijn,
maakten deze mensen er een kleurrijke
kerstboom van. Zij zorgden voor kleur en
sfeer in ons dorp.
Nu dus n keer allemaal bij elkaar als
kerstversiering, alle portretten van
j aarg an g 2019 e n 2020.

ijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar
Chris Zaad
Harrie Wattenberg
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Ewijk

Aansluiting bij nieuwe seniorenorganisatie
Naar aanleiding van de opzegging
van ons lidmaatschap bij KBO
Gelderland zijn wij als bestuur nog
steeds bezig ons aan te sluiten bij
een landelijke organisatie.
Zoals we afgelopen november
besloten hebben in de e tra algemene ledenvergadering, zouden
we ons aansluiten bij een nieuw
op te richten organisatie, namelijk
Majeur onder de vlag van KBOPCOB, samen met 12 andere
verenigingen in Gelderland, de
zogenoemde G-13. Helaas hee
het bestuur van KBO-PCOB op het
laatste moment besloten om toch
niet mee te werken aan de oprichting van Majeur. We vielen vanaf
dat moment tussen wal en schip,
geen lid van KBO-PCOB en geen lid

van een andere organisatie,
ondanks alle eerder gemaakte
afspraken.
De werkgroep van G-13 hee
vanaf dat moment gekeken waar
we ons bij aan konden sluiten.
Uiteindelijk is dat FASV geworden,
de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen die aangesloten
is bij de Koepel van Gepensioneerden, waardoor belangenbehartiging in Den Haag is verzekerd.
Aansluiting bij de FASV hee veel
voordelen, de contributieafdracht
is een stuk lager en we krijgen
korting bij de ziektekostenverzekering van VGZ.

Maandag
Dinsdag
Woensdag

biljarten in t Hart
inloophuis in t Hart
biljarten in t Hart

M e t in g an g v an 1 j an u ari 2021
gaan wij ons als Vereniging van
Senioren Ewijk aansluiten bij FASV,
sam e n m e t de an de re v e re n ig in gen van de G-13 waaronder de
se n io re n v e re n ig in g e n v an B e u n in gen, Winssen en Weurt.
H e t b e st u u r de n k t m e t de z e o v e rst ap e e n g o e de st ap g e m aak t t e
hebben voor de toekomst.
Het bestuur VvSE

W e k rij g e n e e n g o e d w e rk e n d
ledenadministratiesysteem en we

Agenda
Wekelijkse activiteiten

ontvangen samen met De Cirkel
tien keer per jaar het blad Vij ig
in plaats van het KBO-PCOB-magaz in e dat w e n u o n t v an g e n .

13.30 17.00 uur
voorlopig gestopt
13.30 17.00 uur

Verenigingsnieuws

Op pagina 29 vindt u actuele informatie voor leden.
Als er iets wijzigt in uw situatie of u gaat verhuizen, geef dit dan s.v.p.
schri elijk door aan Hans Spits, Schoolpad 24, 6644 CP Ewijk of via
e-mail: ledenbeheer@seniorenewijk.nl o m v e rg issin g e n t e v o o rk o m e n .
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Wij wensen alle leden
en hun naasten
ﬁjne kerstdagen,
een goede jaarwisseling
en een gezond 2021.
Het bestuur
Vereniging van Senioren Ewijk

Ewijk

Toekomst kerk Ewijk
Zaterdag oktober waren er in de kerk van Ewijk twee bijeenkomsten
over de komende sluiting van de kerk deze werden goed bezocht. De
bijeenkomsten werden geleid door pastor Ruud Roefs en leden van het
kerkbestuur.
monument en dit gee beperkingen aan wat met het gebouw en
Pastor Roefs en het kerkbestuur
de directe omgeving haalbaar is.
schetsten een beeld van de
afname van gelovigen en voorgan- De bedoeling is dat het gebouw
een maatschappelijk betrokken
gers. De teruggang van het aantal
katholieken maakt dat kerken voor functie behoudt met zorg en
respect voor het gebouw. De
het belijden van het geloof overbodig worden. De inkomsten dalen begraafplaats blij bestaan en zal
onderhouden blijven.
n av e n an t e n k e rk g e b o u w e n
Het kerkbestuur is in onderhandeworden een molensteen om de
n e k . E r m o e t in g e g re p e n w o rde n
ling met maatschappelijke organimet het oog op de toekomst, zo
saties waaronder Driestroomhuis
liet de pastor horen. De parochie
de M e an de r u it W e u rt . B ij de z e
Ewijk is samen met de parochies
optie zou de kerk binnen
van Beuningen, Weurt en Winssen v e rb o u w d k u n n e n w o rde n t o t e e n
o m die re de n o p g e g aan in de
in p an dig ap p art e m e n t v o o r j o n g e nieuwe parochie H. Johannes III, re n m e t e e n b e p e rk in g . E r k an
met als centraal punt de parochie- ru im t e g e m aak t w o rde n v o o r de
begeleiding en voor een passende
k e rk v an B e u n in g e n .
dag b e st e din g . B ij e e n dag b e st e Kerkgebouw Ewijk behoudt ding kunnen het revalidatiecentrum Waelwick en Klein Waelwick
maatschappelijk functie
in wisselwerking betrokken
De kerk als gebouw zal niet uit
w o rde n .
E w ij k v e rdw ij n e n . H e t is e e n rij k s-

Informatie voor leden

Collectiviteitskorting ziektekostenverzekering
Wij verzoeken de leden die
Een aantal leden van onze verenigebruikmaken van de collectiviging kreeg onlangs te maken met
het opzeggen van de collectiviteitskorting en een opzegging
teitskorting van hun zorgverzekehebben ontvangen, zich te melden
ring bij VGZ.
bij het secretariaat: Bert Peters,
telefoon 0487 52 20 34 of e-mail
secretaris@seniorenewijk.nl z o dat
Reden is dat de VvSE per 2020 al
we weten om welke leden het
geen lid meer is van KBO Geldergaat. Zoals het er nu naar uitziet,
land. Daarmee zouden de leden
vanaf deze datum geen recht meer scha de minister de collectivihebben op deze korting. Inmiddels teitskorting per 1 januari 2023 af.
is besloten ons per 1 januari 2021
Tot die tijd wordt de korting afgeaan te sluiten bij FASV (zie pagina
b o u w d; in 2021 n o g 5% e n in 2022
27) via wie ook collectiviteitskornog 3 korting. Vanaf 1 januari
ting bij de ziektekostenverzekering 2023 is er geen collectiviteitskorvan VGZ wordt verkregen.
ting meer.
Het bestuur
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Een dergelijke optie kan voor het
k e rk g e b o u w e n v o o r E w ij k o o k e e n
meerwaarde betekenen. Het gee
nieuwe dynamiek in het dorp met
nieuwe mogelijkheden.
Er komen klankbordgroepen
w aarin m e n se n k u n n e n m e e de n ken en idee n kunnen aanleveren
o v e r de v e rde re t o e k o m st . H ie rvoor kan men zich opgeven bij de
parochie H. Johannes III.
Toon van Wezel

Contributie 2021
H e t j aar 2021 n ade rt e n dat b e t e k e n t dat w e e in d j an u ari 2021 de
contributie gaan innen bij de leden
die een incasso hebben afgegeven.
Er zijn echter nog wat leden die
nog geen automatische incasso
hebben afgegeven. Dit betekent
v o o r de p e n n in g m e e st e r m e e r
w e rk e n v o o r de v e re n ig in g m e e r
kosten. Indien u dit wilt wijzigen
kunt u contact opnemen met de
penningmeester: Klaas Vos, telefoon 06 1284 8469 of e-mail
penningmeester@seniorenewijk.nl
Penningmeester VvSE

Ewijk

Wonen op de Keizershoeve - deel 3

Voor de winter invalt het laatste
stukje wandeling over de Keizershoeve. Inmiddels zijn de Tabakscamp en de Breedencamp zowat
klaar en helemaal bewoond.
De Tabakscamp is een omsloten
kleine wijk. Door de huizen als het
w are aan de st raat k an t t e b o u w e n
ontstaat een soort binnenplaats.
In die binnenplaats is ruimte voor
tuinen, parkeerplaatsen voor de
bewoners en groen. De structuur
van de huizen is eenduidig waardoor je een rustig wijkbeeld krijgt.
Over de naam Tabakscamp was
enige discussie. Niet iedereen
v in dt die n aam e v e n m o o i.
Nieuw Ewijk met oud Ewijk
verbonden
De Breedencamp is anders dan de
voorgaande wijken. Villa-achtige
landhuizen met een rieten kap,
afgewisseld met eenzelfde soort
huizen met een pannendak.
Sommige huizen zijn wit, andere in
steen uitgevoerd. Deze woonomg e v in g is ru im v an o p z e t .
Van afstand ziet het er wat opeengepakt uit, van dichtbij voel je de
ru im t e . J e g aat de w ij k in o v e r e e n
weg waar etsers voorrang
hebben.

Als je deze weg inloopt dan loop je
door de Breedencamp. Deze etsweg loopt achter de wijk en achter
de toekomstige nieuw te bouwen
wijken door, waarna je op de Alst
uitkomt. Daarmee is nieuw Ewijk
m e t o u d E w ij k v e rb o n de n

“Heel vroeger was het
stroomgebied van de
Waal anders dan nu.”
Ook in dit nieuwe cluster zijn de
n ie u w e b e w o n e rs dru k in de w e e r
om hun nieuwe huis een persoonlijk karakter te geven. Een stukje
aanbouwen, garage erbij en het
aanleggen van de tuin met een
bijpassende omheining. Het ziet er
weldadig uit.
Archeologisch onderzoek
De afgelopen tijd is men druk
geweest met het a reken van de
boerderij op de Alst. De boerderij
waar vroeger de familie Boekhorst
woonde blij staan, het woonhuis
en alle stallen en schuren zijn
gesloopt en verdwenen.
V o o rdat de z e g ro n d b o u w rij p
g e m aak t w o rdt k o m e n e e rst
archeologen onderzoek doen naar
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wat er vroeger was. Ik heb me
laten uitleggen dat er al in de
vroege middeleeuwen mensen
woonden. Dat kunnen ze zien aan
de resten van paalsporen die er te
v in de n z ij n . H e t t e rre in w as t o e n
iets minder dan een meter lager.
Heel vroeger was het stroomgebied van de Waal anders dan nu.
Er waren veel overstromingen en
elke overstroming liet een laagje
modder achter. Zo is dit terrein in
de loop van de eeuwen hoger
komen liggen. De namen Hoge
W o e rd e n L ag e W o e rd v e rw ij z e n
ook naar de hoogte van het landschap, zo heb ik me laten
uitleggen.
Als je achter de wijk doorloopt
over het nieuwe etspad krijg je
e e n g o e de in dru k v an de n ie u w e
wijk die in de loop van het volgend
j aar g e b o u w d g aat w o rde n . N u is
het net alsof je vanuit het verleden van het dorp de toekomst van
het dorp inkijkt.
Toon van Wezel

Beuningen

Herinneringen van oud-voorzitter Dorus Daanen
Gepubliceerd in het jubileumnummer van de Cirkel
1950 – 2000
In verband met het 50-jarig jubileum van onze Vereniging hebben wij de 94 jarige Heer Th. Daanen even het
woord gegeven. Samen met de heer A. Derksen is hij
een van de oudste leden van onze vereniging. Beide
heren zijn geboren op 1 mei 1906 en woonachting in
het Zorgcentrum Alde Steeg. Dorus Daanen was als
voorzitter actief van 1971 tot 1981 en vertelt in het
kort het volgende.
De Bond van Ouderen is opgericht door Haske Janssen. Vroeger beter bekend als Has Kin. Jan Croonen
(de Bakker) en Hend Willems (Hend de Wip). De heer
Jan de Zwart van de KBO Den Bosch heeft hierbij geholpen alles in goede banen te leiden. Maar het viel niet
mee om een goede organisatie tot stand te brengen:
de eerste bestuurders hebben zelf alles met vallen en
opstaan moeten leren. Zij zagen wel in dat vooral de
ouderen zich moesten organiseren, wilden zij ook nog
een goede oude dag krijgen.

Bond thuishoorde. Dat werd me niet in dank afgenomen, maar later werd het geaccepteerd. En je ziet wel
nu bestaan we ondanks vallen en opstaan 50 jaar.

Geert Vink tijdens zijn bestuurslidmaatschap

Vroeger was het wel anders: zo moesten we de contributie persoonlijk gaan innen bij de leden. Dat kostte
verschrikkelijk veel tijd, je moest overal de zorgen van
de mensen aanhoren en tevens proberen daarvoor een
oplossing te vinden. Dan ook nog even koffie drinken
en dan kwamen de verhalen los. Wij waren voor veel
mensen het enige contact, zo waren we vaak dagen
bezig.
Ik heb zelf tijdens mijn voorzitterschap wel eens een lid
moeten royeren dat door zijn gedrag niet bij ons in de

Of ik op de receptie kom, weet ik nog niet dat zal er
aan liggen hoe ik mij op die dag voel. Daarom wil ik
jullie nu al gelukwensen met het gouden jubileum met
de wens dat jullie nog lang mogen doen, want je doet
er goed werk mee.”
In ieder geval Dorus dank ik je voor het gezellige uurtje
dat ik bij je was. Ik heb genoten van je herinneringen.
Riet van Wijk
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Beuningen

Felicitaties

Toen we nog
Bejaarden heetten

In 70 jaar is de gemeente ink veranderd. De kinderen
en jongeren van toen, zijn de senioren van nu. Weet u
het nog Beuningen zag er anders uit, maar n ding is
niet veranderd: de aanwezigheid van uw vereniging.
Een belangrijke en zeer welkome schakel voor senioren in onze gemeente.
De Vereniging van Senioren Beuningen is een actieve
en betrokken vereniging van en voor senioren. Dat is,
zeker in deze tijd, van groot belang. Want ook in dit
uitdagende coronajaar bent u met elkaar in contact
gebleven. Met alle activiteiten vormt u niet alleen een
gezellige vereniging maar ook een plek om nieuwe
dingen te leren, bezig te zijn met uw hobby s en elkaar
praktische hulp te bieden.
Graag feliciteer ik de Vereniging van Senioren Beuningen met haar 70 jarig bestaan. Ik wens u veel plezier,
verbondenheid en aandacht voor elkaar bij alle activiteiten die u samen onderneemt. En hoop dat uw vereniging ook de komende 70 jaar deel is van ons kloppende Beuningse hart.

Bij een jubileum hoort ook een terugblik. Letterlijk
deze keer: enkel itsen uit vroeger tijden.
Geen enkel probleem, blijkbaar, om ons zelf aan te
duiden als bejaarden. Zou tegenwoordig echt niet
meer kunnen, denken we. Zelfs de term senioren is
voor sommigen onder ons al moeilijk om te verteren.
Maar de bejaarden van toen waren best actief. Een
heel programma, zoals te zien is. Wat is koersbal
eigenlijk. Zouden we dat niet nog een keer moeten
opnemen in onze zomeractiviteiten
Hoe het ook zij: geniet van de terugblik op vroeger
tijden.

Burgemeester mevrouw Daphne Bergman
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Een vereniging met een
rijke historie en mooie tradities
Op 13 december 1950 is de Bond van Ouderen Beuningen opgericht. In het archief hebben we een
interview met Dorus Daanen gevonden die zich nog
kan herinneren welke Beuningenaren de vereniging
hebben opgericht. In 2000, vlak voor het 50 jaar
bestaan wordt de naam veranderd in Vereniging van
Senioren Beuningen.

inzetten. We prijzen ons gelukkig met ruim 100 vrijwilligers, die allerlei taken verrichten en werkgroepen
bemensen.

Uit de verslagen en artikelen in deze editie van De
Cirkel blijkt hoe enthousiast leden deelnamen aan
diverse activiteiten. Wekelijks naar schilderen, breien
of naar de foto-club. Een vreemde taal leren of naar
kunstbeschouwing. Thema avonden op het gebied
van zorg en welzijn of domotica. Ook voor sport en
bewegen is veel belangstelling zowel binnen als buiten. Er vallen ook activiteiten af zoals Midgetgolf dat
jaren is beoefend, en niet te vergeten de jaarlijkse
voetbalwedstrijd van Beuningse Boys voor e tra
inkomsten voor - toen nog de Bond van Ouderen.
Maar er zijn ook tradities ontstaan zoals het ziekenbezoek, de feestmiddag, belastinghulpen, de kerstbrunch, de busreizen en het Inloophuis. En tegenwoordig is er geheel passend bij de tijd aandacht voor
de computer, laptop of smartphone. En niet te vergeten de laatste jaren: de onvolprezen zomeractiviteiten.

De samenleving is veranderd en we zijn als senioren
daarin meegegroeid. Van ouden van dagen, via
bejaarden en krasse knarren naar senioren. Velen
van ons zijn gelukkig nog heel vitaal en staan nog
volop in het leven.

"en nu staat de teller op ruim 1.700
leden"
Het aantal senioren zal de komende jaren nog toenemen zo is de verwachting. Dat is de uitdaging voor de
VvSB om de komende jaren bij de tijd te blijven en ons
bestaansrecht voor alle senioren in Beuningen waar te
maken. Welke onze plannen zijn maken we bekend in
ons beleidsplan 2021 2025 dat in het voorjaar 2021
zal verschijnen.

belangenbehartiging

In de afgelopen 70 jaar hee de VvSB ook de belangen van de senioren bij de lokale politiek onder de
aandacht gebracht. Politieke partijen en het college
van B W worden op hun verantwoordelijkheid voor
ouderen aangesproken. Komt ouderenbeleid voor in
de verkiezingsprogramma s
Ook de ledenaantallen stegen elk jaar. In 1991 verwelkomden we het 500e lid, in 2000 zijn er 942 leden
en nu staat de teller op ruim 1.700 leden.

U zult begrijpen dat we onze verjaardag niet op feestelijke wijze kunnen vieren. Hopelijk kunnen we volgend jaar op 13 december, wanneer we 71 worden,
wel een feest geven.
Frans Peperzak

De VvSB valt of staat met vrijwilligers die zich willen
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Ja, een verjaardagstaart!
Met 7 kaarsjes, voor elk kaarsje 10 jaar. Maar wat verbergt deze taart
Dat wordt onthuld op 13 december op onze verjaardag.

Kerst 2020: een lichtpuntje in ons leven
Met Oud en Nieuw staat er een nieuw jaar voor de
deur.
Hopelijk krijgen we de kans om ons leven weer
op te pakken.

De maand december moet nog beginnen als deze Cirkel bij u in de bus is gevallen. Het is vroeg donker, de
avonden worden langer. Het worden niet voor niets de
donkere dagen voor kerst genoemd. De traditionele
feestmaand met Sinterklaas, Kerstmis en Oud en
Nieuw staat voor de deur. Een echt familiegebeuren
met gezellig samenzijn en genieten van de sfeer. Dit
jaar wordt alles anders. We kunnen niet zomaar op
bezoek of veel gasten ontvangen. Het gee aan hoe
kwetsbaar we als mens en samenleving zijn dat n
virus de hele wereld ontwricht. Plots kan wat gewoon
was in ons leven, niet meer. Dat zijn sombere gedachten.
Maar december is ook de maand van het licht. Verlichte bomen in de tuinen en kaarsjes in de huizen.
Ook in moeilijke tijden is het van belang de lichtjes in
ons leven te blijven zien. Een mail of kaartje sturen
naar elkaar en in het bijzonder naar alleenstaanden. Is
niet alleen leuk voor de ontvanger maar het sturen
gee ook plezier. Even genieten door te bellen of skypen met de kinderen en kleinkinderen. Een aparte
ontmoeting, aandacht en omzien naar elkaar.

Het bestuur wenst u:

een mooi kerstfeest en een gezond 2021
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Boze reacties

Inloophuis samen met de gastvrouwen, uit voor een
gesprek. Ook wij willen het Inloophuis weer zo snel als
kan openen. Maar, in Coronatijd, wel op een verantwoorde manier.
En wat betre de boze reacties dat gee aan dat leden
betrokken zijn bij het wel en wee van onze vereniging
en dat is prima.
Dat geldt niet alleen voor het Inloophuis. Als u iets
opvalt, vragen hee of u zit iets dwars, laat het ons
weten en reageer naar:
voorzitter@seniorenbeuningen.nl

Naar aanleiding van het sluiten van het Inloophuis
hebben we van een aantal leden een boze reactie ontvangen. Ook wij betreuren het dat we om veiligheidsreden het Inloophuis moesten sluiten. Een moeilijk
besluit omdat we weten dat het voor veel leden een
dagelijks uitje is. Lekker even bijpraten onder het
genot van een kopje ko e.
Wanneer we dit schrijven zijn er e tra Corona maatregelen van kracht en is de L ghe Polder voor personen
boven 18 jaar gesloten.
Zodra het mogelijk is nodigen we de gasten van het

Namens het bestuur
Frans Peperzak, voorzitter

Samen delen maakt gelukkig

2. Ook kunt u iets in de aanbieding hebben dat interessant kan zijn voor een ander. Denk aan hobbyspullen, verzamelitems, waardebonnen, planten. Geen
grote zaken zoals meubels.
Onze website: www.seniorenbeuningen.nl/leden
Daarna inloggen met uw e-mailadres en lidnummer.

In het zicht van de komende feestdagen willen we
onze leden de volgende mogelijkheid bieden:
1. Via onze website kunt u in een afgeschermd
gedeelte, dus niet voor anderen zichtbaar, een verzoek indienen voor contact. Bijvoorbeeld voor een
praatje per telefoon, een bezoekje, een wandeling
maken, samen een kopje ko e drinken, samen handwerken, schilderen, puzzelen of een andere hobby
delen.
Uw verzoek wordt vervolgens zonder uw gegevens op
de website geplaatst. Volgt er een reactie dan krijgt u
per mail of telefoon bericht hoe u met de ge nteresseerde persoon contact kunt opnemen. Alles natuurlijk binnen de coronaregels.
Ine Kemna, secretaris VvSB

Oproep
Gezocht oude foto’s, brieven en documenten van
de VvSB

Laat het ons weten:
secretariaat@seniorenbeuningen.nl

Bij het samenstellen van deze Cirkel is gebleken
dat ons archief nogal wat gaten vertoont.
Hee u op zolder, in een kast of la herinneringen in
de vorm van foto s, artikelen, krantenknipsels e.d.
van de VvSB of misschien de KBO liggen En wilt u
die afstaan
aan de VvSB We kunnen deze ook scannen waarna
u ze terugkrijgt.

U zou ons geweldig helpen. Bij voorbaat onze dank.
Het bestuur
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Onze toekomst: Federatie van Algemene
Senioren Verenigingen (FASv)
Ledenraadpleging

Zoals u weet hee de VvSB per 1 januari 019 het
lidmaatschap van de KBO Gelderland opgezegd.

Daar waren twee redenen voor:
1. KBO-Gelderland blokkeerde de voorgenomen landelijke vernieuwing van Unie KBO en PCOB, de protestantse ouderenbond waarmee landelijk wordt
samengewerkt.
2. De kwaliteit van de dienstverlening in samenhang
met de hoogte van de contributie 15,--/jaar/lid was
onvoldoende.
In een e tra ledenvergadering d.d. 24 juni 2019
stemde de meerderheid van de leden voor de koers
van het bestuur om de vernieuwing voort te zetten.
In de afgelopen twee jaar hee het bestuur allerlei
wegen gezocht om binnen het verband van Unie KBO
en PCOB verder te gaan en de vernieuwing vorm te
geven. Kortgeleden is definitief duidelijk geworden
dat dit een onbegaanbaar pad is en we naar een
alternatieve landelijke organisatie moeten omzien.
Het bestuur heeft er voor gekozen om ons als VvSB
aan te sluiten bij de Federatie Algemene Senioren
Verenigingen (FASv). Daarmee zijn we ook lid van de
Koepel van Gepensioneerden met 300.000 leden. Dat
doen we niet alleen 12 andere Gelderse seniorenverenigingen zetten ook deze stap.

belangenbehartiging op landelijk niveau en biedt ook
ledenvoordelen, zoals de collectiviteitskorting bij
VGZ. Mocht u zich nu al willen ori nteren kijk op:
www.fasv.nl
Helaas moeten we ons KBO/PCOB Magazine gaan
missen. We hebben een goed alternatief gevonden
met het Magazine 50 . We zetten deze stap echter
niet voor we u als lid hebben geraadpleegd. De leden
met een e-mail adres hebben reeds een nieuwsbrief
ontvangen en kunnen via onze site
www.seniorenbeuningen.nl hun stem uitbrengen.
De leden zonder e-mail vinden in deze Cirkel een
stembrief. Zij kunnen met deze stembrief via de post
stemmen. Eind november houden we spreekuur in
de L ghe Polder. U kunt dan vragen stellen en meer
informatie krijgen. Plaats en tijd staan in de Nieuwsbrief en de stembrief.
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en
rekenen op uw steun voor het te nemen besluit.

FASv is een jonge, actieve en open vereniging, opgericht in 2016, en nog volop in ontwikkeling. Er zijn 79
seniorenverenigingen lid van FASv. FASV borgt onze

Het bestuur

Verhalen delen in Bibliotheek Beuningen
Op maandag 7 december is het thema memories .
Er wordt een tijdreis aan de hand van oude polygoonjournaals gemaakt. Iedereen uit de gemeente Beuningen, jong en oud is welkom. In verband met
corona zitten we in de Soos.
Graag tot ziens op 7 december in de soos van het
Dorpshuis vanaf half 11 tot 12 uur. Ko e staat klaar.
www.obgz.nl/agenda

Ken je nog mooie verhalen van vroeger en nu Deel
ze met elkaar in Bibliotheek Beuningen. De Bibliotheek organiseert hier in samenwerking met VVSB
maandelijks een Vertel eens -bijeenkomst om elkaar
te ontmoeten en mooie verhalen uit te wisselen.

Hee u zelf een leuk verhaal over een onderwerp, en
vind u het leuk om een keer te vertellen, meld u dan
aan v ia gcornelissen@obgz.nl
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13:00-17:00

Mededelingen VvSB

13:30-15:00
13:30-15:30

November
02-12 10:00-12:00
02-12 13:30-15:30
04-12 13:30-16:00
04-12 14:00
07-12 10:00-12:00
07-12 10:00-12:00
11-12 10:15-11:15
11-12 12:30-15:30
14-12 10:00-12:00
16-12 13:30-15:30
18-12 13:30-16:00
30-12 13:30-15:30

15:45-17:45

Cursus kunstbeschouwing
(groep 1) De L ghe Polder
Cursus Borduren
De L ghe Polder
Digitaal steunpunt
De L ghe Polder
BowlenOll Round
Cursus kunstbeschouwing
(groep 3) De L ghe Polder
Cursus kunstbeschouwing
(groep 2) De L ghe Polder
oga
De L ghe Polder
Fotoclub De Positieven
De L ghe Polder
Cursus kunstbeschouwing
(groep 3) De L ghe Polder
Cursus Borduren
De L ghe Polder
Digitaal steunpunt
De L ghe Polder
Cursus Borduren
De L ghe Polder

Donderdag
09:30-11:30
10:00-11:30
13:00
13:15-16:30
Vrijdag
09:30-12:00
16:30-18:30

Patchwork / uilten
De L ghe Polder
Fit tafeltennis De L ghe Polder
Cursus Spaans (niveau 4)
De L ghe Polder
Cursus Spaans (niveau 1)
De L ghe Polder
Schilderen
Fit-hockey
Biljarten
Jeu de Boules

De L ghe Polder
De Schoenaker
De L ghe Polder
Het Molenhuis

Bridge VroegOp
De L ghe Polder
Cursus Spaans (niveau 2)
De L ghe Polder

Nieuwe leden
Geen

Overleden leden
Dhr. G.A. Kersjes (aug 2020)
Mevr. J.M.C.C. Obels-van de Water
Mevr. E.M. Swartjes-Sanders
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe
met het verwerken van hun verdriet bij
het verlies van hun dierbare.

n verband met de Corona crisis blij het onzeker
of activiteiten al of niet doorgaan. Voor de actuele informatie kunt u terecht op onze site:
www.seniorenbeuningen.nl

Wekelijkse activiteiten

80/90 jarigen 1 oktober t/m
30 november 2020

Maandag
10:00-11:30
12:30-14:30

Fit-hockey
De Schoenaker
Cursus Engels gevorderden
De L ghe Polder
13:00 Biljarten
De L ghe Polder
15:00-17:00 Cursus Engels beginners
De L ghe Polder
19:30 Online Bridge
Dinsdag
09:00-11:30 Schilderen
De L ghe Polder
10:00-12:00 Walking-voetbal Beuningse Boys
13:00 Biljarten
De L ghe Polder
Woensdag
10:00-12:00 Oldstars tennis TV Ewijk
10:30-12:00
t tafeltennis De L ghe Polder
13:00
Biljarten
De L ghe Polder
13:00-16:00 Breiclub
De L ghe Polder

Mevr. W.J. van Zwambagt-Lam
Mevr. A.W.T. de Heuvel
Mevr. H.I. Holl-van den Kerkhof
Mevr. A.G. van Heek-Luesink
Mevr. J.T. Teunissen-Otten
Hr. W.M. van Rossum
Hr. J.P. Jansen
Mevr. J. Kleine-Smilde
Hr. M.J.H. van Haren
Hr. W.L. Janssen
Mevr. J.H. Weijers-Kuppen
Hr. H.Th. Loermans
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02-10-1930
06-10-1930
13-10-1930
25-10-1930
03-10-1940
06-10-1940
08-10-1940
12-10-1940
17-10-1940
30-10-1940
08-11-1940
15-11-1940

A lgemeen

Colofon
Beuningen

Weurt

Redactie Beuningen:
Kopij: cirkel@seniorenbeuningen.nl

Redactie Weurt:
Ton Zwartjes - Kerkstraat 24
6551 ZZ Weurt - 024 3771047 - 06 4940 7364
Kopij: cirkelweurt@outlook.com

Bestuur:
Voorzitter: Frans Peperzak - 06 5364 9428
Secretaris: Ine Kemna - 06 2646 4633
Pyloon 12 - 6641 MT Beuningen
E-mail: secretariaat@seniorenbeuningen.nl
Penningmeester: Mary van Oort - 06 1569 7579
E-mail: penningmeester@seniorenbeuningen.nl
Bankrekening: NL 13 RABO 0107 2090 71
Ledenadministratie:
Joke van Lith - 06 248 238 04
Kapershof 18 - 6641 JS Beuningen
E-mail: ledenadmin@seniorenbeuningen.nl
Coördinator bezorging De Cirkel Beuningen
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Ziekenbezoek: Annie Verriet - 06 2269 5490
Website: www.seniorenbeuningen.nl

Bestuur:
Voorzitter: Henk van Bergen - 024 677 28 81
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Penningmeester: Sjaak Klaassen - 024 677 50 30
Bankrekening: NL 82 RBRB 0983 8962 32
Ledenadministratie:
Bernadette Faber-Winnemuller - 024 677 62 94
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E-mail: bernadette.faber@gmail.com
Website: www.seniorenweurt.com
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Redactie Ewijk:
Annie Roelofs - Burg. Overmarsstraat 23
6644 CE Ewijk - 06 10 15 80 09
Kopij: cirkel@seniorenewijk.nl

Redactie Winssen:
Harrie Wattenberg - Ir. van Stuivenbergweg 67
6545 AB Winssen - 0487 52 23 55
Kopij: s.m.wattenberg@upcmail.nl

Bestuur:
Voorzitter: Matthieu Roelofs - 06 1347 5966
Secretaris: Bert Peters - 0487 52 20 34
Klaphekstraat 36 - 6644 CN Ewijk
E-mail: secretaris@seniorenewijk.nl
Penningmeester: Klaas Vos - 06 12 84 84 69
Bankrekening: NL 88 RABO 0114 9028 28

Bestuur:
Voorzitter: Jos Elbers - 0487 52 40 80
Secretaris: Cynthia Hanegraaf - 0487 52 16 06
Dr. Nillesenstraat 20 - 6645 AR Winssen
E-mail: h.vermeulen.kbo@gmail.com
Penningmeester: Harrie Wattenberg - 0487 52 23 55
Bankrekening: NL 33 RABO 0158 0075 14

Ledenadministratie:
Hans Spits - 0487 52 53 33
Schoolpad 24, 6644 CP Ewijk
E-mail: ledenbeheer@seniorenewijk.nl

Ledenadministratie:
Cynthia Hanegraaf - 0487 52 16 06
Dr. Nillesenstraat 20 - 6645 AR Winssen
E-mail: info@seniorenwinssen.nl

Website: www.seniorenewijk.nl
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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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