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Muziek en zang
in Corona-tĳd

Foto: Ger Loeffen

Algemeen

We hebben muziek- en koorgezelschappen. Er is een theater, een bioscoop en theater “over en weer” aan
de waal. We kennen meerdere beeldend kunstenaars, popgroepen en inspirerende zangduo’s.
Het is er allemaal!
En straks zullen die allemaal ontwaken en zich vol overgave presenteren aan ons, inwoners van alle vier de
dorpen van de gemeente Beuningen en daarbuiten.
Voor die gelegenheid en omdat het leuk is, zoekt de redactie van De Cirkel naar een

Redacteur ‘culturele agenda’
Elke maand een overzicht van optredens. Elke maand een toelichting op wat komt of een bespreking
van wat er geweest is. Wie komt De Cirkel daarmee opleuken?
Reacties naar redactiecirkel@outlook.com
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Ut kum allemoal goed
Ik word verwacht in het CWZziekenhuis. Zoals velen van mijn
leeftijd ben ik toe aan een nieuwe
heup. Voor de heren chirurgen
een routineklus. In de gang staat
een vitrinekast waarin onder het
heldere licht van halogeen de
diverse modellen als trofeeën van
de moderne chirurgie staan uitgestald. Ik heb gekozen voor een
totale medische knock-out en zal
jullie besparen wat er allemaal
aan mij gefrutseld is.
Het roesje werkte snel en mijn
laatste woorden tegen de chirurg
waren: “Maak er iets moois van.”
Het duurde niet lang voordat de
operatie voorbij was en ik tussen
alle geluiden door, door het geklik
van haar hakjes, mijn vrouw op de
gang hoorde aankomen. Ze legt
haar hand zacht op mijn hoofd en
geeft mij een soort Reiki. Haar
warmte en een klein beetje geur
van thuis brengen rust.
De eerste dag: chirurg, artsen,
verpleegkundigen, roomservice,
bloedprikkers, fysio, stagiaires en
schoonmakers. Alles komt langs
met een vraag of voor een medische handeling.
Met de fysiotherapeut maak ik als
een grote kleuter de eerste stapjes. Na twee nachten in een
ziekenhuisbed wakker liggen heb
ik het wel gehad en na het certificaat ‘plasje doen en traplopen’
mag ik naar huis. Het is inmiddels
winter buiten zodat ik binnenshuis
maar een veilig parcours heb
uitgezet.
Met de krukken laveer ik door
kamer en keuken. Ik maak rondjes
om de salontafel en probeer zo
deftig mogelijk te lopen. Kin
omhoog en borst vooruit.

Wha hedde gij
Het is net na de middag dat ik toch
even naar buiten wil en voorzichtig de voordeur achter mij dicht
trek. Het is inmiddels licht gaan
sneeuwen. Een extra das en muts
maken mij onherkenbaar en transformeren mij tot een langzaam
bewegende figurant in een winters
decor.
Gewapend met mijn twee krukken
loop ik heel voorzichtig door
het nog maagdelijk en niet belopen sneeuwlaagje. Geen strooizout, geen voetstappen, geen
bandensporen, alleen ik in deze
witte stilte.
Zo lopend, de krukken voorzichtig
neerzettend, schrik ik op uit mijn
gedachten. Een voor mij onbekend
persoon met fiets stopt pal naast
mij. Zijn voeten, verstopt in een
paar versleten klompen, worden
breed uitgezet om niet om te
vallen. Een dikke bruinrode wollen
muts waarin zijn door wind en
regen getaand gezicht verstopt zit.
Onder de snelbinders een klein
kistje met wat appelen. “Wha
hedde gij?” is zijn openingsvraag
in vol dialect. “Ik heb een nieuwe
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heup”, antwoord ik een beetje
verbaasd.
“Dhe docht ik al”, zegt hij. Dat had
hij natuurlijk aan mijn krukken en
mijn manier van lopen gezien. “Ik
heb ok inne nije heup”, is zijn
vervolg. “Hij zit er nou vier moanden in. Ik kan wer bijna
alles. Alleen die inne sok. Doar
mot de vrouw nog effe mee
helpen. Mar ut kum allemoal goed
jong.” Voorzichtig plaatst hij zijn
klompen weer op de pedalen en
terwijl hij langzaam, als de grote
onbekende, in het witte decor
verdwijnt hoor ik hem nog een
keer zeggen. “Ut kum allemoal
goed.”
Ik vervolg mijn weg en terwijl ik de
krukken voorzichtig neer plaats
herhaal ik zijn woorden.
Ut kum allemoal goed.
Jan Daanen

Algemeen

En maar hopen dat het goed komt
Vooral op mooie dagen beginnen
de coronamaatregelen te knellen.
Iedereen wil naar buiten en dat is
op zich geen enkel probleem,
zelfs niet in tijden van quarantaine.
Er zijn echter minstens twee zaken
die de gang naar buiten problematisch maken: iedereen wil blijkbaar
naar dezelfde plek en bij mooi
weer zoekt iedereen meer contact.
Parken lopen binnen de kortste
keren vol en we smachten naar
terrassen. De Nederlander is een
terrastijger. De rondfietsende
senior is inmiddels een toeristische speerpunt geworden. De
meest fraaie toertochten kan je
downloaden waarbij niet enkel het
uitzicht maar toch zeker ook het
naastgelegen terras tot deelname
motiveert. En of de regering nou
hard roept of dreigende taal
spreekt: Wij gaan op pad!
Nu de lente doorzet en de temperaturen stijgen zal de drang om
naar buiten te gaan onhoudbaar

blijken. Dus moeten we versoepelen. Dat vindt de regering inmiddels ook. En derhalve zullen,
ondanks de risico’s, de opgelegde
beperkingen langzaam maar zeker
opgeheven worden. Rond Pasen
zal het merendeel van de Nederlanders nog niet gevaccineerd zijn.
En het virus is wellicht weer, in
een nieuwe variant, aan een volgende opmars bezig. Daar helpt
geen moedertje lief aan. Maar de
beperkingen zullen opgeheven,
dan wek bijgesteld worden. “Met
risico’s“, zo zal Rutte er nog bij zeg-

gen. Wetend dat hij in dit land niet
kan opboksen tegen mooi weer en
terras.
In die zin is de coronatijd ook een
periode geweest van geloof, hoop
en liefde. Maar dan in een andere
volgorde. In aanvang overheerste
de liefde en prezen we de zorgmedewerkers de hemel in, vervolgens
wilden we de regering nog wel
geloven dat het goed zou komen.
Echter, in de loop van de tijd verloor de liefde toch wel aan kracht
en verdween het geloof in een
spoedige oplossing achter de horizon. Rest ons nog de hoop.
De hoop zal ons tenslotte door de
crisis helpen, want hoop doet
leven. En de hoop sterft het laatst,
zegt schrijver Peter Waterdrinker.
Want hoop, zo luidt het gezegde,
hoop is het brood voor de ellendelingen. Op het terras zal ik straks
inderdaad een broodje te bestellen en een glaasje. Niet met hoop,
maar dan eerder met iets van hop.
Chris Zaad

Gratis tablets voor ouderen!
Stichting Perspectief heeft ca. 25
tablets van de organisatie Compaan ter beschikking. Vanuit subsidie is het mogelijk dat wij u een
tablet aanbieden, zodat u deze
een half jaar kosteloos kunt uitproberen met ondersteuning van
een (digitale) ouderenadviseur en
een Digi-maatje.
Velen zijn u al voorgegaan en hebben op dit moment contact op
afstand door middel van de tablet.
Wij begrijpen dat digitaal ontmoeten niet op kan tegen fysiek contact, maar in de huidige tijd is het
vooral fijn om onze contacten te

kunnen onderhouden.
Uw kunt veilig en gebruiksvriendelijk beeldbellen met familie en
vrienden
U kunt via Stichting Perspectief
een aanvraag doen voor een
tablet. Vervolgens nemen we contact met u op. Er wordt dan een
bezoek ingepland om u verder te
informeren en we maken de tablet
helemaal gebruiksklaar voor u.
Bent u geïnteresseerd of ken u
iemand waarvoor dit interessant
is? Dan horen wij dat graag!
Stichting Perspectief, Molenstraat
54, Beuningen.
Telefoon: 024 – 6750939.
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E-mail: info@stg-perspectief.nl
Wegens het corona-virus zijn we
op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 13.00 uur.

Algemeen

Tentoonstelling over de pest in Nijmegen

Zodra Museum Het Valkhof weer
open mag, staat er een tentoonstelling klaar over de ziekte de
pest. Het idee om een tentoonstelling over dit onderwerp te
organiseren was er al voordat de
coronapandemie uitbrak maar is
nu des te interessanter.
Het is opvallend hoeveel meer
aandacht er momenteel is voor
boeken waarin het gaat over
besmettelijke ziektes, zoals De
stad der blinden van José Saramago en De pest van Albert
Camus. Het Internationaal Theater
Amsterdam (ITA) heeft de Decamerone van Boccaccio opnieuw
verteld, gebaseerd op de verhalen
die mensen elkaar vertelden
tijdens een quarantaineperiode.

Vanaf 1347 woedt de pest in
Europa. Alleen al bij de eerste golf
sterven 25 miljoen mensen. Bijna
400 jaar lang wordt het leven van
alledag beheerst door een diepge

Alleen al bij de eerste
golf stierven
25 miljoen mensen
wortelde angst. De Zwarte Dood
wordt gezien als een straf van God
of als het fatale gevolg van astronomische fenomenen. Complotdenkers menen dat de ziekte met
opzet wordt verspreid door vijandig gezinde mensen. Het is
niemand duidelijk waardoor de
pest veroorzaakt wordt, hoe de
ziekte zich verspreidt en welke van
de ontelbare maatregelen en
middeltjes die bescherming
moeten bieden daadwerkelijk
effectief zijn.
Pas vanaf de zeventiende eeuw
krijgt de medische wetenschap
meer vat op de oorzaken van de
pest. Pestdokter IJsbrand van
Diemerbroeck staat aan het begin
van deze ontwikkeling. In de jaren
1635-1636 behandelt hij als stads9

geneesheer van Nijmegen talloze
pestlijders. Hij schrijft hierover een
traktaat waarin hij zijn ervaringen
optekent. Met dit traktaat, dat zich
in de collectie van Museum Het
Valkhof bevindt, is Van Diemerbroeck zijn tijd vooruit. Zijn klinische observaties vormen het begin
van een wetenschappelijke benadering van de ziekte. Het groeit uit
tot het belangrijkste boek over de
pest in die tijd.
Het museum laat in De Pest zien
hoe een van de meest verwoestende infectieziekten die ooit de
wereld teisterden zijn sporen heeft
nagelaten in kunst en samenleving. Met meer dan 200 werken
van kunstenaars als Gabriël Metsu,
Albrecht Dürer, Erwin Olaf en
Berlinde De Bruyckere en schrijvers als Dante Alighieri, Giovanni
Boccaccio en Albert Camus
verbindt het museum de geschiedenis van de pest met de
actualiteit.
Op de website van het museum
kun je voorafgaand aan de
tentoonstelling al een aantal
kunstwerken bekijken die in de
tentoonstelling te zien zijn, de
zogenaamde pestparels. Verder is
het mogelijk te luisteren naar een
podcast over de pest.
Joep Mes

Algemeen

Culturele instellingen, kunst en
horeca worden ongemeen hard
getroffen door alle maatregelen
om het Covid-19-virus te bestrijden. En juist dát zijn de sectoren
in onze samenleving die kleur
geven aan ons leven. Er ontstaan
vriendschappen voor het leven en
liefdes bloeien op.
Maar kan dat nu wel en hoe gaat
het in deze moeilijke tijden met
de fanfares en koren? Ger Loeffen
pakte de telefoon en maakte ‘een
rondje langs de velden’.
Erik Fortier is dirigent en muzikaal
leider van 50 Plus Vocals en Vocal
Group Genoot, uit de gemeente
Beuningen.
Fortier heeft zich de afgelopen tijd
zeer verdiept in de mogelijkheden
om ‘online’ te repeteren en loopt
daarmee voorop. Wekelijks zit
een 20-tal leden van ‘Genoot’
achter de computer om met
behulp van Jamulus te repeteren.
Jamulus is een wereldwijd open
netwerk, speciaal voor muziekgezelschappen en koren die live
willen repeteren.
“Dit is een blijvertje. Het virus zal
ons parten blijven spelen. “
Herman van Teffelen, dirigent en
muzikaal leider van NAG uit
Weurt. “Tsja... alles ligt stil. De
jongste leden krijgen wel muziekles online of op school. Verder
probeer ik samen met enkele
leden de moed erin te houden
door wat filmpjes op te nemen
over allerlei onderwerpen. Zo
houden we de waakvlam aan.”
KoMore is een ‘kerkkoor met een
beetje meer’, zoals voorzitter
Anita van den Berg het noemt.
“Ons koor ligt op z’n gat, om het
maar plat uit te drukken”, zegt Van
den Berg. “Via een computer
zingen werkt voor ons niet. We
mogen wel met vier personen in
een kerk zingen. ”

Annelies Roording is voorzitter
van het veertig leden tellende
Popkoor Vision. “We liggen helemaal stil. Wel houden we contact
met elkaar. We hebben even
geprobeerd om met Zoom te repeteren maar dat werkt voor ons niet
zo goed. ”

“Ons koor ligt op z’n
gat, om het maar plat
uit te drukken”
Voorzitter Henk Grisèl van
mannenkoor De Bronzen Stemmen zag het ledental van zijn koor
in het afgelopen jaar slinken naar
30. “Onze nieuwe dirigent
Maarten-Jan Dongelmans heeft
wel veel moeite gedaan om ons
digitaal te laten repeteren maar
die pogingen zijn helaas gestrand.
Winssenaar Leo van Beuningen
van muziekgezelschap Uit Lust Tot
Oefening (ULTO): “Het is kommer
en kwel. Het enige dat we kunnen
en mogen doen is muziekles geven
aan onze jonge muzikanten. . ”
Ook Kees Haafkens vindt het heel
moeilijke tijden. Hij is voorzitter
van het bijna 100-jarige gemengd
koor OBK (Oefening Baart Kunst).
De 22 leden zijn bijna allemaal 80plussers en een aantal van hen
is al 50 of 60 jaar lid.
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Stephanie ter Avest van Amusementskoor Surprise: “Wij
‘zoomen’ eenmaal per 2 weken.
Dat gaat redelijk goed maar
enkele leden willen dat niet. We
houden wel feeling met onze 40
leden.
Zanggroep Splinter is een klein
muziekgezelschap dat winkelend
Beuningen kent van buitenoptredens rond de feestdagen. Anjo
Hogendoorn: “Mijn persoonlijke
motivatie is tot ver onder het
nulpunt gezakt. Splinter ligt stil.”
In september bestaat Our Choice
uit Weurt 25 jaar. Elly de Klein:
“Met een klein groepje van vier
personen zingen we 2 keer per
maand in de kerk in Weurt. Verder
‘zoomen’ we met de repetities.
Gelukkig zijn we nog allemaal bij
elkaar en gezond.”
Naast secretaris is Simone van
Gelder-Awater ook één van de 28
muzikanten van Muziekvereniging
Kunst en Volharding uit Beuningen. “Wij hebben zo lang als maar
mogelijk was en de regels het
toelieten, gerepeteerd. Online
repeteren met 28 muzikanten
tegelijk werkt helaas niet met een
orkest.
Ger Loeffen
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AFZET
APPLAUS
ARABIER
ARMSPIEREN
BALKVERBREDERS
BRUG
DEMONSTRATIE
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GRATIE
HOOGSPRINGEN
HOUDING
INDOORTRAINING
INSPANNING
KAMPIOENSCHAP
KRACHTOEFENING
LEGGERS

TURNWEDSTRIJD
VAARDIGHEID
VOGELNESTJE
VRIJE OEFENING
WAARDERING
WERELDKAMPIOEN

SPIERPIJN
SPREIDSPRONG
SPRINGTOUW
TRAINEN
TRAININGSPAK
TURNTOESTEL
TURNVERENIGING

Wanneer alle woorden kris kras binnen de puzzel zijn weggestreept, blijven er een aantal letters over. Wanneer
u deze in de leesrichting achter elkaar zet levert dit de oplossing op. Deze oplossing correspondeert met de
weergegeven groep woorden.
De oplossing van puzzel 7.3, dient uiterlijk 9 april 2021 binnen te zijn op mailadres sjaakklaassen0908@hotmail.
com dan wel Sjaak Klaassen, Tienakker 45, 6602 HW Wijchen.
Woordzoeker 7.2 leverde 68 goede oplossingen op, deze luidde "eendracht maakt macht".
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:
Wessel van Ewijk
Kapittelweg 21
Weurt

2e prijs gewonnen door:
Frank Leijten
Blatenplak 21
Ewijk

3e prijs gewonnen door:
Rinie Broenland
Mijl 23
Beuningen
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In memoriam

Cynthia Hanegraaf
Op 4 maart jl. is ons bestuurslid Cynthia Hanegraaf na een kortstondig
ziekbed van ons heen gegaan.
Op 11 maart werd er nabij haar
woning aan de Dr. Nillesenstraat
een grote erehaag gevormd om
haar uitgeleide te doen. Cynthia
was 13 jaren lang binnen onze
vereniging een grote steun en
toeverlaat. Ze beheerde niet
alleen het secretariaat en ledenadministratie maar ook daarbuiten
was ze op veel fronten voor onze
vereniging actief. Cynthia was een
echte organisator en regelaar of
zoals ze dat noemen ‘een spin in
het web’. Een prettig persoon om
mee samen te werken; je kon op
haar bouwen. In feite heeft
Cynthia bij alle activiteiten van
onze vereniging een actieve rol
gespeeld. Ze liet het niet bij woorden maar stak zelf de handen uit
de mouwen bij bijvoorbeeld het
Eetpunt, kerstviering, carnaval en
kermis.

Brulto en buurtvereniging de
Katterikken. Niet voor niets heeft
ze in 2018 voor al haar vrijwilligerswerk een koninklijke onderscheiding ontvangen.
Cynthia stond midden in het leven
en stond iedereen met raad en
daad bij. Ze had altijd oog voor het
lief en leed van een ander. Haar
heengaan is een enorm gemis
voor de Winssense gemeenschap.
Wij wensen Piet, Chantal, Marco,
Kai, andere familie en kennissen
veel sterkte om dit grote verdriet
te dragen.

Binnen het Winssense verenigingsleven heeft ze tal van functies
vervuld. Niet alleen bij onze
vereniging maar ook bij het Jeugdvakantiewerk, Peuterspeelzaal,
Vrouwen van Nu, Zorgcentrum
Alde Steeg, Zorgcentrum Overmars, ULTO en de Zonnebloem.
Daarnaast was ze actief bij het
koor Vita Nuova, dweilorkest
15
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Afscheid koor Vita Nuova
tocht, organiseerden een sportmiddag of speelden midgetgolf of
jeu de boules, met daarna een
lekkere barbecue.

Foto uit 1974 t.g.v. afscheid pastoor Goette

Lang is er in de katholieke kerk
alleen gezongen door heren, zo
ook in Winssen. Maar het zou
Winssen niet zijn als daar ook
geen dameskoor ontstond. In de
jaren 70 werd besloten om er één
koor van te maken. De naam van
het koor werd Vita Nuova, vertaald
in het Nederlands: ‘Nieuw Leven’.
Jo Litjens, lid van het herenkoor,
was de bedenker van deze naam.
Als Vita Nuova waren we actief
zowel in de kerk als daarbuiten.
We zongen alle diensten in de kerk
zoals de Heilige Missen in het
weekend, uitvaarten, huwelijks- en
jubileummissen, en ook met
Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en
Kerstmis. Met kerst was er ook
een kerstconcert. Vaak alleen door
Vita Nuova verzorgd maar ook met
ULTO, de Bronzen Stemmen of een
ander koor. Altijd aanwezig was de
laatste jaren het jongerenkoor. In
2012 hebben we als Vita Nuova
het laatste kerstconcert gegeven.
ULTO heeft het kerstconcert toen
van ons overgenomen en tot de
kerksluiting in 2020 uitgevoerd.
Ook op 4 mei met de dodenherdenking leverden wij jaarlijks onze
bijdrage. Wij zouden zelfs na de
opheffing van het koor de herdenking in 2020 opgeluisterd hebben
maar dat ging wegens corona niet
door. In Beuningen hebben we een

enkele keer de dodenherdenking
opgeluisterd. Op de tweede zaterdag in september gingen jarenlang
dames van ons koor met de
Wijchense en Beuningse processie
mee naar Kevelaer om daar de
Heilige Mis mee te zingen.
Rond 22 november werd elk jaar
St. Cecilia gevierd, de patrones van
de muziek. We begonnen altijd
met een Heilige Mis op zaterdag
waar de parochianen maar zeker
de nabestaanden van overleden
koorleden bij uitgenodigd werden.
Weinig belangstelling van de parochie heeft ons doen besluiten deze
Heilige Mis later te laten vervallen.
Er was er een uitgebreide lunch bij
De Arend of in De Paulus. Na de
lunch een gezellige doe-middag
met een borrel tot 17.00 uur en
dan ’s avonds rond 20.00 uur met
partner naar het avondfeest. Bij
het ouder worden van onze leden
hebben we ervoor gekozen om het
Ceciliafeest zonder avondfeest te
organiseren. Behalve deze feestdag hadden we elk jaar een uitje.
We maakten een busreis of fiets-

Toen we nog heel goed bij stem
waren, dus jaren geleden, hebben
we meegedaan aan concoursen.
Mooi maar spannend. Wij vol
zenuwen maar onze dirigent
Arnold Tromp nog meer. Extra
repetities en extra geconcentreerd
op deze avonden. Maar het was
niet voor niets, we kwamen altijd
als een van de besten uit de strijd.
We hebben in de loop der jaren
veel leden gehuldigd: 25-40-50-6070 jaar koorlid. De heren kregen
van de Gregoriusvereniging een
medaille en oorkonde; de dames
kregen een aandenken, gemaakt
door tingieterij uit Alphen.
Als dirigent, organist en leider
heeft Arnold Tromp dit koor heel
veel jaren begeleid en in stand
gehouden, tot begin 2020. We
hebben toen met hem en onze
hulporganist Jan Hermens de laatste dienst in de kerk gezongen. Na
de Mis hebben we tijdens een
heerlijke brunch afscheid genomen van Vita Nuova. Het is een
mooie afsluiting geweest. Gezien
de gemiddelde leeftijd was de sluiting van de kerk een mooie reden
om afscheid van elkaar als koor te
nemen. Even daarna is corona
gekomen en zouden we niet meer
hebben mogen zingen, dus het is
Riet de Graaf
prima zo.

Bestuur weer compleet
Ons bestuur is aangevuld met de volgende personen:
• Gerard Gradussen wordt voorzitter, in plaats van Jos Elbers.
• Ria van Beuningen zal het secretariaat voor haar rekening nemen.
• Gerry Smits komt er als bestuurslid bij voor de ledenadministratie
• Gerda Schiks zal Ans Kersten bij de bingo assisteren
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Winssen

Hoe is het nou met...
In deze nieuwe rubriek willen we graag iets vernemen van ‘oude’
bekende Winssenaren. Winssenaren die om welke reden dan ook
ooit ons dorp verlaten hebben en elders hun leven hebben voortgezet. Wie waren het ook alweer? Wat weten we nog van hen? En
vooral: hoe is het nu met hen? Heeft de keuze goed uitgepakt?
Denken ze nog wel eens aan Winssen en aan wie of wat met name?
We zijn benieuwd naar hun nieuwe bestaan: want eens een Winssenaar, altijd een Winssenaar.

Jos en Helma Schulze
deel 1

Wij werden verrast door het
verzoek een kleine samenvatting
te geven van ons leven in Winssen
en nu in Portugal. Wij voldoen
graag aan dit verzoek omdat Winssen van al die plekken waar we
gewoond hebben een bijzondere
plaats in ons hart heeft veroverd.
Hoe kwamen we eigenlijk in Winssen terecht? In 1987 stond een
advertentie van een makelaar in
de krant over een oude dijkboerderij die te koop stond. Wij gingen
kijken en werden – hoewel de
omschrijving ‘oude’ zeer zeker niet
onterecht was – er meteen
verliefd op. Heel apart vonden we
ook de zonnewijzer die in het jaar
1789 in de voorgevel verwerkt
werd. De plek: vrijstaand, aan c.q.
gedeeltelijk in de dijk, sprak ons zo
aan dat we de bouwkundige staat
van het huis voor lief namen.

Dit konden we doen omdat
Helma´s vader die aannemer was,
na overleg toezegde dat hij ons
zoveel mogelijk zou helpen met de
restauratie van het pand. Dus
werd het huis gekocht en wij op
naar Winssen.
Helma was onderwijzeres aan een
basisschool in Wijchen, Jos werkzaam in het bedrijfsleven met
banen waarbij hij tot 85% van de
werktijd over de hele wereld
reisde. Hoe gek kun je zijn om
ondanks die drukke banen aan
zo´n project te beginnen. Naast
onze banen werd de verbouwing
van ons huis met hulp van o.a.
buurtgenoten na drie jaar van
ploeteren, bloed, zweet en tranen
voltooid en toen hadden we ons
‘Paradijs’. We kwamen er pas
nadat we het huis gekocht hadden
achter dat het huis de naam ‘Het
Paradijs’ had.
Het leven in Winssen heeft bij ons
onvergetelijke indrukken achtergelaten. Ons contact met de Winssenaren begon eigenlijk pas nadat
we reeds een jaar intensieve
restauratiewerkzaamheden achter
de rug hadden. We woonden er
pas en het staat ons bij als de dag
van gisteren dat de bel ging en er
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iemand aan de deur stond die ons
welkom heette in de buurt van de
Torenuilen. Tijdens het bezoek
bleek het Wiel Bijmans te zijn. We
kletsten heel gemoedelijk onder
het genot van een paar halve liters
bier per persoon. Tijdens het
gesprek werd Wiel echter steeds
onrustiger en we waren verbaasd
omdat we niet wisten waarom.
Pas veel later kwamen we erachter
dat zijn blaas de hoeveelheid bier
niet aan kon maar dat hij niet
durfde te zeggen dat hij van het
toilet gebruik wilde maken. Uiteindelijk namen we afscheid met de
toezegging dat we, wanneer we de
meest dringende verbouwingswerkzaamheden achter de rug
hadden, wel een keer bij de buurtvereniging de Torenuilen op
bezoek zouden komen.
Ons eerste bezoek aan het honk
van de Torenuilen, toen nog gevestigd in de voormalige lagere
school, was een hele ervaring: met
name de vriendelijkheid en de
hartelijkheid waarmee we door
iedere buurtbewoner ontvangen
werden. Het hoogtepunt van die
avond was zonder twijfel het
moment dat wij gedoopt werden
als ‘Adam en Eva van het Paradijs’.
Jos en Helma

Ewijk

Vereniging van Senioren
Ewijk
We leven in een moeilijke tijd wat
veroorzaakt wordt door het coronavirus. Er zijn weinig tot geen
evenementen mogelijk.
Ook ons ledenaantal loopt langzaam terug. Er ontvielen ons de
afgelopen tijd flink wat leden en
het afscheid nemen verliep anders
dan misschien gewenst. We leven
mee met de nabestaanden.
De aanwas van nieuwe
leden blijft achter
Om te proberen nieuwe leden te
werven heeft het bestuur bedacht
de leden van de vereniging hierbij
in te schakelen. Voor een nieuw
aangebracht lid ontvangt de
aanbrenger, die uiteraard wel al lid
van de vereniging moet zijn, een
tegoedbon van Jan Linders van
€ 7,50. Het nieuwe lid krijgt als

welkomstgeschenk het kaart/
kwartetspel van de gemeente en
gaat pas in 2022 voor het eerst
contributie betalen.
Aanmelden
Voor het aanmeldingsformulier
kunt u contact opnemen met Hans
Spits die de ledenadministratie
van de vereniging beheert. Op de
website van de vereniging (www.
seniorenewijk.nl) kunt u ook zelf
het aanmeldingsformulier
downloaden.
Als het nieuwe lid het formulier
met pasfoto (voor de ledenpas)
volledig ingevuld heeft ingeleverd,
wordt de tegoedbon bij het
aanbrengende lid bezorgd.
Het bestuur hoopt dat deze actie
flink wat nieuwe leden oplevert.
Het bestuur

Agenda

Alle actviteiten – ook biljarten en inloophuis – zijn vanwege de coronamaatregelen voorlopig gestopt.

Verenigingsnieuws
Ledenadministratie
In de afgelopen periode zijn de volgende personen overleden:
mevrouw P.C.T. Arts-Hock en de heer A.A. Jacobs. 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 om vergissingen te voorkomen, aan: Hans Spits,
Schoolpad 24, 6644 CP Ewijk, e-mail: ledenbeheer@seniorenewijk.nl
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Ewijk

Koorlid in coronatijd

Al sinds de allereerste noot ben ik
lid van Amusementskoor Surprise
uit Ewijk. Op 19 februari 1991
vond de eerste repetitie plaats in
de hal van de toenmalige basisschool De Duivendonck. We waren
al meteen met 30 leden en dat
groeide de eerste jaren door, tot
wel 75 leden in 2001. Dat waren er
eigenlijk ook weer te veel want
nergens hadden ze zo’n groot
podium dat we er met ons allen
op pasten. In de loop van de jaren
daarna liep het ledenbestand langzaam terug naar een min of meer
constant aantal van 35 tot 45
personen.
In de eerste 29 jaren van ons
bestaan hebben we vele keren
opgetreden, voor hele kleine
groepjes in verzorgingstehuizen
tot in een compleet uitverkochte
Stadsschouwburg in Nijmegen ter
gelegenheid van de viering van
ons tweede lustrum.

De voorbereidingen voor een
nieuw concert vanwege ons
30-jarig jubileum in 2021 waren
ook al in volle gang. En toen
verstomden een voor een alle
koorstemmen in de hele wereld
want het coronavirus drong zich
langzaam aan iedereen op.
Hoewel het heel erg jammer is dat
we niet meer kunnen repeteren en
zingen, mis ik ook de sociale
contacten met de andere koorleden. Want het is toch ook vooral
een wekelijkse ontmoeting met
gelijkgestemden.
Gelukkig is onze dirigente Kim niet
voor één gat te vangen en organiseerde zij razendsnel een digitaal

En wat te denken van ons muziektheaterspektakel B.O.L., in april
2016 in het Agora Theater in
Druten, alweer 5 jaar geleden?
Wat hebben we ervan genoten!
En nu? Ons laatste optreden was
tijdens het Kerstsprookjesfestijn in
Wijchen in december 2019.
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account zodat we elkaar toch
regelmatig kunnen ‘zien’ tijdens
het Zoom-Zingen. Het is natuurlijk
maar surrogaat voor de echte
repetities maar hiermee houden
we de sociale contacten in ieder
geval een beetje in stand want
vooral daaraan heeft iedereen nu
behoefte.
En wanneer we weer echt mogen
repeteren en of we dan opnieuw
moeten leren om samen te
zingen? Wie het weet, mag het
‘zingen’…
Met muzikale groet,
Annie Roelofs

Ewijk

Vrienden van Waelwick
In stilte verdwenen - deel 3

Rommelmarkt
In het begin werden er per jaar
drie rommelmarkten gehouden.
Een rommelmarkt was nieuw in de
omgeving en de belangstelling om
gebruikte spullen en huisraad te
brengen, was groot. Alles werd in
ontvangst genomen, gesorteerd,
zo nodig gerepareerd en schoon
gemaakt zodat het klaar was voor
de verkoop. Ook daarvoor was
steeds veel belangstelling. De
inname en het sorteren gebeurde
in de fietsenstalling van Waelwick.
In de winter was dat werken in de
vrieskou. De gesorteerde spullen
werden in dozen verpakt en opgeslagen. Er waren allerlei categorieën: grote spullen, elektra,
glaswerk, keukenspullen, mooie
spullen, kleding, gereedschappen,
boeken, platen en cd’s, schilderijen en meubels, en diversen.
Waelwick omgetoverd
De rommelmarkt was drie keer per
jaar, op zaterdag en op zondag. In
overleg met Waelwick werden de
Binnentuin, de therapieruimte en
de aanbouw omgetoverd naar een
rommelmarkt. Op vrijdag werd
begonnen met het klaarmaken van
de markt. De ruimtes werden leeggemaakt en gevuld met rijen tafels
waar de spullen op uitgestald
werden. Er werd altijd nauwlettend rekening mee gehouden dat
alles toegankelijk was voor rolstoelers en dat bewoners de rommel-

markt gemakkelijk konden
bezoeken. De verkoop van de
meubels vond plaats in de noodlokalen van de oude school. Steeds
opnieuw was dit een enorme
operatie. Telkens weer was er een
grote ploeg vrijwilligers die de
markt inrichtte. Er was ook een
ploeg vrijwilligers die achter de
kramen stond. Er waren mensen
die de catering verzorgden en
mensen die zorgden dat de markt
er steeds netjes uit bleef zien.
Zondags na 17.00 uur, als de markt
afgelopen was, werd het onverkochte ingepakt en opgeruimd.
Weer verzorgd door een ploeg vrijwilligers. Na het werk een gezellig
hapje met een drankje. ’s Avonds
was in het verpleeghuis niet meer
te zien dat er een rommelmarkt
gehouden was.
Veranderende tijden
Een paar maanden later werd alles
weer tevoorschijn gehaald en was
er weer een rommelmarkt.
De rommelmarkt was destijds een
nieuw initiatief en liep als een
trein. De belangstelling was steeds
enorm. De Vrienden en alle vrijwilligers konden steeds trots zijn op
de opbrengsten.
In de tijd veranderde Waelwick.
Voor dementerende bewoners
werd Klein Waelwick gebouwd.
Meer eigentijds in de veranderende zorgvraag. Waelwick werd
een revalidatiekliniek.
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In dat veranderproces waren tal
van aanpassingen nodig en de
Vrienden van Waelwick zijn steeds
in overleg gebleven met Waelwick
om mee te gaan met de
veranderingen.
Na de komst van BijWa nam het
bijzondere karakter van de
rommelmarkt af. Parallel met de
veranderingen binnen Waelwick
werd de rommelmarkt afgeschaald
naar tweemaal per jaar. Met de
verkoop van de oude school stopte
de meubelverkoop. Toch bleef de
rommelmarkt succesvol.
Gaandeweg de tijd nam het aantal
vrijwilligers af en werd het een
hele toer om de markt in te richten. Een markt inpassen in de
revalidatiekliniek werd lastig.
Daarbij was de doelgroep van de
Vrienden sterk verkleind. Reden
voor de Vrienden om te besluiten
in 2010 nog eenmaal een grote
uitverkooprommelmarkt te
houden en er daarna mee te
stoppen.
Corona
Toen kwam corona. Vanwege
corona moest Zorggroep Maas en
Waal (zMW) een speciale Covid19-afdeling klaar maken binnen
Waelwick. Deze is gemaakt op
afdeling 3 die tot dan in gebruik
was als opslag. Afdeling 3 moest
leeg waardoor de opslagruimte
van de spullen voor de rommelmarkt binnen een week ontruimd
moest zijn voor opslag door zMW.
Met grote spoed zijn alle spullen
verkocht, weggegeven of anders
weggedaan. Daarmee was de
opzet van een laatste spectaculaire rommelmarkt van de baan.
Toon van Wezel

Beuningen

Muziekvereniging Kunst en Volharding
het laatste decennium meer
gericht op het geven van concerten. Marcheren door de straat
zoals vroeger is niet meer van deze
tijd en past ook niet meer in de
visie van de vereniging. De vereniging streeft naar vernieuwende
concerten voor de gehele gemeenschap, voor jong en oud. Geen
hoempapa maar muzikale avonden met prachtige klanken en
uiteraard veel gezelligheid.

In 1934 was er in Beuningen een
grote behoefte om amateurmuziek te gaan spelen. Enkele muziekliefhebbers kwamen bijeen in
Café de Vrijboom om een mondharmonicaclub te vormen. De
animo om een fanfareorkest te
starten bleek echter veel groter.

ensemble en de fanfare verzorgden maandelijks diensten in de
parochiekerk. Het ensemble hield
in 2012 op te bestaan, om in 2018
weer te herrijzen met meerdere
optredens, zoals bij het
Dickensfestival in Druten.
De muziekvereniging heeft zich

En zo geschiedde: Fanfare Kunst
en Volharding werd opgericht. Het
orkest gaf concerten, werkte
samen met de plaatselijke toneelvereniging en verzorgde diverse
buitenoptredens.
In 1965 breidde het gezelschap
zich uit met een tamboerkorps dat
geheel uit dames bestond. Vanaf
1970 stroomde er meer jeugd in
en zagen we de eerste dames in
het orkest en de eerste heren bij
het tamboerkorps.
Rond 1994 kreeg Kunst en Volharding haar eigen ensemble. Het
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Concerten
In 2004 veranderde het tamboerkorps in de slagwerkgroep waarbij
het accent meer kwam te liggen
op melodische slagwerkmuziek. In
de afgelopen jaren heeft de slagwerkgroep een aantal speciale
concerten gegeven, de BAM!concerten. Bij deze concerten
zoekt de groep de samenwerking
met koren, zangers en andere
muzikale groepen. De BAM!-

Beuningen

concerten staan garant voor een
spetterende muzikale avond, een
echt avondje uit.
Ook het orkest vernieuwt en wil
de concertdeuren openen voor
iedereen! Zo werd er een aantal
keren het Winterconcert in de H.
Corneliuskerk gegeven. Een sfeervol concert rondom de feestdagen,
met klassieke muziekstukken
speciaal gecomponeerd voor
fanfareorkesten. Daarnaast geven
zij optredens in samenwerking
met zangers, koren en dans- en
toneelgezelschappen. Zo werd ter
ere van het 85-jarig bestaan van
de muziekvereniging een aantal
keren de kindervoorstelling Peter
en de Wolf uitgevoerd met verteller en een jeugddansgroep van
Marcella Moves.
Corona en toch muziek maken
In het afgelopen coronajaar zijn de
repetities een tijdje voortgezet
met inachtneming van alle coronamaatregelen. Concerten moesten
helaas afgezegd worden. In de

periodes dat er helemaal niet
meer gezamenlijk gerepeteerd kon
worden, is er gekeken naar alternatieve oplossingen. Nu wordt er
thuis individueel gerepeteerd en
nemen de muzikanten hun
muziekpartij zelf op. Deze individuele opnames worden vervolgens door de dirigent
samengevoegd en zo is er toch
één orkeststuk. Het orkest heeft

Geen hoempapa, maar
muzikale avonden
met prachtige klanken
op deze manier een digitale
bijdrage kunnen leveren aan de
gemeentelijke Dodenherdenking
van 2020, alsook een kerstgroet en
recent een stuk voor Valentijnsdag
opgenomen.
Plannen
In 2021 hopen slagwerkgroep en
orkest snel weer de repetities te

kunnen hervatten. Ook hopen zij
weer concerten te kunnen organiseren voor een zaal vol publiek!
Het orkest wil rondom de kerstdagen de ‘Kerstpassion’ uitvoeren. In
het voorjaar van 2022 volgt een
speciale Songfestival-avond, indien
mogelijk een Bevrijdingsfeest voor
senioren en concerten voor de
slagwerkgroep.
Het orkest en de slagwerkgroep
hebben altijd ‘een stoel vrij’ voor
nieuwe muzikanten of ‘herintreders’.
Ook hoopt de vereniging weer
nieuwe leerorkesten op te kunnen
starten: iedereen moet de gelegenheid krijgen muziek te maken.
Bij voldoende aanmeldingen
worden ook groepslessen gegeven
en kleine orkesten opgericht.
Informatie voor beginnende en
wat meer ervaren muzikanten is te
verkrijgen via
info@kenvbeuningen.nl
Marjolijn in ’t Panhuis en Simone
van Gelder

Een koor in winterslaap
’t Koor in Beuningen is een koor
van 50plussers. We zingen voornamelijk Nederlandstalige, populaire liedjes. Het was en is een
hechte club met veel gezelligheid
in de derde helft.

in een winterslaap te gaan.
Ook al is het voorjaar nu aangebroken, we kunnen nog niet terug
naar de fysieke repetities. Het
aantal leden is inmiddels met een
derde teruggelopen. De leden die

Tot vorig jaar maart hadden we
tachtig leden. We repeteerden tot
dat moment elke maandagmiddag
in De Lèghe Polder en traden twee
of drie keer per jaar op. In de
eerste coronagolf hebben we een
tijd niet samen kunnen zingen,
daarna zijn we eerst ‘aangepast’
op 1,5 meter en later online
verder gegaan. In december
hebben we besloten om, ook
omdat het repeteren via een
beeldverbinding niet goed werkte,

Het was en is een
hechte club met veel
gezelligheid in de
derde helft
’t Koor trouw zijn gebleven,
hebben geen contributieplicht tot
we weer aan de gang kunnen. Het
bestuur probeert ondertussen het
contact met de leden warm te
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houden met een koorkrant, kerstsurprises, een verrassingspakket
voor jarigen met een kroonjaar en
een verjaardagskaart voor de
overige leden.
We betalen onze dirigent in deze
periode gedeeltelijk door omdat
we hem graag voor ons koor willen
behouden. Ook onze begeleider
op de piano, Andre Haverkort,
hopen we weer snel in De Lèghe
Polder te treffen. Dan kunnen we
ook nieuwe, jongere leden gaan
werven. We denken en hopen dat
we in mei weer samen kunnen
zingen en in de foyer van het
buurthuis samen een drankje
kunnen nuttigen.
Hans Crezee

Beuningen

Samenwerking Dijkmagazijn en
Senioren Beuningen
zijn heeft daarvoor materialen en
spelletjes genoeg in huis.

De VvSB wil meer activiteiten
‘buiten’ organiseren voor haar
leden. Dat hoeft niet per se
natuurgericht te zijn. Beweging,
ontspanning en creatieve activiteiten behoren tot de mogelijkheden. Of wat te denken van
activiteiten op klimaatgebied of
biodiversiteit, of de loop van de
Waal door de eeuwen heen?
‘Buiten’ is een fascinerende
uitdaging.
Om dit structureel aan te bieden is
samenwerking gevonden met Het
Dijkmagazijn, het bezoekerscentrum op de dijk. En om te horen
wat senioren voor activiteiten
wensen, is er in oktober een
oproep geplaatst in De Cirkel om
mee te denken. Zeven enthousiaste leden van de Vereniging voor
Senioren Beuningen werken
inmiddels al mee aan een nieuwe
opzet voor buitenactiviteiten.
Tijdens de eerste bijeenkomst in
december hebben zij volop ideeën
geopperd, met Het Dijkmagazijn
als uitvalsbasis.

deren, bloemschikken of koken
met wilde planten. Ook een bewegingsprogramma buiten staat op
de wensenlijst om verder uit te
werken. Natuur komt uiteraard
ook aan bod. Bijvoorbeeld voor de
al bestaande wandelclubs. Die
willen graag meer kennis opdoen
over wat er buiten te zien en te
beleven is. Sommige leden willen
zich inzetten voor milieu en biodiversiteit: welke planten en dieren
komen er in Beuningen voor, hoe
gaan we dat verbeteren? Voor
oppas-opa’s en -oma’s is de wens
geopperd voor een serie activiteiten om samen met kleinkinderen
er op uit te trekken. Het Dijkmaga-

Elkaar ontmoeten is het uitgangspunt. Een van de wensen is
bijvoorbeeld samen creatief aan
de slag gaan met fotografie, schil31

Denk mee, doe mee
De eerste bijeenkomst was een
verkenning onder leiding van
Stichting Perspectief. Zo gauw de
coronamaatregelen het toelaten
volgt een tweede bijeenkomst om
de ideeën verder uit te werken tot
een subsidieaanvrage. Wie zich
aangesproken voelt en mee wil
denken is van harte welkom.
Expertise door werk en/of hobby’s
geeft nieuwe invalshoeken die
voor anderen interessant zijn. Er is
plaats om de concrete series activiteiten verder uit te werken. Ook
voor een coördinatiegroep die op
termijn zelfstandig gaat functioneren zijn mensen welkom. Het doel
is om tot een ‘buiten’aanbod te
komen voor én door senio
Voor meer informatie en
aanmelden:
Het Dijkmagazijn
William van den Akker
dijkmagazijn@hetnet.nl
024-6777000

Beuningen

Eindelijk: bouwen op de Asdonck
Het Asdonck-terrein aan de Van
Heemstraweg is een mooie locatie aan de rand van het centrum
van Beuningen, goed bereikbaar
en dichtbij het groen van het
oeverwallengebied, de dijk en de
uiterwaarden.
Sinds de jaren negentig zijn er verschillende plannen voor dit terrein
geweest. Dit leidde tot een
gebouw met bioscoop, restaurant
en kantoren. Voor het terrein oostelijk daarvan werden plannen
gemaakt maar dit leidde niet tot
een invulling. De gemeente heeft
vorig jaar december het bestemmingsplan vastgesteld waardoor
de bouw van appartementen
mogelijk wordt. Het lijkt er nu echt
van te komen. Maar eerst de
geschiedenis van het terrein.
Historie
Gottfried van Asdonck kocht rond
1270 het grondgebied ter grootte
van 60 morgen (=ca. 54 hectare)
tussen Beuningen en de Waal. Hij
bouwde zijn hoeve tegenover de
kerk van Beuningen. Al vóór 1355
is het domein overgegaan naar de
Heer van Oy te Millingen aan de
Rijn. Het landgoed is, ondanks de

diverse eigenaren, tot in de 18de
eeuw één geheel gebleven.
Daarna is het langzaamaan verkaveld. Het gebied, dat zich langs de

Appels en vooral
Asdonckse kersen
kregen in de 18e en 19e
eeuw bekendheid
Waal voorbij Weurt uitstrekte tot
aan de stadsgrens van Nijmegen
(nu het Maas-Waalkanaal), werd
vooral in de 18e en 19e eeuw

gebruikt voor fruitteelt. Daarvan
kregen appels en vooral Asdonckse kersen bekendheid.
Hendrikus Antonius Verstraaten
was in 1856 bierbrouwer in Beuningen. Rond 1880 nam zoon Willem Verstraaten de brouwerij over.
Willem Verstraaten was naast
brouwer ook van 1901-1923 burgemeester van Beuningen.
In 1911 werd de Naamlooze Vennootschap Verstraaten’s Bierbrouwerij, Geleifabriek en Fruitfabriek
“De Asdonck” opgericht, vernoemd naar het landgoed waarop
onder andere ook de brouwerij
was gevestigd. Waarschijnlijk heeft
het grondstoffentekort als gevolg
van de Eerste Wereldoorlog ertoe
doen besluiten om de brouwactiviteiten te staken. Vanaf 1919 ging
het bedrijf verder als Vruchtenconservenfabriek en fruithandel. Tot
2006 was in de jamfabriek een
sportschool gehuisvest. Deze is
gesloopt voor de nieuwplannen.
Villa de Asdonck werd in 1968
gesloopt voor de verlegging van
de Van Heemstraweg. Volgende
keer meer over de nieuwbouwplannen op de Asdonck.
Informatie en foto’s: Beuningen in
Beeld en Oud Beuningen
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5-daagse reis Ootmarsum
van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september 2021
door de prachtige synagoge van
Enschede.
Kosten: € 300,- voor leden en
€ 320,- voor niet-leden. Toeslag
eenpersoonskamer € 40,-.
Voor deze prijs ontvangt u 2x koffie of thee met gebak op de heenreis, 4 overnachtingen in Stadshotel Ootmarsum inclusief ontbijt en
diner en een 3-gangen diner op de
terugreis.
Bijkomende kosten: Reis- en/of
annuleringsverzekering (u dient
deze desgewenst zelf - via uw bank
of verzekeringsinstantie - af te sluiten), lunches en entreegelden.
We krijgen wat meer lucht. Straks
is iedereen die dat wil, gevaccineerd en kunnen we weer op reis.
Als dit vanwege corona onverhoopt niet zo is, dan kunnen wij
de reis tot een maand voor vertrek kosteloos annuleren. Vandaar dat wij het aangedurfd hebben om voor dit jaar een meerdaagse reis te organiseren.
De reis gaat naar Ootmarsum
(Ov.), een pittoresk stadje met vele
kunstgalerieën en verschillende
musea. Wandelend door het
authentieke Ootmarsum geniet je
van de gezellige sfeer en ontdek je
het gevarieerde winkelaanbod.

U verblijft in het Stadshotel Ootmarsum. Dit familiehotel ligt in het
centrum van Ootmarsum. Het
hotel beschikt over een lift, restaurant, zitruimte met bar en terras.
De kamers beschikken over een
telefoon, televisie en een badkamer met douche en toilet.
Gedurende deze reis staat o.m. op
het programma:
Ootmarsum. U kunt op eigen gelegenheid het centrum verkennen of
- als u dit wilt - deelnemen aan
een stadswandeling met gids. Een
bezoek aan een galerie is zeker
aan te bevelen.
Bezoek ook op donderdagmorgen
de markt in Ootmarsum.
Osnabrück (Dld.). Een mooie stad
met een gezellig centrum. U heeft
voldoende tijd om rond te kijken,
te winkelen of gezellig te lunchen.
Staphorst en Giethoorn. In
museum Staphorst wordt een klederdrachtdemonstratie gegeven.
Aansluitend naar Giethoorn, het
Venetië van het Noorden.
Enschede. Geniet van het gezellige
centrum van Enschede. U kunt ook
deelnemen aan een rondleiding
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Aanmelden: bij voorkeur via e-mail
vóór 15 april a.s. bij Jo Repping:
jharepping@gmail.com Telefoon
024 6771742 / 06 51663878.
Vermeld op de aanmelding duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en lidnummer.
Aan voorschot vragen wij € 100,p.p. Betaling via rekeningnr. NL61
RABO 0101 7928 91 t.n.v. Vereniging van Senioren Beuningen, afd.
Reizen.
Het restant betaalt u uiterlijk
1 augustus a.s.
Voor deze reis kunnen ook leden
van de andere seniorenverenigingen in de gemeente Beuningen
zich aanmelden.

Beuningen

Op de uitkijk...

Mondkapje

Je valt er niet meer mee op. Op
straat en in de winkel is iedereen
eraan gewend.
Je weet niet beter of dat ie op
moet. Vrienden en bekenden
worden onherkenbaar. In de
supermarkt lijkt het wel een bal
masqué. Ik heb het over het
mondkapje.
Maandenlang was er in Nederland
discussie over het dragen van het
ding. De wetenschappers en deskundigen waren het niet eens. Het
dragen van het mondkapje zou
niet helpen tegen het coronavirus.
Nou, in Duitsland, Frankrijk en
China werd het kapje anders volop
gedragen en was het in winkels en
soms zelfs buiten op straat verplicht. Uiteindelijk werd de knoop
door de overheid doorgehakt en
werd het ook in Nederland een
verplichte klederdracht.

Je ziet ze inmiddels in alle soorten
en maten. Fel gekleurd, met
afbeeldingen en wijze spreuken.
Wilt u er een met tijgerprint of
bloemetjes? Alles is mogelijk! Of
maak ‘m zelf van een oude theedoek. Zoek een patroon en kruip
achter de naaimachine.
Maar ook de commercie zag er
brood in en heeft toegeslagen. Er
is een hele industrie ontstaan met

kapjes van bekende merken, passend bij je outfit. Maar er wordt
ook reclame mee gemaakt. Een
kapje met de vlag van de Achterhoek, je provincie of Nederland.
Maar ook BN’ers pronken er mee.
Koning Willem-Alexander draagt
er een: koningsblauw met koninklijk logo. Ze zijn ook verkrijgbaar
met het logo van je eigen voetbalclub of de naam van jouw
gemeente. Kortom, het is een deel
van je identiteit geworden. Ik zie
aan uw kapje wie u bent. Zo mijmerend kreeg ik een idee.
Zou het niet prachtig zijn als alle
inwoners van 18 jaar en ouder van
de gemeente een mondkapje met
het gemeentelijke logo zouden
krijgen? Zo zetten wij Beuningen
treffend op de kaart.
Willem Waalmaes

Themajaar Ode aan
het Landschap - 2021
Nergens ter wereld is het landschap op korte afstand
zó divers als in Nederland. Maar dit landschap
vertelt steeds hetzelfde verhaal: de eeuwenoude
verbinding tussen mens en natuur.
Net zo lang vormt het Nederlandse landschap een
inspiratiebron voor schilders, schrijvers en kunstenaars. Het landschap houdt ons ook een spiegel voor:
keuzes uit het verleden hebben invloed op de
toekomst.
Wij zullen onze vindingrijkheid hard nodig hebben
om het landschap leefbaar en vruchtbaar te houden.
In 2021 brengen zeven partners daarom een ode aan
het Nederlandse Landschap.

Jaarlijkse
Algemene
Vergadering
Door de coronabeperkingen zijn wij wederom
genoodzaakt onze jaarlijkse ledenvergadering te
verzetten. In principe wijken we uit naar
14 september om 13.30 uur.
In de komende Cirkel volgen nadere bijzonderheden.

Wil je meer informatie over het themajaar Ode aan
het landschap bezoek dan https://www.holland.
com/be-nl/toerisme/reisinspiratie/ode-aan-hetlandschap.htm

Het bestuur
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Veilig Verkeer Nederland

Van de leden
Hier een foto van de amaryllis knol uit het
Kerstpakket.
Deze is prachtig uitgegroeid met 4 knoppen.
Dhr. J. van Binsbergen
Bij mij is hij ook zo mooi geweest. Joke van Lith
Je moest er wel lang op wachten! Maar na een
aantal keren omvallen werd ie toch nog prachtig. Ine
Fijn dat de vereniging weer aan ons gedacht heeft.
Mw. E. Jansen

Wilt u een handje helpen bij het VVN Verkeersexamen voor basisscholen in Beuningen
Wij zoeken voor donderdag 27 mei 2021
vrijwilligers om mee te helpen bij de startlocatie
of op de controleposten.
Aanmelding via https://vvn.nl/eenhandjehelpen

Mededelingen VvSB
Agenda

Dit keer geen agenda. Voor nieuws/activiteiten
graag de website of facebook raadplegen:
www.seniorenbeuningen.nl of https://www.face
book.com/VerenigingvanSeniorenBeuningen/

80/90-jarigen 1 febr. t/m 28 febr.

Nieuwe leden

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.

Dhr. A. Bomhof
Dhr. L.W.D. Dado
1 lid willen niet genoemd worden

Overleden leden

Hr. J.A.M. Siemerink			
Mevr. E. Kreeuseler			
Hr. T.J.F. Klaassen			
Hr. C.H.F. Remmel			
Mevr. J.H.M. Janssen-Cleijne		
Mevr. C.J. Brinkhoff-Simons		
Mevr. E.M. Bastiaans-van Bergen
Hr. A. Hofman				

Mw. W.H. Gademan-van Raaij
Mw. W.A. van Herkhuizen-van Collenburg
Dhr. H.J. Stevens

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe
met het verwerken van hun verdriet bij
het verlies van hun dierbare.
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01-02-1941
07-02-1941
10-02-1941
13-02-1941
13-02-1941
20-02-1931
21-02-1941
25-02-1931

Weurt

Rampjaar
Huwan – COVID-19 – priklocatie –
intelligente lockdown – Ernst
Kuipers – testen – EMA – handen
wassen – applaus – AstraZeneca –
Jaap van Dissel – avondklok –
ic-capaciteit – anderhalve meter
– Jinek – Janssen-vaccin – solidariteit – verpleeghuis – vaccinatie –
Hugo de Jonge – thuiswerken –
ontsmetten – steunmaatregelen –
Modena – GGD – Ab Osterhaus –
teststraat – contact-app – kaarsje
– Pfizer – reproductiegetal – coronamoeheid – verveling – ziekenhuisopnames – raambezoek –
persconferentie – Op1 – corona –
Mark Rutte – eind in zicht – dor
hout –viruswaarheid – Diederik
Gommers – faceshield – RIVM
infectiehaard – nepnieuws –
handen wassen – vouchers –
Hubert Bruls – wachttijden –
quarantaine – aerosol –
ellebooggroet – mondkapje –
immuniteit – binnenzitten –
Ton Zwartjes – enz. enz. enz.
Als je híer niet ziek van wordt?

Paashaas met gekleurd ei
Pasen is één van de belangrijkste
christelijke feesten. Maar ook een
feest met flink wat ‘vreemde’
bijverschijnselen: wat doen de
paashaas en die paaseieren
bijvoorbeeld in je tuin? Met Pasen
vieren de christenen wereldwijd
feest. Ze vieren de opstanding van
Jezus Christus.
Wie kort voor Pasen een wandeling door de supermarkt maakt,
ziet van dit christelijke feest echter
weinig terug. In plaats daarvan
overheersen de hazen en paaseieren. Uit de Bijbel komen ze zeer

Agenda
Helaas zijn er door de coronamaatregelen geen activiteiten.
Onze website is er voor nieuwtjes, aanvullende informatie en
columns: seniorenweurt.com

Ledenadministratie

Nieuwe leden: Dhr. L. Muller
Overleden: mevr. C. de Bruijn-v.d. Berg, dhr. W. Beukers, dhr. S. Roelofs.
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij met het verwerken van hun
verdriet bij het verlies van hun dierbare.
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zeker niet, maar waar komen ze
dan wel vandaan? Het verhaal van
de paashaas vindt zijn oorsprong
in Duitsland, bij de Germaanse
stam de Teutonen. In die stam
deden diverse mythes de ronde,
waaronder verhalen omtrent de
godin Ostara, de godin van de
lente. Eén van deze verhalen
vertelt hoe een klein meisje een
gewond vogeltje vond. Ze bad tot
Ostara om hulp en de godin kwam
toegesneld. Ze zag dat het vogeltje
er heel slecht aan toe was en
veranderde het in een haas. Aan
het meisje vertelde ze dat de haas
voortaan elk jaar, in de lente, terug
zou komen om gekleurde eieren te
leggen. Rond de vijftiende eeuw
begonnen mensen de mythes op
te schrijven. En rond 1680 komt
het eerste verhaal van een haas
die eieren legt en ze in de tuin
verstopt. Het verhaal zou aanleiding geven tot nieuwe tradities:
kinderen legden hoedjes of
mutsen in de tuin en op paasochtend waren deze gevuld met
eieren. Het ei wordt traditioneel
beschouwd als een symbool van
wedergeboorte. Zo’n symbool van
wedergeboorte met Pasen een
plekje geven op tafel is zo gek nog
niet. Wellicht werd de paashaas er
later bij bedacht en was dus niet
de paashaas, maar het ei er het
eerst.
Ton Zwartjes

Weurt

Gift uit Omgevingsfonds
Centrale Gelderland

Op de nabij gelegen plaatslocatie(?) in Nijmegen waar vele
decennia lang elektriciteit werd
geproduceerd, wordt eind 2021
gestart met de bouw van een
tweetal windturbines. Voor de
direct omwonenden heeft Engie
een omgevingsfonds opgezet, in
welk fonds een vergoeding vanuit
de elektriciteitsproductie wordt
gestort. Gedurende de levensduur
van deze turbines ( van misschien
wel 20 jaren) zal dit gaan om een
bedrag van ongeveer een kwart
miljoen euro. Elke twee jaar
kunnen bij dit fonds subsidieaanvragen worden ingediend van
maximaal € 2.000 per aanvraag. In
totaliteit zullen per keer 10
aanvragen worden gehonoreerd.
Deze aanvragen kunnen worden
ingediend door inwoners binnen
een straal van 1.800 meter van de
turbines en door lokale organisaties met een collectief en/of een
groepsbelang. Denk hierbij aan het
realiseren van goede doelen en
activiteiten van en door
vrijwilligers.
De reden voor deze keuze is dat
omwonenden uit de nabij gelegen
buurten de hinderlijke effecten

van de windturbines het meest
zullen ervaren. Voor eind 2020 kon
een aanvrage voor de eerste beide
jaren worden ingediend. Wij als
Seniorenvereniging hebben van
deze mogelijkheid gebruik
gemaakt, met als oogmerk onze
jaarlijkse mindervalide-dag. Op
deze dag gaan wij met de 35
oudste leden en leden met een
lichamelijke beperking op stap. De
mindervalide-dagen van de afgelopen jaren hebben ons geleerd dat
de deelnemers zichtbaar ingenomen zijn met dit initiatief. De
gebleken dankbaarheid spreekt
boekdelen. In januari van dit jaar
kregen wij te horen dat onze
aanvraag tot het maximale bedrag
werd goedgekeurd. Dinsdag 2
maart is de bijbehorende cheque
door Engie uitgereikt aan onze
voorzitter.
De komst van de twee windturbines is onomkeerbaar. Nu dit vaststaat zijn wij als bestuur de
mening toegedaan dat wij van de
mogelijkheden, zoals het verkrijgen van een subsidie voor onze
gemeenschap, maximaal gebruik
moeten maken.
Sjaak Klaassen
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Een beeld
in ’n tuin
In De Cirkel 2 stond een compilatie
van beelden in verschillende
tuinen in Weurt. Elk beeld zal bij
hun eigenaren zijn eigen beleving
hebben. Die vraag werd voorgelegd aan Harry Peters. Hij vertelde
dat er eerst een heel grote boom
in de tuin stond. Die boom was
geplant toen hij er met Rian ging
wonen en was in tientallen jaren
veel te dominant geworden; de
boom moest er uit. Een beeld leek
een goed alternatief, maar hoe
hier aan te komen? Ze vonden een
bedrijf in Veenendaal dat beelden
verkocht en de keuze viel al snel
op dit beeld.

Je zou in eerste instantie denken
dat Harry ooit een keer heeft
meegedaan aan paalzitten als je
dit beeld ziet maar dat is niet het
geval. Dit beeld is geïnspireerd op
De Denker van de Franse impressionistische beeldhouwer Auguste
Rodin uit 1880. Het beeld is gegoten in beton en vervolgens zwart
gemaakt. Het beeld sprak hen aan,
mede door de rust die het
uitstraalt. Het is in strakke lijnen
uitgevoerd zonder de impressie
geweld aan te doen. De verhoudingen kloppen, de grootte past
heel goed in deze tuin en het
beeld is bescheiden. Ze kijken er
met veel plezier naar. Harry
verwacht dat het beeld later wel in
de tuin van een van de kinderen te
bewonderen zal zijn.

Weurt

Our Choice, al 25 jaar onze keuze

Na het wegvallen van jeugdkoor
Aqua Viva kwam er in 1996 ruimte
om met een ‘middenkoor’ te starten en werd Our Choice opgericht.
Van het begin af aan was duidelijk
dat Our Choice meer wilde dan
alleen in de Weurtse kerk zingen,
al bleef dat wel de basis.
We doen, ook na 25 jaar, onze
naam Our Choice eer aan. Wij
kiezen zelf nieuwe liedjes die
bijdragen aan de doelen voor de
komende periode: een festival,
jubileum of bijvoorbeeld de
Passion. Liturgisch, nederpop, rock
of musical, alles is mogelijk. De
dirigent en toetsenist bepalen of
het niveau haalbaar is en maken
een passend arrangement.
Vrijwel alle liedjes zijn meerstemmig, van minimaal 2-stemmig tot
soms wel 5-stemmig. Ook hebben
we koorleden die de solomicrofoon ter hand durven te nemen.
We hebben 7 heren (=23% van het
totale koor) en geen ‘echte’
bassen, dus zingen de heren
meestal de tenorpartijen. Een paar
bassen erbij zou enorm bijdragen
aan de klankkleur van het koor, de
zware ondertoon missen we soms.

De heren mogen echter niet
klagen. Zij worden namelijk
omringd door al het vrouwelijk
schoon in het koor.
We worden ondersteund door
onze toetsenist Hans en fluitiste
Arlène. Het enthousiasme van
deze muzikanten is voor de
zangers een inspiratie en we

“De heren worden
omringd door
al het vrouwelijk
		schoon.”
zouden niet zonder hen kunnen.
Als dirigent breng ik mijn energie
en passie voor zingen over op de
koorleden. Alles bij elkaar is het
het groepsgevoel dat ons motiveert en ons met plezier laat repeteren. Door corona konden we het
25-jarig jubileum niet vieren maar
we houden goede moed en hopen
in de 2e helft van dit jaar nog iets
voor onze gemeenschap te kunnen
betekenen.
Blijf gezond allemaal en zing want
zingen is gezond.
Ellis Verboort, dirigent
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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
Nationaal meldpunt ouderenzorg:
Keuringsartsen rijbewijs
Nijmegen:
Dr. Gootjes
Druten:
Dr. Ommert
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