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Instappen en
wegwezen

Foto: Ger Loeffen

Voor al uw unieke, handgemaakte sieraden.

Praktijk voor massage en
massagetherapie, persoonlijke coaching,
yoga & mindfulness
Stress, lichamelijke of mentale klachten
hebben vaak een samenhang en vergen
altijd maatwerk.
Ik kijk graag samen met
u naar wat bij u het beste aansluit.

Ook kunnen uw bestaande sieraden worden
verwerkt tot een nieuw sieraad.
Voor unieke (herinnerings-)sieraden in goud
en/of zilver bent u hier aan het juiste adres!

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact met mij op.

Laat u verrassen door de vele
mogelijkheden tijdens een
geheel vrijblijvend gesprek!

Warme groet,

Iris van Wessel
Kerkplein 7, Beuningen
www.mwfeelings.nl • Tel: 0627090878
info@mwfeelings.nl

TSign Winssen ♦ tel. 06-48299114 ♦ www.TSign.nl
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Welkom in De Cirkel
Door hoof dredac t eu r C hris Z aad
Vanaf deze editie van De Cirkel
wil ik als hoofdredacteur de lezer
welkom heten. Dat leek ons als
redactie wel zo vriendelijk en
passend. Want we zijn uiteraard
blij met u als lezer en we willen
dit blad graag met enige trots aan
u presenteren.
In deze Cirkel al op de voorplaat
aandacht voor het Buurt Vervoer
Beuningen. Niet meer de witte
golfwagentjes maar echte fraaie
auto’s. De meer kwetsbare senioren onder ons kunnen zich vorstelijk laten brengen naar waar ze
maar naar toe willen binnen de
gemeente Beuningen. Heel chiq ue
eigenlijk.
J e stuurt een berichtje en niet veel
later staat de chauffeur klaar met
zijn witte koets.

Buurtvervoer Beuningen ......................................... 7
Kar, wagen of kraam .............................................. 17
Komische belevenissen uit vervlogen tijden ......... 23
Wat betekent de omgevingsvisie voor de
individuele boer?................................................... 31
Beelden van het zomerfestijn in
Beuningen ............................................................. 33

En voor mij als hoofdredacteur van
De Cirkel is de rondrit helemaal in
orde als De Cirkel zelf in de auto
ligt. De rondrijdende vorst zou dan
interessante bestemmingen
kunnen vinden binnen de gemeentegrens. Zo zou hij of zij kunnen
gaan schaken in Beuningen of
naar het Konijnenhol in Ewijk, of
misschien toch liever naar De
K loosterhof in Weurt om te kijken
naar het toneelstuk ‘ M oord op
een lijk’?
Een fijne rit toegewenst en veel
leesplezier.
Chris Zaad
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Foto door: Hans Crezee

Ik denk dat ik mijn zondagse
kleren aantrek als ik er gebruik van
ga maken. M isschien dat mensen
ook zomaar rondjes gaan rijden. Ik
weet niet of dat mag maar het zou
wel passen. Even koning of de
koningin spelen en na de rit vanuit
een zekere hoogte een munt van 1
of 2 euro als fooi uit je broekzak
halen en deze dan met een neerbuigend dankjewel in het voorbijgaan in de handen steken van die
zeer vriendelijke chauffeur. “Hier,
beste jongen, dank voor je rit”.
Diezelfde jongen blijkt dan
achteraf een niet-onbemiddelde
ex -directeur te zijn van een
bekend modebedrijf binnen onze
gemeente en als vrijwilliger rond
te rijden. Aldus gebeurde onlangs
in Wijchen. Leuke situaties.

In deze Cirkel onder meer
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De tijd van je leven
Zo maar een zondag. Buiten is de ochtend grauw en
grijs. De miezerige regen omsluit de natuur terwijl ik
mij nog koester in de restwarmte van de nacht. Vanuit
mijn bed meegenomen in een goed dichtgeknoopte
ochtendjas met de kraag omhoog zodat het geen kans
krijgt om te ontglippen.
Langzaam wordt het nog schaarse licht feller en terwijl
ik geniet van wat klassieke muziek ontgaat mij langzaam alle gevoel van tijd. Misschien is tijd net als licht,
vraag ik mij af. Een ongrijpbare eenheid. Een eenheid
die wij mensen bedacht hebben en gebruiken om ons
leven in te delen. In blokjes. Blokje tijd om te slapen,
ontbijt, onderweg naar werk of school, arbeid, pauze,
weer onderweg naar huis, samen zijn, sport, enz. enz.
Allemaal blokjes tijd, aaneengeregen tot vierentwintig
uurblokjes per dag. Zeven dagblokjes per week en dit
weer tweeënvijftig weekblokjes per jaar.
Allemaal blokjes waarin we alles proberen te vangen.
Tot en met onze hartslag, die dan omgerekend in tijd,
snel, normaal of langzaam kan zijn.
Talloos zijn de uitspraken waar tijd een rol in speelt.
Het wordt tijd. Hij was zijn tijd vooruit. Het is tijdloos.
Dat was op tijd. Dat heb je tijdig gezien. De tijd ervoor
nemen. Tussen al die uitspraken over tijd is misschien
de uitdrukking, hij heeft alle tijd van de wereld, of, hij
heeft de tijd van zijn leven gehad, nog wel enigszins
aantrekkelijk.

Hiep hiep hoera. In de gloria
We willen allemaal oud worden. Daar is niks mis mee.
Lang zal hij leven in de gloria zingen we dan.
Mijn dochter werd slechts vijfentwintig jaar. Haar tijd
zat erop. Maar als ik oud ben en de overstap maak is
alle tijd tussen ons vervlogen en verworden tot een
nieuwe eenheid. De tijd die geen betekenis meer
heeft. Een eenheid van het tijdloze. Geschiedenis
waarin we kunnen zeggen: “Dat is een tijd geleden.”
Tijd. Wat is tijd. Een niet-tastbare eenheid die wij mensen zelf hebben bedacht. Wat kunnen we toch gelukkig zijn als iets op tijd is en wat kunnen we toch in de
stress raken wanneer iets niet op tijd is of niet op tijd
af is. We komen tijd tekort, zeggen we dan. Hoezo, tijd
tekort?
Wat is dat toch, die tijd? Ik vraag het mijzelf vaak af. Op
zo’n moment, zoals nu, droom ik weg in een eindeloos
tijdloos moment. Het moment als basis voor een
intens gelukkig gevoel. Het niets hoeven. Geen verplichtingen. Juist, tijd genoeg. Zo gauw we denken dat
we tijd genoeg hebben voelen we ons gelukkiger. Tijd
voor ons zelf. Tijd is misschien niet meer dan een
gedachtemoment. Het moment van nu en hier om
dingen te doen, of juist niet. Willen we alles uit ons
leven halen. Accepteer dan dat tijd altijd voldoende is.
Hoe kort of lang we ook over iets doen. Néém de tijd.
Onze hartslag wordt rustiger en we genieten meer als
we de tijd accepteren. Toelaten.
Wanneer we ergens van genieten, is mijn advies. Kijk
de tijd in de ogen en laat hem gaan. Op dat moment is
hij niet het belangrijkste. Dat ben jij.
Jan Daanen
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Buurt Vervoer Beuningen
Welzijnsorganisatie Stichting Perspectief is in het
voorjaar van 2018 gestart met Buurt Vervoer Beuningen met twee elektrisch aangedreven witte autootjes
om daarmee kwetsbare ouderen binnen de grenzen
van de gemeente Beuningen te kunnen vervoeren.
Inmiddels zijn de bekende golfkarretjes vervangen
door heuse auto’s.
Even naar de kapper
Vervoer is voor veel ouderen in onze samenleving een
groot probleem. Want, hoe ga je op visite bij een vriendin of vriend? En hoe kom je bij de plaatselijke winkelier, de huisarts of de apotheek? En je wilt weer eens
naar de kapper, maar steeds je kinderen vragen voor
deze korte ritjes wil je niet altijd doen. Je wilt onafhankelijk zijn, het zelf regelen en vooral mee blijven doen
aan activiteiten en bezoekjes afleggen. Je wilt zo lang
mogelijk zelfstandig blijven deelnemen aan de samenleving.

Dit keer is gekozen voor volwaardige elektrische auto’s.
Een flink aantal nieuwe vrijwilligers heeft zich aangemeld als chauffeur. De ‘golfkarretjes’ worden alleen
nog ingezet op tijden dat de twee nieuwe auto’s volgeboekt zijn.

'In 2019 hebben de vijftig vrijwillige
chauffeurs bijna 5000 ritten gemaakt'
Buurt Vervoer Beuningen 2.0
De nieuwe auto’s zijn op 14 juli in gebruik genomen
waarmee het startschot werd gegeven voor Buurt Vervoer Beuningen 2.0.
Nu nog wordt alleen gereden tussen 9.00 en 13.00
uur. Zodra de coronamaatregelen het toelaten gaan de
vrijwilligers weer hele dagen rijden. Mogelijk wordt
later de service uitgebreid naar de avonden en week
enden. Dan wordt kerkbezoek of het zondags kopje
thee bij de kinderen ook weer mogelijk. Volg het
nieuws en de ontwikkelingen op de website:
www.buurtvervoer.nl

Schot in de roos
Buurt Vervoer Beuningen blijkt een schot in de roos. Er
is veel vraag naar een toegankelijk en betaalbaar aanbod van korte ritjes binnen de gemeentegrenzen. De
cijfers bewijzen het: in 2019 hebben de vijftig vrijwillige chauffeurs bijna 5000 ritten gemaakt en tijdens de
coronaperiode in 2020 toch nog bijna 2000 ritten. Het
is duidelijk: Buurt Vervoer Beuningen voorziet in een
behoefte. Vanwege het grote succes zijn in het voorjaar van 2021 twee nieuwe elektrische auto’s besteld.
Dit is mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie
Gelderland en een bijdrage van de gemeente Beuningen. Want ook het gemeentebestuur is razend enthousiast over Buurt Vervoer Beuningen.

Wilt u een rit plannen of meer informatie?
Bel dagelijks tussen 9.00 en 13.00 uur met
Buurt Vervoer Beuningen: 024-737 05 55.
Ger Loeffen
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Programma
Theater
de Molen
24 SEP 2021

Film Bulado
Seniorenbios

film; familiedrama |
14.00 uur |
€ 7,50
Liefdevol, magisch-realistisch familiedrama op Curaçao. De eigenzinnige
Kenza (11) dreigt verstrikt te raken in de
botsende levenswijzen van haar rationele vader en spirituele opa. Kenza (11)
woont met haar vader Ouira en opa
Weljo op een autosloperij in de binnenlanden van Curaçao.

29 SEP 2021

Literair Variete
Ivo de Wijs &
Pieter Niewint
Muziektheater |
14.00 uur |
€ 17,50
Pieter en Ivo stonden in 1965 voor het
eerst met z’n tweeën op de planken en
treden na ruim een halve eeuw nog
altijd samen op. Literair variété is een
middagvullende voorstelling met
pauze; een aaneenschakeling van liedjes en vrolijke verzen, gekruid met herinneringen en verlucht met PowerPoint

02 OKT 2021

I’m an Artist
Barrie Stevens

Muziektheater |
20.30 uur |
€ 17,50

In I’m an Artist danst, zingt en vertelt
Barrie Stevens zijn eigen levensverhaal.
Het heeft wat voeten in de aarde
gehad, maar eindelijk staat hij in het
theater met zijn eigen solo-voorstelling.
Zie hoe Barrie Stevens als 18-jarige jongen van Groot Brittannië verhuist naar
Nederland.

10 OKT 2021

Moerstaal
Meisjes met de Wijsjes
Muziektheater |
14.00 uur |
€ 17,50

Met hun eerste theatervoorstelling TEGELTJESWIJSHEID veroverden de
Meisjes met de Wijsjes het hart van de
theaterbezoeker. In hun tweede voorstelling MOERSTAAL liggen de tegeltjes
in scherven en proberen zij de stukken
aan elkaar te lijmen. De woorden hebben een andere volgorde gekregen

13 OKT 2021

Paard rijden op een strijkplank, toeterende spierballen van een kind en jongleren met tomaten.

22 OKT 2021

Film Bienvenue chez
les Ch’tis
Seniorenbios
film; komedie |
14.00 uur |
€ 7,50

Franse komedie waarin een postbeambte een positie aan de Côte d’Azur
probeert te regelen, maar voor straf
wordt overgeplaatst naar Noord-Frankrijk Postbeambte Philippe Abrams
werkt in Salon-de Provence. Hij is
getrouwd met Julie, wiens depressieve
buien hem het leven haast onmogelijk
maken.

23 OKT 2021

OK Boomer

Tomaatje op je neus Jan Rot
Arno Huibers

Familievoorstelling |
15.00 uur |
€ 7,50
Een vrolijk mannetje komt gek dansend
op. Zijn muziek komt uit neuzen en
oren van de kinderen. Dat is het begin
van 50 wonderlijke minuten waarin
Arno de wereld op zijn kop zet.
9

Muziektheater |
20.30 uur |
€ 17,50
In OK BOOMER gaat zanger en meestervertaler Jan Rot (1957) terug naar de
jaren zestig. Hij koos voor elk jaar zijn
favoriete lied en met topgitarist Laszlo
Versteeg (1992) naast hem komen dan
uiteraard Beatles, Stones, Who en Kinks
voorbij, maar ook hits die je bijna was
vergeten.

A lgem een

Culturele activiteiten en manifestaties
Introductie en plannen

Beeldhouwen en boetseren zijn enkele van mijn hobby’s. Daarnaast ben ik ook en vooral graag bezig met
mijn handen. Dit is terug te vinden in het onderhoud
van en werkzaamheden aan ons huis en in de tuin.

ideeën van uw redacteur
voor deze rubriek

Tot slot meld ik heel kort enkele activiteiten die in
deze rubriek thuishoren:

Eerst nog een stukje kennismaking voordat ik met het
‘echte’ werk voor deze rubriek in de komende nummers ga beginnen. Na mijn interview met wethouder
Driessen in De Cirkel van september volgt nu hoe u,
als lezer, de inhoud van deze rubriek mede vorm
kunt geven. Daarna enige info over mijzelf.
Voor uw inbreng vraag ik u mij tijdig van uw plannen
en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur op
de hoogte te brengen. In verband met de verwerkingstijd van De Cirkel. De Cirkel is geen krant of
weekblad maar een tijdschrift dat 10 x per jaar verschijnt. Dit betekent dat een aankondiging van uw
activiteit in deze rubriek tenminste 4 tot 6 weken van
tevoren bij mij bekend moet zijn. Naast de aankondiging is het natuurlijk zeker zo interessant voor de
lezer om achtergrondinformatie te verkrijgen. Hiervoor ga ik actief naar u op zoek voor een interview.
Samen komen we zo tot een aansprekende tekst voor
onze lezers.

Opening van het “Konijnenhol”, een klein openluchttheater in De Groene Heuvels waar verenigingen en
scholen gebruik van kunnen gaan maken. Raadpleeg
voor informatie en reservering de website van de
Groene Heuvels / Leisurelands.

Nu u op de hoogte bent van mijn plannen en ideeën
geef ik graag wat informatie over mijzelf.
Ik ben Rob de Kanter, geboren in 1950 te Tilburg.

Voorts de aankondiging van een gratis concert op 17
oktober om 15.00 uur in De Bogerd te Druten van de
Koninklijke Gemengde Zangvereniging Orpheus .
In verband met Corona-regels vooraf aanmelden via
de website van De Bogerd: www.bogerddruten.nl

Na mijn opleiding tandheelkunde in Groningen heb
ik, tot aan mijn pensionering, vanaf 1976 aan de Radboud Universiteit gewerkt en vanaf 1978 als tandarts
in de GTP, een groepspraktijk te Nijmegen. Vanaf
medio 1977 wonen wij in Winssen, inmiddels met 3
generaties, in een gemeentelijk monument aan de
Van Heemstraweg.

Rob de Kanter
Robdekanter@hotmail.com
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AMBASSADEUR
AMERICAN DREAM
AN EVENING WITH
BEROEMD
CONCERT
COUNTRY ROADS
COUPLET
DANSVLOER
FANS
FURORE
GALA OF THE YEAR
GENRE
HARDE WERKER
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HAVEN
HITS
JAZZMUZIEK
JERRY VAN ROOIJEN
JODY’S SINGERS
KLEINDOCHTER
KRAANMACHINIST
LAS VEGAS
LAURA
OPTREDEN
ORKEST
PENTHOUSE
PUBLICITEIT

RASARTIEST
RASENTERTAINER
REPERTOIRE
SFEERMAKER
SOUND
TEMPO
TOUR
UITVERKOCHT
VERONICA AWARD
VIER KINDEREN
VOLLE ZALEN
VOORSTELLING
WORKAHOLIC

2e prijs van €7,50
BLOEMENHUIS CORYAN

3e prijs van €7,00

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 heeft veel te danken aan de
grootste muziektempel van Nederland gelegen in het Rotterdamse.
De oplossing van woordzoeker 7.8 dient voor 10 oktober 2021 binnen te zijn
op mailadres sjaakklaassen0908@hotmail.com dan wel Sjaak Klaassen, Tienakker 45, 6602 HW Wijchen.
Puzzel 7.7 leverde wederom een groot aantal goede oplossingen op. Dit keer 83
De juiste oplossing luidt: Diemerbrug
1e prijs van €10,00

Geerstraat 23A Winssen
Tel: 0487-525522

www.bloemenhuiscoryan.nl

Julianaplein 22 a/b
Beuningen

Bloemenhuis Coryan
Geerstraat 23a, Winssen

Fleuren Diervoeders
Burgstraat 5, Ewijk

Prijswinnaars:
1e prijs: Tinie Derkse,
Alexiastraat 91 te Beuningen

2e prijs: C.A. Bos,
De Uilenburg 9 te Ewijk

3e prijs: A. Willems,
Molenstraat 4D te Winssen
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Bloemschikken
We kunnen weer!!!!!! O mdat veel
mensen hebben aangegeven deze
activiteit heel graag te doen, organiseren we op donderdag 7 oktober een bloemschikmiddag vanaf
14.00 uur in De Kloosterhof te
Weurt. We gaan een herfststuk
maken. Wij zorgen voor alle materialen, u hoeft enkel gereedschap
mee te brengen: snoeitang ( ook
om draad te knippen), aardappelschilmesje, kleine hamer (om spijkers in houten plankje te slaan) .

De kosten zijn € 13,50 inclusief
een kopje koffie/thee.
Opgeven bij Annemie Smits,
telefoon 024 6773831 of
e-mail: p.smits91@ upcmail.nl
Er kunnen ongeveer 30 personen
meedoen, dus wacht niet te lang
want vol is vol!
G raag tot ziens op 7 oktober

Agenda ( onder voorbehoud i.v.m. Coronamaatregelen)
M aandags biljarten
Dinsdag
Koos’ fietstochten 5 en 19 okt.
Woensdag Bingo 6 okt.
Wandelen 13 en 27 okt.
Donderdag Eetpunt
Tref-en-doemiddag
Biljarten
Bridge
Bloemschikken 7 okt.
Vrijdag
Fitvoetbal
Zaterdag
Algemene ledenvergadering 2 okt.
Dagtocht Den Haag/Gouda 9 okt.
Zondag
Toneelmiddag 3 okt.

De Kloosterhof 13.00 uur
De Kloosterhof 09.30 uur
De Kloosterhof 14.00 uur
De Kloosterhof 10.00 uur
De Kloosterhof 12.30 uur
De Kloosterhof 14.00 uur
De Kloosterhof 13.00 uur
De Kloosterhof 20.00 uur
De Kloosterhof 14.00 uur
WVW-veld
10.00 uur
De Kloosterhof 14.30 uur
Opstap: zie hiernaast
De Kloosterhof 14.00 uur

Onze website is er voor nieuwtjes, aanvullende informatie en columns:
seniorenweurt.com

Ledenadministratie

Nieuwe leden: Mevr. J. Hoogenboom, Mevr. M. Knoop-Voorzee
Overleden: Mevr. M. Albers-Wannet, Dhr. G. Bastiaans
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij met het verwerken van hun
verdriet bij het verlies van hun dierbare.
15

Dagtocht
Den Haag/
Gouda
Voor deelname aan onze dagtocht op zaterdag 9 oktober naar
het Louwman M useum in Den
Haag en bezoek met gids aan de
binnenstad van G ouda zijn mogelijk nog plaatsen vrij. Neem tot
uiterlijk 3 oktober gerust contact
op met Henk van Bergen, tel. 024
6772881. M ocht de bus vol zijn:
er vallen mogelijk op het laatste
moment nog deelnemers af
zodat je alsnog kunt invallen.

Volledige vaccinatie is verplicht.
Een bewijs hiervan ( de zogenaamde Q R -code) wordt gecontroleerd bij het instappen. Heb je
moeite de Q R -code te downloaden dan wel uit te printen, neem
dan contact met ons op voor hulp
hierbij. Het programma is
aantrekkelijk en de kosten zijn
reëel. We vertrekken om 08.30
uur vanaf de R .K . K erk in Beuningen en om 08.45 uur vanaf de
Coop in Weurt.

Weu rt

Kar, wagen of kraam
jammer, maar wel te begrijpen.
Ook zij moeten rendabel zijn,
maken veel kilometers op dure
brandstof en maken lange zware
dagen. De kosten van een standplaats zijn vaak ook een steen om
de nek van deze ondernemers.

“Vis- en kaasboeren
verdwijnen langzaam
uit de kleinere
dorpskernen”
Sommige wagens worden kar
genoemd en andere van hetzelfde
type een kraam. Je hebt een haringkar, een viskraam en de wagen van
de kaasboer. Zo’n wagen, kar of
kraam heeft ook een sociale
functie. Bij de wagen van de kaasboer stonden altijd mensen te
wachten, kletsend over de laatste
nieuwtjes ( lees roddels) en bij de
visboer wordt daar dan nog een
visje bij gegeten. Dit ká n een warm
moment zijn in een doorsnee-

week. K aas en vis kun je natuurlijk
overal kopen maar als een wagen
van de kaasboer of een viskraam
je dorp aandoet dan betekent dat
meer voor de identiteit van het
dorp dan die aanwezigheid alleen.
Ze zijn niet per se goedkoper dan
de winkel maar dat geeft voor de
meeste klanten niet omdat daar
meestal ook de kwaliteit tegenover staat. De vis- en kaasboeren
verdwijnen echter langzaam uit de
kleinere dorpskernen en dat is

Als deze ambulante ondernemer
verdwijnt om zijn werk en privé
beter in balans te krijgen snappen
we dat en gunnen we hem dat.
Blijft jammer, vaak om de man zelf
en de klets om de wagen heen.
Een vast contactmoment in de
week is hiermee ook weg. Zo
wordt een dorp toch ook steeds
iets koeler.
Ton Zwartjes

Toneelmiddag: Moord op een lijk
Zondag 3 oktober om 1 .00 uur in De Kloosterhof in Weurt

Na lang wachten kunnen we weer een toneelmiddag organiseren. Het Wijchens Amateur Toneel WAT
hee een splinternieuw toneelstuk en wil dit bij ons komen spelen.
M et het WAT hebben we al jaren
onze toneelmiddag ingevuld en
dat is ons goed bevallen. Zij variëren telkens in hun programma
zodat er steeds iets compleet
anders te zien is. Dit keer is er
gekozen voor een ( komische) thriller. In de tuin van het echtpaar
Geert en Kitty Dirks ligt een
vermoorde man en een mes. Snel
wordt de hulp ingeroepen van de
politie. De leiding heeft inspecteur
de Vries, een wel heel aparte
vrouw. Allerlei mensen bemoeien

zich met deze moord, ieder met
zijn/haar eigen motief. Een toneelstuk met verrassende wendingen
uitmondend in een bloedstollende, hilarische slotscène.

“Een toneelstuk
met verrassende
wendingen”
Zelfs het lijk zelf bemoeit zich met
de gebeurtenissen. Een leuk stuk;
zeker de moeite van het bekijken
waard.
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De toneelmiddag is op zondag
3 oktober en begint om 14.00 uur
in De Kloosterhof, Kapittelweg 2a
in Weurt. Tijdens de pauze is er
tijd voor een drankje en een
praatje. Vooraf aanmelden hoeft
niet. De entree is voor leden van
de Seniorenvereniging Weurt
gratis; voor leden van de seniorenverenigingen uit Beuningen, Ewijk,
Winssen en anderen is de entree
€ 5,00, inclusief 2 consumpties
voor iedereen. De zaal gaat om
13.30 uur open. Tot ziens!

Weurt

Algemene
ledenvergadering
zaterdag 2 oktober 1 .30 uur

Zo op het laatste moment willen
we je toch onder de aandacht
brengen dat op zaterdag 2 oktober om 14.30 uur onze Algemene ledenvergadering ( ALV)
wordt gehouden in De K loosterhof. Het tijdstip van 14.30 uur
komt door de agenda van de
notaris.
Vorig jaar moesten we noodgedwongen deze jaarvergadering
schriftelijk doen maar nu kan
het gelukkig weer op de
normale manier. We nemen de
nieuwste coronamaatregelen in
acht. Er is genoeg te bespreken!
De notulen van de vorige ALV
liggen een half uur voor
aanvang ter inzage in de zaal.
K ijk de e-mail of de brief er nog
eens op na die je hebt ontvangen eerder deze maand. Na de
pauze komt notaris Lex Lohman
uitleg geven over de laatste
ontwikkelingen ten aanzien van
het testament, inzage geven
over het levenstestament en
hoe het geven van een volmacht
werkt. Een boeiende middag,
dus kom!

Een lekker glaasje wijn
In mijn tuin staat een grote struik,
een vlierbes. Aangezien wijn
maken een hobby van me is
besloot ik de bessen daarvoor te
gebruiken.
Ik had dik vijf kilo nodig en dat zijn
een heleboel besjes. De trosjes
geplukt en met een vork de besjes
eraf geritst. De losse bessen in een
grote pan met water gedaan en zij
die gingen drijven eruit gehaald.
Deze schijnen nog niet goed rijp te
zijn. O ok de groene bessen eruit
gehaald. Die geven het een vieze
smaak en schijnen ook nog eens
giftig te zijn. Het overgebleven
fruit was toch nog ruim 5 kilo. Dit
vervolgens met een beetje water
aan de kook gebracht. Hierdoor
knappen de bessen en komt het
vocht vrij. Het soepje laten afkoelen en in een schone emmer
gedaan. Eerst twee dagen met
extra enzymen laten staan. Hierdoor worden de velletjes afgebroken en komt ook die smaak vrij.
De volgende stap is het toevoegen
van het gist en dan mag het pruttelen. Het ziet er op een gegeven
moment niet erg fris meer uit
maar gelukkig hoort dat zo in deze
fase. Vervolgens het spul gezeefd
door een oude theedoek, 2 kilo
suiker erbij en aangelengd met
gekookt water tot vijf. Nu komt
mijn mooie glazen gistingsfles
goed van pas. Eerst schoonmaken,
vruchtensap erin en een waterslot
erop. Het waterslot zorgt ervoor
dat het CO 2-gas er wel uit kan
maar geen bacteriën er in.
Drie maanden heeft het staan
pruttelen tot het gisten ophield.
Elke dag natuurlijk even gaan
kijken hoeveel bellen er per
minuut uit mijn waterslot komen.
Zo kan ik het gistingsproces goed
in de gaten houden.
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Nu komt het leukste deel: het
bottelen. Vijf liter is genoeg voor 7
flessen. Voorzichtig overhevelen
uit de gistingsfles in de wijnflessen. K urk erin en natuurlijk een
etiket erop. Ik noem mijn wijnen
altijd ‘Vurde’s Genoeghe’. Een
sprekende naam vind ik. Daarna
de flessen in mijn rek in de kelder
gelegd en laten rusten en rijpen.
Na een half jaar een eerste fles
opengemaakt. Hij is heerlijk, een
fruitige smaak in het begin en een
heerlijke nasmaak. Prima gelukt en
op naar een volgende vlierbessenseizoen. Proost!
Wilbert Schoenmakers

Winssen

Kermisbuffet Onze website is vernieuwd
Volgens aloude traditie komen er
met de kermis onder andere de
bekende dikke soep en koude
schotel op tafel. Er was voor het
kermisbuffet op 10 augustus jl.
zoveel belangstelling dat vanwege
de coronabeperkingen al snel het
max imum van 75 personen bereikt
was. M enno had wederom voor
een uitstekend buffet gezorgd.

Bloemschikken
weer van start
Vanwege het grote aantal
aanmeldingen is er met ingang
van 22 september naast de
woensdagavond ook op donderdagavond bloemschikken. Dit is
in de 4e week van de maand in
De Paulus van 19.30 uur tot
ongeveer 21.30 uur. De leiding is
in handen van M arjolein R oelofs.
Meer informatie bij Henny
Hendriks, tel. 06 10336420 of
Marjolein Roelofs, tel. 06
43164399.

Misschien hebt u het al gemerkt:
onze website is behoorlijk op de
schop gegaan.
M et ondersteuning van onze
specialist op dat gebied - Sjoerd
van Beuningen - hebben wij naar
ons idee een site waar wij weer
enige jaren mee vooruit kunnen.

Kijk voor alle informatie op onze
website: www.seniorenwinssen.nl
Mocht u nog suggesties voor nog
verdere verbetering hebben, stuur
dan een mailtje naar:
info@ seniorenwinssen.nl

De belangrijkste zaken staan
er nu op een logische, duidelijke
en goed terug te vinden manier
op. De site is ontdaan van
allerlei toeters en bellen en is
gemakkelijk te onderhouden.

Agenda
wo. 13-10
wo. 27-10
do. 28-10

Bingo
Bloemschikken
Bloemschikken

Wekelijkse activiteiten
Maandag

Biljarten
Aquarelleren
Dinsdag
Eetpunt
Inloophuis
Jeu de boules
Lol met wol
Woensdag Fitvoetbal
Donderdag Inloophuis
Jeu de boules
Wandelen
Bridgen
Vrijdag
Biljarten
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De Paulus
De Salon
De Salon

14.00 17.00 uur
19.30 21.30 uur
19.30 21.30 uur

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

13.00 16.00 uur
14.00 16.00 uur
12.00 13.30 uur
13.30 15.30 uur
10.00 - 12.00 uur
19.00 22.00 uur
09.30 11.00 uur
10.00 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
18.15 - 19.15 uur
19.30 22.30 uur
13.00 16.00 uur

Winssen

Belevenissen uit vervlogen tijden
Na afloop kwam de voorzitster
met een plastic tas en daar
werden alle botjes in gedeponeerd. “Is voor de hond thuis”, zei
ze. De obers vonden het maar een
vreemde zaak dat er niets van de
karbonades overgebleven was. Ik
ben later ook nog een keer Sinterklaas geweest voor deze vrouwengroep en geloof maar dat er
gelachen werd, het in Amsterdam
gekochte ondergoed kwam weer
van pas.
In de eerste helft van de vorige
eeuw leefde in Winssen ene
J oseph. Hij was getrouwd met
Dien. J oseph werkte op de
scheepswerf in Deest en was een
echte lolbroek. In die tijd bestond
de K atholieke Vrouwenbond die
elk jaar een uitstapje met de bus
maakte. Dien ging ook altijd mee
en de bus stond dan bij de kerk,
gereed voor vertrek. J oseph wilde
Dien met de kruiwagen naar de
bus brengen, wat Dien natuurlijk
weigerde. M aar J oseph liet haar
niet in de steek en nam toch de
kruiwagen mee naar de bus om
afscheid te nemen. Toen de bus
vertrok haalde hij een ( van te
voren nat gemaakte) zakdoek
tevoorschijn, wreef die in zijn ogen
en wrong hem daarna uit waardoor water op de straat stroomde.
Hij zei altijd: “Vroeger kon ik mijn
vrouw wel opvreten van liefde, en
nou heb ik spijt dat ik het niet
gedaan heb”. De dames van de
vrouwenbond in de bus hadden
een natte broek van het lachen en
toen moest de reis nog beginnen!
Mijn moeder ging ook altijd met
die reisjes mee. Zo ook toen ik in
Amsterdam woonde en ze naar de
Huishoudbeurs gingen.

M ijn moeder had gevraagd of ik
die dag vrij kon maken, ze zouden
dan om 10.00 uur bij de RAI in
Amsterdam zijn. Zo gezegd zo
gedaan. Ik ging als enige man
tussen 50 dames mee naar binnen
bij de Huishoudbeurs. Na daar
enkele uren te hebben doorgebracht, gingen de dames weer de
bus in richting het centrum van
Amsterdam waar ze op de Dam
losgelaten werden. Niemand wist
daar de weg dus ik kreeg 50 vrouwen achter me aan die ik al snel
de weg wees. Zo van “daar is de
Bijenkorf, en daar de Kalverstraat”,
tot mijn moeder alleen met mij en
een paar vriendinnen over bleef.
Toen iedereen met tassen vol
ondergoed en dergelijke terug
was, gingen we naar restaurant ‘de
Beursbengel’. Daar zei de voorzitster: “Je bent de hele dag bij ons
gebleven, ga dan ook maar mee
eten”. Toen iedereen aan tafel zat,
werden er drie onze vaders en
weesgegroetjes gebeden. De
andere gasten in het restaurant
werden ondertussen ook stil en de
obers bleven als standbeelden stil
staan, waarna we karbonaden en
piepers met doperwten op ons
bord kregen.
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De bovengenoemde J oseph kwam
op een ochtend op de scheepswerf en huilde toen als een kind.
Collega’s vroegen: “Wat is er nou
Joseph?”. “Ja,” zei hij, ”ze hebben
Dien (zijn vrouw) gearresteerd”,
waarop iedereen verbaasd vroeg:
“Waarom dan?” Hij zei: “Ze had 2
kneedbommen bij zich”. Dit was in
de tijd van de oorlog tussen Frankrijk en de OAS, een opstandelingengroep in Afrika die deze
bommen gebruikte bij hun ruzies.
O p een zondag zat J oseph in de
kerk, druk doende met zijn kerkboek, toen de koster langs kwam
met een zwarte zak met lange
steel voor de collecte. J oseph
schrok, legde zijn kerkboek neer
en begon in de zakken van zijn
zondagse pak te zoeken terwijl de
koster de zak op bleef houden.
Toen hij alle zakken van zijn pak
had gehad, trok hij plots een
zakdoek uit zijn broekzak en begon
de neus te snuiten. De koster liep
rood aan en ging uiteindelijk maar
verder.
Frans Grisèl

Winssen

Hoe is het nou met...
In deze rubriek vernemen wij graag iets van ‘ oude’ bekende
Winssenaren die om welke reden dan ook ooit ons dorp verlaten
hebben. Wij zijn benieuwd naar hun nieuwe bestaan: want eens een
Winssenaar, altijd een Winssenaar.

tijdens de pronkzittingen, dat mij
als ’Kloas-van-de-HeemRoesKa’t”
ten deel viel, koester ik zeker!
Samen met Jo van Sientje in “the
same procedure as every year, my
lady”. Jo als lady en ik als butler.

Dit keer met:

Gerard van Kuijk
“

Onze vader Sjachelemie,
Sjachelemie van Bemmele, hemd,
slip, onderboks, kachelpijp, zelfkant, Amen” Een versje dat mij
doet herinneren aan mijn jeugd in
de kleermakerij van mijn vader.
Daar kwam regelmatig ‘Ser’ Tromp
uit Ewijk op bezoek en die leerde
mij toen, zoals hij ’t noemde, het
alternatieve Onze Vader! Die
kleermakerij met winkel, een
‘Voordeel Winkelier’, stond aan de
Van Heemstraweg 68 in Winssen.
Ik had twee zussen en drie broers
waarvan er een helaas al is overleden (Martien). In Winssen kennen
mensen mij als K loas van K uijk.
Waarschijnlijk omdat ik in mijn
jonge jaren in de muziekkoepel
meespeelde als J an K laassen.
Katrijn was, dacht ik, Ria van Thiel.
Dat gebeurde onder de vlag van
Vrienden van ULTO .
In mijn lagere schooljaren werden
de meisjes en jongens van elkaar
gescheiden. Directeur van de
school was Antoon Durville. De
meeste herinnering heb ik aan
meester Toon Hijmans ( Toon de
Soep) . Strenge man maar met veel
liefde voor muziek, spel (hij leerde
mij schaken) en hardlopen. We
hebben heel wat duurloopjes richting ‘het veld’ gedaan waar Wiet
Cobussen en ondergetekende streden om de eerste plaats.
De kermis in Winssen was klein
maar bijzonder. We kwamen zelfs
een keer op de kermis als Volendammers tevoorschijn. G ekleed

als echte Volendammers voor een
vissersboot. Dat was gewoon een
plaat tegen een oude auto.
Na de lagere school volgden de

M ULO en de kweekschool in
Nijmegen. In Winssen heb ik ook
aardig wat jaartjes jeugdwerk
gedaan. In het houten gebouwtje
bij het kerkhof hadden we elke
vrijdagavond een bijeenkomst in
het door de jongens zelf ingerichte
honk. We noemden ons ‘ Skibllitz’.
We deden daar wat spelvormen
en andere creatieve uitingen en
sloten de avond af met een
drankje. O m de clubkas te spekken
haalden we oud papier op.
Uiteraard trokken we ook regelmatig met de carnavalsoptocht van
de Dorstvlegels mee door het
dorp. Pastoor van der Steen kwam
regelmatig kijken! Het applaus
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Verder heb ik gevoetbald bij R oda
’28. Ik heb zelfs een paar keer in
het eerste elftal op mogen draven
als rechtsbuiten. Snelheid was
mijn grote kracht, meer dan techniek of schotkracht, maar met een
mooi voorzetje kon ik toch wel
goalgetter Cees Megens in stelling
brengen. M ijn zus kwam regelmatig het trainingsveld op om duidelijk te maken dat we naar huis
moesten komen want wij moesten
komen afdrogen! In 1973 ben ik
verhuisd naar M illingen aan de
Rijn en heb daar 40 jaar met
bijzonder veel plezier voor de klas
gestaan. Ik trouwde met Bernadette Hofmans uit Groesbeek en
kregen twee kinderen: J oris en
Femke. In 1981 overleed mijn
vader door een auto-ongeluk op
de Van Heemstraweg, tijdens het
oversteken. Hij had ons altijd voor
die weg gewaarschuwd. Bernadette, mijn vrouw, overleed in
2001 aan de gevolgen van kanker.
Een zware klap voor ons gezin. Nu
woon ik samen met Ineke Roelofs,
afkomstig uit Arnhem. We hebben
inmiddels 6 kleinkinderen. Samen
genieten wij beiden van onze
maandelijkse rijkstoelage en alles
wat het leven ons nog meer te
bieden heeft.”
Gerard (Kloas) van Kuijk

E w ijk

Lidmaatschap

Nieuwe leden die zich
aanmelden na 1 oktober 2021
hoeven pas vanaf 1 januari 2023
contributie te betalen. Als lid van
de VvSE heeft u vele voordelen
zoals kortingen bij diverse instanties en belangenbehartiging op
plaatselijk, regionaal en landelijk
niveau. Daarnaast kunt u
deelnemen aan diverse
activiteiten of u kunt zich als
vrijwilliger inzetten bij het
organiseren en begeleiden van
deze activiteiten. Zie onze
website www.seniorenewijk.nl
voor meer informatie.

Ledenadministratie

In de afgelopen periode is de
heer W.H. Steins ons helaas
ontvallen. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte bij
het verwerken van het verlies.
G edurende de afgelopen periode
heeft zich weer een nieuw lid
aangemeld: mevrouw M .P.G .J .
Teffelen-de Waal. Wij wensen
haar veel plezier bij onze
vereniging!
Als er iets wijzigt in uw situatie
of u gaat verhuizen, geeft u dit
dan s.v.p. schriftelijk door aan
Hans Spits, Schoolpad 24, 6644
CP Ewijk of via e-mail:
ledenbeheer@ seniorenewijk.nl
Dit om vergissingen te
voorkomen.

Seniorenzwemmen
in de Tuimelaar
O p woensdag 8 september gaven
ongeveer 20 senioren gehoor aan
de oproep van zwembad De
Tuimelaar in Ewijk om te komen
zwemmen of voor het nuttigen
van een kopje koffie. Dit alles vond
plaats bij zomerse temperaturen
en een paar senioren gingen even
het water in. De niet-zwemmers
namen plaats op het zonovergoten
terras en genoten van een kopje
koffie of een glaasje fris. Jammer
dat niet meer senioren gehoor
gaven aan deze oproep.

Namens de seniorenvereniging wil
ik het bestuur van De Tuimelaar
hartelijk bedanken voor deze
uitnodiging.
Klaas Vos

Fietsen met de senioren
Op 26 augustus gingen we via Bijsterhuizen richting Dukenburg en
vandaar naar Boerderij de Eikenhorst. Daar genoten we van dit mooie
stukje van Wijchen onder het genot van een lekker kopje koffie/thee
met gebak. Daarna fietsten we via St. Walrick, Alverna en Beuningen
weer terug naar Ewijk. Het was weer een leuke tocht en we zijn met een
gezellig groepje heerlijk buiten bezig geweest.
Mien Lamers

Agenda
Wekelijkse activiteiten

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag:

biljarten in ’t Hart
inloophuis in ’t Hart
biljarten in ’t Hart
Harten Soos in ‘t Hart

Nieuwe activiteit
Maandag:
Dinsdag:

Workshop tekenen in ’t Hart
Workshop tekenen in ’t Hart
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13.30 - 17.00 uur
09.30 - 12.00 uur
13.30 - 17.00 uur
09.30 - 12.30 uur
19.00 - 21.00 uur
13.30 - 15.30 uur

E w ijk

In memoriam Grad van Hulst
Helaas heeft alweer een van de
oudgedienden onze voetbalclub
verlaten. En niet zomaar een! G rad
van Hulst we mogen gerust
zeggen het oudste super-actieve
lid van onze vereniging is op 5
augustus jl. overleden. Als je de
leeftijd in acht neemt hij werd 86
kun je makkelijk zeggen: toch
een mooie leeftijd, maar tot voor
kort was hij nog zeer actief en
nadrukkelijk betrokken bij alles
wat de vereniging aanging. Enkele
maanden geleden onderging hij
een operatie voor een liesbreuk
die op zich bezien nog wel te overkomen leek. Er deden zich evenwel onverwachte complicaties
voor die G rad uiteindelijk fataal
werden.
O p de middenpagina van de speciale feestuitgave bij het 75-jarig
bestaan van de voetbalclub staan
Piet Lamers en G rad gebroederlijk
naast elkaar, beiden nog in volle
glorie. Terecht worden ze met een
aantal andere clubleden als de
onmisbare schakels van de club
beschouwd.
Bij het afscheid van G rad op
zondag 8 augustus kon heel
toepasselijk een laatste groet aan
hem gebracht worden in de
kantine van de voetbalclub. Tussen
een erehaag van de vele aanwezigen werd G rad voor de laatste
maal in een rouwauto weggebracht. Van velen kon je horen
‘ wat zullen ze hem gaan missen’.
Op het prachtige filmpje van Beaky
Engelen was te zien hoe G rad op
zijn fietsje van de Ir. Van Stuivenbergweg dagelijks naar het clubgebouw toerde. Daarbij kreeg je al
een mooie indruk van wat hij voor
de club betekende. Een clubman
een icoon in hart en nieren.

Die bijzondere gebondenheid aan
de club kreeg hij niet van een
vreemde. G rad’s vader Teunje van
Hulst was in zijn tijd ook nauw bij
de club betrokken. O nder meer de
ledenadministratie was in zijn
handen.
De Van Hulsten, het voetballen en
Ewijk hadden een speciale band
met elkaar. In de glorietijd voetbalden zij allen in het eerste elftal. Je
had de zoons van Adrianus van
Hulst, Grad (Bullie) en Bartje en de
zoons van Teunje van Hulst , Grad
en zijn broer Bert( us) .

“...Grad die op zijn
fietsje van de
Ir. Van Stuivenbergweg
dagelijks naar het
clubgebouw toerde.”
Voor enkele sportieve hoogtepunten van G rad kan dankbaar
gebruik gemaakt worden van een
interview dat van hem werd afgenomen bij het 50-jarig bestaan van
de club. In 1994 voetbalde Grad
op 59-jarige leeftijd nog steeds.
Zijn debuut in het eerste elftal
maakte hij samen met neef Bart
op 15 jarige leeftijd.
In het filmpje kon je nog zien waar
G rad bij het onderhoud zoal mee
bezig was: het wekelijks schoonmaken van de kleedkamers en
kantine na de wedstrijden, het
maaien van de velden, het
strooien van kunstmest, de beregening en nog veel meer van dit
soort werkzaamheden. J e kunt
gerust zeggen dat hij alle te
verrichten werkzaamheden wel bij
de hand heeft gehad. Mensen met
zo’n clubhart vind je bijna niet
meer.
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G rad duizendmaal dank voor alles
wat jij voor vv Ewijk gedaan hebt.
Terecht heb je daarvoor ook
diverse onderscheidingen gekregen zoals Lid in de O rde van
Oranje Nassau, Lid van verdienste
van de KNVB, de zilveren draagspeld van de gemeente Beuningen, Erelid van Ewijk enz.
Adieu Grad, het ga je goed.
Toon Reuvers

E w ijk

Omgevingsvisie in het klein
Onlangs presenteerde de gemeente Beuningen de Ontwerp-Omgevingsvisie en vroeg de inwoners hierop te reageren. De gemeente wil
de woonkern Ewijk verder versterken. Ewijk is de laatste vij ien jaar
enorm uitgebreid met woningbouw. Bij het lezen van de nota dacht ik:
“Wat betekent het voor iemand die in een uitbreidingsgebied woont
en werkt Iemand die bijvoorbeeld een boerenbedrijf hee en te
horen krijgt dat zijn bedrijf plaats moet maken voor uitbreidingsplannen en bouwplannen.

Erik Dibbits

Daarover sprak ik met Erik Dibbits.
Hij is de derde generatie die boert
op grond waarvan een deel in
aanmerking komt voor uitbreidingsplannen. Zijn opa is klein
begonnen met een paardenfokkerij. Die ging met zijn hengsten naar
boeren om paarden te laten
dekken. Later kwam de vader van
Erik in het bedrijf. Deze ging geleidelijk aan meer boeren, vee met
akkerbouw. Hij kocht meer grond
aan in de buurt van de K oningstraat en grond die bekend stond
als het Torense hof. Daarmee
breidde het bedrijf enorm uit. Hij
liet er stallen bouwen en maakte
het bedrijf klaar voor de toekomst.
Erik nam het bedrijf van zijn vader
over, in totaal zo’n 73 hectare
groot. Het belangrijkste stuk van
zo’n 7 hectare valt binnen de
huidige uitbreidingsplannen. J uist
daar staan de boerderij en een
aantal stallen. Erik beleeft dit als
het hart van zijn bedrijf.
Natuurlijk weet Erik al lang dat
een deel van zijn bedrijf ooit
plaats moet maken voor woning-

bouw. Zo’n twintig jaar geleden
was het bedrijf bijna verkocht. O ok
toen waren er uitbreidingsplannen
voor Ewijk. Door de crisis die er
toen kwam gingen die bouwplannen niet door. M en had zelfs als
een naam voor de nieuwe wijk
bedacht: het Torense hof.
Circulaire werking
Erik legt me met enthousiasme uit
dat je als boer het beste uit je
grond en uit je vee wilt halen. Hij
investeert om een hoge kwaliteit
grond te krijgen zodat hij een
goede landbouwopbrengst heeft.
Daarmee krijgt het vee hoogwaardig voedsel met voldoende eiwitten en bouwstoffen, aangevuld
met brokvoer, zodat de koeien zich
goed voelen en goed melk geven.
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Alles wat je investeert krijg je
terug. Als je grond of vee verwaarloost kom je snel in de problemen.
Hoge kwaliteit is belangrijk en
daar spant Erik zich zeven dagen
per week met liefde voor in. Daarnaast wordt er ook op toegezien
door de veterinaire dienst, voedseldeskundige landbouwinspectie, de
hoefsmid en andere deskundigen.
Zij bieden ook ondersteuning in de
uitvoering van het boerenbedrijf.
Met de handrem erop
Ik vraag Erik wat het betekent als
je zo met hart en ziel werkt en je
weet dat je een groot stuk van je
bedrijf moet inleveren. Het voelt
voor hem alsof het hart uit het
bedrijf gesneden wordt. Een
prachtige, bijna ideaal gelegen
plek, dichtbij het dorp, goed
bereikbaar. Dat gaat weg. Het is nu
boeren met de handrem erop en
hij voelt zich onvrij gemaakt in de
bedrijfsvoering. O m te kunnen
boeren heb je voldoende grond
nodig, bij een tekort red je het
gewoon niet. Eriks zonen voelen er
niet voor om boer te worden.
Hoogstwaarschijnlijk gaat het
bedrijf niet naar een volgende
generatie. Zo zit Erik met vragen
naar de toekomst. K an ik nog
opnieuw beginnen? Is dat haalbaar met de huidige wet- en regelgeving? Investeert de overheid
voldoende in de agrarische sector?
Al met al ervaart hij de omgevingsvisie en de te komen uitvoering
ervan als een koude sanering.
Toon van Wezel
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Zomerfestival
Wat waren het geweldige weken! Voor elk wat wils en
wat was iedereen er aan toe. In het begin werden zelfs
’s nachts kaartjes besteld, want stel je voor dat het uitverkocht zou zijn. Het was een prachtig cadeau aan de
organisatie dat iedereen zo enthousiast was en de
meeste activiteiten volgeboekt waren. We hebben
veel complimenten gekregen en er werd om herhaling
gevraagd.
De slotavond sloeg alles. De dubbele check aan de
ingang voor het beruchte en beroemde groene vinkje
had iedereen er graag voor over. Mede hierdoor konden we binnen de 1,5m van elkaar zitten en dansen.
Wat werd er graag en veel gedanst. Door alle leeftijden en met of zonder nieuwe heupen, met een speciale rolstoeldans door Annie Schamp. Geweldig. Alle
lof hierbij natuurlijk voor de muziekband SEM die we
in de toekomst vaker willen horen.

Ook bij de roulette werd druk gegokt en was de organisatie goed geregeld. Het muntgeld was gedrukt met
het VvSB-logo.
We hopen dat volgend jaar andere vrijwilligers het
stokje van ons overnemen. Samen met de andere dorpen in de gemeente Beuningen, het zou geweldig zijn
als we allen bijdragen aan een gezamenlijk 14-daags
feestfestijn. Maar we hebben hiervoor wel meehelpende leden nodig. Gesprekken hierover starten binnenkort.
Bedankt iedereen en met name de fotografen Hans
van Hees en leden van de Positieven die dit evenement
grotendeels
hebben
vastgelegd.
Foto’s van alle activiteiten zijn te zien op de website en
te downloaden.
De organisatie
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Joep Witte

jaar
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Op de uitkijk……..

Ode aan de rollator

……………Beuningse

Oh rollator, mijn steun en toeverlaat
Heerlijke wagen die steeds naast me staat.
Waar ik ook loop of waar ik ga, je bent in mijn buurt
Of het nu lang of maar eventjes duurt.

identiteit

Rollator, je helpt mij met mijn onzekerheid
In jou heb ik vertrouwen, altijd!
Rollator, mijn onvermoeibare apparaat
Je bent mijn hulp van vroeg tot laat.
Voor velen ben je een sta-in-de-weg
Maar voor mij ben je onmisbaar zeg!
Ik leun, ik steun, ik zit op jou
Jij bent degene die ik het meest vertrouw.

Heeft u Panorama 2040 van de gemeente Beuningen
al gelezen? Het gaat over de noodzakelijke woningbouw om van 26.000 inwoners door te groeien naar
30.000 inwoners in het jaar 2040. Er worden prachtige architectonische vergezichten gepresenteerd.
Ook wordt er teruggekeken.
Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw was de
gemeente Beuningen een rustige, landelijk gelegen
gemeente met vier dorpen: Weurt, Beuningen, Ewijk
en Winssen. Van oudsher waren dit kleine nederzettingen met een agrarische oorsprong. In eerste
instantie met elkaar verbonden door een fijnmazig
stelsel aan linten, later door de Van Heemstraweg.
Weurt nam het voortouw met de uitbreiding aan de
zuidkant. Beuningen volgde als groeikern en maakte
diverse groeispurten mee, en ook in Ewijk werd flink
gebouwd. De laatste jaren is Winssen aan de beurt.
De dorpen groeien als we niet oppassen aan elkaar.
Maar ja, waar en hoe willen we dan gaan bouwen?
In samenhang met thema’s als duurzaamheid en klimaatverandering is een slimme groeistrategie nodig.
Een groeistrategie die leidt tot aantrekkelijk wonen in
vier afzonderlijke kernen die omgeven en verbonden
zijn door een netwerk van landschap, natuur, parken
en recreatief uitloopgebied.
De gemeente spreekt over bebouwingsaccenten aan
de randen, veel groen, dorpse schaal en authenticiteit. En natuurlijk duurzaamheid en kwaliteit. Maar
ja, is het haalbaar en wie gaat dat betalen? Plannen
maken is één maar realiseren is twee.
Maar we krijgen als gemeente daarmee wel een
nieuwe identiteit. Alleen dorp is niet meer genoeg.
Beuningen, mee in de vaart der volkeren. Volgens
Panorama 2040 wordt de nieuwe identiteit “Authentiek Beuningen met een vleugje stad.” Hoort u het
uzelf al zeggen als u op vakantie bent en men vraagt
waar u vandaan komt: “Ik kom uit authentiek B……..”?

Klagen, dat is heel vervelend
En naar jou toe niet wellevend.
Een standbeeld wil ik vragen
Voor de uitvinder van deze wagen.
Die in stilte werkend achter de schermen
Zich over de wat moeilijker lopende wist te ontfermen
Rollator, blijf nog heel lang in mijn leven
Blijf me steeds een steuntje geven.
Jij bent mijn liefste schattebout
En hopelijk worden we samen stokoud.

13:30-16.00 DSO op 1 en 15 oktober hebt u de
mogelijkheid om uw QR code op de telefoon te laten
zetten. Wel graag uw digiD en wachtwoord meenemen.

Willem Waalmaes
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Beginnerscursus schaken

Ook dit jaar doet de VvSB mee
aan de Rabo ClubSupport

Heeft u een Rabobankrekening en bent u lid van de
Rabobank dan kunt u de VvSB financieel steunen
door bij de Rabo ClubSupport (voorheen de Rabo
Clubactie) op de VvSB te stemmen.
Vanaf 4 oktober kunt u via de Rabo App uw stem uitbrengen. Ga naar het overzicht van deelnemende
clubs en selecteer de VvSB. U kunt dan ook nog op
twee andere (Beuningse) verenigingen stemmen. U
moet vóór 25 oktober hebben gestemd.
In november krijgt de VvSB bericht welk bedrag we
hebben verworven. Dit bedrag gaan we inzetten bij
de organisatie van ons Zomerfestival 2022.
Bent u als rekeninghouder nog geen lid van de Rabobank? Op de website van de Rabobank leest u onder
‘Lidmaatschap’ wat het inhoudt én kunt u zich meteen aanmelden. Lid worden kan heel eenvoudig via
de Rabo App en het is gratis. En het mooie is: daarna
kunt u meteen op de VvSB stemmen.
Het bestuur

Schaken, een van de meest uitdagende denksporten
ter wereld!
Dagelijks beleven duizenden Nederlanders erg veel
plezier aan het schaken. Wat houdt hen bezig? Daar
kom je eigenlijk alleen achter door zelf te spelen. Het
doel is eenvoudig: verover de koning. Het draait om de
ontdekkingstocht naar dat doel. Wat is steeds
jouw beste zet en wat kan de tegenstander doen? Het
leuke is de enorme variatie. Elke partij verloopt anders
omdat er miljoenen mogelijkheden zijn. Deze ontdekkingstocht spreekt veel mensen van jong tot oud aan.

De VvSB biedt samen met de schaakvereniging
Koningswaal Beuningen een beginnerscursus aan. De
beginnerscursus bestaat uit 6 lessen van elk ca. 1,5
uur. De kosten hiervan bedragen € 22,-. De cursus
wordt gegeven op donderdagavond in De Lèghe Polder.
Vooraf is er een informatieavond op een donderdag in
oktober. U kunt zich aanmelden voor die informatieavond door een e-mail te sturen naar
secretariaat@seniorenbeuningen.nl
De datum wordt bij voldoende aanmeldingen bekend
gemaakt via e-mail aan u.
Het bestuur van Koningswaal en het bestuur van de
VvSB

Mindfull TaiChi aan de Waal

Na de 5-elementen wandeling/Taichi aan de Waal, bij
het Zomerfestival, was er veel belangstelling voor een
vervolg. Vandaar dat Irma Soetekouw dit maandelijks
op de 1e zondag van de maand gaat herhalen.
De eerste keer is op 3 oktober. Start is om 10.30 uur bij
Het Dijkmagazijn. Kosten zijn 10 euro per keer waar-

Verzoek
van een deel naar de Uiterwaarden en Het Dijkmagazijn gaat. De tocht duurt 1,5 tot 2 uur. Eventueel kunnen we gezamenlijk daarna, op eigen kosten, koffie/
thee drinken bij Het Dijkmagazijn. Alleen bij erg slecht
weer gaat de wandeling niet door. U hoeft zich niet
vooraf aan te melden.
De wandeltocht is kort en dichtbij, de lessen bestaan
met name uit ontspannen bewegen, gezondheid en
ademhalingsoefeningen, Qi Gong, TaiChi en Mindfulness.
Voor informatie: info@bmfcentre.com

Wilt u bij het wijzigen van uw adres, mailadres of
bankrekening dit a.u.b. doorgeven aan onze ledenadministratie.
ledenadmin@seniorenbeuningen.nl of telefonisch
06 24823804 Joke van Lith.
Dit voorkomt veel gezoek en administratieve problemen.
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Verslag reis senioren Ootmarsum

Maandag 30 augustus zijn we met
een enthousiast gezelschap van 47
personen een midweek weggeweest. Ootmarsum was onze verblijfplaats waar wij logeerden in
het Stadshotel.
Onderweg maakte de buschauffeur een tussenstop. Daar stond
koffie met lekker gebak op ons te
wachten. De rit werd vervolgd
richting Ootmarsum en de maandag hebben we verder informeel
met elkaar doorgebracht.
Dinsdagochtend stond de bus al
weer op tijd op ons te wachten en
werd er koers gezet naar het
Duitse Osnabrück. Daar hebben
we een leuke dag gehad met een
eigen invulling. De dinsdag werd in
Ootmarsum afgesloten met een
prachtige avond, verzorgd door
een operettegezelschap.

Op woensdag werd de koers verlegd richting het noorden waar we
Staphorst aandeden. Daar kregen
we een interessante uitleg over
klederdracht door een enthousiaste mevrouw. In de middag werd
Giethoorn aangedaan waar we
een leuke boottocht hadden.
Donderdag was Enschede de
bestemming. Daar hebben we een
bezoek gebracht aan de synagoge.
Prachtig! In de avond hebben we
genoten van een muzikant die
mooie liedjes ten gehore bracht.
Er is zelfs gedanst dus het was duidelijk dat de sfeer er goed in zat.
Vrijdag
was
het
alweer tijd
om naar
huis te
gaan,
maar eerst
werd
nog het
Openluchtmuseum in
Ootmarsum
bezocht.
Ook dit
was
interessant om
mee te
maken.
Van Ootmarsum
reden we
richting Hanzestad Doesburg.
Een mooi stadje dat zeker de
moeite waard is om te bezoeken.

De reis werd uiteindelijk afgesloten met een gezamenlijk diner in
Babberich.
Om 20.00 uur waren we weer in
Beuningen en werd er afscheid
genomen van de chauffeur en de
organisatie. Het was een gewel-

dige week waarin er een hele
mooie afwisseling was van leerzame dingen, eigen invulling,
gezelligheid en ontspanning.
Graag wil ik organisator Kees Veroude, die alles goed geregeld had,
en alle reisgenoten heel hartelijk
danken voor deze mooie dagen!
Jopie van Kerkhof
NB. Er is een zalm-rose jasje achtergebleven in de bus. Dit is op te
halen bij Kees Veroude, Ratelwacht 43 in Beuningen. Telefoonnummer: 024-6772776

Borduurcursus maar dan anders
Een nieuw jaar een nieuwe invulling.
In 2007 ben ik begonnen met lesgeven in de verschillende technieken van borduren en handwerken.
Van Hardanger, Alfabetboek
maken, Perzisch Ajour, Band Sampler (schellekoord met veel verschillende steken) tot Blackwork.
Ik heb het allemaal met veel plezier gedaan.
De komende maanden kun je je
aanmelden om deel te nemen aan
de middagen waarbij iedereen zijn
eigen handwerk (borduren, breien,
haken, kralen bewerken) meebrengt om aan te werken.

Heb je ergens hulp bij nodig dan
kan en wil ik je er graag bij helpen.
Voor wie een bepaalde techniek
zou willen uitproberen of leren
kan ik voor lesmateriaal zorgen en
waar nodig helpen, maar niet
‘daadwerkelijk les geven’.
Je bent welkom om je aan te melden bij Ruby Struiksma, per mail
r.struiksma1@chello.nl of via
telefoonnummer 024 6776301,
ook voor meer informatie.
Plaats: de Schakel in De Lèghe Polder (links bij de ingang)
Dag: woensdag van 13.30 uur 15.30 uur
Data: 6 en 20 oktober, 3 en 24
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november, 1 en 22 december 2021
Kosten: € 3,00 per keer (betaalwijze wordt later bekend
gemaakt), totaal € 18,00.
Handwerken is niet alleen borduren maar ook breien, haken, quilten, kaarten maken, kralen op stof
bewerken of sieraden maken,
macramé, en nog veel meer…
Naast deze middagen ben ik
benieuwd of er leden zijn die op
één avond door de week bij elkaar
willen komen om samen te handwerken. De avond van de week is
nog niet vastgesteld.
Ruby Struiksma
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Agenda Oktober

Donderdag
09:30-11:30
10:00-11:30
10:00-12:00
13:00
13:15-17:00

01-10 13:30-16:00

Digitaal steunpunt ouderen
De Lèghe Polder
04-10 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing
(groep 3)
De Lèghe Polder
06-10 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing
(groep 1)
De Lèghe Polder
06-10 13.30-15.30 Cursus Borduren Anders
De Lèghe Polder
13-10 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing
(groep 2)
De Lèghe Polder
15-10 13:30-16:00 Digitaal steunpunt ouderen
De Lèghe Polder
18-10 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing
(groep 3)
De Lèghe Polder
20-10 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing
(groep 1)
De Lèghe Polder
20-10 13.30-15.30 Cursus Borduren Anders
De Lèghe Polder
27-10 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing
(groep 2)
De Lèghe Polder
Voor de meest actuele info: kijk in de agenda op
www.seniorenbeuningen.nl
Wekelijkse activiteiten
Zondag
10:00-12:00
Maandag
10:00-11:30
10:00-12:00
13:30-15:30
13:00
13:15-17:00
Dinsdag
09:30-11:30
10:00-12:00
10:00-12:00
13:00
19:00-21:00
Woensdag
10:00-12:00
10:00-12:00
10:30-12:00
13:00
13.30-16.30
13:30-15:00
15:45-17:45

Inloophuis

13:00-15:00
13:30-16:30
Vrijdag
09:30-12:00
10:00-12:00

Schilderen
De Lèghe Polder
Fit-hockey
De Schoenaker
Inloophuis
De Lèghe Polder
Biljarten
De Lèghe Polder
Patchwork Quilten
De Lèghe Polder
Italiaans taal en cultuur 2
De Lèghe Polder
Jeu de Boules (of Petanque)
De Valkatties
Bridge VroegOp
De Lèghe Polder
Inloophuis
De Lèghe Polder

80/90-jarigen

1 augustus t/m 31 augustus 2021
Mevr. H.W. Otten-van der Heijden
Mevr. L. de Jong
Mevr. W.E.J. Rutten-Vrijaldenhoven
Hr. H. Bolt
Mevr. J.H. Willems-Rossen

13-08-1931
07-08-1941
14-08-1941
18-08-1941
18-08-1941

Nieuwe leden

De Lèghe Polder

Mw. M.J.H.A. van de Steeg
Mw. W.A.M. Willems
Mw. J.C.H. Maris
Mw. C.A.M. Vermeulen-de Rooij
Mw. E. van het Hof
Mw. M. Zegers-Kosman
Mw. H. Reijers
Mw. M.A.L. Thijssen
Mevr. E.M.G. van Loon-Smit

Fit-hockey
De Schoenaker
Inloophuis
De Lèghe Polder
Cursus Engels gevorderden
De Lèghe Polder
Biljarten
De Lèghe Polder
Koersbal
De Tinnegieter
Schilderen
De Lèghe Polder
Inloophuis
De Lèghe Polder
Walking-voetbal
Beuningse Boys
Biljarten
De Lèghe Polder
Italiaans taal en cultuur 1
De Lèghe Polder

1 nieuw lid wil niet genoemd worden

Overleden leden
Dhr.E.H.J.R. Melis
Dhr. J.C.A.Th. Boonaerts
Mw. M.J.G. Elbrink-Ordelman
Mw. G. Britsemmer-Breeman
Dhr. G.H. Huiskens

Inloophuis
De Lèghe Polder
Oldstars tennis TV Ewijk
Fit tafeltennis De Lèghe Polder
Biljarten
De Lèghe Polder
Handwerken
De Lèghe Polder
Fit tafeltennis De Lèghe Polder
Cursus Spaans beginners
De Lèghe Polder

Rectificatie de Cirkel van September
Mevr. H.C. in den Bosch-Derks stond in de Cirkel van
september 2021 als nieuw lid vermeld.
Mevrouw is echter helaas overleden, derhalve had
zij onder overleden leden moeten staan.
Onze excuses voor deze foutieve vermelding.
45

