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“Het huis staat,
en de jonge vrouw
mag zich tonen.”

Keramisch sculptuur van
Janneke Bruines, Beuningen
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Op een stevig fundament kun je goed verder bouwen.
Dat is precies wat aan de orde is bij de komende
veranderingen in de opmaak van De Cirkel. De vormgevers Theo Engels en Hans van Beek moesten ons
verlaten, omdat de opmaak van De Cirkel voortaan in
één hand zou komen. Samen met Mieke de Leeuw
van ideesign+ verzorgden zij in de eerste zeven jaren
van het bestaan van De Cirkel de vormgeving. En via
een selectieprocedure bieden zich nu twee jonge
mensen aan die de Cirkel als één geheel zullen gaan
vormgeven. Met eigen ideeën, eigen kleuren en eigen
vormen. Ze noemen zich Vormmeesters. Met een
“Rembrandtiaans” logo. Je moet maar durven.

mogelijk wat meer vanuit een groter geheel onze
woonomgeving beschouwen en beleven. Want het
aantal senioren dat op een later moment pas in een
van onze fraaie dorpen is komen wonen is inmiddels
echt wel groter dan het aantal ‘oorspronkelijke’ senioren. En samen vormen ze een zeer gevarieerd gezelschap waarvoor de eveneens gevarieerde redactie
met de overige makers van De Cirkel graag elke
maand weer opnieuw een mooi en onderhoudend
magazine op de mat wil leggen. Net als deze keer.
Veel leesplezier en fijne dagen toegewenst.

Een geheel nieuw jasje, dus. Voortbordurend op wat
was, maar dan met kleuren die nu modern zijn, een
beetje vrijer. Met meer ‘Schwung’ zogezegd. En dat is
exact de beleving die ik persoonlijk altijd ervaar als ik
de keramische beeldjes van de Beuningse kunstenaar
Janneke Bruines zie. Vandaar een beeldje van haar op
de voorpagina van deze Cirkel. Het huis staat en de
jonge vrouw mag zich tonen! Ze is niet verlegen en
daagt zelfs een beetje uit. Het leek mij een mooie
artistieke weergave van wat we met De Cirkel willen.

									

Bedankt

Chris Zaad

Dit was mijn laatste bijdrage aan De Cirkel.
Gedurende zeven jaren heb ik met veel plezier
(samen)gewerkt met iedereen die aan De Cirkel
hun medewerking verlenen er verleenden. Allen
bedankt voor de prettige samenwerking.
Speciaal woordje van dank aan de redactie Chris,
Annie, Harrie, Ton en Ine en de mede opmakers
Wim, Theo en Hans. Chris, hartelijk dank voor je
mooi geschreven interview. Je hebt van ons
gesprek een prachtig verhaal gemaakt en ik heb
veel leuke, positieve reacties mogen ontvangen.
Ik wens mijn opvolg(st)er(s) heel veel succes en
iedereen veel leesplezier de komende jaren én
natuurlijk fijne Kerstdagen en een mooi 2022!
Mieke de Leeuw

Want we willen wel wat. We willen dat De Cirkel niet
alleen per dorp de moeite van het lezen waard is
maar als geheel voor alle senioren uit alle vier de
dorpen. Bij de start van De Cirkel heeft men zich ingespannen om vooral toch de eigenheid per dorp overeind te houden. Dat maakte het samengaan van de
vier seniorenbladen er niet gemakkelijker op, zoals uit
het gesprek met de eerste vormgevers wel blijkt. Nu
die stap dan toch eindelijk achter de rug is kunnen we
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De makers van De Cirkel
wensen u een groene kerst.
Misschien niet zo romantisch maar
het scheelt wel in de energiekosten.
En natuurlijk een gelukkig nieuwjaar!
Ook 2022 willen we graag weer voor
u “versieren”.

Hans van Beek, Jan Daanen,
John Dibbits, Theo Engels,
Rob de Kanter, Ine Kemna,
Mieke de Leeuw, Ton de Leeuw,
Frans van Os, Annie Roelofs,
Ton Weghorst, Harrie Wattenberg,
Toon van Wezel, Kees van de Wiel,
Chris Zaad en Ton Zwartjes
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Interview met de vertrekkende
vormgevers Hans en Theo
En aldus startte in 2014 “De Cirkel, Een informatieblad voor senioren in Beuningen – Ewijk – Weurt –
Winssen” met een professionele uitstraling.

In verband met de komst van een nieuwe vormgever
van De Cirkel moeten we afscheid nemen van de
twee mannen die vanaf het allereerste moment
mede vorm gegeven hebben aan De Cirkel. Ze kennen het voortraject en de hindernissen bij de opstart
van De Cirkel, en ze denken dat De Cirkel inderdaad
meer van de gemeente als geheel kan worden. Het
afscheid doet pijn. Theo Engels en Hans van Beek
blikken graag nog een keer terug.

“Het verbaast me nu nog,
dat het ons gelukt is”
Initiatiefnemer Wil Penninx verdient samen met Sjaak
Klaassen alle lof om de voortgang én afronding van
dit echt wel typisch Nederlandse polderproject.
Iedereen te vriend houden en dan toch iets neerzetten: een duidelijker voorbeeld van wat we in ons land
‘polderen’ noemen is moeilijk te vinden.
Tot 2014 hadden de senioren van Beuningen een
eigen blad met een gele kaft. Theo Engels zat als exmedewerker van de Gelderlander meteen al bij het
clubje dat dit blaadje verzorgde. Wim van Viegen had
hem erbij gevraagd. Theo Verheijen verzamelde de
kopij, paste stukken aan en droeg zorg voor de advertenties. ‘Het clubje’ kwam na elk nummer bij elkaar in
De Lèghe Polder om samen te kijken hoe het
nummer geworden was en er samen op te toasten.

Er was altijd wel iets waar de besturen van de vier
seniorenverenigingen van de gemeente Beuningen
het niet over eens konden worden. Aldus Theo. Het
aantal pagina’s per dorp (Beuningen moest echt wel
meer pagina’s toegewezen krijgen dan de overige
dorpen), de volgorde van de blokken (het moet niet
zo zijn dat Beuningen altijd het eerst aan de beurt is
binnen het magazine). Maar ten slotte is het gelukt.
Elk dorp een eigen kleur; elk dorp een eigen vastgesteld aantal pagina’s; elk dorp komt een keer als eerste aan de orde na het algemeen gedeelte. Op de
cover mochten er geen accenten komen die mogelijk
de positie van een van de dorpen zou versterken of
verzwakken. Het is allemaal uitgediscussieerd.

Jammer dat dat moest stoppen maar er was wel
begrip om iets nieuws te maken op gemeentelijk
niveau. Kort daarna vond Wim van Viegen het welletjes en werd er een advertentie geplaatst voor een
nieuwe vormgever voor het Beuningse deel van De
Cirkel. Dat leek Hans wel wat.
Hij schatte terecht in dat hij dat wel zou kunnen. Hans
had altijd gewerkt in het beroepsvoorbereidend
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onderwijs waarbinnen grafische programma’s en
informatica vaak aan de orde waren. Vanuit die
wereld kon hij gemakkelijk instappen als medevormgever. Eerst natuurlijk, samen met Theo, extra scholing in opmaaktechnieken. Het grafisch programma
In-design werd door Wil Penninx - wie anders?! - op
de computer van beiden geïnstalleerd en vervolgens
kon Mieke de Leeuw , de professinele opmaker van
de andere drie dorpen, hen wegwijs maken. Aan de
slag. Hans en Theo verzorgden het Beunings deel en
het Algemeen deel van De Cirkel. Eerst samen maar
na enige tijd om beurten. Beiden hadden wel hun
weg gevonden. Elke maand, 14 jaar lang (Theo) en 7
jaar lang (Hans), zo’n 20 uren bezig zijn met de aangeleverde kopij. Het vraagt precisie en behoud van
overzicht. De week voor de deadline maakten ze al
een eerste ordening: mapjes waarin de diverse verhalen en foto’s opgeslagen konden worden. Keurig
gecodeerd, zodat je alles weer precies op de juiste
plaats kon inpassen. Grote stukken print je dan eerst
uit zodat je een idee hebt over vlakverdeling en
ruimte. Kleuren kiezen, grafische accenten aanbrengen en achtergrond vaststellen, allemaal heel leuk om
te doen. Vooral de Puzzel was elke maand wel een

‘puzzel’. En nu moet dat dus stoppen. Dat wordt
scha-kelen. Dat wordt weer oriënteren op nieuwe
activitei-ten. Theo maakt zich daaromtrent minder
zorgen. Hij heeft nog steeds zijn biljartclub en samen
met zijn vrouw trekt hij er graag op uit met de fiets.
Voor Hans is het vervolg een stuk moeilijker.
Uitgerekend deze periode overleed zijn Gerda, zijn
lieve vriendin met wie hij al 40 jaar een relatie
onderhield. Een harde klap, mede vanwege de
moeizame contacten met het ziekenhuis. Toen het te
laat was kon hij eindelijk tot bij haar komen. Het
tekent de veerkracht van hem dat hij nu toch nog tijd
wilde vrijmaken voor dit inter-view en dat hij ook al
ideeën heeft over een volgende vrijwilligerstaak.
Hans gaat weer aan de slag bij het Digitale Steunpunt
Ouderen, en samen met Douwe Bangma bereidt hij
een cursus voor op het vlak van
computerprogramma’s en digitaal verkeer.
De Cirkel kon ooit beginnen dankzij deze twee bijzondere vormgevers. En De Cirkel kan ook weer verder
op basis van wat ze hebben neer gezet.
Chris Zaad

Beste Theo en Hans,
Als actieve vrijwilligers van de VvSB hebben jullie op
de achtergrond veel werk voor de VvSB en in het bijzonder voor De Cirkel verzet.
Theo, jij als pionier die samen met andere VvSB-leden
tot 2014 ons eigen blad De Cirkel hebt vormgegeven.
Hans, jij reageerde in 2014 op een advertentie en werd
vormgever in de nieuwe opzet van De Cirkel.
Vrijwilligers met hart voor de opmaak van het algemene deel en het Beuningse deel.
Elke keer 13 pagina’s kopij die natuurlijk steeds tegen
de deadline aan wordt aangeleverd. Werken tegen de
klok want die 13 pagina’s moeten door Ideesign in het
geheel worden ingepast en het blad moet vervolgens
naar de drukker. Van jullie beiden kun je zeggen dat
het vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is geweest.
Met de overstap naar een nieuw DTP-bureau, met
nieuwe technieken, lukt het niet om jullie wijze van
vormgeven in te passen. Dat betreuren we zeer en dat
heb ik jullie ook persoonlijk laten weten. Maar het is
niet anders. We nemen afscheid van jullie als vormgevers van De Cirkel en jullie kunnen trots zijn op het
resultaat dat jullie werk heeft opgeleverd. Blader maar
eens door oude Cirkels.
Hans wil actief in de VvSB blijven zodra het verlies van
zijn goede vriendin een plekje in zijn leven heeft gekregen. Theo heeft genoeg plannen buiten de VvSB.
Hopelijk mogen we hem in de toekomst nog eens
opnieuw als vrijwilliger bij de VvSB verwelkomen.
Theo en Hans, we bedanken jullie voor de vele jaren
werk voor De Cirkel en wensen jullie een goede toekomst in goede gezondheid toe. Onze waardering
volgt met een mooi boeket.
Namens het bestuur van de VvSB,
Frans Peperzak, voorzitter
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Niks mezelf verbeteren:
De wereld!
Theo Coenders

Bewonersonderzoek Dar
U doet toch ook mee?

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt
u meer informatie? Neem dan contact op
met Integron via support@integron.nl.

Samen met uw gemeente zijn wij heel
benieuwd naar uw mening over de
werkzaamheden die wij in de gemeente
doen. Daarom voert onderzoeksbureau
Integron de komende weken voor ons het
bewonerstevredenheidsonderzoek uit. Door
dit onderzoek weten wij bijvoorbeeld hoe
u Dar als organisatie waardeert, hoe u de
dienstverlening ervaart en waar volgens u
verbeterpunten zijn.
Uitnodigingsbrief
Integron trekt uit alle postcodes een aselecte
steekproef. Deze bewoners ontvangen
een uitnodiging om deel te nemen aan het
onderzoek. Ontvangt u deze uitnodigingsbrief?
Wij waarderen het enorm als u meedoet en de
vragenlijst invult. Meedoen kan tot en met
12 december 2021. Alvast bedankt!
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000
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GABRIEL
HERDERS
HERODES
KAARSEN
KALKOEN
KAMELEN
KRANSJE
RUDOLPH

OS
BAL
DEN
KOU
ETEN
EZEL
KLOK
MENU
PIEK
SLEE
STAL
STOL
DAVID
DINNER
GEBED
HULST
JEZUS
JOZEF
MARIA
TOAST
ADVENT
BIDDEN
CADEAU
KRIBBE
CONCERT
FAMILIE
BETHLEHEM
EVANGELIE
JERUZALEM				
DENNENBOOM
KERSTLIED				
VERSIERING
KERSTSTAL				
WINTERSPORT

SCHAPEN
ARRESLEE
GEBOORTE
HEILIGEN
KERSTMIS
LIEDEREN
OPTUIGEN
POOLSTER

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 alles met de
feestdagen te maken.

De oplossing van de nieuwe opgave 7.10 dient voor uiterlijk 13 januari 2022 binnen te zijn op mailadres sjaakklassen0908@hotmail.com dan wel Sjaak Klaassen, Tienakker 45, 6602 HW Wijchen.
De opgave van november leverde maar liefst ruim 100 goede oplossingen op. De oplossing luidde:
KAMER VAN KOOPHANDEL
1e prijs een bon van €10,00		
2e prijs een bon van €7,50		
3e prijs een bon van €7,00
geschonken door			geschonken door			geschonken door
BLOEMENHUIS CORYAN
Geerstraat 23A Winssen
Tel: 0487-525522

www.bloemenhuiscoryan.nl

Thea van Boerdonk		
Balmerd 25,			
Beuningen			
				
		

Tonnie Overdijk			
Plakstraat 17,				
Winssen				
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Ans Langhout
Vordingstraat 6,
Ewijk
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De blije momenten van een verzamelaar

Vanaf de 17e-18e eeuw lieten rijke
dames zilveren miniaturen maken
om hun miniatuurhuis in te richten. Het verzamelen, laten maken
en uitstallen van miniaturen in
zilver was een spiegel van hun
status en een middel om indruk te
maken op vriendinnen en relaties.
De gewone man is pas vele jaren
later aan het sparen/verzamelen
geslagen. Het verzamelen werd
vaak aangemoedigd en bedacht
door leveranciers van producten.
Ouderen onder ons kennen nog
wel het ‘snoepje van de week’ van
Piet de Gruyter. Een transparant
kunststof dierfiguurtje dat je kreeg
bij aankoop van levensmiddelen,
aangekocht in een van zijn
supermarkten.
Of wat dacht je van Rizla. Plaatjes
van dieren en planten die je kreeg
bij een pakje vloeitjespapier om
een sjekkie te draaien. De plaatjes
kon je in een album plakken waar
ook een bijbehorend verhaaltje
stond afgedrukt.
De gewone man had het te druk
met werken en gezond blijven. De
vrouw deed het huishouden en
voedde de kinderen op. Zij was de
manager van het gezin en dus lette

zij ook op de spreekwoordelijke
kleintjes. Ieder duppie was belangrijk. Sparen dus. Ik durf bijna te
wedden dat er in iedere Nederlandse keukenla wel ergens een
stapeltje koffie- of theepunten van
D.E. lag. Zelfs nu nog. Bijeen
gehouden door een elastiekje of in
een blikje. Een spaarsysteem voor
korting of exclusief serviesgoed
van D.E.

“Het is als de geur
van koeien en hooi.”
Of het de basis is van een uitgebreide verzamelcultuur is moeilijk
te zeggen. Maar een gezin waarin,
tegenwoordig, geen verzameling
voorkomt is een uitzondering. De
goed gevulde vitrines met de
meest uiteenlopende inhoud zoals
hummeltjes, vrachtwagens,
gewone auto’s, Swarovski, edelstenen en/of mineralen vullen
tegenwoordig menige woonkamer.
Zo ook de verzamelingen stripverhalen of albums met voetbalplaatjes, historische plaatjes enz.
En niet te vergeten de muntenverzamelingen.
15

Afgelopen week. Bij het opruimen
van mijn zolder kom ik al snel de
verzamelingen uit mijn jeugd
tegen. In mijn tienerjaren verzamelde ik dode vlinders en sprinkhanen welke ik met een
kopspeldje uit moeders naaidoosje
vastprikte op een tempex plaatje.
Maar toen ik een dode zwaluw in
een glazen weckfles wilde bewaren ging het mis. Mijn moeder zag
de maden uit de fles kruipen en
kieperde het hele spul naar
buiten. Ik stapte over op een
andere vorm van verzamelen.
Plaatjes van vogels en vissen
knipte ik uit en plakte er de muren
van mijn slaapkamer mee vol.
Nog weer wat later kwamen daar
speldjes, postzegels, luciferdoosjes, sinasappelwikkels, sigarenbandjes, suikerzakjes en Rizla
plaatjes bij. Ik heb het allemaal
bewaard.
Mijn oude verzamelingen.
Verstilde blije momenten. Niet
meer dan een herinnering. Het
losweken van postzegels. De
gekleurde lucifers uit Japan of de
sigarenbandjes van ome Hein.
Niks digitaal maar tastbaar. Ik ruik
aan de sigarenbandjes nog de geur
van hooi en koeien omdat de lege
sigarendozen, waar de bandjes in
lagen, op de voederkist bij de
koeien stonden.
Verzamelingen, hebben die ook
een houdbaarheidsdatum vraag ik
mij af. Wordt het tijd om het weg
te doen? Ik wil het gewoon niet
weten en koester de herinneringen. De vele blije momenten die ik
had tijdens het verzamelen en zet
de doos weer terug. Maar nu wat
verder naar achteren. Wachtend
op een nieuwe verzamelaar.
Jan Daanen

Ewijk

Uit het aforismenboekje van Theo Coenders
Een aforisme is een korte, kernachtige uitspraak. Om u een idee
te geven van de door Theo Coenders in zijn eerste boekje geschreven aforismen, hierbij een
voorbeeld:
Levenswijsheid begint
waar de ervaring eindigt.
In 2018 verschenen de eerste 100
aforismen in een boekje. Gezien
de positieve reacties komt er een
vervolg. Deel twee “Nog eens 100
Aforismen” verschijnt binnenkort
en zal tevens het laatste deel zijn.

Omdat aforismen altijd wel prikkelen, en omdat Theo Coenders
jarenlang een vaste bijdrage
leverde aan De Cirkel, met name
in het Ewijkse deel, heeft de
redactie besloten in een zekere
regelmaat enkele aforismen op te
nemen in De Cirkel. Maar dan niet
alleen. We combineren deze
aforismen met een foto. Dat kan
de betekenis van de korte tekst
versterken of van richting doen
veranderen.

De foto’s ontlenen we met
toestemming van de site van Wim
Piels. Ook vaker te gast binnen De
Cirkel.
Wilt u meer van de aforismen?
Dat kan. Neem contact op met
t.coenders3@kpnplanet.nl
Wilt u meer foto’s? Dat kan. Ga
naar www.wimpiels.nl
De redactie

Genieten is een kunst
Nagenieten een gave

Ledenadministratie

Op 11 november jl. is mevrouw
A.M. van Heumen-Basten
overleden. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte bij
het verwerken van dit verlies.
In de afgelopen periode
mochten we mevr. M. Woltersv.d. Meijde verwelkomen als
nieuw lid. 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
om vergissingen te voorkomen.

Agenda

Wekelijkse activiteiten
Maandag
Dinsdag

biljarten in ’t Hart
inloophuis in ’t Hart
workshop tekenen in ’t Hart
Woensdag biljarten in ’t Hart
Donderdag: Harten Soos in ‘t Hart
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13.30 - 17.00 uur
09.30 - 12.00 uur
13.30 - 15.30 uur
13.30 - 17.00 uur
09.30 - 12.30 uur

Ewijk

Van lagere school naar appartementen
Nieuwe school in Ewijk
Op 13 april 1959 werd in Ewijk, in de Julianastraat, de
nieuwe school in gebruik genomen. Een prachtig
gebouw, een school voor jongens en meisjes. Een
gemengde school dus, hetgeen destijds best vernieuwend was. Wel liep er over de vloer van de gangen
een lijn om als gids te dienen, jongens aan de ene
kant van de lijn, meisjes aan de andere kant.
Verreweg de meeste oudere Ewijkenaren zullen op
deze school gezeten hebben en elke oud-leerling zal
zijn of haar herinneringen aan deze school hebben.
De school lag mooi in het centrum van het dorp, niet
ver van de plaats waar daarvoor de scholen stonden.
Iedereen was tevreden over deze moderne nieuwe,
centraal gelegen school.

De verkoop van de oude school wilde eerst niet echt
vlotten en pas in 2016 is de Duivendonck verkocht
aan aannemer Henk Jacobs. Toen is overeengekomen
dat het gebouw moet blijven en dat het omgebouwd
kan worden tot appartementencomplex.

Aanvankelijk heette de school Pius XII, later is deze
naam veranderd in Duivendonck. Tot 2009 heeft de
Duivendonck dienst gedaan als school. Toen is de
school samengevoegd met De Kei en verplaatst naar
de nieuwe locatie in MFA ‘t Hart. Die plek was een
eindje buiten het dorp en de meningen over deze
plek liepen uiteen. De meesten vonden het maar
niks, een lagere school ‘buiten’ het dorp.

Aannemer Jacobs is daarmee aan de gang gegaan. De
werkzaamheden zijn al een tijdje aan de gang waarbij
wel te zien is dat de verandering naar een appartementencomplex complex is.
Toon van Wezel

Prijsrikken
2021/2022

Gebouw behouden
De gemeente Beuningen wilde het gebouw behouden omdat het voor Ewijk een belangrijke functie had
en een deel is van de geschiedenis van Ewijk. Het
idee was om het gebouw te gaan gebruiken met een
woonbestemming. Mogelijk voor ouderen, een
woonzorggebouw. Op de begane grond zou ook
plaats kunnen zijn voor een horeca-uitspanning. Het
schoolplein wordt dan de publieke voortuin van het
gebouw. Daarbij was destijds de visie om een doorgang door de school te maken naar de ruimte achter
de school. Die ruimte zou worden omgevormd tot
een tuin (foto rechtsboven | bron: Structuurvisie
Centrum Ewijk).
Er is onderzoek gedaan of het schoolgebouw geschikt
is voor woningen. Dat bleek zo te zijn en het pand is
ter verkoop aangeboden.

Na best een lange periode van stilstand (in verband
met corona) zijn we half oktober begonnen met het
prijsrikken. Er valt nu nog niet zo heel veel over te
vertellen, we hebben nog maar drie middagen
kunnen spelen, maar hierbij alvast de uitslagen.
Om te beginnen was Henk Megens de winnaar in
week 1 met 38 punten, week 2 was voor Harrie
Stevens met 95 punten en week 3 voor Sjaak Derks
met 118 punten.
Hopelijk komt er geen kink meer in de kabel zodat
we kunnen blijven kaarten maar dat wordt één
dezer dagen duidelijk als het kabinet weer van zich
laat horen.
Groeten, Jan Brants
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Beuningen

nemen deel aan onze activiteiten maar we hopen dat
nóg meer leden zich gaan aansluiten. We zijn een
bruisende vereniging en dat willen we ook in 2022
laten zien.
Een kleine 100 leden zijn actief als vrijwilliger. Daar
draait de VvSB op. Maar ook zij worden ouder en
stoppen om diverse persoonlijke redenen. Een tekort
dreigt.
Voor het bestuur is het gebrek aan bestuursleden en
het dreigende tekort aan vrijwilligers die (nieuwe)
activiteiten willen organiseren, echter een groot probleem. Zonder nieuwe bestuursleden en vrijwilligers
kan de VvSB niet voortbestaan. We zeggen het maar
hardop: de toekomst van de VvSB is een verantwoordelijkheid van alle leden! We doen een dringende
oproep. Meld u aan bij het bestuur om bestuurslid of
vrijwilliger te worden.
Door corona lijkt de glans van ons leven af te gaan.
Niets is meer vanzelfsprekend.
Maar het kerstfeest kan voor ons een lichtpuntje zijn.
Het is immers het feest van het licht en in moeilijke
tijden moeten we lichtjes in ons leven blijven zien.
Dat geeft hoop in ons bestaan en kunnen we met een
positieve blik naar de toekomst kijken.
De toekomst: het jaar 2022. Wat gaat het jaar ons
brengen in ons persoonlijk leven? We kunnen elkaar
alleen maar het beste wensen en hopelijk krijgt ons
leven weer meer glans.

Kerstfeest 2021 en
Nieuwjaar 2022
We zijn in de laatste maanden van het jaar 2021 aangekomen. Een enerverend jaar dat in het teken stond
en staat van overvolle ziekenhuizen, oplopende
besmettingen, coronamaatregelen, uitgestelde operaties en zorg om elkaar. Er is sprake van toenemende
eenzaamheid onder ouderen maar ook onder jongeren. De samenleving raakt sociaal ontwricht en een
rustig gesprek over wel of niet vaccineren is helaas
nauwelijks meer mogelijk.
Bij de VvSB konden tot het voorjaar geen activiteiten
plaatsvinden. Alles zat op slot. Ons Zomerfestival in
de 2e en 3e week van augustus kon gelukkig wel doorgaan en werd een geweldig succes. Het was weer als
vanouds. In september zijn alle activiteiten weer
begonnen. Het leek de goede kant op te gaan. Ook
onze Algemene Vergadering in september en de
beleidsdag in november konden gelukkig doorgang
vinden.
Helaas blijkt nu weer dat de besmettingen oplopen,
ook rondom ons heen en onder onze leden. Bij het
ter perse gaan van dit nummer werd duidelijk dat ook
de Kerstbrunch, de feestmiddag en het vrijwilligersfeest niet door kunnen gaan. We vinden het bij elkaar
komen in grote groepen niet verantwoord. Het blijft
oppassen geblazen! Een besmetting ligt zo op de loer,
en dat heeft helaas een aantal leden begin november
ervaren.
Desondanks gaan we als VvSB het nieuwe jaar hoopvol in, veel plannen en ideeën. Het beleidsplan 2022
– 2025 staat in de steigers; we hopen dat in het
komende voorjaar te kunnen presenteren. Veel leden

Wij, als bestuur, wensen u een heel mooie kerst toe.
We hopen dat 2022 u veel goeds zal brengen maar
vooral een goede gezondheid.
Namens het bestuur,
Frans Peperzak, voorzitter
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Dagtocht Volendam – Marken
Donderdag 14 oktober. Als u dit leest is het al weer
enige tijd geleden. Maar op die dag zijn we met 59
senioren naar Volendam en Marken geweest. Een
mooie dag met redelijk weer. Dan is zo’n dag al voor
de helft geslaagd.
Bij aankomst in Klompen- en Kaasboerderij Simonehoeve in Katwoude/Volendam werden we ontvangen
door personeel in Volendams kostuum en getrakteerd
op koffie/thee met heerlijk gebak. Vervolgens kregen
we uitleg over kaas maken en een demonstratie
klompen maken. Kaas moet enige tijd rijpen. Kaas die
2 jaar heeft gerijpt is zo hard als een bowlingbal.
Klompen worden niet meer met de hand gemaakt
maar machinaal. Er zit veel symboliek in een klomp.
Een klomp geeft bijvoorbeeld duidelijkheid of een
jongeman wel of niet met een meisje mag verkeren.
Na de demonstratie klompen maken konden we nog
even rondneuzen in de winkel van de Simonehoeve
en proeven van diverse kaasjes. Aansluitend werd
een goed verzorgde lunch gepresenteerd met heerlijke makreel.
Volendam is een toeristische trekpleister, met name

Vervolgens zijn we via een mooie route (o.a. langs
Paleis Soestdijk) naar Woudenberg gereden waar een
heerlijk diner werd geserveerd.
Al met al een dag waar wij fijn op terugkijken.
Kees Veroude

De jaarlijkse bijeenkomst van de
Seniorenclub Walking Football

Het samenzijn op dinsdag 12 oktober jl. vond plaats
op sportpark De Ooigraaf en was weer een groot succes. Het programma werd rond 10.00 uur in de
bestuurskamer van voetbalvereniging Beuningse Boys
geopend met koffie/thee en een heerlijk stuk gebak
(verzorgd door ons lid Annemiek). In de tussentijd
werd door enkele leden het Kubb spel op het buitenterrein uitgezet maar door het slechte weer kon dit
daar helaas niet doorgaan. Gelukkig konden de
slechte weersomstandigheden de pret niet drukken.
Het Kubb spel werd verplaatst naar binnen, in de kantine. Stoelen en tafels werden verplaatst en binnen
enkele minuten hadden we vier speelvelden gecreëerd. Onder deskundige leiding van Tony en Annemiek werden er groepjes geformeerd en kon het spel
beginnen. Het was een gezellig spektakel, zo met z’n
allen op een vrij klein speelveld. Na het Kubb spel
werden we uitgedaagd om in groepjes van drie personen cryptische omschrijvingen/uitdrukkingen te
raden. Dat kostte menigeen hoofdbrekens maar de lol
was er niet minder om. Tegen 13.00 uur werd de uitgebreide lunch genuttigd en gezellig nagetafeld. Tijdens de lunch werd namens de leden aan teamleider
Geert Benders een cadeaubon overhandigd voor zijn
sportieve inzet in het afgelopen jaar. Aan het einde
middag keerde iedereen voldaan huiswaarts. Een
compliment en dank voor het organisatieteam.  
Geert Croonen

De Dijk met haar souvenirwinkeltjes, de terrasjes en
de viskraampjes. Vanaf De Dijk genoten we van een
mooi uitzicht over het Markermeer. Het (voormalig)
eiland Marken zie je in de verte liggen. Met een boot
hebben we de overtocht gemaakt naar Marken voor
een korte wandeling met haar typerende huisjes. Aan
de bouw van de huisjes is te zien dat er rekening is
gehouden met hoog water.
Beneden schuurtjes en daarboven wonen de Markers.
23

Beuningen

Nieuwe taalcursussen en Kunstbeschouwing
Hoe red ik mij in de Franse taal?

Beschikbare dagen: groep 1 op woensdag, groep 2 op
woensdag en groep 3 op maandag.
Deelname gebeurt op volgorde van inschrijving en
betaling. U kunt een groepsvoorkeur aangeven doch
e.e.a. blijft wel afhankelijk van de groepsgrootte
(max. 18).
Kosten voor leden bedragen €60,00 en niet-leden
betalen €75,00, over te maken op bankrekeningnummer NL13 RABO 0107 2090 71 o.v.v. naam deelnemer
én ‘Kunstbeschouwing’. Inschrijven kan bij de coördinator Talen/Kunstbeschouwing Carla Schumbera,
cursussen@seniorenbeuningen.nl
Attentie: Alleen het inschrijfbedrag overmaken is niet
voldoende, u dient zich ook via genoemd e-mailadres
aan te melden.

Velen van ons gaan regelmatig naar Frankrijk op
vakantie, maar ja hoe doen we het daar met de taal?
Met handen en voeten kom je een heel eind maar
toch is het vaak lastig. Is het wellicht een idee om in
het nieuwe jaar een beginnerscursus Frans te gaan
volgen via de VvSB? Dat is laagdrempelig en het kan
in ons eigen dorpshuis De Lèghe Polder.
We willen in eerste instantie peilen in hoeverre hier
belangstelling voor bestaat. Indien deze voldoende is
gaan we op zoek naar een docent en werken we het
verder uit. U kunt uw belangstelling per mail kenbaar
maken bij onze coördinator Talen/Kunstbeschouwing
Carla Schumbera, cursussen@seniorenbeuningen.nl
Attentie: gezocht leraar Frans! Vindt u het leuk om
geïnteresseerden deze taal laagdrempelig te onderwijzen? Neem dan voor informatie contact op met
Carla Schumbera via genoemd e-mailadres. Als u dan
ook uw telefoonnummer opgeeft zal zij u bellen.

Beginnerscursus Engels

Bij voldoende belangstelling (min. 10 deelnemers)
willen we op de maandagmiddag weer een beginnerscursus Engels opstarten.
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich
opgeven bij onze coördinator Talen/Kunstbeschouwing Carla Schumbera, e-mail
cursussen@seniorenbeuningen.nl

Bijeenkomsten nieuwe leden
In tegenstelling tot wat in andere jaren gebruikelijk
was, is er door het corona in 2020 geen bijeenkomst
voor nieuwe leden geweest. Maar op woensdagmiddag 27 oktober jl. was het dan toch weer zover. Op
onze uitnodiging aan 90 personen reageerden 39
nieuwe leden.
Na een kennismakingsrondje bleek dat de meesten lid
van de VvSB zijn geworden vanwege het grote aanbod
aan activiteiten en het opdoen van (nieuwe) sociale
contacten in Beuningen.
Onze voorzitter Frans Peperzak gaf een presentatie
waarin alle aspecten van de VvSB aan bod kwamen.
Op tal van onderwerpen volgde een levendige gedachtewisseling. Met een drankje werd deze vruchtbare
kennismakingsmiddag afgesloten. We hopen dat het
programma aan de verwachtingen van de leden heeft
voldaan en dat we hen in de toekomst vaak mogen
verwelkomen bij diverse gelegenheden. Voor de
tweede bijeenkomst op 25 november hebben zich 17
nieuwe leden aangemeld.		

Kunstbeschouwing voorjaar 2022

Ook komend jaar kan een ieder weer bij Pieter Cornelissen kennismaken met het vak Kunstbeschouwing.
Hij doet dit al jaren en de deelnemers zijn altijd zeer
enthousiast.
Uw kunt zich hiervoor vanaf 1 december opgeven.
Ook mensen die nu al deelnemen en zich opnieuw
willen opgeven, dienen dit per mail kenbaar te
maken; u wordt dus niet automatisch ingeschreven.
We willen namelijk iedereen, dus zeker ook mensen
die nog steeds niet aan de beurt zijn geweest, de
kans geven om deel te nemen.
Een seizoen kunstbeschouwing bestaat uit 7 ochtenden en dat om de week.

Het bestuur
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VACATURE De Cirkel per 01-01-2022 – dringende oproep
REDACTEUR BEUNINGEN: een leuke, boeiende vrijwilligersbaan.
Spin in het communicatieve Cirkelnet van de VvSB in
Beuningen. Contactpersoon voor vragen over publicatie in De Cirkel. Op de hoogte blijven van wat er binnen de gemeente en daarbuiten speelt voor senioren.
WERKZAAMHEDEN:
- verzamelen binnenkomende berichten en redigeren
tot een goed leesbaar bericht;
- actief informatie verzamelen bij een tekort aan
berichtgeving;
- berichten van activiteiten verzamelen;
- foto’s zoeken bij de artikelen op internet of verkrijgen via onze leden;
- deadline bewaken;
- artikelen die interessant zijn voor onze leden ook
doorsturen naar onze Facebook- en websitebeheerders.
Om de paar maanden is er afstemming met de redactie van De Cirkel: de hoofdredacteur en de redactieleden Beuningen, Weurt, Winssen en Ewijk.

Tijdbesteding: gemiddeld 18-24 uur per maand, met
een piek rond de deadline. De Cirkel verschijnt 10x
per jaar.
Vanaf januari 2022 wordt door de vier besturen van
de seniorenverenigingen in samenwerking met Vormmeesters ontwerpbureau, een nieuwe impuls gegeven aan het blad. “Wie werkt mee aan dit nieuwe
gezicht?”
Onze redacteur voor Beuningen stopt per januari
2022.
Heeft u interesse, bel met Ine Kemna, tel. 06
26464633, of mail naar
secretariaat@seniorenbeuningen.nl

Ledenraadpleging: stop met Vijftig+ Magazine

helft niet. Alles bij elkaar wordt het geen geweldig
blad gevonden. Ook wordt opgemerkt: “De Cirkel is
voldoende” en “Besteed het geld aan De Cirkel”.
In de grafiek ziet u de uitkomst op de vraag ‘wel of
niet het contract verlengen’. 105 leden zeggen stoppen, 64 leden zeggen voortzetten en 14 leden hebben geen mening of hebben het antwoord niet ingevuld.
Op basis van deze uitkomst, waar het merendeel van
de leden dus zegt dat stoppen het beste is, heeft het
bestuur het contract met Vijftig+ Magazine met
ingang van 1 januari 2022 niet verlengd. De leden van
de VvSB ontvangen vanaf dan dus alleen ons eigen
blad De Cirkel.
Het bestuur

In de eerste weken van oktober heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden over het blad Vijftig+ Magazine. Gevraagd werd hoe onze leden Vijftig+ waarderen en of we ons contract met Vijftig+ moeten voortzetten.
Op de eerste plaats bedanken we de 183 leden die de
vragenlijst hebben ingevuld. Er zijn 137 reacties binnen gekomen uit de categorie 65- tot 80-jarigen. De
overige waren van jongere en oudere leden, zie de
grafiek.
Uit de meeste reacties blijkt dat het blad niet echt
boeiend wordt gevonden. Slechts 31 leden vinden
het interessant.
Het blad wordt desondanks redelijk vaak gelezen. De
helft vindt het een blad voor senioren en de andere
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Bewonersonderzoek Dar
U doet toch ook mee?

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt
u meer informatie? Neem dan contact op
met Integron via support@integron.nl.

Samen met uw gemeente zijn wij heel
benieuwd naar uw mening over de
werkzaamheden die wij in de gemeente
doen. Daarom voert onderzoeksbureau
Integron de komende weken voor ons het
bewonerstevredenheidsonderzoek uit. Door
dit onderzoek weten wij bijvoorbeeld hoe
u Dar als organisatie waardeert, hoe u de
dienstverlening ervaart en waar volgens u
verbeterpunten zijn.
Uitnodigingsbrief
Integron trekt uit alle postcodes een aselecte
steekproef. Deze bewoners ontvangen
een uitnodiging om deel te nemen aan het
onderzoek. Ontvangt u deze uitnodigingsbrief?
Wij waarderen het enorm als u meedoet en de
vragenlijst invult. Meedoen kan tot en met
12 december 2021. Alvast bedankt!
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

Jubileum 25 jaar Bridgeclub VroegOp
georganiseerd is door Annie Verriet en Jose Hessels,
waarvoor ons aller dank.

Vrijdag 29 oktober was het eindelijk zover: na een
jaar te hebben gewacht tot het coronavirus een
beetje geluwd was, kon er feest gevierd worden!
Om half 10 was er een welkomstwoordje van de organisatie. Frans Grisel, de oprichter van VroegOp, was
ook aanwezig. Er werd hem namens de spelers een
cadeautje overhandigd door Mia Kroon: een envelopje met inhoud om de kas van de vereniging weer
een beetje te spekken.
Daarna kon het bridgen beginnen. We hebben in
twee lijnen gespeeld vanwege het grote aantal aanwezige personen. Tijdens de ochtend werden er vier
rondes gespeeld en werd er een kopje koffie met iets
lekkers erbij geserveerd.
Er volgde een pauze waarin we allemaal genoten van
een heerlijke lunch met voor elk wat wils, te veel om
op te noemen!
Na de middag werden er nog drie rondes gespeeld en
enkele hilarische sketches voorgedragen. De middag
werd afgesloten met een lekker borreltje en een
hapje. De voorzitter van de seniorenvereniging Frans
Peperzak deed ook nog een woordje.
Al met al een mooie gezellige dag die uitstekend

Bij het naar huis gaan werden we nog verrast met
een prachtig doosje gevuld met heerlijke chocolaa
tjes!
De bridgers van VroegOp
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Kerstbrunch 2021

Helaas hebben wij als activiteitenteam ‘Samen Eten,
Ja Gezellig’, in overleg met het bestuur, een vervelend besluit moeten nemen: het kerstdiner op 22
december kan ook dit jaar niet doorgaan. De coronauitbraken, ook binnen onze vereniging, maken een
viering zoals gepland (gezellig samen dineren en dansen) niet mogelijk. Uw gezondheid gaat boven alles.
Trudy Kruissen en Mary Bouckaert

‘Borduren maar dan Anders’

Anders’ betekent dat er geen les gegeven wordt maar
dat er wel ondersteuning is bij een persoonlijk project borduren. Basispatroon is het fenomeen ‘optische illusie’ dat door de kleurstelling en de verschillende steken een boeiend effect geeft.
Wil je meer weten of meedoen, mail of bel naar Ruby
Struiksma: r.struiksma1@chello.nl of 024 6776301

Plaats: De Lèghe Polder, in De Schakel (links bij de
ingang)
Dag: woensdagmiddag, van 13.30 uur – 15.30 uur
Data: 22 december 2021, 5 + 19 januari 2022,
2 + 16 februari, 2 + 16 maart
Kosten: € 3,00 per keer, inclusief koffie/thee
Mogelijkheid is ook om zelf bezig te zijn met uw breiof haakwerk.

Kunst en Volharding (wijziging)
Er zijn inmiddels wijzigingen aangebracht in de
uitvoering van de ‘Kerstpassion’ door Kunst en
Volharding. Musicalgroep Hakoena is vervangen
door dansschool Confidans uit Beuningen, en professioneel zangeres Annemiek Vendelmans is toegevoegd aan het kerstrepertoire.
Kaarten zijn voor leden van de VvSB via de interne
site van onze vereniging www.seniorenbeuningen.nl met een korting van € 2,50 te koop. Leden
van de overige seniorenverenigingen kunnen
kaarten kopen zonder in te loggen en krijgen
€ 1,00 korting.
De voorstellingen zijn op zaterdagavond 11
december en op zondagmorgen en -middag op 12
december.
Kaarten kopen via Kunst en Volharding kan via
hun site www.kenvbeuningen.nl/kerstpassion
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Agenda december

		
01-12 10:00-12:00
						
01-12 13:30-15:30
						
03-12 13:30-16:00
						
08-12 10:00-12:00
						
15-12 10:00-12:00
						
15-12 13:00-15:00
						
17-12 13:30-16:00
						
22-12 10:00-12:00
						
22-12 13:30-15:30
						

13:00-15:00 Italiaans taal en cultuur 2			
							
De Lèghe Polder
13:15-17:00 Patchwork Quilten				
							
De Lèghe Polder
13:30-16:30 Jeu de Boules (of Petanque)			
De Valkatties
							

Cursus Kunstbeschouwing 		
(groep 1) De Lèghe Polder
Cursus Borduren anders		
De Lèghe Polder
Digitaal steunpunt ouderen		
De Lèghe Polder
Cursus Kunstbeschouwing 		
(groep 2) De Lèghe Polder
Cursus bloemschikken
De Lèghe Polder
Cursus bloemschikken
De Lèghe Polder
Digitaal steunpunt ouderen		
De Lèghe Polder
Cursus Kunstbeschouwing 		
(groep 2) De Lèghe Polder
Cursus Borduren anders		
De Lèghe Polder

Vrijdag

09:30-12:00 Bridge VroegOp				
							
De Lèghe Polder
De Lèghe Polder
10:00-12:00 Inloophuis

Wijzigingen i.v.m. Coronaregels proberen we zo actueel mogelijk bij te houden op onze website:
www.seniorenbeuningen.nl

Nieuwe leden
Dhr. E. Elbrink
Dhr. A.H.C. Broeders

Wekelijkse activiteiten
Zondag

3 nieuwe leden willen niet genoemd worden

10:00-12:00 Inloophuis
De Lèghe Polder
Maandag		
10:00-11:30 Fit-hockey
De Schoenaker
10:00-12:00 Inloophuis
De Lèghe Polder
13:00		
Biljarten
De Lèghe Polder
13:15-17:00 Koersbal
De Tinnegieter
13:30-15:30 Cursus Engels gevorderden			
De Lèghe Polder
							
Dinsdag		
09:30-11:30 Schilderen
De Lèghe Polder
10:00-12:00 Inloophuis
De Lèghe Polder
10:00-12:00 Walking-voetbal Beuningse Boys
13:00		
Biljarten
De Lèghe Polder
19:00-21:00 Italiaans taal en cultuur 1
							
De Lèghe Polder
Woensdag		
10:00-12:00 Inloophuis
De Lèghe Polder
10:00-12:00 Oldstars tennis TV Ewijk
10:30-12:00 Fit tafeltennis De Lèghe Polder
13:00		
Biljarten
De Lèghe Polder
13:30-15:00 Fit tafeltennis De Lèghe Polder
15:45-17:45 Cursus Spaans beginners			
							
De Lèghe Polder
Donderdag		
09:30-11:30 Schilderen
De Lèghe Polder
10:00-11:30 Fit-hockey
De Schoenaker
10:00-12:00 Inloophuis
De Lèghe Polder
13:00		
Biljarten
De Lèghe Polder

Overleden leden
Mw. M.T.J. Ijsbrandy-van Koolwijk
Mw. A.M. Willems-van Oorschot
Dhr. A.J. Willems

80/90 jarigen: 1 oktober tot
en met 31 oktober 2021
Mevr. G.W. Willems-Weijers 		
Mevr. P.C. Tepass		
Hr. H.A.M. Steenbruggen
		
Mevr. S.C. de Groot-Enning 		
Mevr. H.H. den Dunnen-van Ingen
Mevr. A.H.A.M. Romviel-Weijers
Mevr. T.J. Klaassen-Weijers 		
Mevr. M.H. Rutten-Oortveld 		
Hr. W.A. Remmers		

01-10-1931
05-10-1941
09-10-1941
13-10-1941
13-10-1941
13-10-1941
28-10-1941
25-10-1931
30-10-1931
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Workshop ‘Bloemschikken kerst’
Op dinsdagavond 21 en op woensdagmiddag 22 december is er om
14.00 uur in De Kloosterhof een
workshop bloemschikken. De dinsdagavond zit helaas al vol!
We gaan een prachtig tafelstuk
maken met subtiele verlichting en
natuurlijk ontbreken de kerstballen niet. Alle creativiteit kan
aangewend worden onder leiding
van Virginia Bartels.
De kosten voor deelname inclusief
alle materialen, een kopje koffie of

thee met iets lekkers, zijn € 17,50
en voor-niet leden € 20,-.
Zelf meebrengen: snoeitangetje,
tangetje om ijzerdraad mee te
knippen en een aardappelschilmesje. Wacht niet te lang met
opgeven want vol is vol!

Het maken van bloemstukjes voor
zieke leden wordt in verband met
de nieuwe coronamaatregelen
doorgeschoven naar volgend jaar.

QR-code plus identiteitsbewijs zijn
vereist. De 1,5 meter afstand
tijdens het werk kan goed en
wordt gegarandeerd.
Opgeven bij Annemie Smits, tel.
024 6773831.

Onze naam is met instemming van de algemene
ledenvergadering veranderd in: 50+ Vereniging Weurt
Onze website is er voor nieuwtjes, aanvullende informatie en columns:
www.50+ vereniging weurt

Agenda (onder voorbehoud i.v.m. Coronamaatregelen)

Dinsdag/
Woenssdag Bloemschikken 21+22 december De Kloosterhof zie info
Woensdag Bingo 5 januari
De Kloosterhof 14.00 uur
Snerttocht 12 januari
De Kloosterhof 09.30 uur
Donderdag Eetpunt
De Kloosterhof 12.30 uur
Inloop
De Kloosterhof 14.00 uur
Biljarten
De Kloosterhof 13.00 uur
Vrijdag
Fitvoetbal
WVW-veld
10.00 uur
Alle activiteiten gaan door mits de coronamaatregelen dit toelaten.

Ledenadministratie

Overleden: Mevr. M. Puijn, P. Boerboom, Mevr. A. Sanders-Loermans
en Dhr. H. Jacobs. Wij wensen de familie veel sterkte toe met het
verwerken van hun verdriet bij het verlies van hun dierbare.
Nieuwe leden: Mevr. K. Robben-van Niekerk, Mevr. M. Jansen-Lucassen
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Beperkingen

Met de feestdagen voor de
deur hadden we weer verschillende extra activiteiten klaarstaan om te organiseren. Denk
aan de mindervalide-dag, kerststukjes maken voor onze zieke
leden, de Doe-en-trefmiddag,
de kerstbrunch en de nieuwjaarsreceptie. Kan allemaal niet
doorgaan! De actuele agenda
staat op onze website. Veel
activiteiten staan op de rol en
schuiven we door naar volgend
jaar. Gaat een druk jaartje
worden en dat mag dan ook
wel weer.
De kortingpasjes komen
vanwege een andere leverancier eind januari in de bus.

Weurt

Wens- of
gedenkboom
in Weurt

Half november is er weer een
wens- of gedenkboom op het
kerkhof van Weurt komen te
staan. Vlak naast de Calvarieberg. Vorig jaar wisten veel
mensen en kinderen onze
boom te vinden en hingen hun
persoonlijke teksten, herinneringen, foto’s of tekeningen op.
Ook hoorden we hoe sfeervol
de verlichte boom vanaf de
dijk te zien was. De wens- of
gedenkboom kwam vanuit
onze tuin en dit jaar werden
we verrast door hovenier Emiel
Smits uit Weurt. Hij schonk ons
een boom en kwam hem zelf
ook nog plaatsen. We zijn daar
ontzettend blij mee en hopen
dat er weer veel mooie herinneringen en/of wensen in
worden gehangen! Laten we er
samen iets moois van maken!
Virginia Bartels

Kerst- en nieuwjaarswensen

Mooie kerst- en nieuwjaarswensen
zijn zeker op hun plaats want dit
jaar liet in alle opzichten nogal wat
te wensen over. Als vereniging
konden we weinig voor onze leden
betekenen. De lockdowns verlamden onze activiteiten volledig
waardoor we met z’n allen veel te
lang binnen zaten. Toen het weer
mocht pakten we direct uit met
het zomerdiner. Iedereen was blij
elkaar opnieuw te kunnen
ontmoeten, de sfeer was bijzonder
hartelijk. Daarna konden we met
onze activiteiten gelukkig doorpakken tot aan november.
We organiseerden naast de reguliere activiteiten nog de 5-daagse
reis, de wandeltweedaagse, de
dagtrip en de toneelmiddag, en de
notaris gaf nog een lezing na de
algemene ledenvergadering. Dat
alles in een tijdspanne van vier
weken, daarna kwam de klad er
weer in. Met grote dank aan de
vrijwilligers die hun bijdrage weer
leverden. Activiteiten als de Open
Dag voor de Doe-en-trefmiddag,
de mindervalide-dag, de kerstbrunch en de nieuwjaarsreceptie
moesten afgelast worden. Deze
activiteiten, behoudens de nieuw37

jaarsreceptie, worden in 2022 wel
zo snel mogelijk ingehaald.
Dit alles betekende niet dat onze
vereniging stilstond. We vertrokken bij de KBO, er kwamen twee
bestuursleden bij en we veranderden van naam naar 50+ Vereniging Weurt. Er kwamen nieuwe
leden bij en helaas overleden er
ook leden zodat de vereniging per
saldo iets kleiner werd. Met de
veranderingen kwam er ook een
nieuw elan in het bestuur. We
hebben dit nog te weinig kunnen
uitdragen maar het is er onmiskenbaar. We zien met elkaar uit
naar het nieuwe jaar waar we
weer mogelijkheden moeten krijgen elkaar te ontmoeten, dingen
te ondernemen en we plezier
kunnen maken. Vol energie gaan
we er een mooi jaar van maken en
laten we corona hopelijk een
beetje achter ons. Uiteindelijk
komt alles goed.
Onze kerst- en nieuwjaarswensen
aan jullie zijn van harte gemeend;
een mooie en rustige kerst met
familie en vrienden en een voorspoedig 2022. Maar voor alles:
Het bestuur
blijf gezond!

Weurt

Support

Lintje

De Rabobank organiseerde ook
dit jaar weer haar Rabo ClubSupport-actie waar leden van
verenigingen aan konden deelnemen. De Rabobank verdeelt
een pot met geld naar rato van
inschrijving. Een mooi initiatief
om het verenigingsleven te
ondersteunen en voor henzelf
zit er natuurlijk ook iets in. En
dat mag.

Mevrouw M.E.W. Peters-Klaassen
(Lies) ontving op woensdag 10
november een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester
Daphne Bergman namens de
Koning. Lies Peters ontvangt deze
onderscheiding als dank voor de
zorg (24/7) voor haar man Jan. Zij
ontvangt de onderscheiding Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Lies is
vanaf 1981 mantelzorgster voor
haar man. Ondanks haar artrose
en een nieuwe knie zorgt zij voor
haar man. Jan werd getroﬀen door
een zware beroerte (CVA). De
kinderen waren op dat moment 8
en 12 jaar oud. Hij raakte halfzijdig
verlamd en kreeg moeite met
praten. Twee jaar later kreeg hij
epilepsie, dit als complicatie van
de beroerte. Noodgedwongen
moest hij zijn baan opgeven.
Zonder haar zorg zou Jan niet zelfstandig kunnen wonen en aangewezen zijn op permanente zorg
vanuit een instelling.

Ook 36 leden van onze vereniging hebben meegedaan en
dat leverde een bedrag op van
€ 309,70. Zowaar een behoorlijk resultaat maar, stel dat er
3x zoveel meer leden hadden
meegedaan? Volgend jaar gaan
we dit nog beter doen, met
ieders hulp. Ook zo steunen en
verenigen we met z’n allen
onze 50+ Vereniging Weurt.

Tot 2000 combineerde Lies de zorg
voor haar man met haar werkzaamheden als bejaardenverzorgster. Zij zorgt al 40 jaar intensief
voor haar man en zij is daarbij
positief, opgewekt en optimistisch
en klaagt nooit. Door de manier
waarop zij het gezin staande heeft
gehouden, ontwikkelde het gezin
onderling een hechte band en
staan de kinderen ook klaar als het
nodig is. Als 50+ Vereniging Weurt
zijn wij ontzettend trots om een
dergelijk lid binnen onze vereniging te hebben en wij feliciteren
Lies dan ook van harte met deze
onderscheiding. Zij is een voorbeeld en inspiratiebron voor veel
mantelzorgers.

Snerttocht 2022
Voor de vierde keer willen we
weer een heuse snerttocht gaan
lopen. Als eerste activiteit in 2022
willen we deze wandeltocht als
een traditie gaan gebruiken. We
gaan lopen met start/finish vanuit
het zweefvliegveld in Malden.

“De soep is voor
rekening van
onze vereniging.”
We lopen dan een goede negen
kilometer door de prachtige
bossen tussen Malden en Mook;
na afloop gaan we soep eten in

het restaurant aldaar, Zweef Inn.
Theo Veenman en Paul Coolen
hebben een mooie route uitgezet
met mooie (winterse) plaatjes.
Laten we al het overtollige goeds
van de decembermaand er maar
eens uit lopen!
We gaan met eigen vervoer en
vragen dan ook of deelnemers
met een auto anderen willen
meenemen. We komen samen bij
De Kloosterhof en rijden dan naar
het zweefvliegveld. De consumpties zijn voor eigen rekening maar
de soep is voor rekening van onze
vereniging.
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Deze activiteit is alleen voor de
leden van 50+ Vereniging Weurt.
We verzamelen en vertrekken op
woensdag 12 januari om 09.30
uur. Bij heel slecht weer schuiven
we een week op.
Denk aan QR-code samen met
ID-kaart en mondkapje. Ga mee en
geniet!

Winssen

Vrijwilligersmiddag
Normaal gesproken houden we op
de tweede vrijdag van de maand
juni onze vrijwilligersmiddag. Vorig
jaar moesten wij die noodgedwongen aan ons voorbij laten gaan.
Het had er alle schijn van dat ook
dit jaar weinig tot niets mogelijk
zou zijn.

Na enkele maanden van uitstel
waren de maatregelen versoepeld
en konden wij -in overleg met De
Paulus- op vrijdag 22 oktober jl.
toch een gezellige middag
presenteren.
Gelukkig kan onze vereniging op
een leger van vrijwilligers rekenen.
Dan hebben wij het over mensen
die ons helpen bij het in- en opruimen van de zaal, de redactie van
De Cirkel, belasting-invulhulp,
bestuur, bediening bij het Eetpunt,
organisatie van de bingo, bezorgers van De Cirkel en Vijftig+
Magazine, organisatie busreis,
coördinatoren activiteiten,

Agenda (onder voorbehoud)
wo. 8-12
wo. 15-12
do. 16-12
vr. 17-12
di. 21-12

Bingo
Bloemschikken
Bloemschikken
Kerstviering
Kerstdiner

Wekelijkse activiteiten
Maandag

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

De Paulus
De Salon
De Salon
De Paulus
De Paulus

14.00 – 16.00 uur
19.30 – 21.30 uur
19.30 – 21.30 uur
15.00 – 18.00 uur
12.00 – 14.00 uur

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

13.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur
10.00 – 12.00 uur
12.00 – 13.30 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
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webbeheerder, acquisiteurs voor
De Cirkel. Al met al praat je dan
over zo’n 40 vrijwilligers die met
hun partner uitgenodigd werden.
Nadat koffie/thee met een lekker
gebakje waren verorberd en het
eerste glaasje was genuttigd,
werden de vrijwilligers door Harrie
Wattenberg welkom geheten.
Daarna was het woord aan quizmaster Ton Elbers voor de presentatie van een pubquiz. Eerst
kwamen algemene kennisvragen
aan bod. Die konden veelal met
behulp van internet via het
mobieltje worden beantwoord. De
vragen over onze vereniging leverden meer problemen op. Bijvoorbeeld de vraag in welk jaar de
vereniging werd opgericht of wie
het oudste lid is. Nadat de punten
waren verdeeld en de prijzen
waren uitgereikt, kon men genieten van lekkere snacks en na
afloop een ijsje. Na enkele drankjes kon deze gezellige middag
worden afgesloten.

Winssen

Kerstdiner en
kerstviering

Geen mert, wél snert
Onder dat motto was op dinsdag 2
november jl. De Salon goed gevuld
met liefhebbers van een heerlijke
maaltijd met als hoofdmoot snert
(erwtensoep). Uiteraard werd het
geheel weer prima door ‘onze’
Menno verzorgd. Na een welkomst-

woord door Esmeralda konden de
aanwezigen zich te goed doen aan
soep, pannenkoeken met stroop
en ijs als afsluiter.
Met dank aan onze vrijwilligers en
personeel van De Paulus voor de
perfecte organisatie.

Volgens planning is op vrijdag
17 december a.s. om 15.00 uur
onze kerstviering en dinsdag
21 december a.s. om 12.00 uur
het kerstdiner. Het is op het
moment van schrijven nog
niet duidelijk óf en op welke
manier deze activiteiten
doorgang kunnen vinden.
Wij zullen u via onze website
www.seniorenwinssen.nl
en via e-mail hierover
informeren.

Sterke verhalen
Op de grens van Winssen en Ewijk
woonde iemand aan de dijk die
heel sterke verhalen vertelde. Op
zondagmiddag ging hij naar een
kennis in het klooster in Winssen,
toen nog een bejaardenhuis. Hij
liep dan over de Kweldam en wij
hielden hem dan aan de praat om
zijn verhalen te horen. Zo vertelde
hij dat hij snijbonen geteeld had,
zó groot dat hij ze met de mallejan
(een voertuig waar vroeger bomen
mee vervoerd werden) naar huis
moest halen. Ook de rode kool
was zo groot dat, als je ze op de
putrand legde, deze er niet in viel.
Tijdens het maaien van gras met
de zeis groeide het gras achter
hem zo hard dat hij de strekel er
niet meer in kon terugvinden.
In die tijd woonde er een zekere
Janus in Winssen. Hij had onderdak in het klooster. Hij was afhankelijk van wat men hem daar gaf
en van inwoners van Winssen. Hij
sliep op de zolder van het klooster
waar we in die tijd nog met het
‘Patronaat’ jongens van ong. 10

tot 14 jaar bezig hielden om ze te
vermaken. Janus liep veel door het
dorp, iedereen kende hem wel, hij
lustte graag koffie of een borreltje.
Wij vroegen hem dan: “Janus, een
bakje thee? ”, waarop Janus zei:
”Van thee is mijn hele familie gek
geworden”. Op nieuwjaarsdag ging
hij met een mondharmonica de
cafés in Winssen langs, speelde
een vals deuntje en kreeg dan van
de bezoekers een borreltje, waardoor hij de rest van de dag op zijn
bed op zolder zijn roes uit sliep.
Met de jongens van het ‘patronaat’ zijn we rond 1960 op kamp
geweest in Brabant op een boerderij. Wij sliepen daar ‘s nachts op
stro in de koestal en overdag
vermaakten we ons met spelletjes.
Hier heeft een aantal jongens tbc
opgelopen, de meesten hiervan
hebben minimaal een jaar op
Dekkerswald gelegen om beter te
worden. Omdat de ouders geen
vervoer hadden in die tijd, hebben
we met de KAJ en VKAJ (arbeidersjongens en -meisjes) elke maand
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geld ingezameld. Dit om op zondag
een bus te kunnen laten rijden van
Winssen naar Groesbeek zodat de
ouders hun kinderen konden
bezoeken. Er heeft toen een stukje
over in de Gelderlander gestaan
wat ik u hierbij niet wil
onthouden.
Frans Grisel

Winssen

Kennismaken met...

Ton de Leeuw
“
Enige tijd terug werd ik benaderd door Harrie Wattenberg met
de vraag of ik belangstelling had
om wat taken voor De Cirkel van
hem over te nemen. Daar heb ik
positief op geantwoord. Het houdt
momenteel in dat ik in Winssen de
adressen langs ga van bedrijven
die adverteren in De Cirkel, met de
vraag (in een brief) of ze volgend
jaar weer willen adverteren.

Even iets over mezelf. Ik ben in
1949 geboren op Kweldam 146B in
Winssen. Zo staat het op de
geboorteakte door mijn vader
ondertekend op het gemeentehuis
in Ewijk. Later heette die plek
Hoogewaard 18. Momenteel heeft
mijn voormalig ouderlijk huis als
adres Biezenwaard 3.
Na de lagere school heb ik de
Mulo in Nijmegen gevolgd. Mijn
grootste wens was de HBS, en dus
was het Canisius College mijn
volgende school. Na mijn militaire
dienst, die aansloot op mijn HBStijd, heb ik een HTS-opleiding
gevolgd in de fysische- en biochemische richting. Na enige tijd in
die hoedanigheid op de universiteit te hebben gewerkt, ben ik de
natuurkundige kant opgegaan met
als specialisatie stralingsveiligheid.
Ik werd aangesteld als stralingsdeskundige en heb als zodanig
jaren onderwijs verzorgd op het
gebied van stralingsbescherming
op de universiteit.
Ik ben getrouwd met Claartje, heb
5 jaar in Wijchen gewoond en
daarna bijna 40 jaar in Ewijk. We
hebben 2 dochters en 5 kleinkinderen. Sinds oktober 2020 wonen
we in de mooie Fruithof in
Winssen.

Op mijn 10e verjaardag kreeg ik
van mijn ouders een gitaar, daarna
is er bijna geen dag voorbijgegaan
zonder gitaar te spelen. Zo heb ik
ook ooit met mijn zus Leonie in
Winssen deelgenomen aan wat nu
zou heten The Voice (Winssen was
zijn tijd ver vooruit). We traden op
onder de alleszeggende naam Duo
de Leeuw. Er deden 4 deelnemers
mee, en wij waren de gelukkige
vierde en kregen uit handen van
de voorzitter de prijs: ieder een
pakje sigaretten. Hierna is van Duo
de Leeuw niets meer vernomen.

“Hierna is van het
Duo de Leeuw
niets meer vernomen.”
Mijn belangrijkste hobby is desondanks muziek in de brede zin van
het woord. Ik heb jaren (samen
met Claartje) deel uitgemaakt van
het roemruchte dweilorkest
ʼt Zootje, waarin ik banjo speelde.
Nadat ik daar ben gestopt, ben ik
me gaan toeleggen op jazz en
dixielandmuziek en ben inmiddels
al 18 jaar lid van Jazzezz, waarin ik
ook weer banjo speel. Dit orkestje
(inmiddels een zevenmans formatie) heeft in die tijd op diverse
podia gespeeld op jazzfestivals in
binnen- en buitenland. Ook heb ik
in Ewijk samen met Nico Adriaens
het amusementskoor Surprise
opgericht waarin ik jaren als bas
heb gezongen. Door gehoorproblemen heb ik helaas moeten
stoppen met zingen. Enige tijd
terug werd ik nogal onverwachts
benaderd met de vraag of ik van
voetballen houd. Ik heb nog net
niet gevraagd wat voetballen is
(had nooit gevoetbald) maar heb
45

me toch laten overhalen om elke
woensdagochtend op de Boshof te
gaan voetballen: Walking Football
met een mooie Engelse benaming
en dat in Winssen! Het bevalt
wonderwel.
Ik hoop dat ik binnen de werkgroep De Cirkel een positieve
bijdrage kan leveren.”
Ton de Leeuw

Afgelasting
ALV en dagtocht
Helaas hebben wij op het
allerlaatste moment vanwege
het oplopende aantal
besmettingen onze algemene
ledenvergadering en dagtocht
af moeten gelasten. Nu is het
onverantwoord om met grote
aantallen kwetsbare ouderen
nog activiteiten te
ondernemen. Het wachten is
op betere tijden.

Ledenpasjes
Wij hebben van de drukker van
de ledenpasjes voor het jaar
2022 begrepen dat de pasjes
later dan gebruikelijk (waarschijnlijk in februari 2022)
worden geleverd.
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