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Welkom in De Cirkel
omwille van hun gezondheid en rust op school even
hun hoofdjes op tafel moesten leggen om er vervolgens
een schort of doek overheen te krijgen zodat ze konden
rusten, tekent die tijd op een heel speciale manier.
Evenals het verhaal van de ‘drie nachtegaaltjes’ die
door de taxi (=Taxi Rens) naar feestelijke gelegenheden
gebracht werden.

Het verhaal over de volkstuintjes toont eveneens een
kenmerkend beeld uit de tijd dat de notabelen van
een dorp zorg dienden te dragen voor de armen uit
De uiterwaarden zijn op zichzelf al de moeite van het
datzelfde dorp: de tijd van de Caritas. Er waren geen
bezoeken waard. Zeker in het voorjaar met de bloeiende voorzieningen of regelingen voor mensen die het zwaar
meidoorns. Maar ook vanwege de heldere kleuren in de hadden. De kerk en de notabelen werden geacht op
lucht. Jan Daanen schrijft in zijn bijdrage dat er wellicht dit vlak iets te ondernemen. Oud-burgemeester van
zelfs een nieuwe kleur verf naar vernoemd is. Want elk Koolwijk ( 1876-1886) blijkt die opdracht uitstekend
jaar verschijnen er weer frisse kleurenwaaiers uit de
begrepen te hebben getuige de ‘opdrachten’ in zijn
hoek van de verschillende verffabrikanten. En dit jaar
testament aan zijn erfgenaam.
zit daar de kleur bright skies in.
Dat en nog enige informatie over
Verder aandacht voor een zeer bijzondere en welvereen oude tabaksschuur in Ewijk
diende koninklijke onderscheiding in Beuningen. Instaat in deze Cirkel. Heel veel
drukwekkend als je leest wat Oswald Stapper allemaal
historie dus in deze Cirkel. Ik
heeft ondernomen. Het verhaal geeft eigenlijk ook een wens u met een gerust hart veel
soort tijdsbeeld van na de oorlog. Zo’n tijdsbeeld, en
leesplezier.
dan echt over het dagelijkse leven in het Maas en Waal
Chris Zaad
van voor de Tweede Wereldoorlog, komt tevoorschijn
uit het verhaal van de honderdjarige Riek Cornelissen
Postulart. Het beeld dat de kleutertjes in die tijd,
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Op de voorpagina deze keer een foto van een theaterscène aan de Waal. De foto is van twee jaren geleden
toen Theater Over en Weer, vanwege Corona voor de
laatste keer, haar geweldige lokale variant van het
landelijk bekende Oerol-festival presenteerde. Vier
theaterstukken van elk een kwartier aan de oevers
van de Waal. Twee aan elke kant met een extra grote
veerboot als verbindende schakel. Nu mag het weer! In
deze Cirkel nadere informatie over dit unieke gebeuren
in de Beuningse uiterwaarden.
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De verborgen geschiedenis van de volkstuinen aan de
Van Heemstraweg te Weurt
Weinigen zullen weten dat de grond waarop nu volkstuintjes
liggen achter de beukenhaag langs de Heemstraweg en schuin
tegenover Café Hanneke te Weurt, een bijzonder stukje Beuningse
geschiedenis herbergt. De grond daar was ooit mede-eigendom van
Wilhelmus Melchior van Koolwijk, de burgemeester van Beuningen
van 1876 tot 1886.
Burgemeester van Koolwijk heeft in zijn testament in 1892 zijn
aandeel in de boerderij met erf ‘Distelakker’ op die plek toegewezen
aan het R.K. Armbestuur. Tegenwoordig heet deze instelling Parochiële Caritas Instelling (PCI) Johannes XXIII te Beuningen.
Over die rijke erfenis mocht evenwel niet zomaar worden beschikt
want als erfgenaam moest er wel een aantal zaken worden geregeld.
Zo was er de verplichting om aan de dienstknecht van de burgemeester, ene Willem van Raaij, ‘levenslang een lijfrente van drie
gulden per week te betalen’.
Ook moest de opbrengst van de erfenis toekomen aan de katholieke
armen van Beuningen.
Bovendien moest er ‘zoolang zulks naar kerkelijk gebruik duren kan,
tot rust zijner ziel’ jaarlijks in de katholieke Kerk van Beuningen
een Heilige Mis met zang worden opgedragen. Een hoogmis, wel te
verstaan met drie ‘Heren’, waarbij op het altaar acht ‘halfpondsche’
waskaarsen moesten branden. De naam van de oud-burgemeester
diende in het ‘zielenboek’ geschreven te worden en tijdens de
jaarlijkse plechtigheid afgeroepen te worden.
Dat was echter nog niet alles.
Op de dag van de begrafenis moesten brood, kleding en geld uitgedeeld worden aan de ‘Roomsch Catholieke Armen van Beuningen’
tot een waarde van minstens 1000 gulden.
De begrafenis van de oud-burgemeester moest zijn ‘deftig en geheel
volgens plaatselijk gebruik’. Ook de kist en zijn graf moesten aan
niet geringe eisen voldoen:
‘zijne kist moet gemaakt worden van beste eikenplanken van
gebruikelijke dikte met goede blinkende handvaten’
‘zijn graf moet gemaakt worden van beste ongescheurde klinkers en
zuiver waterdicht zijn’ Dat mocht dan minstens vijfhonderd gulden
kosten.
Tenslotte, niet onbelangrijk: aandacht voor de rouwenden:
‘Op de dag zijner begrafenis moet een eenvoudige doch goede
maaltijd gegeven worden aan allen die (…) worden uitgenodigd’.
Na het overlijden van Van Koolwijk op 20 januari 1892 werd de
erfenis afgewikkeld en op 21 juli 1892 werden mede-erfgenamen
uitgekocht. Voor het armbestuur en dus de huidige PCI begon daarmee de eigendom van de Distelakker. Het ging toen om een groot
deel van het gebied tussen de Van Heemstraweg, Distelakkerstraat,
Waaldijk en Bonenkampstraat.

De latere benaming van de aldaar
gelegen boerderij is geworden ‘De Oude
Distelakker’. Het betreft dus niet de
villa Distelakker, die villa heet daarom
ook “Nieuw Distelakker”.
Verder verloop van zaken.
Door het Armbestuur werden kleinere
stukken grond verhuurd of verpacht.
Dat gebeurde vooral aan ‘gewone’
lieden van de parochie. Midden vorige
eeuw werd het geheel betrokken in een
ruilverkaveling. Daarbij werd pacht
afgekocht/beëindigd en zijn stukken
grond verkocht. De boerderij ‘Oude
Distelakker’ met erf werd later in 1985
verkocht aan de gemeente.
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Het armbestuur, het huidige PCI, had toen nog de percelen ‘De
Nieuwe Weide’, ‘De Rijthe’, ‘De Achterste Rijthe’ en ‘Op de Kersenboomgaard’ in haar bezit en dat is nu het complex volkstuinen.

De grote groep ‘volkstuinders’ bestaat
inmiddels ook niet alleen meer uit
katholieken (en armen). De christelijke
‘Caritas’ is immers liefdadigheid die
Omdat het beheren van zo’n 215 volkstuintjes voor PCI lastig werd, niemand uitsluit wegens geloofs- of leis het dagelijks beheer van het complex in 1989 overgedragen aan de vensovertuiging, etniciteit of afkomst.
volkstuinders zelf. Die hebben daarvoor toen de ‘AmateurtuindersGerard Wientjes
vereniging Van Heemstra’ opgericht. Zo is het tot op heden.
Ieder jaar wordt ‘Van Koolwijk’ nog steeds uit het ‘zielboek’ afgeroepen in de kerk, de ‘halfpondsche’ waskaarsen zijn echter op en
de ‘Heren’ te schaars geworden.
PCI geeft tot op de dag van vandaag wel steun aan parochianen.
Daarnaast schenkt PCI geld tot het lenigen van ‘noden’ zonder meer
en aan projecten, ook elders in het land of zelfs de wereld. 		

Uit het gemeentehuis
De redactie van De Cirkel heeft met de PR-medewerkers van de
gemeente Beuningen afgesproken, dat er elke maand informatie
en berichten zullen komen vanuit het gemeentehuis. Dit, om
de lezers van dit blad op de hoogte te houden van interessante
lopende zaken. Het wordt een vast rubriek voor wetenswaardigheden voor ons senioren.
Deze keer: Citaten uit het coalitieakkoord

Volop aandacht voor senioren in coalitieakkoord
“Nieuwe energie voor onze gemeente”; dat is de titel van het
coalitieakkoord van de gemeente Beuningen. Een brede coalitie
van Nu & Morgen, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid
gaat voor vier jaren aan de slag. Bij de balies in het gemeentehuis kan de geïnteresseerde lezer een exemplaar van het akkoord
afhalen. Voor De Cirkel citeer ik twee speerpunten.

Aantrekkelijk wonen:

“Aantrekkelijk wonen betekent
dat er een goed evenwicht moet
zijn tussen onze groeiambitie en
leefbaarheid. Huisvesting waarbij
natuur en landschap, kwaliteit van
leven en economische aspecten zijn
meegenomen. Ons perspectief is
Alle speerpunten van de gemeente zijn uiteraard relevant voor
dat de gemeente Beuningen groeit
senioren, maar met name ZORG en WELZIJN en WONINGnaar ongeveer 30.000 inwoners in
BOUW staan prominent vermeld in het akkoord.
2040, met behoud van een goed
niveau van voorzieningen in de
Sociaal kloppend hart:
kernen én met leefbare dorpen in
een aantrekkelijke, groene omge“Iedereen kan meedoen in en aan onze samenleving. We zetten ving. We bieden perspectief aan
in op preventie en bieden gerichte hulp en ondersteuning aan de onze senioren. We bouwen 50% in
inwoners die het niet op eigen kracht kunnen. Het is belangrijk
de betaalbare en sociale categorie
om daarbij de eigen verantwoordelijkheid en de eigen mogelijk- (huur en koop). Waar mogelijk
heden centraal te stellen. De vraag van de inwoner is uitgangsbespoedigen we het bouwen”.
punt, we organiseren de hulp zo dichtbij mogelijk. En we houden
Martin Kugel
het financieel beheersbaar. We gaan ons inzetten voor betere
indicering en verwijzingen. We koppelen wonen, zorg, welzijn en
leefomgeving aan elkaar en stellen een Woonzorgvisie op”.
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Bright Skies in de Beuningse
uiterwaarden
Begin december worden altijd de trendkleuren voor
het nieuwe jaar gepresenteerd. In die nieuwe kleurentrends 2022 trof ik een kleur aan die mij aansprak:
Bright Skies. Een metafoor voor vrijheid en licht. Een
lichte fris blauwe kleur die ons het gevoel van vrijheid
en licht zou moeten geven.
Maar hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Natuurlijk
hebben we na de vervelende coronajaren 2020 en 2021
meer dan ooit behoefte aan vrijheid en licht. Vrijheid
om te bewegen waar we maar willen en licht. Het
liefst zonlicht.
In mijn tienerjaren vertaalde vrijheid zich in de vele
uren die ik doorbracht in de Beuningse uiterwaarden.
Ik was zo tussen de tien en twintig jaar oud. Eerst
samen vissen met mijn opa. Achterop zijn fiets naar
de Waal. Benen in de fietstas en de hengels langs de
stang gebonden. Samen op de krib of op het zand.
De vrijheid van ruimte, natuur en gedachten en alles
er omheen gaf, en geeft mij nog steeds rust. Alleen,
of met vrienden. Vroeg in de ochtend tussen dijk en
rivier, door de uiterwaarden struinen. Op zoek naar
visstekken, of zomaar genietend van die overweldigende natuur.

Terugdenkend. Het lange gras met zijn wilde bloemen, bomen en struiken. De altijd aanwezige rivier op
de achtergrond.
De meidoorn met de frisgroene kleur van een eeuwige
lente en zijn witte bloemen waarvan de zoete geur al
vele jaren in mijn reukgeheugen zit opgeslagen. De
uiterwaarden met zijn prachtige kleiputten waarvan
de inhoud, via de steenfabriek en vele mensenhanden,
al was weggemetseld.

Bidden in de lucht
Kleiputten, als waterparels in het landschap waar
ik in de vroege ochtend om 04.00 uur de dag zat
op te wachten. Kijkend en wachtend tot de mist
opgetrokken was en de zon de nacht verdrong. De
regendruppels die je in het water hoorde aankomen
terwijl je ineengedoken onder een altijd te kleine
paraplu zat. De vishengel nog in de hand. Het geluid
van een ontluikende natuur om je heen in een decor
van water, licht en lucht. Onze prachtige uiterwaarden waar toen nog de grutto en de kievit heel gewone
vogels waren en waar de veldleeuwerik al biddend in
de lucht balanceerde. De schoonheid van jonge vogels
in hun nestje, of de vele vissen die de rivier in de oude
kleiputten achterliet. Klaar om gered te worden.
De uiterwaarden waar ik met mijn eerste vriendin in
het gras lag. De vrijheid consumerend.
Nu bijna zestig jaar later rijd ik met mijn fiets over dezelfde dijk of loop het nieuwe klompenpad. Ik geniet
van dezelfde natuur, de weelde van de rijen meidoorn
en de rust van het nabije water. De grutto en de kievit
zijn verdwenen. Maar als ik in het lange gras ga liggen
en omhoog kijk hoor ik in gedachten nog de roep van
de grutto en de kievit. Zie ik in de lucht nog de vele
tinten blauw en voel nog de vrijheid van mijn jeugd.
Bright Skies. De kleur voor 2022. De kleur van hoop,
vrijheid en licht.

Het leven als kind in die tijd was ongecompliceerd.
Als je vóór etenstijd en vóór donker maar thuis was.
Maar langzaam werden werk en studie ook belangrijk.
De vrijheid die je als tiener genoot ging langzaam
voorbij. De uiterwaarden waren de longen van mijn
jeugd. De longen waarmee ik, als kind, de vrijheid
inademde en genoot van het geluid van een nieuwe
dag.

Jan Daanen
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Theater Over en Weer oftewel ons eigen “Oerol”
(aan de Waal)

Deze zomer kunt u weer genieten van theater in
onze prachtige natuur en dus heel dicht bij huis.
In 2015 was langs de Waal de eerste uitvoering
van Theater Over & Weer. In datzelfde jaar overleed in Amsterdam Doctorandus P, die in 1973 het
hierbij passende lied “de veerpont” schreef. Dit
lied is beter bekend als “heen en weer”, en ja, helaas kunt u vandaag, na het lezen van dit stukje,
dat deuntje niet meer uit uw hoofd wegkrijgen.
Mijn excuses alvast daarvoor.

Once upon a time aan
de Waal:

Na 2 stille “Corona” jaren, dit jaar weer een
theaterreis langs de oevers van de Waal. Het
thema van voorstelling is: Het Steenovenvolk.
In 4 theaterscènes wordt u met spel, zang en
live muziek meegenomen naar de rijke en veelal
harde historie van de steenovens. Op 2 locaties
aan de Beuningse oever van de Waal en 2 aan de
kant van Slijk-Ewijk vinden de scènes plaats. Een
pondje verzorgt tussendoor de oversteek, “heen
en weer”. U wandelt zelf tussen de beide oever
locaties langs de strandjes of door de uiterwaarden.
Rob de Kanter

De Ballade van Steen
en Been:

Theater Over & Weer speelt:
Het Steenovenvolk

Aan de oever van de Waal liggen spannende verhalen
in het zand. Theater Over & Weer brengt die verhalen
tot leven in locatietheater. We nemen het publiek
mee op reis over de dijk, door de uiterwaarden en
met het veerbootje over de rivier. Een reis langs een
reeks verrassende scènes met theater en muziek. Met
Theater Over & Weer beleef je muziektheater aan de
Waal, met een hoofdrol voor de rivier, het veerbootje
en de ondergaande zon op de langste avonden van het
jaar. Uitgevoerd door spelers, muzikanten en koren uit
de nabije dorpen aan weerszijden van de Waal.
De voorstellingen van Theater Over & Weer zijn
gebaseerd op historische en moderne verhalen uit
de Betuwe en het Land van Maas en Waal. Dit jaar
staat de voorstelling in het teken van de rijke geschiedenis van Het Steenovenvolk. Precies op de plek
van het veerbootje Slijk-Ewijk - Beuningen hebben
aan weerszijden steenovens gestaan. In theater en
muziek vertellen wij de verhalen van de armoede,
kinderarbeid, hard werken en de saamhorigheid in de
gemeenschap. De voorstelling bestaat uit vier scènes:

Op de Oven Minimusical:

Ook op de steenoven waarde de Liefde rond. Ondanks
het harde werken en het armoedige bestaan, weten
jongelingen elkaar altijd te vinden.
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Opstand op de steenoven!
Stakingen en verzet. Dat
komt het volk duur te
staan, want de tijden in
de jaren dertig zijn slecht.
Werkloosheid en depressie houden de arbeiders in
de greep.

Drie dochters verdelen de
boedel van hun overleden
moeder. Wie in armoede
leeft, laat geen rijkdom
na. Maar schijn bedriegt.

Repelsteentje:

Uit de golven van de Waal
duikt een merkwaardig
mannetje op: Repelsteentje. Hij kan gouden stenen
bakken en dat komt Elleke goed van pas. Maar waar
hij vandaan komt?
Gespeeld wordt op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavonden op: 23-24-25 en 30 juni en 1 en 2 juli 2022.
Het programma begint stipt om 19.00 uur en duurt
tot ca. 22.00 uur. U bent dus drie uur onderweg.
Onder begeleiding van gidsen wandelt u over onverharde paden van scène naar scène. De totale afstand
is ongeveer 3,5 kilometer. Trek stevige schoenen
aan, doe warme kleding aan en check buienradar op
mogelijke regenval. Neem ook een flesje water mee. Er
is onderweg geen toilet of horeca. De voorstellingen
gaan altijd door, ook als het regent (behalve bij
onweer).
Kaartverkoop en informatie: www.theateroverenweer.nl
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Agenda/ Wekelijkse activiteiten
Maandag
10:00-11:30

		

10:00-12:00

		

13:00		

		

13:15-17:00

		

Dinsdag
09:30-11:30

		

10:00-12:00

		

10:00-12:00

		

13:00		

		

Woensdag
10:00-12:00

		

10:00-12:00

		

10:30-12:00

		

13:00		

		

13:00-17:00

		

13:30-15:00

		

Fit-hockey
De Schoenaker
Inloophuis
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

Donderdag		

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
13:15-17:00
Patchwork Quilten
		
De Lèghe Polder
13:30-16:30
Jeu de Boules (Petanque)
		 Molenhuis
09:30-11:30

Vrijdag		
09:30-12:00

		

10:00-12:00

		

10:00-12:00

Inloophuis
De Lèghe Polder
Oldstars tennis
TV Ewijk
Fit tafeltennis
De Lèghe Polder
Biljarten
De Lèghe Polder
Breiclub
De Lèghe Polder
Fit tafeltennis
De Lèghe Polder

		

Zondag
10:00-12:00

		

Bridge VroegOp
De Lèghe Polder
Inloophuis
De Lèghe Polder
Oldstars tennis
TV Ewijk
Inloophuis
De Lèghe Polder

Let op:
06-06 2e Pinksterdag
De Lèghe Polder gesloten

3 juni
13:00-15:00

Italiaans kunst en cultuur
De Lèghe Polder
13:00-15:30

Bowlen
Olround

13:30-16:00

Digitaal steunpunt ouderen
De Lèghe Polder

10 juni
13:30-16:30

Fotoclub De Positieven
De Lèghe Polder

14 juni
09:30-17:00

Fietstocht (dagtochtt)
De Lèghe Polder

17 juni
13:30-16:30

Digitaal steunpunt ouderen
De Lèghe Polder

23 juni
13:30-17:00

Fietstocht (middag)
De Lèghe Polder

Wilt u de laatste gegevens inzien van de lopende activiteiten kijk dan op onze site: www.seniorenbeuningen.nl
Onderstaand lid is ons helaas ontvallen:
Mevrouw J.M. van As-Hanssen

Wij verwelkomen de volgende
nieuwe leden:
Mevrouw A.J. van Bentum-van
Vulpen
Wij wensen de nabestaanden veel sterk- Mevrouw A.J.W. Wattenberg-van
te bij het overlijden van hun dierbare.
Bronkhorst
80/90-jarigen 1 april t/m 30 april
2022
Hr. F.J.M. Lamers
04-04-1942

Mevr. B.M. Heinen-Coenders
25-04-1942

Mevr. C.G.M. van de Hulsbeek- Kaptein
25-04-1942

Hr. G. van den Boom

Mocht er iets wijzigen in uw situatie of gaat
u verhuizen wilt u dit dan doorgeven aan
Mieke van den Dobbelsteen, Ledenadministratie VvSB, tel.06-22581647 of via mail:
ledenadmin@seniorenbeuningen.nl

Alle kleine
beestjes
helpen.
9 juni
Bibliotheek Beuningen
In de aardbodem leven
allerlei organismen zoals
bacteriën, schimmels,
protozoa, nematoden,
mijten, slakken en wormen.
En dat allemaal in verbijsterende aantallen en met een
onvoorstelbare diversiteit.

29-04-1932
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Op de uitkijk…
		…Solex
Ik had ze al horen aankomen en keek achterom. En ja
hoor, een zwerm van een tiental uitgelaten volwassenen op een Solex. Ze passeerden mij met veel gebaren
en gejoel. Ik keek ze na. Het was nostalgie: een dagje
uit op een Solex, dat was lachen!
Solex, het was met recht een rijwiel met hulpmotor.
De eenvoudige tweetaktmotor, met dat typische
bromgeluid, die het voorwiel van de fiets aandreef.
Met dat geluid ontstond de naam bromfiets of
brommer. Het geluid werd de soortnaam. De meesten
van ons konden zich geen auto veroorloven en reden
op een bromfiets. Je mocht er maximaal 40 km/uur
mee rijden en hij was door de fabrikant begrensd,
maar zeker de jeugd voerde de motor op om harder te
kunnen rijden. De nozems in de jaren 50 en 60 reden
op een zogenaamde buikschuiver met een buddyseat
voor een passagier. Dat leken wel motoren.
Ook Berini was een populair merk. Om het onderscheid met die motoren te maken moest op het
voorspatbord van de bromfiets een geel plaatje
gemonteerd worden. Ikzelf reed op een Puch met
hoog stuur en voetversnelling. Met de brommer liet
je zien bij welke groep je hoorde. Het was je identiteit.
Meisjes reden meestal Solex of Kaptein Mobylette,
die hadden geen versnellingen. Over luchtvervuiling
werd nauwelijks gesproken.

Midden jaren 70 werd voor bromfietsrijders de helm
verplicht. Toen kwam de snorfiets, rijden zonder helm
maar minder hard. De jeugd van nu rijdt op snelle
scooters.
We zijn weer bijna terug bij de Solex. Het heet nu een
e-bike. Het is een rijwiel met elektrische trapondersteuning. Velen van ons, en ook ikzelf, rijden er op.
Er worden inmiddels meer e-bikes dan gewone fietsen
verkocht. Met de geavanceerde exemplaren kun je een
hoge snelheid halen. Ook is er een bakfietsuitvoering
voor kindervervoer.
De discussie over het dragen van een helm is ook weer
gestart. De geschiedenis herhaalt zich. Zou er over 50
jaar ook een senior ingehaald worden door een groep
uitgelaten volwassenen op een e-bike?
Willem Waalmaes

START VAARSEIZOEN
FIETS- EN VOETVEREN
Recreatiebedrijf Uit®waarde is verheugd dat op
zaterdag 30 april 2022 het vaarseizoen van de
pontjes weer is begonnen. De officiële opening van
het vaarseizoen vond plaats op het Pontje Ham.
Vanaf 30 april wordt er gedurende de weekenden
(zaterdag en zondag) en feestdagen gevaren met
de pontjes Beuningen-Slijk-Ewijk, Druten-Dodewaard, Varik-Heerewaarden, Ravenstein-Niftrik,
Batenburg-Demen, Pontje Ham, Renkum-Heteren,
Rhenen-Lienden en Liniepont (Werk aan het Spoel,
Fort Everdingen, Werk aan de Groeneweg).
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De vaartijden zijn zoals gebruikelijk van 10.00 –
18.00 uur. Behalve de Liniepont, die vaart tot 17.15
uur. Vanaf 11 juni wordt er tot en met zondag 11
september dagelijks gevaren. Het seizoen 2022
wordt afgesloten met twee weekenden in de maand
september. Laatste vaardag zondag 25 september.
Tijdens Hemelvaart en Pinksteren wordt er extra
gevaren.
Kijk voor het exacte vaarschema en voor meer informatie op
www.uiterwaarde.nl
Het informatienummer voor de pontjes is:
0344 22 88 00.

BEUNINGEN

Bloemschikken
Na weer drie bijeenkomsten bloemschikken sluiten we dit seizoen
af.
Het waren weer drie heel gezellige woensdagen waarin hard
gewerkt is aan de mooiste bloemstukken. Van een stuk met bloembollen tot een paasstuk en ten slotte tot een “kleurexplosie” zoals
een deelneemster treffend zei. Alle stukken anders en allemaal even
mooi.
Voor ons als organisatie altijd weer heel fijn als iedereen tevreden
naar huis gaat, dat stimuleert ons om door te gaan met de bijeenkomsten. In De Cirkel komt te zijner tijd weer een bericht dat je je
kunt inschrijven voor het bloemschikken. Het hoe en wanneer staat
dan in de aankondiging zoals je van ons gewend bent.
Nu heerlijk relaxen.
We wensen jullie allen een mooie zomer en wie weet tot oktober.
Tonny, Fien, Eva en Yvonne

Het Inloophuis

Zomers-ommetje

Het Inloophuis in de Lèghe Polder is een ruimte waar mensen
elkaar ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie of thee,
met elkaar van gedachten kunnen wisselen of om nieuwtjes uit te
wisselen.
Deze ruimte wordt de Schakel genoemd. Het is de eerste ruimte aan
de linkerkant, na binnenkomst in de Lèghe Polder.

9 juni
Bibliotheek Beuningen

U hoeft geen lid te zijn van de Vereniging van Senioren Beuningen
om het Inloophuis te bezoeken.
We hopen u binnenkort eens te mogen begroeten.

Tijdens het zomers-ommetje kun je op
verschillende locaties in Beuningen
genieten van mooie verhalen, gedichten, dans of muziek. De start is bij De
Lèghe Polder (Bibliotheek Beuningen),
waar je wordt ingedeeld in de groep
voor route 1 of 2. Een vrijwilliger loopt
met de groep mee. De optredens duren
zo’n 15 minuten. De route eindigt ook
bij de Lèghe Polder, waar je vanaf 22.00
uur kunt genieten van sixtiesband SEM.

Ria Beukema, coördinator

Kaartverkoop via www.theaterdemolen.nl

Iedereen is welkom , de twee per dag wisselende gastvrouwen
zorgen voor uw koffie of thee. De Schakel is iedere dag (ook de
feestdagen) geopend behalve de zaterdag, van 10 tot 12 uur.

Het ommetje kost € 7,50 (inclusief optreden),
voor alleen het optreden van SEM betaal je €
5,-.
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MASSIMO MANCINI,

docent Italiaans en nog veel meer
De naam doet het al vermoeden. De docent Italiaans bij de Vereniging van Senioren Beuningen komt uit Italië, uit Cosenza in
Calabrië om precies te zijn, bijna in de neus van de Italiaanse laars.
Tijdens zijn studie Italiaanse Taal en Letteren in Italië ontmoette
hij een Nederlands meisje en voor de liefde verhuisde hij eind 70-er
jaren naar Nederland. Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
zette hij toen zijn studie voort. Ze kregen samen drie kinderen
maar helaas volgde een scheiding. Wel is hij opa van een kleinzoon!
Inmiddels is hij alweer ruim 20 jaar getrouwd met Natalja.
Na zijn studie werkte hij o.a. als tolk voor Justitie. Daar maakte hij
soms vreselijke en ook gevaarlijke dingen mee. Hij ging voor zijn
werk vaak met Justitie naar Italië waar de maffia heel invloedrijk
is en dus ook betrokken bij justitionele zaken. Verder is hij docent
Italiaans geweest op het conservatorium bij de studierichting Opera
en bij de Radboud Universiteit bij de studierichting Italiaans.
Bij het Instituut Dante gaf hij Italiaanse les en had hij enige jaren
een vertaalbureau Maatschap Mancini en Kooi. De maatschap
stopte na zijn scheiding.
In 2015 werd bij hem een zeldzame kanker ontdekt met slechte
vooruitzichten. Maar 35 bestralingen en 8 chemokuren later gaat
het best goed met hem. Toen de kanker ontdekt werd besloten hij
en Natalja om te verhuizen naar een kleinere woning en zo kwamen
ze terecht op de negende verdieping in de 54e straat Lankforst. Hier Het liefst was hij gaan schilderen maar
hiervoor ontbrak het talent! “Ik ben
wonen ze nog steeds.
poëzie gaan schrijven omdat ik niet kon
schilderen.”
Sinds 2021 is hij docent Italiaans bij de Vereniging van Senioren
Beuningen. Met veel plezier. Lesgeven aan senioren is heel anders
Na het interview overhandigde hij een
dan aan jonge studenten. Het is belangrijk geen druk te leggen op
de mensen. Tegenwoordig is er een heel andere manier van lesgeven kleine poëziebundel: Nachtvlinders.
Door hemzelf geschreven en in eigen
dan in vroeger jaren. De docent moet zich nu aan de student
beheer uitgegeven.
aanpassen en niet andersom. Fouten mogen! En studenten moeten
niet bang zijn om fouten te maken. De een leert door te luisteren,
de ander door herhaling. Maar het belangrijkste is om je hersens te Een voorbeeld als slot:
laten werken.
Teveel geweest
Vechtsport en poëzie
Tussen de spullen die jij achterliet
Naast zijn lessen Italiaans voor de VvSB is hij assistent-trainer bij
In een ijlend, onomkeerbaar getij
Wing Chun, een vereniging voor vechtsport en zelfverdediging. Hij Heb ik ook mijn hart teruggevonden
beoefent de sport al 35 jaar. Het is vooral bedoeld om weerbaarheid Vreemd, als ik bedenk dat jij
te kweken. Verder schrijft hij poëzie, eigenlijk al sinds zijn 13e jaar. Mijn hart steevast in je handen droeg
Aan de muur hangen vele prijzen, gewonnen bij poëziewedstrijden, Dat is je misschien teveel geweest
en enkele van zijn gedichten zijn gepubliceerd in verzamelbundels
Terloops liet jij het vallen.
en tijdschriften. Incidenteel ging hij naar een uitreiking maar het
Uit Nachtvlinders,
is altijd in Italië. Dat is wel heel ver. De boekenkasten staan vol
EPMA ISBN 978-94-93027-00-8
poëzie! Massimo heeft door zijn grote kennis van de poëzie ook
Kunstgeschiedenis gedoceerd bij de universiteit. Voor hem is poëzie
Joke van Lith
een belangrijk middel bij het ontwikkelen van bewustwording en
het verkennen van het diepste in de mens.
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Even voorstellen: Jan Linschoten
U hebt nog een voorstelrondje tegoed van Jan Linschoten.
Jan is de nieuwe secretaris van de VvSB. Geboren op 14 september
1955 te Nijmegen, gehuwd in 1977 en vader van een dochter die nu
37 jaar is.
Tot 1975 heeft hij in Nijmegen gewoond en daarna is hij verhuisd
naar Ewijk. Vanaf 1980 woont hij in Beuningen. Vanaf 1973 tot
1979 was hij matroos konstabel bij de Koninklijke Marine. En sinds
september 1979 is hij werkzaam geweest bij de Nederlandse Spoorwegen als machinist en planner.
Per 14 april jl. is hij gepensioneerd. Zijn hobby is vooral biljarten,
dit doet hij dan ook sinds half januari op de maandag- en donderdagmiddag bij de Vereniging van Senioren in De Lèghe Polder.
Daarnaast biljart hij ook nog in de bedrijfscompetitie te Nijmegen.
Verder vindt hij rikken een mooi kaartspel en dat doet hij ook in
competitieverband.
In de afgelopen jaren is hij naast zijn normale werkzaamheden
actief geweest als penningmeester en secretaris van diverse verenigingen. Begin februari kwam hij in gesprek met Geert Benders
en deze wees hem op de openstaande vacature van secretaris van
de VvSB. Na een afweging gemaakt te hebben of deze functie iets
voor hem zou zijn, is hij een keer bij de vergadering van het bestuur
aanwezig geweest om het e.e.a. af te stemmen en heeft hij besloten
om zich kandidaat te stellen.
Welke verwachtingen heeft hij van zijn bestuursfunctie binnen de
VvSB? Heel belangrijk is het om een goede samenwerking met de

overige bestuurders op te bouwen en
om een goede vertegenwoordiging te
zijn voor alle leden van de VvSB. Hij
hoopt zich dan ook de komende periode
te kunnen verdiepen in alle activiteiten
die gedaan worden binnen de VvSB.
Een goede leidraad hiervoor is De
Cirkel.
Wij wensen Jan veel succes!
Jan Linschoten/Joke van Lith

Zomeravond concert
Maandagavond 11 juli organiseren Seniorenvereniging Beuningen
en Muziekvereniging Kunst en Volharding ‘Een bijzondere avond in
het Klooster’.
Al ruim 40 jaar is het Klooster de woon- en werkplek van inmiddels
een grote schare kunstenaars. Naast beeldend kunstenaars, fotografen en schrijvers, klinkt er ook geregeld muziek in het Klooster.
In combinatie met Galerie De Nieuwe Gang is het een veelzijdig
kunstinitiatief in het hart van het dorp. Muziekvereniging Kunst en De voorstelling begint om 20:00 uur.
Volharding is ook niet meer weg te denken in cultureel Beuningen. Voor informatie en kaartverkoop zie
onze site www.seniorenbeuningen.nl
Op een mooie zomerse avond in de prachtige kloostertuin van
Bij slecht weer kan de voorstelling helaas geen
Galerie De Nieuwe Gang duikt presentator André Haverkort met u
doorgang vinden in de tuin van het Klooster
in de rijke historie van het Klooster en het culturele, kunstzinnige
en verplaatsen we het naar De Lèghe Polder.
leven in Beuningen. Het orkest van de muziekvereniging o.l.v. Sjef
We zullen u daarover informeren via onze
de Kort, omlijst deze avond met muziek.
Ga mee op reis door de verhalen en anekdotes uit het verleden op
deze inspirerende plek.
Entree €4,- inclusief consumptie Niet leden €5. Entree naar de
kloostertuin via Galerie De Nieuwe Gang.

website.
Marjolein Bakhuis (K&V) en Joep Mes
(muziekcommissie VvSB)
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Lintje voor Oswald Stapper, een betrokken militair
De Vereniging van Senioren Beuningen is trots op een van haar leden, Oswald Stapper, die ter
gelegenheid van Koningsdag werd geëerd met een onderscheiding: Lid in de Orde van OranjeNassau.
Als je het huis van Oswald Stapper
binnenkomt valt direct op dat hij een
militaire carrière heeft gehad. Overal
herinneringen aan zijn leven als
militair. Op zolder, waar zijn werkkamer is, hangen alle baretten die hij
gedragen heeft. Hij was tankchauffeur
bij het Regiment Huzaren van Boreel,
en droeg daarom een zwarte baret.

Oswald was tankchauffeur op een Centurion, de KX-15-30. De
centurion is de enige nog rijdende tank vanaf WO II. Zodoende
kwam hij op diverse plaatsen in Europa waar het onrustig was. In
1981 gooide hij voedselpakketten over het hek bij de Leninwerf in
het Poolse Gdansk. Ze stonden tussen Russische tanks. Lech Walesa
leidde de geweldloze anticommunistische sociale beweging Solidarnosz. Voor de mensen in Polen was het communistische juk tijdens
de Koude Oorlog gewoon nog leven als in een oorlog. Ze hadden
niets.
Oswald Stapper richtte na die gebeurtenis Caritas Polen op. Vanaf
die tijd organiseerde hij transporten van hulpgoederen. Hiervoor
kreeg hij van Lech Walesa een onderscheiding, toen deze voormalig
vakbondsman president van Polen was.
Stapper organiseerde in totaal 149 humanitaire transporten. Eerst
naar Polen, daarna ook naar andere Oost-Europese landen, naar
Rusland en -na de kernramp in Tsjernobyl in 1986- naar Oekraïne.
Hij reed zelf. Daarnaast haalde hij elf bussen met Poolse weeskinderen naar gastgezinnen in Nederland. Een deel van hen werd
opgenomen in Beuningse gezinnen.

Een uniform waarin de naam van
Oswald Stapper genaaid was!!
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Toen hij uit dienst ging moest hij al zijn spullen inleveren. Omdat hij een fervent
verzamelaar is wilde hij graag een militaire outfit aanschaffen. Willy Dennissen,
fotograaf bij de veteranen, liep bij Nijmeegs Jopie binnen en vond daar een
uniform waar tot zijn grote verbazing de naam van Oswald Stapper in genaaid
was! Bij Jan’s Shop in Beuningen werd een etalagepop gekocht en Jan heeft die
pop helemaal aangekleed. De pop staat nu in het Koude Oorlogs museum bij de
Oswald Stapper thuis! Nickname Tankie.
Op 26 april werd Stapper opgehaald in een Amerikaanse Willys Jeep. Daar had
hij nog nooit in gereden. Hij was indertijd géén jeepchauffeur! Van burgemeester
Daphne Bergmans kreeg hij de versierselen voor de verdiensten waarvoor hij
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn activiteiten voor
Caritas Polen was hij actief voor de oudervereniging van basisschool De Hoeven
en was hij mantelzorger voor zijn ernstig zieke vrouw. Helaas overleed zijn vrouw
Joke 2 jaar geleden; hij was 52 jaar met haar getrouwd.
Verder verzette hij bergen werk voor KOVOM, de Koude Oorlog Vereniging voor
(Oud-) Militairen). KOVOM is heel belangrijk voor de heer Stapper.
Toen in 1961 de bouw van de muur in Berlijn gereed was, was hij er bij. En hij
heeft hem ook weer open zien gaan in 1989. Dat was toen ze terugkwamen van
een Caritastransport naar Polen. Oswald is erg blij met zijn onderscheiding!!
Joke van Lith

“Vertel eens…”: 25 jaar Dijkmagazijn
Beuningen
Een boeiende lezing over het Land van Maas en Waal en het Dijkmagazijn, door
bioloog William van den Akker , beheerder en bekend actief persoon op natuurgebied in Beuningen.
De lezing vindt plaats op maandag 13 juni om 10.30 uur in De Lèghe Polder. U
bent van harte uitgenodigd.
In het Land van Maas en Waal waren al kleine nederzettingen ver voor het begin
van onze jaartelling. Tot in de middeleeuwen hadden Maas en Waal vrij spel. De
rivieren leverden vaarwegen en vis en zorgden voor vruchtbare grond. Vanaf de
11e eeuw legde elk dorp zijn eigen dijken aan. Rond 1400 sloot men die dijken tot
een ringdijk aan elkaar. De rivierbeddingen hoogden zichzelf op met meegevoerd
zand en klei. Het Land van Maas en Waal werd een badkuip. Tegen hoogwater of
ijsgang waren de dijken niet bestand. Alleen al tussen 1700 en 1820 waren er in
het gebied 25 dijkdoorbraken.
Een dijkmagazijn is een opslagplaats voor materialen om de dijk te onderhouden
en bij hoog water noodmaterialen paraat te hebben liggen. De meeste dijkmagazijnen aan de Waal zijn in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd. Ze liggen
op enkele kilometers van elkaar op of in de dijk. Met paard en wagen of te voet
konden gereedschappen snel ter plaatste worden gebracht. Rond de jaren 1970
verloren de dijkmagazijnen hun functie omdat modern materieel centraal werd
opgeslagen.

In 1996 begon Het Dijkmagazijn met activiteiten
voor publiek en onderwijs.
De viering van het 25-jarig
jubileum is vanwege
corona uitgesteld tot 20212022.
“Vertel eens…” wordt
georganiseerd door de
Bibliotheek Beuningen en
de VvSB
Als VvSB werken we
daarnaast samen met
het Dijkmagazijn in het
project Groen Ontmoeten
Beuningen. U hoort daar
binnenkort meer over.
Het bestuur

Het dijkmagazijn in Beuningen zou gesloopt worden ten tijde van de dijkverzwaringen in 1995. Het Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen heeft toen Stichting
Het Dijkmagazijn opgericht voor educatie en voorlichting over het landschap in
Beuningen. Het pand kreeg daarmee een nieuwe functie en werd gerestaureerd.
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Agenda / Wekelijkse activiteiten
Donderdag

14 juni

14.00 UUR

9.30 UUR

14.00 UUR

15 juni

Tref-en-Doe-middag
Kloosterhof
Biljarten
Kloosterhof
20.00 UUR

Bridge
Kloosterhof

Vrijdag
10.00 UUR

Fitvoetbal
WVW-veld

08 juni
10.00 UUR

Wandelen
Kloosterhof

Fietsen
Kloosterhof
09:30 UUR

Bezoek fruitbedrijf
Kloosterhof

Ledenadministratie
Overleden: Dhr. K. Termeer
Wij wensen de familie veel sterkte
toe met het verwerken van hun
verdriet bij het verlies van hun
dierbare.

21-24 juni
18:00 UUR

Avond4daagse
Kloosterhof

28 juni
09:30 UUR

Fietsen
Kloosterhof

05 juli
10.00 UUR

Dagfietstocht
Kloosterhof

ONZE WEBSITE IS ER VOOR NIEUWTJES, AANVULLENDE INFORMATIE EN COLUMNS: WWW.50+ VERENIGING WEURT.NL

Excursie naar een fruitbedrijf
Als 50+ Vereniging Weurt zoeken we naar interessante excursies
waar we naartoe kunnen. We zijn al eens in een automuseum
geweest en bij de ARN, en nu gaan we eens kijken bij een fruitteler.
Dagelijks eten we ons fruit zonder er goed bij na te denken hoe
het wordt geteeld en/of waar het vandaan komt. Misschien is het
daarom interessant om eens te gaan kijken en horen hoe een en
ander uiteindelijk in de fruitmand komt. We organiseren daarom
een excursie naar fruitbedrijf Veens in Slijk-Ewijk. We worden
ontvangen door Ellen en Henk Veens met koffie of thee met iets
lekkers erbij en krijgen daarna een rondleiding met uitleg door
de boomgaard, en over het rijpen van het fruit en de oogst, en we
kijken hoe bijvoorbeeld een sorteermachine werkt. Kortom, het hele
proces kunnen we van nabij volgen. Aan het eind van de excursie
mogen we diverse appel- en/of perenrassen proeven. De tour duurt
ongeveer 2,5 uur.
Ellen (meisjesnaam Winnemuller) komt van oorsprong uit Weurt
waar ze is opgegroeid op het fruitbedrijf van haar ouders in de
Scharsestraat.
We gaan met eigen vervoer en dus vragen we auto’s waarmee
deelnemers kunnen meerijden.
We verzamelen op woensdag 15 juni om 09.30 uur bij De Kloosterhof. De afstand heen en terug is 30 km en we vragen de meerijders dan ook een bijdrage
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van 2 euro voor de autokosten, te voldoen aan
de chauffeur. We rijden dan naar de Oosterhoutsestraat 4, in Slijk-Ewijk. Opgeven voor
10 juni bij Bernadette Faber-Winnemuller,
tel. 024 6776294. Deze excursie is alleen
voor leden van de 50+ Vereniging Weurt, of
anderen op aanvraag.

WEURT

De jaarlijkse fietsdagtocht
Na twee jaren van afgelasten kunnen we nu weer
een fietsdagtocht gaan maken in het kader van Koos’
fietstochten. Het is inmiddels de zesde keer dat we
dit organiseren. We zijn al een keer naar Groesbeek/
Leuth, Cuijk, Volkel, Afferden en de Veluwe geweest.
Nu is er dan een tocht door de mooie Betuwe gepland.
De route gaat maar voor een klein gedeelte over
wegen met autoverkeer, de rest is over vrijliggende
fietspaden of langs fruitboomgaarden en de Linge.

We starten op dinsdag 5 juli om 10.00 uur bij De
Kloosterhof en we zijn weer terug om ca. 16.00 uur.
De tocht is ongeveer 45 km lang, met een koffiestop
en een lunch onderweg. De koffie met gebak is deze
keer voor onze rekening om een hernieuwde kennismaking met de fietstochten te vieren. De lunch is
voor eigen rekening. Zorg dat de fiets in orde is en de
batterij maximaal opgeladen. We gaan er een mooie
fietsdagtocht van maken!

Dagtocht met de bus 2022
Zoals elk jaar willen we ook dit jaar een dagtrip met
de bus gaan maken. Wij hebben gekozen voor een
dagtrip naar Ootmarsum en naar Bad Bentheim in
Duitsland.
Ootmarsum is een mooi, gemoedelijk dorp met veel
boetiekjes en galeries. Ook is er een openluchtmuseum over het platteland van Twente van vroeger.
Daar gaan we een bezoek brengen. Je kunt daar nog
de authentieke huizen zien van zo’n 100 jaar oud met
oude ambachten, kleding en gereedschappen. Onderweg er naar toe drinken we eerst koffie met een stukje
appelgebak. Na het bezoek aan het openluchtmuseum
gaan we lunchen met een Twentse broodmaaltijd bij
Gasterij Oatmössche. Na de lunch rijden we naar Bad
Bentheim in Duitsland, net over de grens. We kunnen
het kasteel aldaar op eigen gelegenheid bezoeken
maar ook het mooie authentieke dorp zelf. Een terrasje zit er waarschijnlijk ook wel in.

Onderweg naar huis hebben we nog een heerlijk
driegangendiner. Zowaar voor ieder wat wils op deze
dagtrip.
De kosten zijn € 70,- per persoon. Het vertrek is op vrijdag 26
augustus om 07.45 uur bij de kerk in Beuningen en om 07.50
uur bij de COOP in Weurt.
Opgeven uiterlijk 1 juli bij Henk van Bergen, tel. 024 6772881,
en betalen op bankrekeningnr. NL 82 RBRB 0983 8962 32 ten
name van Seniorenvereniging Weurt, onder vermelding van
‘dagtrip Ootmarsum’. Leden uit de
andere kerkdorpen
kunnen zich hier ook
voor inschrijven.

Ga gezellig
mee!

Avond4daagse Weurt 21 t/m 24 juni 2022
De 50+ Vereniging Weurt organiseert voor jong en
oud voor de 15e keer de Weurtse Avond4daagse. Door
vele enthousiaste leden wordt voor jullie allen een
viertal aantrekkelijke loopafstanden uitgezet in de
fraaie omgeving van Weurt, Beuningen, Ewijk en
Nijmegen. De organisatie zorgt voor het welbekende
‘appeltje voor de dorst’ onderweg, voor gecertificeerde
verkeersregelaars, EHBO-hulpen en een gezellige
nazit.
De start en finish vindt plaats vanuit Ontmoetingscentrum De Kloosterhof, Kapittelweg 2a in Weurt. De
afstanden en starttijden zijn: 15 km om 18.00 uur, 10
km om 18.10 uur, 5 km om 18.20 uur en 2,5 km om
18.30 uur. Muziek is er bij de start en de intocht. Op
woensdag 15 en donderdag 16 juni vindt in De Kloosterhof tussen 14.00 en 15.00 uur de voorinschrijving
plaats. De kosten voor deelname zijn bij voorinschrijving € 4,00 en tijdens de Avond4daagse zelf € 5,00.
Inlichtingen over deze Avond4daagse kunnen worden

ingewonnen bij Theo Bartels, tel. 06-45042092, of bij
Marian Reijnen, 06-23132019.

Het duurt nog wel even maar noteer nu alvast
in je agenda dat je van dinsdag 21 t/m vrijdag
24 juni de Avond4daagse Weurt gaat lopen!
De organisatie van de Avond4daagse Weurt
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De puzzel
Soms kom je er niet onderuit en moet je een aantal
karweitjes in huis gaan doen. Keuken poetsen, ramen
lappen, kasten opruimen of nog erger: de zolder
opruimen. Dus met gezonde tegenzin bezig totdat
je die oude legpuzzel vindt achter het schot tussen
de andere rommel, troep die eigenlijk al lang naar ‘t
stort had gemoeten. De legpuzzel van jaren geleden.
Vol enthousiasme aan begonnen en nooit afgemaakt.
Of liever, dicht gelegd. Tweeduizend stukjes, bijna zo
klein als een duimnagel. Tweeduizend! Toen de eerste
poging werd gewaagd, jaren geleden, was je nog te
ongeduldig en nu denk je dat het wel zou kúnnen
lukken. De afbeelding is van een kerk met veel
beelden, ornamenten en glas-in-lood ramen. Op het
kerkplein een bloemenmarkt.
Zie je het voor je? Twééduizend van die veelkleurige,
gekmakende stukjes? Lijkt weinig maar is veel voor
een beginnende puzzellegger als ik ben. Het groene
legkleedje plus bijpassende rol lag er ook nog bij.

Aarzelend begonnen; eerst de randen, dan naar
binnen werken en stukjes op kleur verzamelen. Voor
een biertje erbij is geen plaats en ook geen tijd, en
de telefoon op uit. Diepvriesmaaltijd want je raakt
bezeten. De frustratie als je niet verder komt omdat
er misschien stukjes ontbreken; kan makkelijk na al
die jaren op de zolder.
Zwoegen, zweten, vloeken, en dan het juich-moment
als je het laatste stukje dicht legt. Yes! Maar dan… na
een paar dagen kijken, genieten en opscheppen naar
iedereen wil je hem inrollen en dondert de hele boel
uit elkaar. Het voelt alsof alle inspanning en alle tijd
die er ingestoken is, voor niks is geweest. Oppakken
die handel en in de vuilnisbak ermee! Nooit meer een
puzzel leggen! Dan kun je nog beter dat boek voor de
derde keer lezen onder de parasol met wel een biertje
onder handbereik. Wel zo makkelijk.
Ton Zwartjes

Twééduizend van die veelkleurige, gekmakende stukjes

Algemene ledenvergadering 2022
Op woensdag 11 mei hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De belangstelling
voor deze vergadering was gering, maar dat kwam
misschien door de uitvaart van een prominente
Weurtenaar. De deelname van de aanwezigen was
uitstekend. Het belangrijkste besluit betrof enkele
wijzigingen in de statuten. De belangrijkste zijn dat
onze nieuwe naam 50+ Vereniging Weurt definitief
vastgelegd zal worden en dat bestuursleden geen
periodiek verband meer hebben maar in dienst zijn
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tot eigen uittreding dan wel ontslag. Het financieel
verslag was prima op orde en decharge is verleend.
Bij het weergeven van onze activiteiten kwam weer
eens naar voren dat wij een zéér actieve vereniging
zijn met de hulp van veel vrijwilligers. Na de pauze
was er een voorlichting door een medewerkster van
de Rabobank over oplichterij bij het internetbankieren. Al met al hebben we een in alle opzichten
springlevendige, gezonde vereniging waar de leden
zich mogen laten zien en horen.

WINSSEN

Agenda / Wekelijkse activiteiten
Maandag
13:00-16:00

Biljarten
Zorgcentrum
14:00-16:00

Aquarelleren
De Salon

Dinsdag
10:00-12:00

Jeu de Boules
De Paulus

Woensdag
09:30-11:00

Walking voetbal
Boshof

Donderdag
10:00-12:00

Inloop
De Paulus
10:00-12:00

Jeu de Boules
De Paulus

12:00-13:30

15 juni
14:00-17:00

Fietsen
De Paulus

28 juni
14:00-18:30

‘t roer(t) om
De Paulus

Fietsen
De Paulus

Lol met wol
De Paulus

Op 31 mei was de tweede editie
met een bezoek aan de De Tuut in
Appeltern.

Bingo
De Paulus

14:00-17:00

19:00-22:00

Op 26 april 2022 was de start van
onze nieuwe activiteit. Het was een
gezellige filmmiddag met warme
popcorn en koffie of thee. Tonny
Overdijk had een mooie selectie
gemaakt van films over Winssen.
Daarna werd een heerlijke Chinese
maaltijd geserveerd.

14:00-16:00

29 juni

Eetpunt
De Paulus

’t roer(t) om

08 juni

Inmiddels staat de volgende editie
op de rol. Op 28 juni a.s. wordt er
vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur in De
Paulus koersbal gespeeld. De kosten hiervan zijn € 5,00 per persoon
inclusief koffie of thee. Aansluitend
komt er om 17.00 uur een driegangen-verrassingsmenu op tafel voor
€ 12,50 per persoon. Iedereen in
de gemeente Beuningen die lid is
van een seniorenvereniging kan
zich uiterlijk een week voor elke
activiteit aanmelden via e-mail:
thea_reyers@hotmail.com
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Terugblik van een honderdjarige: Riek Cornelissen Postulart
“Op 14 juni 1922 ben ik geboren in een
afgedragen worden.
boerderij aan de Hanemansestraat, ‘den
uitweg’, een zijweg van de Molenstraat Toen Truus en Marie trouwden, waren
in Winssen.
er thuis helpende handen nodig. Het
was 1941, in de oorlog. Er waren nog
Mijn vader was Hent Postulart,
meer mensen in huis, zoals familie uit
aannemer en fruitteler. Mijn moeder
Amsterdam.
was Maria van Daalwijk. Er waren
al 10 kinderen in dit gezin. Mieneke
In de oorlog ontmoette ik Wim Corneen Anna van Hent Postularts eerste
lissen uit Nijmegen. Hij werkte bij de
vrouw Theodora Willems, en de andere PGEM in Nijmegen. Als hobby speelde
kinderen van de tweede vrouw Maria
hij accordeon. Bij Hannes Aalbers in
van Daalwijk. Na kleine Riekie werd er
het café aan de Molenstraat was Wim
nog een kind geboren: Jan. Toen hij 6
te gast bij een bruiloftsfeest. Ik hielp
weken oud was, overleed Maria. Hent
in de bediening. De knappe serveerster
bleef achter met de kinderen. Gelukkig en de charmante accordeonist kregen
kwam Ardina Hendriks (weduwe van
verkering.
Maillé) als derde vrouw van Hent in
huis. ‘Moet’ Maillé, zoals ze genoemd
In 1948 zijn we getrouwd en in mijn
werd, was een lieve, zorgzame vrouw.
ouderlijk huis gaan wonen, samen met
De kinderen Maillé waren al de deur uit inmiddels weduwnaar ‘Vat’ Postulart.
maar als we allemaal samen waren, was Daar zijn onze vier kinderen geboren,
het een drukte van belang. Er moest in Hans, Theo, Ria en Hetty. Theo is
twee partijen op deel worden gegeten.
helaas na 9 maanden aan wiegendood
‘Vat’ (vader Hent) was erg streng. De
overleden, een grote tragedie voor ons
kleintjes moesten op de grond zitten en gezin.
stil zijn, anders subiet naar bed.
Na een aantal jaren zijn we met vader
Ik ging naar de bewaarschool bij de
Hent verhuisd naar de naastgelegen
nonnen, in de huidige Paulus. Zuster
verbouwde appelschuur.
Philebertha was heel aardig. Daar
Ik was druk met de kinderen, het
moesten we kleedjes uitrafelen als
huishouden, het maken van kleding en
activiteit. En de schort over het hoofd
de tuin. Vooral buiten in de moestuin
doen en het hoofd op tafel leggen voor
en tussen de bloemen en struiken was
een dutje.
ik in mijn element.
Na schooltijd stond er elke dag een
Familie was erg belangrijk. Elkaar
emmer aardappelen klaar, die geschild
bezoeken, de kinderen op vakantie bij
moesten worden.
familieleden, elkaar helpen. Op verjaarEr werd veel gezongen in huis. Ook
dagen kwam de accordeon erbij en werd
vader Hent zong graag.
er voorgedragen en gezongen.
Toen ik 6 jaar was en kon lezen, kwam
ik bij het kinderkoor van de Rooms-Ka- Mijn grote hobby, zingen in een koor,
tholieke kerk in Winssen. Koster
kon ik naar hartenlust uitoefenen
Remy Schelstraten leidde dit koor. Hij
bij het vrouwenkoor Sante Maria. In
deed veel aan stemoefeningen. Ik heb
1970 is dit koor met het Winssense
veel van hem geleerd en niet zonder
mannenkoor gefuseerd onder de naam
verdienste. Als ‘drie nachtegaaltjes’
Vita Nuova, o.l.v. Arnold Tromp. Elke
werden Jo Beekhuizen, Coos Aalbers
week repeteren, andere zangers konden
en ik door taxi Rens opgehaald om in
vertrouwen op een goede inzet, bekerken, kloosters of bij passiespelen te
langrijk bij de alten. Er werd gezongen
zingen. Zelfs een aantal keren in België. bij rouw- en trouwdiensten en andere
heilige missen. Er was ook veel gezelNa de lagere school kwam ik in betrek- ligheid samen met vriendin Doortje
king in Nijmegen en Druten. Een keer
Leegstraten, vooral met de Sint-Ceciliain de week mocht ik met de fiets naar
feesten. Meer dan 80 jaar ben ik koorlid
huis. Het verdiende geld moest thuis
geweest.
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Op de bewaarschool moesten
we soms de schort
over het hoofd
doen en het hoofd
op tafel leggen
voor een dutje

WINSSEN

Als ‘drie nachtegaaltjes’ werden Jo Beekhuizen,
Coos Aalbers en ik door taxi Rens opgehaald om
in kerken, kloosters of bij passiespelen te zingen

Aangezien mijn man Wim in heel veel
besturen in Winssen zat, werd ik ook
aangestoken door het vrijwilligerswerk.
Bij de voetbalclub RODA, in De Paulus
achter de bar, bij de Zonnebloem, koffie
zetten in Huize Overmars.
Wim en ik zijn helaas maar 27 jaar
getrouwd geweest. In 1975 overleed
Wim op 51 jarige leeftijd.
Het huis en de tuin op de Haneman
werden te groot om allemaal bij te
houden. In november 1986 ben ik naar
de nieuwe wijk de Bongerd in Winssen
verhuisd. Het was erg wennen. De
naaste buren waren gelukkig goede
bekenden. En met nicht en vriendin
Marie Grisel-van Daalwijk hebben we
heel wat fietstochten gemaakt. Na een
heupfractuur moest ik afscheid nemen
van de fiets en werd de rollator mijn
helpende hand.
Ik woon inmiddels al 35 jaar op dit
adres. Ik voel me thuis in deze buurt.
Er is aandacht voor elkaar en men helpt
elkaar. Er zitten heel wat uurtjes in mijn
tuin en broeibakje. Voor de coronatijd
kwamen de kinderen en aanhang elke
zondag bij me op bezoek. Onder het
genot van soep en broodjes werd de
week doorgenomen.

Ik vind het zelf ook uniek om
op honderdjarige leeftijd nog
zelfstandig te kunnen wonen

Nu zijn de bezoekjes meer verdeeld. Ook
de 5 klein- en 8 achterkleinkinderen
zijn regelmatig bij oma/omi te vinden.
Ik vind het zelf ook uniek om op
honderdjarige leeftijd nog zelfstandig
te kunnen wonen. Mijn zus Nolda is
afgelopen maart 101 geworden en
maakt het ook nog goed. Ik kijk naar de
positieve dingen in het leven: ik verveel
me niet, ik kan elke dag nog een rondje
lopen, ik brei voor het goede doel en
iedereen is lief voor me. Wat wil je nog
meer in het leven??? “
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Wekelijkse activiteiten / Agenda
Maandag
13:30-17:00

Biljarten
‘t Hart
13:30-17:00

Vrij kaarten
‘t Hart

Dinsdag
09:30-12:00

Inloophuis
‘t Hart
14:00-16:00

Workshop tekenen
‘t Hart

Woensdag
13:30-17:00

Biljarten
‘t Hart

13:30-17:00

Prijsrikken
‘t Hart

Donderdag

7 en 21 juli
13.30 – 17.00 UUR

Fietsen
vanaf ’t Hart

09:30-12:30

Hartensoos
‘t Hart
12:30-13:30

Eetpunt
‘t Hart

9 en 23 juni
13.30 – 17.00 UUR

Fietsen
vanaf ’t Hart

16 juni

Dagtocht met de bus

Ledenadministratie
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.
In de afgelopen periode is mevrouw
G.P. van Deijzen-Janssen overleden.
Wij wensen de nabestaanden veel
sterkte bij het verwerken van dit
verlies.
Wij mogen ook een tweetal nieuwe
leden verwelkomen: mevrouw S.
Smaieghorganroudi en de heer W.P.
van Teffelen.

Het nieuwe bestuurslid stelt zich voor
in Nijmegen. Daar heb ik
allerlei functies vervuld: op
de groep, leiding gegeven,
gewerkt in de longstay, als
opnamecoördinator en als
trajectbegeleider.

Ik ben Toon van Wezel en
ik woon op de Porta. 71 jaar
geleden ben ik geboren in Boxtel,
Noord-Brabant. Mijn vrouw Ineke
de Ruiter komt uit Deest. Wij
woonden in Nijmegen en zo’n
twaalf jaar geleden besloten we
in Ewijk te gaan wonen. Tot onze
pensionering hebben wij gewerkt,
Ineke in het onderwijs, en ik
heb het grootste deel van mijn
loopbaan, ruim 38 jaren, in de
forensische psychiatrie gewerkt.
Ik werkte in de Pompekliniek
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Sommigen zullen mijn
naam kennen van De
Cirkel. Daarin schrijf ik
steeds een stukje over
Ewijk. Altijd over gewone
dingen die ons allemaal
aan kunnen gaan.
Al meer dan tien jaar fiets
ik met de rolstoelfiets bewoners van Waelwick. Dit
gebeurt vooral in de zomer
hoewel er door corona
voor langere tijd de klad in
gekomen was. Ik zit in het
bestuur van de Vrienden
van Waelwick en wij doen
nog steeds dingen voor

Klein Waelwick, vooral het sponsoren van
activiteiten voor de bewoners.
Verder zing ik in het Liturgisch Gemengd
Koor en in het Schola-koor van de kerk
in Beuningen. Ik vind zingen een leuke,
lerende en ontspannen activiteit. De
liederen vind ik over het algemeen mooi
en zeker bij het zingen van een uitvaart
kan de dienst met de liederen troost
bieden aan de nabestaanden. Dat vind ik
belangrijk.
Ik ben graag bezig met van alles en
nog wat, dingen rond het huis, met de
caravan op pad en ik houd me actief op
de hoogte van wat er speelt waardoor
mijn dagen prettig gevuld zijn. Dat gun
ik anderen ook. Vandaar dat ik in het
bestuur van de VvSE gegaan ben om zo
met andere ouder wordende medemensen
mee te maken wat je met elkaar kunt
doen om het voor jezelf en anderen zo
aangenaam mogelijk te maken.

EWIJK

Voorzittersfunctie vacant
In de bestuursvergadering van maandag 16 mei jl.
hebben wij, zoals afgesproken in de jaarvergadering, gesproken over de functieverdeling binnen het
bestuur.
De functie van secretaris blijft bij Bert Peters en die
van penningmeester bij Klaas Vos.
Helaas is er op dit moment niemand die de functie
van voorzitter ambieert. Dit betekent dat we op dit

moment nog steeds een vacature hebben. Wij als
bestuur blijven zoeken maar doen ook een dringend
beroep op de leden om binnen uw eigen omgeving
uit te kijken naar iemand voor deze functie en
vervolgens contact op te nemen met het bestuur.
Bestuur VvSE

Herdenking oorlogsslachtoffers 4 mei
Op woensdag 4 mei 2022 vond op het kerkplein
in Ewijk de jaarlijkse herdenking plaats van de
oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.
Onder prachtige weersomstandigheden woonden
zo’n 100 mensen de herdenking bij. Sprekers waren
burgemeester Daphne Bergman, pastor Ruud Roefs
en directeur van basisschool de Reuzepas Marieke
Marcusse, met aansluitend nog enkele toepasselijke
gedichten door enkele leerlingen van deze school.
In de verschillende toespraken werd ook de link
gelegd met de vreselijke oorlog die momenteel
in Oekraïne woedt. In de wereld van nu zou zo’n
oorlog toch te voorkomen moeten zijn.

De muzikale omlijsting van het programma werd
op fraaie wijze verzorgd door het Liturgisch
Gemengd Koor onder leiding van Nico Adriaens.
De taptoe werd geblazen door Bart van Beuningen
en de reveille werd door Bart en opa Leo samen
geblazen.
Scouting Ewijk verleende medewerking bij het
strijken van de vlaggen en het leggen van de vele
bloemenkransen. Na afloop werd genoten van de
koffie en thee achter in de kerk. We hopen dat die
mogelijkheid ook het volgende jaar nog zal bestaan.

Viering bevrijding 5 mei Ewijk
In de kantine van de plaatselijke voetbalclub
kwamen zo’n 70 gasten bij elkaar die er gezamenlijk
voor hebben gezorgd dat het boek “75 jaar vrijheid
met Ewijkse oorlogsverhalen” kon worden uitgegeven. Oorspronkelijk zou deze bijeenkomst op 5 mei
2020 hebben plaats gehad maar door de coronaperikelen kon dat toen geen doorgang vinden. Het
is fijn dat we dat nu hebben kunnen inhalen. Het
gezelschap bestond uit de burgemeester, zo’n 45
geïnterviewde personen met begeleiding, de schrijvers van de verhalen, de sponsoren en het Comité
4 en 5 mei Ewijk. Tijdens een bijzonder gezellige
bijeenkomst konden de veelal oudere Ewijkenaren

nog eens terugblikken op de tijd van toen. Onder de
aanwezigen was ook nog een tweetal prominente
figuren, namelijk Jan de Vries die in de oorlogsjaren
als jonge evacué in Ewijk een onderkomen vond
en Bart Janssen, de schrijver van het boek “Het
verdriet van Nijmegen 1940-1945 Slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog”.
Onder het genot van een lekker borreltje en hapje was het een bijzonder
geslaagde middag.
Namens het Comité 4 en 5 mei Ewijk,
Toon Reuvers

Uitslagen Prijsrikken 2021/2022
Vandaag 14 mei, de dag dat ik dit stukje schrijf, is
het wel wat bewolkt, maar toch ook zonnig, met
best wel een lekkere temperatuur. Alleen zou er
wel wat regen mogen vallen want het is gortdroog
in de tuin en de boeren hebben daar ook erg veel
behoefte aan.
Ik heb de vorige keer veel uitslagen laten zien,

deze keer heb ik er maar drie. Week 21 was voor
Leida van Haaren met 82 punten, week 22 was
voor Jan Brants met 87 punten en week 23 was dan
weer voor Henk Megens met 135 punten. Allemaal
proficiat en tot de volgende uitslagen.
Jan Brants
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Tabaksschuur in Ewijk
Veel lezers van De Cirkel zullen wel eens
door de Brugstraat in Ewijk gekomen zijn.
Als je vanuit Ewijk richting dijk gaat, zie je
aan de linkerkant een L-boerderij en een
tabaksschuur. De boerderij en de tabaksschuur dateren van 1779 wat op de gevel van
de boerderij te zien is. Destijds was Freiherr
Von Nagel-Doornick van kasteel Doddendael
eigenaar hiervan.
Er waren toen veel kleine boerenbedrijven die
tabak teelden. Rond 1850 werkte het merendeel van de arbeiders in Maas en Waal in de
tabaksindustrie en de veeteelt. Vaak gebeurde
dit in combinatie.
In die tijd waren er in Maas en Waal en boven
de Waal veel tabaksschuren. Kenmerkend
voor deze schuren waren de hoge nok en de
manier waarop de schuur belucht werd. Aan
de zijgevels waren kleppen gemaakt die open
en dicht gezet konden worden om het drogen
van de tabaksbladeren te regelen. Op de foto
zijn deze kleppen duidelijk te zien.

Monumentenstatus?

Gaandeweg de tijd heeft de tabaksschuur veel
geleden. Er is een stuk van de muur uitgevallen en het dak is lange tijd beschermd met
een enorm zeil. Theo heeft het dak inmiddels
in oude glorie laten herstellen. Ook de rest
van de schuur is hij stukje bij beetje aan het
herstellen.
Dezelfde familie
Omdat het zo’n bijzondere schuur betreft
Generaties lang zijn het pand met de tabaks- heeft Theo bij de gemeente geïnformeerd of
schuur en de grond gepacht door de familie
hij in aanmerking komt voor subsidie. Toen
Roelofs.
bleek dat de tabaksschuur geen gemeentelijk
Op 29 juni 1949 is dat stuk van ’t Roth door de monument is.
gemeente aangekocht voor het symbolische
De partij BN&M wil graag dat de tabaksbedrag van ƒ 1,00. Daarna heeft de familie
schuur behouden blijft vanwege cultuurhistoRoelofs het huis met de tabaksschuur en
rische waarde en heeft dit in de gemeenteraad
bijbehorende grond aangekocht. Theo kan
onder de aandacht gebracht. In 2021 is in de
zich niet herinneren dat zijn voorouders tabak raad besproken wat de staat van de schuur
teelden. Hij weet dat zijn grootvader destijds
is. Men bestudeert of het een gemeentelijk
boerde en voerman was. Hij parkeerde zijn
monument kan worden. Inmiddels heeft ook
paardenkar in de tabaksschuur. Dat is nog
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed intereste zien: de lemen vloer is erdoor beschadigd
se gekregen voor deze schuur.
geraakt. De deuren in de zijgevels zijn er
waarschijnlijk later in gemaakt. Daarachter
Terwijl het monumentenproces loopt werkt
waren vroeger varkenshokken.
Theo op eigen tempo, met grote zorgvuldigheid en met gevoel voor authenticiteit aan het
In de schuur zit een bovenvloer waarop
herstel van deze prachtige tabaksschuur.
vroeger, tot 1973, onder de nok het hooi
Toon van Wezel
bewaard werd.
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AUGURK
BARBECUESAUS
BERENKLAUW
BIER
BLIKJE COLA
BROODJE BRIE
BROODJE KAAS
BROODJE ROSBIEF
BROODJE SHOARMA
CAFETARIA

CHILISAUS
COCKTAILSAUS
ETEN
FAMILIEZAAK
FRITUREN
FRUITAUTOMAAT
GOULASHKROKET
GRILLBURGER
GROENTELOEMPIA
GROOT

KAASBURGER
KAASSOUFFLE
KALFSKROKET
KASSA
KNAKWORST
KNOFLOOKSAUS
OLIE
PICCALILLY
SHOARMAROL
SMAAK

SMULPAAP
SNACKBAR
SPECIALITEIT
STROGANOFFSAUS
TUSSENDOOR
UITSMIJTER KAAS
WIT BROODJE
ZIGEUNERSAUS

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. De oplossing van deze keer heeft
alles te maken met een product afkomstig uit de zee.
De oplossingen voor puzzel 8.5 dienen uiterlijk 18 juni binnen te zijn. Svp bij de oplossing steeds het adres
vermelden, zodat wij weten alwaar de prijzen moeten worden afgegeven.
Op mailadres sjaakklaassen0908@hotmail.com dan wel Sjaak Klaassenm Tienakker 45, 6602HW Wijchen.
Puzzel 8.4 leverde 76 goede oplossingen op. De juiste oplossing: “de wijde wereld in”.
1e prijs van €10,00

2e prijs €7,50

3e prijs €7,00

BLOEMENHUIS CORYAN
Geerstraat 23A Winssen
Tel: 0487-525522

www.bloemenhuiscoryan.nl

E. van Alpen,
Kapittelweg 39 te Weurt

Diana Wattenberg,
Galerij 16 te Beuningen

Mieke Martens,
van Heemstraweg 51 te Beuningen

De bij deze prijzen behorende cadeaubonnen worden thuis afgegeven.
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