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Dat zouden de trefwoorden kunnen zijn voor dit 
novembernummer. Het past natuurlijk wel een beetje 
in het jaargetijde waarin we ons nu bevinden en de 
nadering van Allerheiligen en Allerzielen of voor de 
“Amerikanen” onder ons: Halloween. Het is ook 
gewoon toeval. 

Mieke de Leeuw, de Mieke die met haar bedrijf idees-
ign+ vanaf het allereerste begin als professionele 
kracht bij De Cirkel betrokken was, gaat ons per janu-
ari aanstaande verlaten. Daarom in deze Cirkel een 
uitgebreid gesprek met haar. Ze heeft door de jaren 
heen de uitstraling van het magazine opgebouwd en 
weten te bewaren.  
En op die basis kunnen we de komende jaren verder 
bouwen om het blad nóg frisser en moderner te 
maken. Op dit moment is het bestuur in gesprek met 
mogelijke opvolgers.

In Winssen wordt over enkele dagen afscheid geno-
men van Jos Elbers, 21 (!) jaar voorzitter van de seni-
orenvereniging van Winssen. En beiden halen 
herinneringen op, zoals dat altijd aan de orde is bij 
een afscheid. 

Afscheid en herinneringen. De herfstkleuren van ons 
leven. Ton Zwartjes is in zijn column “Kan niet” bang 
dat hij straks nooit meer het knallende en kenmer-
kende geluid kan horen van een 6-cilinder Mustang of 
het donkere kleppen van een Harley Davidson. Als 
alle voertuigen elektrisch worden, verdwijnen de 
specifieke motorgeluiden die zoete herinneringen 
oproepen aan romantische tijden uit zijn jeugd. Dat 
zou toch jammer zijn. Herinneringen zijn er immers 

ook om te bewaren. Om te weten hoe het er aan toe 
ging in vroeger tijden. Een vaker terugkerend thema 
binnen De Cirkel. Niet zo verrassend in een magazine 
voor senioren.

In onze rubriek over culturele activiteiten wordt 
melding gemaakt van de komst van een beeld van 
een vergeten historische grootheid uit De Balmerd: 
Sint Balmier. Vergeten en weer teruggevonden 
worden. Altijd bijzonder om mee te maken. En 
sommige zaken kun je niet vergeten, of wil je ook niet 
vergeten. Vooral als het je kinderen betreft. Een mooi 
voorbeeld daarvan treft u aan in het verhaal van Jan 
Daanen die een heel bijzondere eigenschap beschrijft 
van een van zijn dochters in haar jonge jaren: het ‘de 
beer met het ene oog’-syndroom.

Veel leesplezier toegewenst!

Chris Zaad
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“In de bijdrage van Ewijk 
staat de verkeerde prins 
op de foto”

Met dat bericht kon Mieke de Leeuw voorkomen dat er een 
ernsti ge fout zou komen te staan in het carnavalsnummer van De 
Cirkel van vorig jaar. Het zou een smet zijn op het overigens zeer 
succesvolle themanummer over carnaval in coronati jd. Onlangs 
att endeerde diezelfde Mieke mij als hoofdredacteur er op dat bij 
de opgegeven inhoudsopgave ‘Weurt’ ontbrak. Naar elk dorp 
dient er immers een verwijzing te staan op de voorpagina. En er 
zijn meer voorbeelden te geven. Het tekent Mieke in meerdere 
opzichten. Niet alleen is zij de centrale deskundige opmaker van 
ons magazine, zij is evenzeer de laatste corrector, degene die op 
het laatste moment nog foutjes of blunders (prins Ewijk!) buiten 
de editi e weet te houden. En dat dan ongevraagd. “Kan ik niks 
aan doen”, zegt ze. “Ik heb een soort haviksoog en bij het opma-
ken kijk ik blijkbaar toch even over het geheel heen.” Beetje 
Pietje Precies. Voor mij als hoofdredacteur betekent het veeleer 
dat De Cirkel zich tot nu toe mocht verheugen in een eindopma-
ker die niet enkel technisch maar ook inhoudelijk naar het eind-
resultaat keek. Mieke wilde van De Cirkel een mooi en goed blad 
maken en voelde zich erbij betrokken. En uitgerekend deze steun-
pilaar gaat De Cirkel verlaten per januari van het volgend jaar. 
Als dat maar goed gaat.
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De Cirkel
Mieke werd in 2014 benaderd 
vanuit de seniorenvereniging van 
Ewijk om mee te denken over een 
nieuw blad voor de senioren voor 
heel de gemeente Beuningen. Het 
moest een mooi blad worden met 
een zekere uitstraling, maar wel 
met voldoende herkenbaarheid 
van elk dorp afzonderlijk. De 
gemeente wilde daar wel wat 
subsidie voor opzij leggen. Er was 
al een ‘Cirkel’ van de drie dorpen 
Weurt, Ewijk en Winssen maar 
Beuningen had nog 
een eigen senioren-
blad. De opmaak van 
dat blad werd verzorgd 
door Theo Engels en 
Wim van Viegen. Om 
tot één magazine te komen was 
afstemming met die beide opma-
kers ook nodig. Mieke heeft  dat 
goed opgepakt en heeft  met Wim 
en Theo en later Hans Verbeek 
een stap gezet naar een meer 
geprofessionaliseerde opmaak. 
Dat ging redelijk ontspannen maar 
vanuit de gezamenlijke senioren-
verenigingen werd er wel een 
strak stramien aangehouden dat 
het voor opmakers niet gemakke-
lijk maakte om een frisse uitstra-
ling aan De Cirkel te geven. 

Op de voorpagina mocht er geen 
dorp overheersend aanwezig zijn, 
ook geen kerken (want we zijn 
geen geloofsgemeenschap) en 
geen dorpshuizen (want het gaat 
om alle vier de dorpen). Ten slott e 
kon Mieke voor de covers iets 
bedenken met de Waal. Op elke 
voorpagina een stukje Waal. Dat 
bleek het verbindende en vooral 
neutrale element tussen de 
dorpen. In de volgorde van toege-
kende pagina’s mocht bovendien 
hetzelfde dorp niet steeds als 

eerste staan. Op zichzelf 
allemaal begrijpelijke en 
in aanvang wellicht ook 
belangrijke richtlijnen 
maar het beperkt de 
bewegingsruimte voor de 

creati viteit die in elke opmaker zit. 
En Mieke heeft  het vak uiteraard 
ook gekozen omdat ze in aanleg 
creati ef is. Het vak is een mooie 
combi van techniek en creati viteit. 
Techniek en ICT heeft  ze op 
vakscholen geleerd. Gevoel voor 
klank en kleur zat er waarschijnlijk 
al in als dochter van een muzikale 
vader en een moeder uit de Jeuris-
sen-familie, de bekende Ewijkse 
huisschilder. De slogan in Ewijk 
luidde immers niet voor niets: 
“De Jeuris weet wat kleur is.”

Nieuwe fase
Deze Mieke gaat ons nu verlaten. 
Het is mooi geweest. Samen met 
manlief Johnny wil ze graag nog 
wat profi teren van wat ze beiden 
opgebouwd hebben. Dan is het 
goed om niet bij voortduring bezig 
te zijn. Zoals toen ze een ti jd lang 
systeembeheerder was. Alti jd 
opdraven bij storing, het gaat op 
den duur wel wringen. De combi-
nati e grafi sch werk en techniek 
deed haar uiteindelijk kiezen voor 
dit vak. Voorlopig is er nog wel wat 
werk aan de winkel voor Mieke. 
Ideesign+, haar bedrijfsnaam, blijft  
immers nog wel wat doen op het 
vlak van websites en selecti ef 
drukwerk. Maar je mag toch wel 
trots zijn als je op relati ef jonge 
leeft ijd samen wat vaker op vakan-
ti e kan gaan. Elke winter naar 
Curaçao met als hoofdstad 
Willemstad, waarvan een fraaie 
panoramafoto achter het bureau 
op haar werkkamer hangt. “Weg 
van de winterdip.” Zo zegt Mieke.  
En na thuiskomst van de vakanti e 
is er weer ti jd voor hobby’s zoals 
schilderen, kokkerellen en niet te 
vergeten trompet spelen. Op de 
trompet waarop haar vader vroe-
ger speelde bij ULTO en ti jdens 
carnaval. Helaas overleed hij al 
jong, op een leeft ijd van 42 jaar. 
Mieke was toen 5 jaar. Nu houdt 
ze hem levend via zijn eigen trom-
pet. Eerst bij  dweilorkest Het 
Zootje en nu bij Soulband Sweet & 
Soul. Wij zouden zeggen ‘Ziel en 
Zaligheid’. Eigenlijk wel een 
aanduiding van de wijze waarop 
Mieke haar werk voor De Cirkel 
heeft  uitgevoerd. 

Chris Zaad

“De Jeuris 
weet wat 
kleur is.”
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De Balmerd in Beuningen staat op 
het punt om in de openbare 
ruimte niet alleen een nieuw 
kunstwerk maar ook een stuk his-
torie terug te krijgen.

In 2002 plaatste Gerlinde Habe-
kotté in de nieuwe Beuningse wijk 
De Balmerd haar kunstwerk van 
smeedbrons: Mijmerplaats (nr. 
354). In 2019 werd dit kunstwerk 
bruut van de sokkels geslepen, 
gestolen! Gelukkig heeft de kun-
stenaar van de gemeente inmid-
dels een vrije opdracht gekregen 
om voor die locatie een nieuw 
kunstwerk te ontwerpen. 

Gerlinde Habekotté is een kunste-
naar pur sang, niet de eerste dus 
maar wellicht wel de beste. Zij stu-
deerde aan de Christelijke Acade-
mie voor Beeldende Kunst in Kam-
pen.. Ze studeerde ook filosofie, 
aan de Radboud Universiteit, en zij 
rondde een studie af aan ArtEZ,  
Hogeschool voor de Kunsten Arn-
hem. 

De Heilige Balmier 
In tegenstelling tot andere kunste-
naars maakt Gerlinde Habékotté al 

haar kunstwerken zelf, met haar 
eigen handen, in haar werkplaats 
aan de Dijk nummer 5, het 
Weurtse dijkmagazijn. Met zo’n 
opleiding en de inmiddels rijke 
schat aan ervaring ga je bij een 
opdracht voor zo’n waterrijke wijk 
natuurlijk niet over een nacht ijs. 
Dat werd me wel duidelijk toen ik 
haar interviewde voor dit artikel. 
Gerlinde bleek zorgvuldig studie te 
hebben gemaakt van de locatie. Ze 
had contact gezocht met de 
gemeente, historische stafkaarten 
geraadpleegd en diverse bronnen 
onderzocht. Na enkele creatieve 
omzwervingen is zij tot een op 
deze plek en in de historie van de 
omgeving passend  beeld geko-
men. De Balmerd, waar oorspron-
kelijk hoofdzakelijk boomgaarden 
waren, gaat haar eigen smeedijze-
ren beschermheilige krijgen: de 
Heilige Balmier! St. Balmier is 
beschermheilige van kleine 

bomen. Geboren in een boerderij 
in deze omgeving. Ze zou geleefd 
hebben tussen 1430 en 1500. Haar 
geboortedatum is niet precies 
bekend. Ze was de dochter van 
een fruitboer. In de middeleeuwen 
heeft ze zich ingezet voor kleine 
boeren met boomgaarden rond 
hun erven. Ze hielp  bij ziektes en 
plagen zodat de oogst niet verlo-
ren ging. Vervolgens is haar kennis 
en wijsheid over heel Europa ver-
spreid. Hierdoor is ze  in 1610, 
door Paus Paulus V heilig ver-
klaard. Balmier is helaas in de ver-
getelheid geraakt maar ergens in 
de kronieken staat ze kort beschre-
ven.

Na Admiraal van Ghent uit Wins-
sen krijgt nu ook Beuningen in De 
Balmerd een historische beroemd-
heid: haar eigen beschermheilige. 
Hopelijk weet Balmier ook zichzelf 
duurzaam te beschermen tegen 
toekomstige metaalboeven. 

Rob de Kanter

St. Balmier is de 

beschermheilige van 

kleine  bomen

Van gestolen mijmerplaats naar 
een beschermheilige
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Zittend op een terrasje. Mensen 
kijken. Ik geniet van alles wat 
anders is. Kleine eigenaardighe-
den, gewoontes en persoonlijke 
tics en trekjes. De taal van het 
lichaam. Mijn vrouw zegt altijd: 
“De mond kan liegen maar het 
lichaam niet.”
Zij heeft daar een speciale 
antenne voor en ik moet haar 
maar al te vaak gelijk geven. 

Mijn dochter speelde als kind het 
liefst met poppen of een beertje 
waar een klein gebrek aan was. In 
de winkel zou ze ongetwijfeld een 
beertje kiezen als het één oogje 
zou missen. 
Als onze hond even aan het zachte 
kunststof voetje van een pop had 
geknabbeld. Of er was een neger-
popje. Dan zou ze die zeker kiezen. 
Een keus die bij de meeste kinde-
ren nooit bovenaan het verlang-
lijstje voor Sinterklaas zou staan.
Het popje kreeg alle aandacht en 
werd verwend met door oma zelf 
gebreide truitjes of een door opa 
zelf in elkaar getimmerd ledi-
kantje. Het waren de eerste teke-
nen van de alles overheersende 
liefde die ze bezat voor alles wat 
best wat extra aandacht kan 
gebruiken. Liefde voor het kleine 
gebrek. 
Ik noem het ‘de Beer met het ene 
oog’-syndroom.
Het kind dat moeilijk kan leren. 
Het kind dat gepest wordt. Het 
kind waar niemand mee wil spe-
len.
Kun je moeilijk lopen? Je mag op 
haar rug zitten. Heb je op school 
moeite met klok kijken? Ze geeft je 
thuis op haar slaapkamer les in 
klok kijken. Word je gepest? Zij 
geeft je de vuisten waarmee je 
terug kunt vechten.

De onschuldige en de kwetsbare. 

Dat is voor wie ze opkomt. Mens 
en dier.

Nooit zal ik het fietstochtje verge-
ten dat ik in de avond met haar 
maakte. Over de Ingenieur van 
Stuivenbergweg in Ewijk. Het is de 
grote waterpoel van waaruit, in de 
avond, honderden kikkers de over-
steek maken naar de andere kant 
van de weg. De weg waar de Rus-
sische roulette  wordt gespeeld. 
Telkens als er een auto voorbij 
komt zijn er enkele kikkers die het 
bandenprofiel als laatste gezien 
hebben en de overkant niet halen.
Toen Inge hiermee geconfronteerd 
werd en een auto zag aankomen, 
gooide ze haar fiets aan de kant en 
sprong zonder na te denken vóór 
de auto op de weg. Zwaaiend met 
haar armen riep en maande ze de 
bestuurder te stoppen. Ze zou wel 
vóór de auto uitlopen om eventu-
ele kikkers veilig over te zetten.
 
Later viel het op dat vele vriendin-
nen van buitenlandse komaf 
waren. Penvriendinnen zoals dat 
toen werd genoemd. In haar ogen 
een minderheid. Liefde met een 

lach en een traan. Altijd vrolijk en 
altijd eerlijk. 
Wat zou en is er mooier dan dat 
we elkaar weer waarderen met al 
onze eigenaardigheden en gebre-
ken. 
Zo zittend op het terras kunnen we 
zien hoe het lezen van mensen 
eraan toe gaat. Het zien en gezien 
worden. Het onzichtbare maakt de 
mens. Maar het zichtbare zegt ook 
veel. Wij genieten ervan. 

En wat mijn dochter betreft, haar 
woonkamer is een plaats waar een 
ieder welkom is en waar menig 
kind uit de buurt al gespeeld heeft 
met de inhoud uit de grote speel-
kast. Op zolder, in de rust van 
boven, geeft ze teken- en schilder-
les aan kleine groepen kinderen. 
Verzint verhaaltjes en neemt ze 
mee naar een droomwereld 
waarin ze zich gelukkig voelen en 
waarin alleen de liefde telt.
De liefde voor ‘de Beer met het 
ene oog’. 

Jan Daanen

‘De Beer met het ene oog’
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Peter Engelen
Campsebaan 10
Ewijk

M. G. Jansen-Hendriks
Eisenhowerlaan 1B
Weurt

Adrie Kruisbergen
Tempelstraat 5
Beuningen

Julianaplein 22 a/b
Beuningen

BLOEMENHUIS CORYAN
Geerstraat  23a, Winssen

FLEUREN DIERVOEDERS
Burgstraat 5, Ewijk

1e prijs een bon van € 10,00
geschonken door 

2e prijs een bon van € 7,50
geschonken door

3e prijs een bon van € 7,00
geschonken door

Woordzoeker 7.9

Woordzoeker 7.8 leverde meer dan 80 correct ingevulde oplossingen op. De oplossing was geluidsinstallatie.

De gewonnen cadeaubonnen worden thuisbezorgd. De oplossing van puzzel 7.9 dient uiterlijk 14 november 
2021  binnen te zijn op mailadres sjaakklaassen0908@hotmail.com dan wel Sjaak Klaassen, Tienakker 45, 6602 
HW Wijchen. 

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  wordt veelvuldig ingezet ten 
behoeve van de commercie.

      
WOORDZOEKER 

    
7.
9 

      

                      

L K M A W M E R E D L E K E I S I V O R P 
 

A A I O U B V O O R R A A D Z O L D E R S 
 

U J A R O N I R E M A K E D R A S N A M T 
 

L L E Z B R E O B IJ V E R T R E K K E N U 
 

A A D U E A W L L D K A B I N E T L N L D 
 

M A I R G I V O A O O A S N K IJ U E I A E 
 

E Z V B S D T L H Z G U O D K A H E B H E 
 

L P S IJ G B P A G S E I C G O K K D A T R 
 

D O I K N O L A S S D I E H N O O H C S V 
 

K O U A I U R Z R R A D T L E D L O K G E 
 

A C H M R D K T O L E L T I O C B K U N R 
 

M S M E E O E E P E E V E I S K A H R A T 
 

E O O R G I U E L A N M N T U O A B D V R 
 

R I O T E R K T L E C L E O K J P A I T E 
 

D B R J R R E M A K I A A N C E A X L N K 
 

E L D E B E N E D E N V E R T R E K E O E 
 

                      

 

ABRI
AULA
BENEDENVERTREK
BIJKAMERTJE
BIJVERTREKKEN
BIOLOGIELOKAAL
BIOSCOOPZAAL
BLOKHUT
BOUDOIR
CONVERSATIEZAAL
DOKA
DOUCHECABINE
DROOMHUIS
DRUKCABINE
EETZAAL
EXPOSITIEZALEN
GARDEROBE
JEUGDPARLEMENT
KABINET
KAJUIT
KEUKEN
KLEEDHOK
KOELCEL

LOODS
MANSARDEKAMER
MELDKAMER
NAAIKAMER
ONTVANGSTHAL

PRAKTIJKGEDEELTE
PROVISIEKELDER
REGERINGSGEBOUW
SALET
SCHOONHEIDSSALON

SHOWROOM
STUDEERVERTREK
VIDE
VOORRAADZOLDERS
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Bezoek aan de Bastei
De culturele commissie, 
bestaande uit Mieke Beer, Lenie 
van Kouwen en Joep Mes, is weer 
bij elkaar geweest en heeft plan-
nen gemaakt voor dit najaar en 
komend voorjaar.

Op woensdag 10 november willen 
we De Bastei in Nijmegen bezoe-
ken. Het adres is: Lange Baan 4. 
Let op: De ingang van het museum 
is gevestigd naast de Veerpoort-
trappen aan de Lange Baan, 
een straatje dat parallel loopt aan 
de Waalkade. 
De Bastei is een centrum voor 
natuur en cultuurhistorie aan de 
Waalkade in Nijmegen. Het cen-
trum ging open in mei 2018. De 
Bastei is ontstaan uit een fusie per 
28 juni 2014 van het Natuurmu-
seum en Museum de Stratema-
kerstoren. Het centrum geeft een 
overzicht van de verbinding tussen 
de stad en de rivier de Waal door 
de eeuwen heen: van de vorming 
van het landschap tot het 
heden. Staatsbosbeheer en IVN 
Rijk van Nijmegen zijn partners 
van De Bastei.
Tot 2015 was op de locatie van De 
Bastei Museum de 
Stratemakerstoren gevestigd. In 
De Bastei zijn de resten van de 
Stratemakerstoren uit de 
zestiende eeuw te zien, zoals twee 
kazematten met daartussen een 
overwelfde weergang met 
schietgaten. De naam van het 
centrum, De Bastei, verwijst naar 

de verdedigingstoren. De 
Stratemakerstoren is een bastei. 
Een bastei is een hoefijzervormige 
verdedigingstoren, in de zestiende 
eeuw uitgevonden door de Duitse 
kunstenaar Albrecht Dürer.
In De Bastei zijn exposities over 
het ontstaan van het landschap en 
over de flora en fauna van het 
rivierengebied bij de Waal te zien. 
Voor het onderwijs zijn er educa-
tieve programma’s zoals excursies 
naar natuurgebied de Gelderse 
Poort en lessen over natuur en 
milieu. De Bastei heeft een uitge-
breide collectie gesteenten, mine-
ralen en fossielen, opgezette 
vogels en zoogdieren, insecten en 
een herbarium.
We starten om 14.00 uur in De 

Bastei. Het gebouw is ook toegan-
kelijk voor mindervaliden. Het is 
mogelijk om een autopassagier te 
laten uitstappen voor de deur.
In verband met het benodigde 
aantal gidsen dienen we tijdig het 
aantal deelnemers aan  te melden. 
Daarom graag vóór 3 november 
uw ticket bestellen via onze web-
site (besloten deel) of door een 
enveloppe met € 14,- (prijs zonder 
Museumkaart) of € 5,- (prijs mét 
Museumkaart) met uw naam en 
telefoonnummer in de bus te doen 
op de Haaghe nr. 8 of Fonkel 
nr. 26. Wilt u evt. meerijden naar 
Nijmegen, dit dan graag vermel-
den op de enveloppe.

Joep Mes
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Ook deze fietstocht is weer een 
groot succes geweest.

Wij danken de organisatoren Toni 
en Koen en hun partners Anne-
miek en Tinie, hartelijk voor het 
vele (fiets)werk dat zij dit jaar heb-
ben verricht. Dat het zeer gewaar-
deerd werd blijkt wel uit de 
enthousiaste reacties en de aan-
wezigheid telkens weer van velen 
bij dit fietsevenement. Daarnaast 
gaven de verrassende puzzeltoch-
ten, ook tijdens het Zomerfestival, 
er een extra mooi, actief tintje 
aan. Volgend jaar graag weer!! 

Een deelnemer
Fotograaf: Tinie van de Kammen

Laatste fietstocht voor het jaar 2021

Kunstroute 2021

De kunstroute van 2021 was een 
groot succes. Het was weer de 
moeite waard om te bezoeken en 
dat deden er dan ook velen. Het 
was op zaterdag 18 en zondag 19 
september een gezellige drukte. 

Mede door het mooie weer kwa-

men er veel mensen op de fiets. 
De locaties lagen in het centrum 
op loopafstand van elkaar.
Verleden jaar was men nog erg 
voorzichtig vanwege corona; er 
was toen een veilige route uitge-
stippeld en men kwam gespreid 
over de dag op bezoek. Dit jaar 

was dit losgelaten en was men vrij 
om te gaan en staan. 
Er werd veel gevraagd aan en uit-
gelegd door de deelnemers. Velen 
wilden weten hoe het quilten en 
patchen uitgevoerd werd. Bij de 
schilderijen werd veel inspiratie 
opgedaan. Bij de fotoclubs waren, 
zoals ieder jaar weer velen blij ver-
rast van al het mooie werk. En de 
beeldhouwer had het druk met de 
uitleg hoe de beelden tot stand 
waren gekomen. Ook dit jaar was 
er een kunstenaar van buiten de 
VvSB actief, zij stond er met 
levensbomen gemaakt van siera-
den. 
Onder het genot van een drankje 
werd er nog gezellig nagepraat in 
De Lèghe Polder. 
Kortom, iedereen ging weer 
enthousiast en vol nieuwe ideeën 
naar huis. Een geslaagd weekend!

Leendert van de Oest
Fotograaf: Hans van Hees
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Herfst
gevallen bladeren, spinnenwebben,

gekwinkeleer, duizend kleuren groen
in een eeuwig bos;

waar ik nu ook voor jou van
al dit prachtigs probeer te genieten.

Mien

Bridgeclub 
VroegOp viert het 
zilveren jubileum

Helaas kon de viering vorig jaar door corona niet 
doorgaan maar op vrijdag 29 oktober komt het er 

dan toch van. Op feestelijke wijze wordt het 
25-jarig jubileum met een bridgedrive gevierd. 

Een actieve gezellige club binnen onze vereniging, 
die elke vrijdagochtend bij elkaar komt.

We wensen de bridgers een fijne dag en natuurlijk 
onze felicitaties met dit jubileum.

Het bestuur VvSB

Op 3 oktober ontvingen wij bij 
de redactie van De Cirkel 
onderstaand bericht. “We zijn 
weer op de bowlingbaan geweest 
maar liepen tegen een probleem 
aan.

De helft van onze groep had geen 
geldige QR-code en werd dus niet 
toegelaten. Mijn mening is dat de 
VvSB hierop in moet springen 
want er zijn genoeg ouderen die of 
geen smartphone hebben of niet 
weten dat ze een app op papier 
moeten aanvragen. Dus hebben 
we maar met 4 mensen gebowld.  
Hopelijk hebben we op 5 novem-
ber allemaal een app.” 
Groetjes Ine Willems

Naschrift van het bestuur
Op de eerste plaats vinden we het 
jammer dat dit onze groep bow-
lers is overkomen. Op tal van 

plaatsen hebben in de media 
berichten gestaan op welke wijze 
een QR-code kan worden verkre-
gen. Wij als VvSB proberen onze 
leden te informeren en te helpen. 
Dat kan via De Cirkel, onze 
Nieuwsflits, de website www.seni-
orenbeuningen.nl en Facebook. 
We onderkennen dat leden die 
geen smartphone, mailadres of 
laptop hebben door ons niet altijd 
bereikt worden. Daarom nogmaals 
de informatie over het verkrijgen 
van de QR-code op papier.

Wie geen DigiD, smartphone of 
computer met printer heeft, kan 
een coronabewijs op papier toege-
stuurd krijgen! Hiervoor kunt u 
bellen naar de helpdesk van de 
CoronaCheck via het telefoonnum-
mer 0800 - 14 21.
Er zijn ook aanvraagformulieren 
voor het papieren coronabewijs 

aanwezig bij het Digitaal Steun-
punt Ouderen (zie hieronder) die u 
kunt invullen en opsturen. Daar-
voor zijn uw BSN (burgerservice-
nummer) en postcode nodig.  
Dit formulier is ook te printen via 
internet:

https://www.bibliotheeknetwerk.
nl/sites/default/files/2021-
09/210929_Formulier_Coronabe-
wijs_def2_RGB.pdf

Tenslotte: heeft u hulp nodig om 
de QR-code op uw telefoon te 
installeren? U kunt dan op iedere 
1e en 3e vrijdag van de maand 
tussen 13.30 uur en 16.00 uur bin-
nenlopen bij ons Digitaal Steun-
punt Ouderen in De Schakel in De 
Lèghe Polder. U dient wel uw DigiD 
mee te brengen. Ook is er meestal 
’s ochtends in de bieb tussen 10 en 
12uur hulp aanwezig.

Ingezonden brief/mail: QR code
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Op 11 en 12 december kunt u het 
bekende kerstverhaal horen, zien 
én voelen. Door muziekvereniging 
Kunst en Volharding komt het 
kerstverhaal echt tot leven. Én 
door vertelster Roos Cornelissen 
van de regionale theaterschool 
Hakoena.  

Er worden 3 voorstellingen gege-
ven in De Lèghe Polder: zaterdag 
11 december om 20.00 uur, zon-

dag 12 december om 11.00 en 
14.00 uur.

U als lid van de seniorenvereniging 
Beuningen kunt kaarten met kor-
ti ng kopen via ons eigen VvSB-ti c-
ketsysteem voor € 7,50 (normale 
prijs is € 10). Ga hiervoor naar 
www.seniorenbeuningen.nl en log 
in op het gedeelte voor leden. 
Mocht dit voor u niet mogelijk zijn 
dan kunt u in De Lèghe Polder op 

16 november om 16.00 uur uw 
kaarten kopen. Graag met pin 
betalen. Contant is mogelijk.
Er zijn voor elke voorstelling 50 
kaarten met korti ng voor ons gere-
serveerd. 
U kunt van deze mogelijkheid 
gebruik maken tot 27 november. 
Dus wees er snel bij.

Meer info kunt u vinden op www.
kenvbeuningen.nl/kerstpassion 

Het Kerstverhaal in een muzikaal jasje

Kunst en Volharding o.l.v. Sjef de Kort
In samenwerking met theaterschool Hakoena 

en vertelster Roos Cornelissen 

Kerst

Het 
ontroerende 

kerstverhaal in een 
modern en muzikaal 

jasje

11 en 12 
december 

De Lèghe Polder

Meer info: 
www.kenvbeuningen.nl/

kerstpassion
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Enkele weken geleden zat ik op 
het Julianaplein in de najaarszon 
op een bankje een ijsje te eten. 
Naast mij zat een vrouw, zo te 
zien een senior net als ik. Na een 
poosje vraagt ze: “heeft u ook al 
een uitnodiging voor de griepprik 
gehad?” 

Ik zeg; “ja, maar hoezo?” Nou ik 
twijfel of ik ‘m wel moet nemen. Ik 
hou niet van prikken in mijn lijf. Ik 
knik maar eens. Nou de Corona-
maatregelen zijn opgeheven vre-
zen de virologen voor een zware 
griepepidemie. Het wordt erger 
dan voorgaande jaren omdat we 
vorig jaar nauwelijks griep hebben 
gehad. 

Er hangt volgens de artsen een 
‘twindemie’ in de lucht.  Je hebt 
dan Corona en griep. Maar ja,  dat 
griepvaccin helpt nauwelijks. Ze 
weten nooit precies welke griepvi-
russen opduiken. Wat heb je er 
dan aan om je te laten prikken? Ik 
vroeg of ze de ‘twindemie’ voor 

haar zelf vreesde? Nee, want ik 
ben goed gevaccineerd tegen 
Corona, maar je kunt het nog wel 
krijgen. Om nou ook die griepprik 
er nog bij te nemen. Ik weet het 
niet. Ze knabbelde het laatste 
puntje van het hoorntje op. Ik stap 
maar eens op. Ze pakte haar rolla-
tor, wenste mij nog een fijne mid-
dag, en zei: “Ik denk dat ik mijn 
huisarts maar eens over die griep-
prik bel.” Tevreden liep ze het Juli-
anplein af. Ook mijn ijsje was bijna 
op. Ik had nog niet zo zeer over 
het wel of niet halen van de griep-
prik na gedacht. Misschien toch 
maar doen want ik zit ook niet op 
een ‘twindemie’ te wachten.
Willem Waalmaes

Op de uitkijk……..  de Griepprik

Vooraankondiging beginnerscursus Bridge

Vorig jaar helaas geen kerstvie-
ring door corona maar dit jaar 
gaan wij, Trudy en Mary, er weer 
voor!

Wij hopen u van harte welkom te 
mogen heten op woensdag 22 
december in Zaal de Vrijboom te 

Beuningen. De inhoud van het 
programma en de kaartverkoop 
presenteren wij in de volgende 
Cirkel. We kunnen alvast verklap-
pen dat er gelegenheid voor een 
dansje zal zijn met gouwe ouwe-, 
eigentijdse sfeer- en kerstmuziek. 

We kregen signalen dat er belang-
stelling is voor een beginnerscur-
sus Bridge. We zijn daarom bezig 
een cursus te organiseren. Er is 
contact met een drietal gediplo-
meerde docenten.

Een beginnerscursus bestaat uit 12 
lessen van 2,5 uur per keer, waar-
bij gebruik wordt gemaakt van de 
nieuwe lesmethode van de Neder-
landse Bridge Bond: Start met 
Bridge.

In de cursus worden de basisbe-
ginselen van het bridgespel uitge-
legd en wordt een begin gemaakt 
met het leren van het biedsysteem 
‘vijfkaart hoog’. Daarnaast wordt 
veel aandacht besteed aan de 
speeltechniek van het afspelen.
De kosten voor VvSB-leden bedra-
gen vooralsnog € 150,-- en voor 
niet-VvSB leden € 160,--; deze zijn 
dus nog niet definitief. Op welke 
middag of avond de cursus kan 
plaatsvinden hangt af van de 

docent en de beschikbaarheid van 
een ruimte in De Lèghe Polder.  
Deze vooraankondiging is om te 
bezien of er voldoende belangstel-
ling bestaat. Geef u op bij de clus-
tercoördinator cursussen Carla 
Schumbera via 
cursussen@seniorenbeuningen.nl
De planning is dat we in november 
een kennismakingsbijeenkomst 
organiseren en dat de cursus in 
januari 2022 start.        
Het bestuur

Vooraankondiging van Samen eten,
Ja gezellig Kerstbrunch!
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Agenda
     

Overleden leden

Nieuwe leden 

Wekelijkse activiteiten

Voor de meest actuele info: kijk in de agenda op
www.seniorenbeuningen.nl

November   
01-11 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing   
              (groep 3) De Lèghe Polder
03-11 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing 
              (groep 1) De Lèghe Polder
03-11 13:30-15:30 Cursus Borduren anders 
              De Lèghe Polder
05-11 13:30-16:00 Digitaal steunpunt ouderen  
              De Lèghe Polder
10-11 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing 
              (groep 2) De Lèghe Polder
15-11 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing 
              (groep 3) De Lèghe Polder
17-11 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing 
              (groep 1) De Lèghe Polder
17-11 10:00-12:00 Cursus bloemschikken 
              De Lèghe Polder
17-11 13:00-15:00 Cursus bloemschikken 
              De Lèghe Polder
19-11 13:30-16:00 Digitaal steunpunt ouderen  
              De Lèghe Polder
24-11 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing 
              (groep 2) De Lèghe Polder
24-11 13:60-15:30 Cursus Borduren anders 
              De Lèghe Polder
29-11 10:00-12:00 Cursus Kunstbeschouwing 
              (groep 3) De Lèghe Polder

Zondag  
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

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

Mw. H. Moser-van Hulst
Mw. C.M.M. Belgers

Mw. H.H. Boerakker-Koopmans
Mw. M.M.W. Kleinschiphorst-Kouwenberg
Dhr. J.E.J. Sengers
Mw. M.P.C.S. Sengers
Mw. J.G. van Nistelrooij
Mw. U.M.G.J. Kerstens-Brink
Dhr. W.H.B. Janssen
Mw. A.J.W. Janssen-Daanen

2 nieuwe leden willen niet genoemd worden

Mevr. M.J.W.J. Zijlstra- Princen    09-09-1941
Mevr. A.F. Ermers      13-09-1941
Hr. O.J.W. Stapper      16-09-1941
Hr. J.H. Sibon       22-09-1941
Mevr. C.M.C. Carpay      26-09-1941
Hr. R.j.H. Tabak       29-09-1941
Mevr. J.M. Daanen-Jelissen     29-09-1941
Hr. W. Siroen       29-09-1941
Mevr. M. de Swart-van Baal     29-09-1931 

Onderstaande leden die de 80- of  90-jarige leef-
tijd hebben bereikt ontvingen van de VvSB een 
fruitmand of bloemetje ter gelegenheid van deze 
feestelijke gebeurtenis. Zij waren blij verrast.

80/90-jarigen 1 sept. t/m 30 sept.

10:30-12:00 Fit tafeltennis De Lèghe Polder
13:00  Biljarten De Lèghe Polder
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Kan niet…   
Wat nu de komende jaren gaat 
gebeuren kan niet! Bij alle milieu-
maatregelen worden ouderen en 
hun herinneringen vergeten. Wat 
is er aan de hand? Tijdens een 
fietstocht hoorde ik een vette 6 
cilinder-Amerikaan aan komen. 
Het machtige geluid kwam van 
een klassieke Ford Mustang, 
model jaren ’60 in de originele 
kleur rood en met open kap. Die 
Mustang was een cult-auto. En 
dan het geluid! Wie herkent het 
koffiemolentje niet meer van een 
2CV ‘eend’, of het boxermotortje 

van een VW ‘kever’, de brom van 
een Citroën DS ‘snoek’, of het 
eerste prutteltje van een Fiatje 
500 uit die jaren? Het patserige 
geluid van een Alfa Romeo Giulia 
GTA of de quasi-alternatieve 
Renault 4? 

De herinnering aan de roestbak-
ken, het plamuren om de gaten 
weg te werken, het tectyleren en 
het alternatief: de plastic 
Trabantjes. En wat met het geklap-
per van de Harley Davidsons? Het 
verval is al ingezet met een elektri-
sche Mustang. Hoe verkwansel je 
een mooi model auto! De milieu-
jongens boren ons die herinnerin-
gen de grond in want benzine en 
diesel moeten zo snel mogelijk 
weg. De absurde prijsstijging hier-
van is al ingezet. Zo gauw je deze 
auto’s hoort aankomen, komen de 
beelden uit onze jeugd vanzelf 
naar boven; de eerste kroeg waar 
je kwam, het eerste biertje, de 
eerste zoen en de vakantieliefdes. 
En met het geluid van auto’s blijft 
het ook gezellig op de weg. Stel je 
het eens voor met die elektrische 
auto’s? Dooie boel! Zie je het 
zitten? Een elektrische Porsche 
911? Dan is het definitief afgelo-
pen met de karakteristieke brom, 
brul  of pruttel. Echt doodsaai 
wordt het. En hoe moet het dan 
verder met het opwekken van 
onze herinneringen? Misschien 
moeten er geluidinstallaties met 
een typisch merk-autogeluid 
worden ingebouwd op de plaats 
van de uitlaat. Maar daar gaat het 
denk ik niet mee lukken. 

Ton Zwartjes. 

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

Agenda (onder voorbehoud i.v.m. Coronamaatregelen) 
Maandag biljarten De Kloosterhof 13.00 uur
Woensdag Bingo 3 nov.  De Kloosterhof 14.00 uur
 Open huis Tref en Doe- 
 middag 17 nov. De Kloosterhof 13.00 uur
Donderdag Eetpunt De Kloosterhof 12.30 uur
 Tref-en-doe-middag De Kloosterhof 14.00 uur
 Biljarten De Kloosterhof 13.00 uur
 Bridge   De Kloosterhof 20.00 uur
Vrijdag Fitvoetbal  WVW-veld 10.00 uur
 Mindervalidedag 12 nov. De Kloosterhof 10.30 uur

Ledenadministratie
Overleden: Mevr. I. Kortekaas,  Mevr. M. Puijn-Cornelissen,   
Mevr. Z. van Mameren-van Leth. Wij wensen de familie veel sterkte toe 
met het verwerken van hun verdriet bij het verlies van hun dierbare.
Nieuwe leden: Dhr. J. Pos, Mevr. M. Pos-Kuilenburg, Dhr. C. Selten,
Mevr. H. Selten-Kuijpers, Dhr. M. Kuijpers,  Dhr. N. Read, 
Mevr. C. Loermans
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Vier activiteiten in vier weken
In deze Cirkel het verslag van activiteiten die wij mochten aanbieden 

Reis naar Sauerland
Eindelijk, medio september 
konden we na anderhalf jaar 
wachten weer met onze vijfdaagse 
reis op stap, nu richting Schmal-
lenberg in Sauerland. Vooraf-
gaande aan deze reis waren de 
coronamaatregelen met alle deel-
nemers doorgenomen. Op basis 
van de verstrekte informatie 
besloten zeven personen de reis 
toch niet mee te maken. In het 
begin verliep alles nog wat schuch-
ter  maar snel was het weer als 
vanouds. Het was alleen jammer 
dat de hotellift op de maandag en 
dinsdag dienst weigerde. Gelukkig 
liep verder alles op rolletjes. Met 
de bus werden diverse mooie 
excursies gemaakt waarbij ons 
bezoek aan een druipsteengrot 
toch wel de kroon spande. 

In de avond was er volop vermaak. 
Tijdens de muziekavond viel er 
weinig meer van corona te 
merken. Het werd een gezellige en 
dolle boel. Op de vrijdag bezoch-
ten we onder andere het Roer-
mond Designer Outletcenter, een 
lust voor de deelnemers die van 
winkelen hielden. Degenen die 
niet winkelde konden gebruik 
maken van de vele aanwezige 

zonnige terrasjes. De week werd 
afgesloten met een diner in Lies-
sel. Al met al wederom een bijzon-
der geslaagde vijfdaagse trip, 
zeker ook door de inbreng van 
onze chauffeur. Op naar de 
volgende reis in april 2022.

Wandeltweedaagse 

Als alternatief voor onze jaarlijkse 
avondvierdaagse hadden we voor 
dit jaar een wandeltweedaagse 
georganiseerd. Alle voorwaarden 
voor twee mooie wandeldagen 
waren voorhanden: goed weer, 
mooie routes, veiligheid geborgen, 
muziek bij de intocht en een fijne 
sfeer. De omgeving van Weurt 
blijft mooi om doorheen te 
wandelen. Het aantal deelnemers 
was toch nog beperkt door voor 
ons onbekende oorzaken. De 
mensen uit de andere kerkdorpen 
zouden eens een dagje moeten 

meelopen en ons dorp op een 
andere manier ervaren. 
De sfeer was als vanouds uitste-
kend. De organisatie had bijzonder 
haar best gedaan. Volgend jaar 
juni gaan we weer voor een 
avondvierdaagse zoals we die al 15 
jaar organiseren, opnieuw met alle 
toeters en bellen. 

Toneelmiddag in  
De Kloosterhof 

Zondag 3 oktober jl. werd door het 
Wijchens Amateur Toneel (WAT) 
een stuk opgevoerd met de titel 
Moord op een Lijk. Voor dit 
toneelgezelschap was het na 
corona de eerste keer dat zij weer 
konden spelen. Dat was goed te 

zien, het enthousiasme spatte er 
aan alle kanten af.  Die try-outs 
van het WAT doen het goed in 
onze Kloosterhof en worden ook 
zeer gewaardeerd. Het bijzondere 
aan dit stuk was dat je als publiek 
tot het laatst bleef gissen wie de 
dader kon zijn, dat het lijk voort-
durend scènes aankondigde en dat 
er een flink aantal bijzondere 
typetjes kon worden gespot. Een 
toneelstuk vol verrassingen, dus 
met een lach en een traan. Al met 
al hebben de ruim 80 aanwezigen 
zich opperbest vermaakt en kan 
worden teruggekeken op een 
geslaagde middag. 

(Lees verder op pagina 31)

“in het begin 
 verliep alles nog 
      wat schuchter”

“het enthousiasme 
 spatte er aan alle 
    kanten af”
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(Vervolg activiteiten)

Dagtocht Den Haag  
en Gouda

Na enig puzzelen was er een 
dagtocht bedacht met de nodige 
variëteit. In Den Haag bezochten 
we ‘s morgens het Louwman 
Museum met zijn prachtige, 
unieke oude auto’s. In deze muse-
umsector een topper in de wereld. 
Met bijzondere modellen van 
wereldmerken zoals Ford, Cadillac 
en Maserati. De nostalgie droop er 
dan ook van af. 

In de middag, na een prima 
verzorgde lunch, liepen we onder 
leiding van een stadsgids langs de 
hoogtepunten van de stad Gouda. 

Deze stad is nog volledig in oude 
glorie met zijn mooie gebouwen, 
binnenplaatsjes en kleine straat-
jes. Het weer was prima voor zo’n 
stadswandeling en zeker geslaagd. 
Na de wandeling nog even een 
terrasje voor we op weg gingen 
voor een uitstekend diner. Al met 
al een lekker dagje uit en voor 
herhaling vatbaar. Volgend jaar 
dus.

“Een activiteit 
waar we elkaar 

gaan ontmoeten.”

“Al met al een 
 lekker dagje uit.”

Tref en Doe-middag

Eenmaal in de week, op donder-
dagmiddag, houden wij aanslui-
tend aan het Eetpunt, onze 
inloopactiviteit. Dit is al vele jaren 
zo. De uitstraling van deze activi-
teit blijkt naar de huidige maatsta-
ven echter onvoldoende spannend 
met als gevolg dat de belangstel-
ling steeds verder terugloopt. Voor 
het bestuur reden 
om deze activiteit 
nieuw leven in te 
blazen. 
Een commissie van 
zes personen heeft 
inmiddels nieuwe plannen 
gesmeed, plannen waar het 
bestuur zeker welwillend tegen-
over staat. Uitgangspunten hierbij 
zijn laagdrempelig, gezellig, lering 
en vermaak en bovenal ver weg 
van de eenzaamheid. Naast elke 
week terugkomende zaken zoals 
sjoelen, kaarten, actief met wol, 
bridgen, koersbal, biljarten of 
gewoon een praatje maken, 
komen er ook themamiddagen. 
Voorbeelden van deze thema’s 
kunnen zijn repairshop en tech-
niek, schilderen, glas in lood, 
vogel- en insectenhuisjes maken, 
wenskaarten maken, bloemschik-
ken, mozaïek, koken etc. Er is de 
laatste weken hard gewerkt om 

deze zaken helder in beeld te 
brengen en uitvoerbaar te maken. 
Op woensdag 17 november staat 
er tussen 13.00 uur en 16.00 uur 
een open huis in De Kloosterhof 
gepland. Hierbij zullen wij de in de 
toekomst aan te bieden onderde-
len van de Tref en Doe-activiteit 
nader belichten. 

Wethouder Frans 
Houben gaat dan 
de deur naar het 
open huis voor 
ons ontgrendelen. 

Wij wensen dat deze Tref en Doe- 
activiteit weer als het middelpunt 
in het doen en laten van onze 
vereniging komt te staan. Een acti-
viteit waar wij elkaar gaan 
ontmoeten (Tref) en indien 
gewenst gaan deelnemen (Doe) 
aan uiteenlopende onderdelen. 
Uw agenda moet als het ware met 
deze Tref en Doe-activiteit op de 
donderdagmiddag voor het gehele 
jaar zijn volgepland. 

Dus kom achter de spreekwoorde-
lijke geraniums of het beeld-
scherm vandaan en beleef de 
warmte en het plezier van het 
samenzijn. Koffie en thee staan 
gratis voor u klaar!
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Stamppottocht
Het is een traditie: in de maand 
november maken wij gebruik van 
het aanbod van de Betuwe Express 
voor onze stamppottocht. 
Vorig jaar kon dat om bekende 
reden helaas geen doorgang 
vinden. Maar wij kunnen met 
inachtneming van de coronamaat-
regelen weer op stap! Op vrijdag 
19 november is het zover en gaan 
wij met een luxe touringcar vanuit 
Winssen richting Achterhoek. 

Programma:
10.00 uur: Aanwezig zijn op het 
Admiraal van Ghentplein (tegen-
over De Paulus).
10.15 uur: Vertrek vanuit Winssen 
richting de Achterhoek.
12.00 uur: Aankomst in Borculo. 
Daar staat in het restaurant van 
Buitencentrum Kerkemeijer een 
heerlijk stamppotbuffet klaar. Deze 
bestaat uit: boerenkoolstamppot 
en zuurkoolstamppot, geserveerd 
met speklap, een stuk rookworst, 
vleesjus, tafelzuren en mosterd. U 
krijgt een consumptie (bier, fris of 
wijn) en als toetje ijs met vruchten 
aangeboden.

13.30 uur: Na de maaltijd stapt u 
weer in de touringcar en gaan we 
naar Lievelde.
14.00 uur: Aankomst in Lievelde 
bij Johannes de Stoker & Kaas-
boerderij Weenink.
Daar krijgt u een demonstratie 
met uitleg van zoon 'Johannes de 
Stoker' over hoe hij fruitlikeur 
maakt en hoe dat allemaal zo 
begonnen is. Daarnaast is er een 
film over het reilen en zeilen op de 
kaasboerderij. Daarna is er een 
rondleiding over de 'beleef-boule-
vard’, met diverse etalages waarbij 
je in de stallen en kaasmakerij 
kunt kijken. Wij sluiten daar af met 
koffie/thee en een halve pille-
wegge. Om ongeveer 17.30 uur 
zijn we weer in Winssen. 

Als lid van een seniorenvereniging 
in de gemeente Beuningen betaalt 
u voor deze mooie dagtocht 
slechts € 20,-; voor niet-leden is 
dat € 30,-. Dit bedrag uiterlijk 10 
november a.s. overmaken op reke-
ning NL 33 RABO 0158007514 ten 
name van Seniorenvereniging 
Winssen o.v.v. stamppottocht.  
U kunt zich voor deze dagtocht 
vóór 10 november a.s. aanmelden 
door een mailtje te sturen naar 
info@seniorenwinssen.nl met 
vermelding van uw naam en tele-
foonnummer. Mocht u hulp nodig 
hebben bij het verkrijgen van een 
geldige coronacode of verklaring, 
dan kunt u dat via die mail 
kenbaar maken.

Agenda
wo. 13-10 Bingo   De Paulus  14.00 – 17.00 uur
di. 02-11 Herfstbuffet De Salon 12.00 – 13.30 uur
wo. 10-11 Bingo   De Paulus  14.00 – 16.00 uur
di. 16-11 Alg. Ledenvergadering  De Paulus  14.00 – 17.00 uur
vr. 19-11 Dagtocht  Kerkplein 10.00 – 17.30 uur
wo. 24-11 Bloemschikken De Salon 19.30 – 21.30 uur
do. 25-11 Bloemschikken De Salon 19.30 – 21.30 uur

Wekelijkse activiteiten
Maandag Biljarten  Zorgcentrum 13.00 – 16.00 uur
 Aquarelleren De Salon 14.00 – 16.00 uur
Dinsdag Eetpunt De Paulus 12.00 – 13.30 uur
 Jeu de boules  De Paulus  10.00 - 12.00 uur
 Lol met wol De Paulus 19.00 – 22.00 uur
Woensdag Fitvoetbal Boshof  09.30 – 11.00 uur
Donderdag Inloophuis De Salon  10.00 – 12.00 uur
 Jeu de boules  De Paulus  10.00 - 12.00 uur
 Wandelen  De Paulus  18.15 - 19.15 uur
 Bridgen  De Salon  19.30 – 22.30 uur
Vrijdag Biljarten   Zorgcentrum 13.00 – 16.00 uur
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“Nu niet, dan niet en nooit niet”

Zo werd ik, Jos Elbers, in de 
Algemene Ledenvergadering 
binnen gehaald. Toen speelde een 
mogelijke fusie tussen de vier 
kerkdorpen en dat paste Winssen 
echt niet. Er is naar de leden 
geluisterd en met het toenmalige 
bestuur hebben wij deze zaken 
naar rustig vaarwater geleid. 

Na een inwerkperiode van een 
jaar heb ik mijn plannen aan het 
bestuur voorgelegd en ondanks 
hun leeftijd raakten zij hiervoor 
enthousiast. Katholieke Bond van 
Ouderen? Wie wordt er nu lid van 
een Bond? Wie noemt zichzelf 
Oudere? Te beginnen met een 
aanpassing van de naam naar 
Katholieke Belangen Organisatie 
van Senioren opende dit de entree 
naar de generatie jongere 
ouderen. Met name belangen-
behartiging werd een steeds 
belangrijker doel, niet alleen voor 
onze vereniging maar ook met 
landelijke aspecten. Ook in de 
gemeenteraad heeft dit de nodige 
aandacht gekregen om dit in onze 
maatschappij door te voeren, 
waarbij dit zelfs enkele malen in 
deze vergadering moest worden 
gecorrigeerd! 

Ook speelde er in die jaren nog de 
onderlinge rivaliteit tussen de 
bestuursleden in de verschillende 
dorpen. Dit vormde dan ook de 
aanleiding dat de toenmalige 
Kring, het overleg tussen de vier 
afdelingen, na jaren is opgeheven 

vanwege het gebrek aan gemeen-
schappelijk draagvlak. Ook de 
subsidieverdeling is jaren punt van 
discussie geweest. Zo heeft ons 
eigen huiskamerproject veel 
voeten in aarde gehad. Als kleinste 
woongemeenschap kostte het de 
nodige moeite om met de vaart 
der volkeren mee te kunnen 
groeien. Ook met ons clubblad ‘de 
Cirkel’ is het uiteindelijk toch goed 
gekomen. Als eerste gezamenlijke 
project is dit van de grond 
gekomen. Er bleek hiervoor 
voldoende draagvlak zodat het nu 
zelfstandig draait, gedragen door 
de gezamenlijke afdelingen. 

Na een tussenstap in onze huis-
kamer, is de Salon als onze eigen 
gemeenschapsruimte, die te allen 
tijde tot onze beschikking staat, 
gerealiseerd. Gedragen door 
vrijwilligers en sponsoren en 
financieel ondersteund door de 
gemeente. Als KBO-bestuur in 
verschillende samenstellingen 
hebben wij met de afdelingen in 
goede en mindere tijden samen-
gewerkt waarvoor ik naar mijn 
mede-bestuursleden in de 
afgelopen jaren mijn dank 
uitspreek. 

Via het voorzitterschap van 
Winssen ben ik ook in de provin-
ciale en landelijke organisatie 
verzeild geraakt. Daar blijkt er veel 
werk aan de winkel in het kader 
van ondersteuning en belangen-
behartiging voor senioren.  

Er ligt ook een belangrijke taak 
voor vrijwilligers in het kader van 
de diverse activiteiten die wij als 
vereniging ontplooien, met name 
in het kader van eenzaamheid-
bestrijding. Het gezamenlijk 
eetpunt in de Salon, de Cirkel, etc. 
Ook de overstap van onze 
vereniging naar de alternatieve 
landelijke FASv, waarvan ook de 
oud-ANBO-afdelingen en 
KBO-Brabant lid zijn, heeft veel 
inspanning gekost. 

Als voorzitter ga ik de hamer nu 
overdragen aan Gerard Gradussen 
en het verjongde bestuur. Zelf blijf 
ik op de achtergrond nog wel actief 
op landelijk terrein en met het 
belastingproject. Tot slot nogmaals 
een woord van dank aan mijn 
mede-bestuursleden in de afgelo-
pen jaren en aan u als leden voor 
het vertrouwen dat u mij gaf voor 
de behartiging van uw belangen in 
onze leefgemeenschap.

Tot horens of tot ziens,

Iedereen bedankt, het gaat u allen 
goed!

Afscheid van Jos Elbers
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 november a.s. nemen 
wij afscheid van Jos Elbers. Hij heeft maar liefst 21 jaar als voorzitter 
bij onze vereniging aan het roer gestaan.
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Leste Mert- 
buffet in  
De Paulus  
in Winssen
De leste mert gaat dit jaar niet 
door, maar ons buffet wél! Op 
dinsdag 2 november kunt u in 
de Salon, in ontmoetingscen-
trum De Paulus, Molenstraat 2 
in Winssen, terecht voor ons 
jaarlijkse Leste Mert-buffet. 

Om 12.00 uur bent u van harte 
welkom! Traditie is om met de 
Leste Mert snert op tafel te 
hebben. Daarom zorgt Menno 
voor erwtensoep volgens 
grootmoeders recept. Degenen 
die daar niet zo van houden, 
kunnen voor een ander soepje 
kiezen. Uiteraard wordt het 
geheel met pannenkoeken met 
stroop en een toetje 
afgesloten. 

Voor slechts €7,50 p.p. kunt 
u van deze maaltijd genieten; 
dit contant bij binnenkomst te 
voldoen. Aanmelden kan tot 
uiterlijk vrijdag 31 oktober a.s. 
via een telefoontje naar Ans 
Kersten: 06 28338144.

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering 
Seniorenvereniging Winssen
Het bestuur van de Seniorenvereniging nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op:
Dinsdag 16 november 2021 om 14.00 uur in De Paulus.

Agenda:
 1. Opening door voorzitter Jos Elbers en overdracht voorzitterschap 

aan Gerard Gradussen.
 2. Mededelingen.
 3. Jaarverslag 2020 door de secretaris.  

Zie ook: www.seniorenwinssen.nl  
 4. Financieel verslag 2020 door de penningmeester.
 5. Verslag kascontrolecommissie 2020.
 6. Decharge penningmeester 2020.
 7. Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie.
 8. Begroting 2022 en vaststelling contributie 2022.

Pauze

 9. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: Harrie Wattenberg en  
Wim v.d. Dobbelsteen. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Elbers. 
Voorstel tot benoeming van: 
Gerard Gradussen, Gerry Smits en Ria van Beuningen. 

 10. Afscheid Jos Elbers.
 11. Presentatie vernieuwde website: www.seniorenwinssen.nl 
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting. 

Aansluitend een presentatie in beeld en geluid over De Brug Maas en 
Waal (het vroegere Bijna Thuis Huis te Druten) door Harrie Levelink.

Het tonen van een geldige QR-code/verklaring of een geldig testbe-
wijs is verplicht. Neem ook uw legitimatiebewijs mee.
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“ Ja, en toen was er op 19 
september jl. een ‘Hutsturm’ op 
de Hoogewaard in Winssen! Het 
was alweer 50 jaar geleden dat 
mijn schoonvader Hentje 
Willems(en) en zijn vrouw Grada 
Burgers het op de boerderij/
kwekerij gezellig vonden om 
vakanti egangers een mooi plekje 
in de boomgaard te geven. Toen 
was ik nog niet ‘in beeld’. 

Ik ben in 1955 geboren in Bergha-
ren. Als enige dochter van Jan van 
Gelder (de latere gemeentesecre-
taris) en Nelly Janssen-Steenberg. 
Mijn vader (en deels ook mijn 
moeder) had overal mee van doen 
in het dorp, met name het geeste-
lijk leven (papa was vroeger pries-
terstudent tot…. hij aan het einde 
van oorlog mama tegenkwam). Hij 
zat in allerlei verenigingen, schreef 
het dorpsblad ‘Hier en Ginder’, nu: 
‘Op de Hoogte’, en schreef boeken 
over de historie van Bergharen. 
Mijn ouders waren erg ‘zuinig’ op 
mij. Ik mocht pas op mijn 17e het 
dorp uit. Ik heb in Bergharen de 
creati eve club ‘de Rommelpot’ en 
het hutt endorp mee opgezet. En 
dan de kermissen en natuurlijk de 
‘Blauwe Sluis’ en ‘de Stoep’ in 
Appeltern. Ik leerde daar Theo 
Willemsen uit Winssen kennen. Ik 
was verlegen en een ‘laatbloeier’. 
Ik ging toen net op kamers wonen 
en naar de Sociale Academie in 

Den Bosch. Mijn opoe zei nog: 
“Kunde dan niks béters krijge 
dan unne boer?”. Maar ja, Theo 
had een ontzett end charisma, en 
heel belangrijk, hij kon goed 
dansen!

In juni 1979 zijn we getrouwd. Op 
de Hoogewaard. Vanuit een verou-
derd fruitbedrijf met nog 20 ossen 
hebben we dit bedrijf omgebouwd 
naar forsythia-kwekerij en vakan-
ti eboerderij! Nadat mijn dochters 
Lieke, Anki en Didi geboren zijn, 
ben ik gestopt met werken. Toen 
kreeg ik, naast carnaval met buurt-
vereniging de Hoogebiezen en 
uiteraard de kermissen, meer 
contacten in Winssen. Ook via 
school, toneelvereniging, kinder-
vakanti ewerk, jazzballet, volksdan-
sen en KVO. Toen was daar het 
moment dat Theo in 1996 (door 
zijn ziekte) een andere, voor hem 
onontkoombare keuze maakte en 
ik er met 3 kinderen alleen voor 
stond. Ik heb er geen moment aan 
getwijfeld om door te gaan. 

Na 10 jaar, in 2006, kwam er 
onverwacht een verkoopmogelijk-
heid van mijn huis. Met mijn 
vriend ben ik naar Vinkeveen 
verhuisd en hebben wij daar een 
woonark gebouwd op/aan de 
Vinkeveense Plassen. Ik had daar 
al snel voor 3 dagen een ti jdelijke 
invalbaan gevonden als acti vitei-

tenbegeleidster in het plaatselijke 
verpleeghuis. Daarna 7 jaar in 
welzijnswerk acti ef met opzett en 
van buurtkamerprojecten in de 
gemeente De Ronde Venen. Daar-
naast heb ik in De Ronde Venen 
vrijwilligerswerk verricht bij het 
Rode Kruis en bij de plaatselijke 
radio/tv-omroep, met redacti e en 
uitvoering van regio-programma’s.

Toch heb ik gekozen voor het 
wonen aan rand centrum in een 
prachti ge bourgondische stad: 
‘s-Hertogenbosch! Ik doe daar de 
cursus Boschlogie om stadsgids te 
worden en ben ik bij de Blauwe 
Engelen om op markante plekken 
in de stad info te verzorgen. 
Ik houd van fi lm, theater en 
live-muziek! Ik dans nog steeds 
heel graag en was/ben fan van o.a. 
de Rolling Stones en U2. In de 
zomer vind ik varen door Neder-
landse wateren geweldig. En 
natuurlijk houd ik contact met 
mijn 3 dochters (het gaat ze goed!) 
en heb ik inmiddels 2 kleinkinde-
ren waarmee ik binnenkort op de 
Hoogewaard in een yurt ga loge-
ren. Ik vond het ontzett end leuk 
om op de Hutsturm te zien dat er 
weer nieuw en enthousiast leven 
op de Hoogewaard is.�

Annie van Gelder  

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

Dit keer met: 

Annie van Gelder
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Agenda
donderdag 18 november 2021 Bustocht Borculo 10.30 vanaf 't Hart
zaterdag 27 november 2021 Sinterklaasmiddag 13.30 in 't Hart

Wekelijkse activiteiten
Maandag biljarten in ’t Hart  

vrij kaarten/rikken in 't Hart 
Dinsdag inloophuis in ’t Hart 

workshop tekenen in ’t Hart 
Woensdag biljarten in ’t Hart  

prijsrikken in ’t Hart 
Donderdag: Harten Soos in ‘t Hart 

13.30 - 17.00 uur 
13.30 - 17.00 uur
09.30 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
13.30 - 17.00 uur
13.30 - 17.00 uur
09.30 - 12.30 uur

Jaarplanning
Noteer de volgende data vast in uw agenda:
8 januari 2022 Nieuwjaarsborrel
19 februari 2022 Carnavalsmiddag
16 april 2022
21 april 2022 

Algemene Ledenvergadering
Busreis 

Leden-
administratie
In de afgelopen periode zijn 
overleden: de heer A.M. (Ton) 
van den Broek, mevrouw 
W.A.G (Miep) Reuvers,
mevrouw M.A. (Marian) van
Kaam-Mulders. Wij wensen de 
nabestaanden veel sterkte bij 
het verwerken van het verlies.

We mochten ook twee nieuwe 
leden verwelkomen: de heer en 
mevrouw van Kuppeveld. Wij 
wensen hen veel plezier bij onze 
vereniging.

Als er iets wijzigt in uw situati e 
of u gaat verhuizen, geeft  u dit 
dan s.v.p. schrift elijk door aan 
Hans Spits, Schoolpad 24, 6644 
CP Ewijk of via e-mail: 
ledenbeheer@seniorenewijk.nl 
om vergissingen te voorkomen.

Fietsen is 
gezond!
Zolang het weer goed is, blijven 
we op de aangegeven data 
fi etsen, start 13.30 uur bij ’t 
Hart: 
donderdagmiddag 21 oktober, 
4 november en 18 november. 

Sjaak Derks
0487-53 22 86

Sinterklaasmiddag
Zoals alle jaren
Komen wij ook nu weer naar Ewijk varen
Zaterdagmiddag 27 november zijn wij weer in ‘t Hart
De zaal is open om 13.30 uur en om 14.00 uur gaan we van start
Deze middag wordt er ook een loterij gehouden 
Met de werkstukken van de knutselgroep
Dus wil je een middag gezelligheid 
Dat kan in het Hart, dat is een feit

De Sint commissie
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Tekenen in 't Hart

Het is ontzettend gezellig bij de 
tekencursus op dinsdagmiddag. Er 
wordt hard gewerkt om de leukste 
creaties op papier te krijgen. Met 
rode wangen van inspanning 
wordt er ook een kopje thee 
gedronken en gezellig gekletst.
Na de beginselen van het tekenen 
van doodles gaan we steeds 
verder met projectjes en kleur-
technieken. We zijn nu bezig met 
het thema herfst wat erg leuk is; 
van eikenbomen tot kabouters, 
alles komt tevoorschijn bij de 
cursisten. 

Zij zijn zo enthousiast dat men 
zelfs huiswerk wil om ook thuis 
aan de slag te gaan! We gaan ook 
aan de slag voor Sinterklaas en 
Kerst en daarna natuurlijk de 
lente.
Wilt u een keer komen kijken? Dan 
bent u van harte welkom op dins-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur in ‘t Hart in Ewijk. We gaan 
door tot eind april 2022, met 
uitzondering van de schoolvakan-
ties en onder de geldende 
coronaregels.

Hillie Stevens

Bustocht
Helaas kon onze jaarlijkse busreis 
niet doorgaan. Maar nu alles 
versoepeld is, vonden we het leuk 
om toch nog een gezellige dag te 
organiseren. Op donderdag 18 
november gaan we mee met een 
stamppottocht. 

Om 10.30 uur vertrekken we bij ’t 
Hart en gaan we met de bus naar 
Borculo. Daar gaan we genieten 
van een heerlijk stamppotbuffet, 
bestaande uit boerenkool of zuur-
kool, geserveerd  met de bijbeho-
rende worst, tafelzuren, mosterd, 
enz. Na het eten rijden we door 
naar Belevingspark Cactusoase in 
Ruurlo. Hier is een 6.000 vierkante 
meter overdekte kas waarin u 

duizenden soorten bijzondere en 
kleurrijke cactussen, nostalgiehuis-
jes, een indianenexpositie, oude 
landbouwwerktuigen, modelspoor- 
treinen en een vogeltuin met 
zingende en kletsende vogels kunt 
bewonderen. De paden in de tuin 
zijn rolstoelvriendelijk. We drinken 
daar ook nog een kopje koffie met 
kruidkoek en u krijgt een kleine 
mini-cactus als aandenken.

Let op: vanwege de coronaperike-
len moet eenieder een QR-code 
overleggen, op de telefoon of 
geprint op papier, zie ook de  
QR Print uitleg op onze website 
www.seniorenewijk.nl. Neem ook 
uw legitimatiebewijs mee en in de 

bus is een mondkapje vooralsnog 
verplicht.

Voor deze busreis kunt u zich tot 
uiterlijk vrijdag 12 november 
opgeven bij: Anke Thomassen, 
ank@roelvers.nl, tel. 06 4032 7117 
of bij Hillie Stevens, hilliestevens@
gmail.com, tel. 06-5771 4812 
De kosten zijn € 40,00 p.p. en dit 
dient voor 12 november gestort te 
zijn op bankrekeningnummer 
NL88 RABO 0114 9028 28 t.n.v. 
kath. belangenorganisatie. Uw 
opgave is pas akkoord als de beta-
ling ontvangen is. We hopen u op 
18 november te mogen begroeten 
om er samen een mooie dag van 
te maken.                    Anke en Hillie 
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Zomaar gedachten over corona
In de stromende regen kwam ik de 
bezorger van de krant tegen. We 
maakten een kort praatje over het 
weer en andere kleine dingen. Het 
leven lijkt heel normaal, niets aan 
de hand. Toch is er nog steeds heel 
veel aan de hand. De coronapan-
demie duurt al meer dan anderhalf 
jaar en in die tijd is er verschrikke-
lijk veel aan de hand geweest. In 
het begin van de coronatijd moch-
ten we nauwelijks ergens heen en 
veel ouderen bleven, omdat het zo 
geadviseerd was, thuis. 

Met elkaar raakten we gewend aan 
de wekelijkse persconferenties van 
Rutte en De Jong. Persconferenties 
die daarna zo breedvoerig werden 
uitgelegd door allerlei deskundigen 
dat je nauwelijks meer wist wat 
nou de bedoeling was.

We werden overspoeld
Op een gegeven moment kwam er 
meer ruimte om op pad te gaan. 
Wat onwennig liepen we met een 
mondkapje op omdat dat beter 
was. Veel gesprekken over de voor-
delen en de last die mensen daar-
van ondervonden maar we 
wenden aan de mondkapjes en die 
gesprekken stopten. 

Daarop kwam de discussie los over 
de vaccinatie, Pfizer, AstraZeneca, 
Jansen. Op radio en vooral op tv 
werden we overspoeld met allerlei 
programma’s waarin deskundigen 
telkens opnieuw kwamen uitleg-
gen wat nu het beste was. 

Sommige (zelfbenoemde) deskun-
digen legden uit dat corona een 
complot zou zijn van de overheid 
en dat die overheid ons wilde 
injecteren om ons beter in de 
gaten te kunnen houden. Ook deze 
mensen kregen een podium. 

Helaas had ook ik tijd genoeg om 
hiernaar te luisteren en te kijken 
waarbij ik regelmatig dacht: wat 
een bak bagger en onzin.

Corona dichtbij
In het klein, in Ewijk, was corona 
ook goed te merken. Waelwick, de 
verpleegkliniek, en Klein Waelwick 
gingen zowat op slot. De Vrienden 
van Waelwick moesten hals over 
de kop hun opslagruimte leegma-
ken omdat afdeling 3 van Waelwick 
een speciale corona-afdeling werd. 
De opslagruimte werd in gebruik 
genomen als magazijn door de 
Zorggroep. 

Er kwamen speciale werkprotocol-
len en de tientallen vrijwilligers die 
zich dagelijks inspanden voor de 
ouderen in Klein Waelwick en voor 
de patiënten in de verpleegkliniek 
mochten hun vrijwilligerswerk niet 
komen doen. 

Voor de mensen die opgenomen 
waren was dit vervelend. Vrijwilli-
gers brengen net dat beetje extra 
waardoor het verblijf aangenamer 
kan zijn. Voor het personeel bete-
kende dit, dat zij in deze moeilijke 
tijd extra hard moesten werken 
omdat de vrijwilligers best wat 
werk uit handen nemen. 

Voor de vrijwilligers betekende dit 
ook dat zij noodgedwongen andere 
activiteiten moesten zoeken. De 
dagen werden leger. Je miste het 
samenwerken met anderen, de 
contacten met de mensen en de 
inspanning naar de ander. Bij 

elkaar best lastig voor velen die 
zich steeds inzetten. Er was een 
periode waarin veel senioren 
nauwelijks een daginvulling 
hadden. Ook de koren die Ewijk rijk 
is, de gymnastiek, het volksdansen, 
de yogalessen, de Zonnebloem en 
alle activiteiten, ook in ’t Hart, 
lagen voor langere tijd op hun gat. 

Daarbij heeft corona voor een 
aantal mensen op persoonlijk vlak 
veel ellende gebracht. Mensen 
hebben naasten verloren aan 
corona en ik weet dat verschil-
lende mensen in het dorp ernstig 
ziek zijn geweest door deze nare 
ziekte. Sommigen hebben er nog 
steeds heel veel last van en 
hebben in een hoog tempo veel 
van hun mogelijkheden moeten 
inleveren.

Niet voorbij
Deze pandemie is nog niet voorbij 
en met elkaar moeten we voor-
zichtig blijven. Wel is het fijn dat 
veel dingen weer wel kunnen. De 
jaarvergadering van de senioren 
was er weer, koren zingen, sporten 
mag weer en 't Hart is open.  
Wel even je pasje laten zien dat je  
ingeënt bent. 

Toon van Wezel

“De dagen werden     
  leger. Je miste het 

        samenwerken 
   met anderen.”
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