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Welkom in De Cirkel
Ooit wees de lange schoorsteen naast de energie-
centrale bij Weurt ons de weg. Een heuse blikvanger 
en een krachtig oriëntatiepunt. Hij is weg. Er staan 
nog wat resten overeind van de energiecentrale maar 
straks is het veld rond de  sluis  bij Weurt helemaal 
open. Twee pronte windmolens houden de lucht 
boven Weurt weliswaar schoon maar vervuilen 
volgens sommigen toch nog de horizon. In deze 
Cirkel uiteraard aandacht voor dit gebeuren via een 
fotoreportage van Wim Piels en een afscheidscolumn. 
In de afscheidscolumn kijken we vooral als oriëntatie-
punt naar de schoorsteen. De lange schoorsteen gaf 
eigenlijk van verre al aan of je op de goeie weg was. 
Tenminste als Nijmegen of Weurt of Beuningen je 
bestemming was. Toch wel prettig want het wegennet 
kan voortdurend veranderen. 

Op een ander vlak, te weten op het vlak van onze 
gemeentelijke en landelijke voorzieningen voor 
gehandicapten en ouderen, is zo’n hulp in de oriënta-
tie ook heel erg welkom. Het mag dan wel zo zijn dat 
in Nederland allerlei voorzieningen voorhanden zijn, 
maar probeer er maar eens bij te komen. De regels 
lijken opgesteld om die mooie voorzieningen zoveel 
mogelijk buiten zicht te houden. In die situaties is de 
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) erg wenselijk. In 
deze Cirkel een krachtige oproep om je op te geven als 
Vrijwillige Ouderen Adviseur.

En intussen zal de lente doorzetten, ondanks alle 
ellende in Europa. De zomer zal volgen en de besturen 
van de seniorenverenigingen in onze gemeente lijken 
alle vier druk bezig met het Zomerfestival. Deze keer 
een project van alle vier de verenigingen samen! 
Ook in deze editie van De Cirkel wordt aandacht 
gevraagd voor  dit gemeenschappelijk project.  Maar 
voordat het zover is, is een boeiende reis ook niet te 
versmaden. Naar de Biesbosch of de Moezel vanuit 
Beuningen, naar Valkenburg vanuit Weurt of naar 
Rotterdam vanuit Ewijk. Het kan niet op! En ook voor 
deze reizen zijn alle  senioren uit alle vier de dorpen 
uitgenodigd.   Zouden we dan toch nog een keer gaan 
ervaren dat we op de een of andere manier een soort 
van gemeenschap zijn? 

Ik wens u heel veel leesplezier en een zonnig voorjaar.

Chris Zaad
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We zijn weer begonnen. Op maandag 7 maart was de 
eerste bijeenkomst in 2022.
Wim Elbers haalde herinneringen op aan de oorlogs-
jaren. En afgelopen maandag 4 april kwam de ge-
schiedenis van kasteel Hernen aan bod. Was u er ook? 
Nee, dat is jammer want het is steeds een gezellige en 
leerzame ochtend.

We hebben allemaal wel verhalen aan onze kinderen 
en kleinkinderen verteld. Herinneringen ophalen uit 
de oude doos of vertellen over een leuke vakantie of 
hobby. Het gebeurt allemaal bij ‘Vertel eens…’ op 
maandagochtend. Kom luisteren onder het genot van 
een kopje koffie. 
U bent van 10.30 uur tot 12.00 uur welkom in De 
Lèghe Polder. U kunt gewoon binnenlopen, aanmel-
den is niet nodig. 
Noteert u ook alvast de maandagen 2 mei, 6 juni en 4 
juli in uw agenda. Ook dan is er weer ‘Vertel eens…’.

Wilt u zelf een verhaal vertellen? Meld u aan op 
info@seniorenbeuningen.nl

‘Vertel eens…’ wordt georganiseerd door de VvSB en 
de bibliotheek van Beuningen.

Vertel eens…, elke eerste maandag van de maand in De Lèghe Polder

Generatie17, kortweg G17, is een project rond sociale 
spiritualiteit. Het onderzoekt vragen als: Hoe sta ik 
in de wereld? Wie vertrouw ik? Wat hoop ik? Waar 
houd ik van? Wat zijn mijn waarden? Wat leer ik van 
knooppunten in mijn levensloop?  Aan welk gedrag 
wordt dit zichtbaar?  
Het G17-project is een platform voor mensen die 
samen stil willen staan bij hun levensbeschouwing 
of spiritualiteit en de doorwerking daarvan in hun 
dagelijks leven.

Verkenning en uitwisseling van de eigen 
religieuze biografie
Tijdens de bijeenkomsten van deze groep komen 
vragen aan de orde als: In welk gezin ben je geboren? 
Was er sprake van een bepaalde levensbeschouwing 
of juist niet? Behoorden ouders tot een kerk of 
levensbeschouwelijk genootschap? Wat was de rol van 
levensbeschouwing bij schoolkeuzes? Hoe heeft je 
levensbeschouwing zich ontwikkeld? 
De groep wordt begeleid door André Haverkort.

Bezielen en bezield worden
De achterliggende gedachte voor deze groep is dat we 
bezieling ervaren zodra we echt  contact maken met 
onszelf, een ander, de wereld/samenleving of een bron 
als muziek, natuur etc. In deze groep gaan we daarom 
deze vier gebieden verkennen. Welk gebied zoeken 
we – bewust of onbewust – het meest op voor onze 
bezieling? En aan welk gebied zijn we – misschien 
noodgedwongen door bijv. corona – weinig toegeko-
men? En hoe maken we dat contact eigenlijk? 
De groep wordt begeleid door Marike de Valk 

Praktisch
Het project bevindt zich tot zomer 2022 in de pilot-
fase. Er zijn vijf verschillende themagroepen. Twee 
van deze groepssessies vinden in Beuningen plaats 
omdat de begeleiders in Beuningen wonen. Een ervan 
wordt begeleid door André Haverkort (gepensioneerd 
huisarts) en de andere door Marike de Valk (gepen-
sioneerd theologe en therapeute). Elke groep komt 
ongeveer vijf keer bij elkaar. De bedoeling is dat er 
twee keer per jaar nieuwe groepen starten. Dit jaar zal 
dat zijn in april-mei.

Per groep is er plaats voor vijf deelnemers. Iedereen 
met interesse in deze thema’s is welkom, ongeacht 
religieuze of niet-religieuze achtergrond. 

Gedurende de pilotfase zijn er aan deelname geen 
kosten verbonden.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u per 
mail contact opnemen met André Haverkort (andre-
haverkort10@gmail.com) of 
Marike de Valk (marike@mv-gestalttherapie.nl) . 
Als u uw telefoonnummer vermeldt, kunnen wij u 
desgewenst terugbellen.

Verdere informatie kunt u vinden op
vincentdepaulcenter.nl/wat-doen-wij/
generatie17

Marike de Valk en André Haverkort

GENERATIE17 – een project rond sociale spiritualiteit

Een speciale bijeenkomst over de zorgverlening aan 
blinden en slechtzienden door Piet Britsemmer. We 
gaan de film “Ongehoord + Uitzichtloos” bekijken. We 
zien hoe vier doofblinde senioren worden geholpen. 
We krijgen tips en adviezen hoe met deze personen 
om te gaan.

Tijd: van 10.30 tot 11.45 uur, in de Lèghe Polder.
Toegang: gratis

Vertel eens op maandag 2 mei
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Opeens is hij er niet meer. De lange, 
kleurrijke en oh zo aanwezige 
schoorsteen bij de energiecentrale van 
Nijmegen. De meeste Weurtenaren 
zullen er blij om zijn. De pijp leverde 
zogezegd niet echt schone lucht af 
boven hun fraaie dorp. Toch zullen 
veel mensen de pijp of “sigaret” gaan 
missen. Het was immers ook een sterk 
herkenningspunt. Van grote afstand 
zichtbaar. Een landmark zoals de 
Engelsen dat zo treffend noemen: een 
teken in het landschap. Men kon zich 
oriënteren. Men wist waar men was. En 
dat gold niet enkel voor de inwoners 
van Weurt.

Als landmark was de schoorsteenpijp 
de opvolger van de kerk van Weurt. 
In vroegere tijden wisten de reizigers 
vanuit het westen komend dat ze 
Nijmegen naderden als ze de kerktoren 
van Weurt aan de horizon konden 
ontwaren.  De kerk is inmiddels 
vanwege de dijk en bouwwerken 
in de omgeving deels aan het zicht 
onttrokken. De schoorsteenpijp had de 
taak als landmark groots overgenomen 
maar is nu dus verdwenen. Maar, 
geen zorgen: alsof we erom gevraagd 
hebben zorgden de instanties voor een 
nieuw oriëntatiepunt: twee levensgrote 
windmolens. We zouden anders mis-
schien wel de weg kwijtraken. Maar de 
drie landmarks op een rij, zoals ze op 
de foto van Wim Piels nog (even) bij 
elkaar staan, zijn niet enkel oriënta-
tiepunten in de ruimte. In zekere zin is 
de foto ook een korte geschiedkundige 
weergave van een drietal tijdperken. 
Het tijdperk waarin de mens zich 
oriënteerde op de kerk, vervolgens 
de oriëntatie op de industrie, en nu 
dus de oriëntatie op de alternatieve 
energiebronnen. Achtereenvolgend de 
19e, de 20e en de 21e eeuw. Het weg-
vallen van de pijp is derhalve ook op te 
vatten als het einde van een tijdperk. 
De windmolens wijzen naar een nieuw 
tijdperk. Ook zij zullen ooit wel weer 
eens vervangen worden. De oriëntatie 
via het kerkje van Weurt blijft evenwel 
voor eeuwig  mogelijk. Denk ik. 

Chris Zaad 

Afscheid van een krachtige blikvanger 

foto’s: Wim Piels
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Oproep

Door corona, ziekte en leeftijd heeft een aantal VOA’s 
moeten afhaken waardoor we dringend behoefte hebben 
aan nieuwe vrijwillige ouderenadviseurs.
VOA’s werken onder de vlag van de gezamenlijke senio-
renvereniging uit Ewijk, Winssen, Weurt en Beuningen, 
in samenwerking met de Stichting Perspectief en het 
sociaal team van de gemeente Beuningen. 

We zijn dringend op zoek naar nieuwe adviseurs.

TAAKOMSCHRIJVING
Een VOA ondersteunt fungeert als aanspreekpunt bij 
oudere inwoners van de gemeente Beuningen op het 
gebied van zorg, mobiliteit, wonen, welzijn, financiën/
inkomen en recht. De vragen komen van de kant van 
de oudere zelf. Ze variëren van bijv. een vraag over 
ordenen van de administratie tot ondersteuning bij 
een aanvraag van de badkamer. 

Je wordt meestal aangestuurd door de beroepskracht 
ouderenadviseur van de Stichting Perspectief. Die 
vraagt je een huisbezoek te doen om tijdens een ge-
sprek mogelijkheden aan te dragen, te ondersteunen 
of aan te geven dat je op deze vraag nu geen antwoord 
hebt maar te rade gaat en er later op terugkomt. 

Toelichting

Slotopmerkingen:

Enige levenservaring is  erg welkom 
Onze ervaring is dat dit vrijwilligerswerk grote 
voldoening schept. 
Kosten die gemaakt worden ten behoeve van dit 
vrijwilligerswerk worden aan het einde van ieder 
kalenderjaar vergoed.
Je bent tijdens het uitvoeren van dit werk automatisch 
verzekerd. . 

Is dit vrijwilligerswerk iets voor jou, neem dan vrij-
blijvend contact op met: 

Frans Peperzak, voorzitter Vereniging van Senioren 
Beuningen, voorzitter@seniorenbeuningen.nl of 
met Elly Hagen, Stichting Perspectief, ellyhagen@
stg-perspectief.nl 

Nic Arets, VOA Beuningen

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) in de gemeente Beuningen

• Een VOA moet goed kunnen luisteren en begrip 
kunnen opbrengen voor de situatie. Ook moet hij/zij 
alert zijn op signalen van velerlei aard die van belang 
zijn voor de vaststelling van de echte hulpvraag.  

• De insteek is dat je 1 tot 3 gesprekken nodig hebt om 
een vraag helder te krijgen; een gesprek duurt niet 
langer dan 1 uur.  

• Een adviesgesprek kan ook leiden tot een begeleiding 
gedurende een aantal maanden, 1 keer per 2 of 3 
weken, waarbij de oudere bijv. geholpen moet worden 
met het ordenen van de administratie. Vind je datzelf 
lastig, vraag dan een collega-VOA. 

• Het kan bijvoorbeeld gaan om een traplift. Hoe gaat 
dat? Dan moet die traplift bij de gemeente (het sociaal 
team) worden aangevraagd op basis van een ‘keuken-
tafelgesprek’, want een traplift valt onder de Wmo 
(Wet maatschappelijke ondersteuning). De vrijwilliger 
moet in staat en bereid zijn een korte kosteloze 
opleiding te volgen voor het werken als VOA.

• In de startfase krijg je een vaste persoon van Perspec-
tief als vraagbaak toebedeeld.

• De vrijwilliger verplicht zich om 4 maal per jaar een 
themabijeenkomst bij te wonen. Tevens worden deze 
bijeenkomsten gebruikt voor collegiaal overleg.

• Geschatte tijdbesteding per week: 2-4 uur.

Zomerfestival 2022
 
In 2022 wordt het Zomerfestival georganiseerd 
door de Samenwerkende Seniorenverenigingen 
van de gemeente Beuningen.
 
Dit betekent dat in elke kern in de periode van 
8 augustus tot en met 20 augustus leuke activi-
teiten voor onze senioren georganiseerd zullen 
worden. De Zomerfestivalcommissie bestaat 
uit Ria en Gerry uit Winssen, Ton en Henk uit 
Weurt, Bert en Rinie uit Ewijk en Wim, Anneke 
en Mary uit Beuningen.
 
Heeft u een leuk idee of wilt u iets organiseren 
dan horen wij het graag vóór 15 april zodat 
wij zoveel mogelijk aan uw wensen kunnen 
voldoen.

Wij zullen u via De Cirkel op de hoogte houden. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan een site, zie 
www.ssgb.nl , en een mooi magazine waarin 
u straks alle activiteiten waarvoor u zich kunt 
inschrijven op een rijtje heeft. Dit magazine 
wordt begin juli bij u bezorgd.
 
U kunt uw vragen of opmerkingen mailen 
naar zomerfestival@ssgb.nl
 
De Zomerfestivalcommissie  
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Over smaak valt niet te twisten. Op t.v. 
zien we hulpeloze bewoners die deskundige 
interieur stylisten inschakelen om dan toch 
eindelijk het kleur-interieur probleem op te 
lossen. De chaos in hun woning. Niet meer 
weten wat te doen. Het Jan de Bouvrie advies 
voorbij. Meer kleur. Meer combineren, is het 
motto.

Hotel chic is nu het nieuwe toverwoord. 
Marmer, goud, luxe, warmte, donkere kleuren 
en velvet. Alles lijkt op elkaar afgestemd, van 
badjassen tot kussens en van de bedsprei tot 
de zeepdispenser. Alles ziet er gelikt en luxe 
uit.
Het zijn niet altijd de flamboyante extrava-
gante personen in gele broeken, vlinderstrik-
ken en grote brillen die verstand van kleur en 
vorm hebben. Ieder van ons kan het gevoel 
van kleur combineren ontwikkelen. 

Ik zal nooit vergeten de vrouw van 81 die 
samen met haar 83 jarige man een mantel-
zorg woning betrok en mij uitnodigde. Zelden 
heb ik een zo mooi in kleur en materiaal 
afgestemde woning gezien. Zelf gedaan. En 
dat op die leeftijd. Zonder advies van ande-
ren. Prachtig. 

De meesten van ons hebben geleerd dat 
kleuren verborgen zitten in het witte 
zonlicht. De 3 primaire hoofdkleuren, rood, 
geel en blauw. Samen met de 3 secundaire 
kleuren oranje, groen en violet zichtbaar in 
de regenboog. Samengevoegd vormen die 
drie primaire het witte licht. Maar wist u dat 
wanneer we diezelfde kleuren rood, geel en 
blauw nu mengen in verf er geen wit ontstaat 
maar zwart. De tegenpool van wit. 

Kleur is een eigenschap van licht die wordt 
bepaald door de verschillende golflengtes 
waaruit dat licht is samengesteld. Je kunt je 
daarna afvragen waarom wij kleuren zien. 
We zien kleuren, omdat een voorwerp alleen 
maar één bepaalde kleur licht weerkaatst. 
Denk maar eens aan een rode auto. Deze auto 
is rood, omdat de verf alleen maar rood licht 
weerkaatst en het andere licht opneemt.

Kleur bekennen.

Dat iedere stof op aarde die unieke eigenschap bezit is 
heel bijzonder. Maar nog bijzonderder is dat de kleurcom-
binaties, met name in de natuur altijd in harmonie zijn. 
De combinatie klopt altijd en als het mis dreigt te gaan 
stopt de natuur er een klein wit of zwart randje tussen. 
Denk maar aan de kleuren van tropische vissen, vogels en 
bloemen. Het korenblauwe bloempje of de klaproos in het 
korenveld. 

Zo zwart als de nacht. 

Maar wat te denken van het kleurverwerkingsproces in 
ons oog. De staafjes en de kegeltjes. Dat is niet bij iedereen 
gelijk.  De kegeltjes nemen kleur en contrast waar, waar-
door we details kunnen zien. De staafjes nemen licht en 
donker waar, waardoor we ook kunnen zien als er weinig 
licht is. Sommige personen zijn kleurenblind en anderen 
zijn kleurgevoelig. De adviseur zit dus voor een groot deel 
in ons oog. 
Kinderen, houden van felle kleuren, maar naarmate we 
ouder worden degenereert ook ons kleurgevoel. We gaan 
ons minder kleurrijk kleden en kiezen steeds meer voor 
gedempte tinten. Het is soms net alsof we niet meer willen 
opvallen.

Ik vind dat jammer want in ons landje kunnen we best 
wat extra kleur gebruiken. Iets minder bang zijn voor de 
mening van anderen. De schoenen van Hugo de Jonge 
zijn daar een mooi voorbeeld van. Ontstijg het gewone en 
ontdek de adviseur in jezelf. 
Ingetogen of uitbundig. Kleur is de energie uit het licht wat 
jij laat stromen door te kiezen en te combineren. 

Jan Daanen

“Mijn motto voor 2022 is dan ook,
geef kleur aan je leven en durf te doen.”
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BINGO 
NORMAAL GESPROKEN SPELEN WIJ ONZE BINGO OP DE TWEEDE WOENSDAG VAN 

DE MAAND. IN VERBAND MET EEN ACTIVITEIT VAN DE VROUWEN VAN NU WORDT DE 
BINGO IN DE MAAND MEI VERSCHOVEN VAN 11 MEI NAAR 4 MEI AANSTAANDE.

Maandag
13:00-16:00
Biljarten
Zorgcentrum

14:00-16:00
Aquarelleren
De Salon

Dinsdag
12:00-13:30
Eetpunt
De Paulus

19:00-22:00
Lol met wol
De Paulus

Woensdag
09:30-11:00
Walking voetbal
Boshof

Donderdag
18:15-19:30
Wandelen
De Paulus

19:30-22:30
Bridgen
De Salon

Vrijdag
13:00-16:00
Biljarten
Zorgcentrum

Wekelijkse activiteiten / Agenda

12 april
12:00-14:00
Paasbrunch
De Paulus

13 april
14:00-16:00
Bingo
De Paulus

20 april
19:30-21:30
Bloemschikken
De Salon

21 april
19:30-21:30
Bloemschikken
De Salon

26 april
14:00-16:30
Films jaren ‘60
De Salon

17:00-18:30
Chinees eten
De Salon

Paasbrunch
Op dinsdag 12 april 2022 van 12.00 
tot 14.00 kunt u in De Salon gezellig 
aanschuiven voor onze paasbrunch. 
Deze brunch is bedoeld voor mensen 
die het leuk vinden om de buurt en 
elkaar beter te leren kennen; ook 
niet-leden van de seniorenvereniging 
zijn daarbij van harte welkom. De 
ingrediënten voor deze brunch zijn: 
soep, broodje kroket, koude schotel, 
paasbrood, ijs en koffie! 

In de vorige Cirkel hadden wij als 
bijdrage een bedrag van € 7,50 per 
persoon genoemd. Door de oplopende 
kosten en uitbreiding van het buffet is 
de bijdrage nu bepaald op € 10,00 per 
persoon, contant bij binnenkomst te 
voldoen. 

U kunt zich uiterlijk vrijdag 8 april 2022 
hiervoor aanmelden door te bellen met Ans 
Kersten, telefoon 06 28338144.

Dansavonden koninklijke fanfare U.L.T.O. 
Winssen-Ewijk 
Iedere tweede zaterdag van de maand vindt in het ULTO-muziekcentrum 
aan de Notaris Stephanus Roesstraat 3 te Winssen een dansavond plaats. 
Door een DJ worden echte dansnummers gedraaid, zo komen bijvoorbeeld 
Veleta, Wals, Foxtrot en Tango voorbij. Voor de echte dansliefhebber een 
ware belevenis dus. 

De dansavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 24.00 uur. De 
entree is € 3,00 inclusief diverse gratis hapjes gedurende de avond. In 
verband met Covid-19 hebben de dansavonden geen doorgang kunnen 
vinden maar wij willen deze toch weer gaan opstarten. Tot aan de zomer 
zullen er nog vier dansavonden gehouden worden, en wel op 9 april, 14 
mei, 11 juni en 9 juli. 
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’t roer(t) om
Zoals onze voorzitter in de vorige 
Cirkel al aankondigde, heeft Senio-
renvereniging Winssen het plan op-
gevat om op elke laatste dinsdag van 
de maand, behalve in de maanden 
juli en december, onder de naam “ ’t 

roer(t) om”, een of meerdere wisselende activiteiten te 
organiseren én een zelfverzorgde maaltijd. We hebben 
acht zeer enthousiaste vrijwilligers gevonden die de 
organisatie hiervan op zich gaan nemen. Voorlopig 
is dit alleen voor onze eigen leden bedoeld. Wie 
weet kunnen in de toekomst ook leden van andere 
seniorenverenigingen in de gemeente deelnemen; dat 
zullen we t.z.t. wel aangeven. 

De eerste keer dat deze activiteiten plaatsvinden is 
op dinsdag 26 april 2022 in De Paulus. Wat gaat er 
deze dinsdag gebeuren? Tussen 14.00 uur en 16.30 
uur worden er films getoond over Winssen vanaf de 
jaren ‘60. Ondertussen wordt er een Chinese maaltijd 
bereid. Tussen 17.00 uur en 18.30 uur wordt er gege-
ten. Men kan zich voor beide activiteiten of 

voor elke activiteit afzonderlijk opgeven via de mail: 
theareijers2@hotmail.com . 

De kosten voor het kijken van de films zijn € 6,00 
p.p., inclusief 1 kopje koffie/thee en popcorn, en 
voor de Chinese maaltijd € 12,50 p.p. Het maximaal 
aantal deelnemers voor de maaltijd is 20. Men kan 
zich hiervoor tot uiterlijk 19 april 2022 aanmelden. 
Via onze website www.seniorenwinssen.nl zullen we 
maandelijks de activiteiten en het menu aankondigen. 
Uiteraard hopen we op veel belangstelling van onze 
leden.

Aforismen
Aforisme 1

Wie de jeugd heeft
Zou de toekomst willen.

Aforisme 2

Vrouwen willen geen softie;
Maar als de macho zich openbaart zijn 
de rapen gaar.

Aforismen van Theo Coenders met de foto’s van Wim Piels. Een bijzondere combinatie.
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zoals bij een organisatie waar we klussen doen voor 
ouderen, en als lid van de Adviesraad Sociaal Domein 
van de gemeente Renkum. Ook help ik senioren bij 
het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. 
Zo’n drie keer per week ga ik sporten. Ine en ik probe-
ren elke dag een rondje te fietsen. Wel op een e-bike 
vanwege de heuvels hier! 

In de coronatijd zijn we natuurlijk veel thuis geweest. 
Als het weer kan, trekken we eropuit voor een muse-
umbezoek of voor vakantie naar een land met een lek-
ker zonnetje. We hopen dat we gezond mogen blijven 
om samen met familie en vrienden leuke dingen te 
kunnen blijven doen. Morgen ga ik weer naar Winssen 
en als het eventjes kan, ga ik samen met mijn moeder 
een eindje rijden over de Haneman en halen we mooie 
herinneringen op.

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

Dit keer met: Hans Cornelissen

Op de Haneman ben ik in 1949 geboren als zoon van 
Wim Cornelissen en Riek Postulart. Daar vlakbij de 
dijk had ik samen met mijn zusjes Ria en Hetty alle 
ruimte om heerlijk te spelen. Het was een fijne jeugd 
en daar ben ik mijn ouders dankbaar voor. Helaas is 
mijn vader te jong overleden. Na de bewaarschool 
bij zuster Leny en daarna bij juffrouw Arts en juf-
frouwVan der Putten ging ik al gauw op de fiets naar 
school in Nijmegen. Nijmegen was niet onbekend 
voor me omdat mijn opa en oma daar woonden en ik 
daar vaak naar school ging. Mijn sport was volleybal 
bij de Weekenders. Na de middelbare school ben ik 
gaan studeren aan de Technische Universiteiten van 
Eindhoven en Delft. Mijn hoofdvak was bouwma-
teriaalkunde. Intussen had ik het geluk dat ik Ine 
Rutjes, ook uit Winssen, leerde kennen. Tijdens het 
nieuwjaarsbal in De Paulus sloeg de vonk over en vijf 
jaar later -in 1972- zijn we getrouwd. 

We kregen twee kinderen, een zoon en een dochter 
die nu al half veertig zijn, en wij zijn de trotse opa 
en oma van vier kleinkinderen. Dit jaar hopen we 
ons gouden huwelijksfeest te vieren. Na een aantal 
jaren als onderzoeker op de universiteiten gewerkt te 
hebben, ben ik eerst bij het projectenbureau van de 
Kema in Arnhem in dienst gekomen. Van daaruit heb 
ik verschillende milieuprojecten kunnen uitvoeren in 
Azië. Ine reisde dan geregeld mee. Daarna ben ik met 
veel plezier gaan werken voor een certificatiebedrijf 
in Gouda waar we de kwaliteit controleerden van 
betonmortel voor gebouwen, wegen en bruggen. Ine 
en ik hebben gewoond in Eindhoven en Bleiswijk, bij 
Rotterdam. 

Nu wonen we al meer dan 35 jaar in Heveadorp (bij 
Arnhem). Hier stond vroeger de rubberfabriek waar de 
bekende rubberlaarzen werden gemaakt. 
Vaak zijn we in Winssen waar vrijwel al onze familie 
woont. Wekelijks bezoeken we mijn moeder die in 
juni 100 jaar wordt. Dat is altijd gezellig. Doordat we 
regelmatig contact met de familie hebben, blijven we 
op de hoogte van het wel en wee in het dorp. Ik voel 
me thuis in Winssen waar ik altijd wel een bekende 
tegenkom om een praatje mee te maken. 
Sinds mijn pensionering doe ik vrijwilligerswerk, 

“In de Paulus sloeg de vonk over.”
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Ledenadministratie

In de afgelopen periode zijn de 
volgende personen overleden: dhr. 
G. de Jager, dhr. A.J. Klaassen en dhr. 
J.M.M.M. Saris. Wij wensen de nabe-
staanden veel sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Gedurende de afgelopen periode 
heeft zich ook weer een nieuw lid 
aangemeld: dhr. H.W.M. Hendriks. 
Wij wensen hem veel plezier bij onze 
vereniging!

Als er zich 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.

Maandag
13:30-17:00
Biljarten
‘t Hart

13:30-17:00
Vrij kaarten
‘t Hart

Dinsdag
09:30-12:00
Inloophuis
‘t Hart

13:30-15:30
Workshop tekenen
‘t Hart

Woensdag
13:30-17:00
Biljarten
‘t Hart

13:30-17:00
Prijsrikken
‘t Hart

Wekelijkse activiteiten / Agenda

Donderdag
09:30-12:30
Hartensoos
‘t Hart

12:30-13:30
Eetpunt
‘t Hart

Zaterdag 16 april
14.00 UUR 
Algemene Leden-
vergadering
’t Hart 

Donderdag 28 
april en 12 en 26 
mei

13.30 – 17.00 UUR
Fietsen 
vanaf ’t Hart
26 mei is Hemelvaarts-
dag maar er wordt wel 
gefietst!

Donderdag 16 juni
Dagtocht met de bus 
(meer informatie volgt 
later) 

10

Dagtocht met de bus
Eindelijk gaat het dan toch gebeuren. We zijn er ondertussen ook 
wel aan toe om er een heerlijk dagje tussenuit te gaan.
Als onze leden 16 juni alvast in hun agenda zetten om vrij te 
houden, dan zullen wij zorgen dat we een mooie reis voor u 
hebben. Als het weer dan meewerkt en jullie allemaal een stra-
lend humeur meebrengen wordt het vast een prachtige dag.

Tijdens onze ALV op 16 april krijgt u 
nadere informatie over de reis die deze 
keer naar  Rotterdam zal gaan.

Anke Thomassen 
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Agenda Algemene Leden-
vergadering
Datum: zaterdag 16 april 2022 aanvang 14.30 
uur

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
2. PRESENTATIE ALLARD HOCK VAN REGIOBANK 
3. PAUZE
4. NOTULEN VAN DE VORIGE JAARVERGADERING 
5. JAARVERSLAG 2021 VAN DE SECRETARIS
6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 VAN DE PENNINGMEESTER
7. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE 2021
8. VASTSTELLING VAN DE CONTRIBUTIE
9. VERKIEZING VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE

Opgave Algemene Ledenvergadering 16 april 
a.s.

NAAM/NAMEN: …………………………………….…………………………………….………

KOMT/KOMEN WEL/NIET  NAAR DE ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING OP 16 APRIL A.S

   10. BESTUURSVERKIEZING 
Doordat twee bestuursleden tussentijds zijn afgetre-
den, zijn er vacatures binnen het bestuur. Daarnaast 
treedt Matthieu Roelofs af, hij is niet herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris 
voor 10 april 2022.

11. BUSREIS 16 JUNI NAAR ROTTERDAM
12. AANPASSEN STATUTEN EN NAAMSWIJZIGING VERENIGING
13. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
14. SLUITING EN IETS VOOR DE INWENDIGE MENS

Deze strook inleveren/afgeven kan op de volgende adressen: 
Pater van Boxtelweg 12, Schoolpad 24, Klaphekstraat 36  
Aanmelden via e-mail kan ook: voorzitter@seniorenewijk.nl

I.vm. opgave van het aantal deelnemers voor het eten, graag 
aanmelden voor 8 april a.s.

“Nog fantastisch, zo op ‘t oog”
Door: Annie M.G. Schmidt

Ik ben nog fit van lijf en verstand
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. Als ik me 
buk, is het net of ik sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog,
maar ik ben nog fantastisch goed...zo op ’t oog.
Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer 
langs ‘s Heerens wegen, 
kom ik in de winkels en ook weer op het plein. Wat 
heerlijk zo gezond te mogen zijn. 

Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en 
over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was en ik 
ben weer vergeten wat ik gisteren nog las. 
Ook heb ik wat last met mijn ogen en mijn rug raakt 
meer en meer gebogen. 
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog. Maar 
ik ben nog fantastisch...zo op ‘t oog. 

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik 
kijk naar de foto’s, over vroeger van mij. Dan denk ik 
terug aan mijn jeugdige jaren. Wilde ik een jas, dan 
moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, en ik kende 
geen moeheid, zo het scheen. 
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart 
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart. 
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog. U bent 

nog fantastisch...zo op ’t oog.
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel. Als ik niet 
kan slapen en dan tot honderd tel. 
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is en of dat 
beeld van goud niet een beetje raar is. 
Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op tafel, 
gehoorapparaat in mijn tas.
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel. U weet dus 
wat ik met die twijfel bedoel. 
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog. U bent nog 
fantastisch goed...zo op ‘t oog. 

En ‘s morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas 
heb gedaan, lees ik het laatste nieuws in de krant. Ik 
wil toch bijblijven en naderhand doe ik van alles, eerst 
geef ik de planten water, de kamer stoffen doe ik later. 
Wel gaat alles wat traag heb na ‘t eten wat last van 
mijn maag. Maar ik wil niet zeuren, want ‘t mag, dat 
is heel gewoon op je oude dag. Aanvaard het rustig zei 
de psycholoog.. U bent nog fantastisch goed...zo op ’t 
oog.
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Over MFA ‘t Hart in coronatijd
In gesprek met Richard, 
de beheerder
Als ik Richard spreek is het 
coronaprotocol nog actueel.
Toen ik ‘t Hart binnenkwam 
moest ik eerst mijn QR-code 
laten scannen. Het mondkap-
je mag af als ik op een plaats 
zit. De eerste gasten komen 
binnen en ook voor hen geldt: 
eerst QR-code scannen. 
Na twee jaar corona is dat 
de gewoonste zaak van de 
wereld.

Ik praat met Richard over de betekenis van corona 
voor ’t Hart. Als de dag van gister weet hij zich te her-
inneren dat in de tweede week van maart 2020 alles 
meteen op slot moest op last van de gemeente. Voor 
’t Hart brak een hectische tijd aan. Een tijdlang was 
’t Hart zowat helemaal gesloten, ook de school was 
dicht. Alleen buitenschoolse opvang, de Driestroom 
en sommige kinderen mochten het gebouw in.
We zijn het snel vergeten maar het was een bizarre 
tijd.

In overleg met het bestuur en de gemeente moesten 
de werknemers in het begin ook naar huis. Ze kregen 
wel compensatie voor de niet-gewerkte uren. Het 
beheer is de enige groep die steeds, zij het met de 
nodige voorzichtigheid, aan het werk bleef.
Toen Nederland iets meer van het slot ging, mochten 
medewerkers in overleg met de gemeente wat klusjes 
doen.

Verschillende fases
De mogelijkheden om van ’t Hart gebruik te kunnen 
maken veranderden verschillende keren. Na de eerste 
sluiting mocht het later tot 17.00 uur open zijn. Kleine 
activiteiten waren toegestaan, echter steeds met een 
zeer beperkt aantal mensen. Eigenlijk was er nauwe-
lijks wat te doen. Wel was er steeds één medewerker 
aanwezig om aanwezigen te bedienen.
Het viel Richard op dat de mensen erg begripvol 
waren voor de steeds wijzigende omstandigheden. 
In de periodes dat er iets meer mogelijk was bleef het 
toch stil in ’t Hart. Veel deelnemers aan activiteiten 
zoals de gymnastiek, de koren, het kaarten, etc. kozen 
voor hun eigen persoonlijke veiligheid en bleven 
thuis. Inmiddels was iedereen gewend aan het dragen 
van een mondkapje en men was op de hoogte van 
de anderhalve meter onderlinge afstand. Dit advies 
opvolgen bleek soms toch tegennatuurlijk.

Kleine activiteiten
Er zijn de afgelopen twee jaren geen activiteiten 
gehouden waaraan meer dan 50 mensen konden 
deelnemen. De seniorenbond had het geluk dat de 
ledenvergadering en de vrijwilligersavond in een pe-
riode vielen dat deze activiteiten door mochten gaan. 
Verder zijn er geen seniorenactiviteiten geweest. 

Opnieuw welkom
Gelukkig is er weer beweging in ’t Hart. Zowat alle 
activiteiten zijn weer van start gegaan. Daaronder 50+ 
zang, het woensdag-rikken, de gymnastiek, biljarten 
en meer incidentele activiteiten. Richard merkt op 
dat hij en alle medewerkers blij zijn dat ze weer alle 
gasten kunnen ontvangen. Wel zullen zij voorzichtig 
blijven naar de gasten door bijvoorbeeld de hygiëne-
protocollen goed in acht te blijven nemen.

Toon van Wezel

We gaan weer fietsen!
Gelukkig, het is weer lente, de zon schijnt weer wat 
meer dus we gaan fietsen. We zien er ontzettend 
naar uit na al die tijd van thuisblijven. We hebben 
zoveel binnen gezeten dat het weer tijd wordt om in 
beweging te komen. Op de fiets, met de wind door 
de haren, voel je de energie weer stromen en word je 
weer een stuk opgewekter. 
Op de donderdagen 28 april, 12 mei en 25 mei om 
13.30 uur starten we weer vanaf ’t Hart. We hebben 
een mooie route van ongeveer 30 km uitgezet, met 
uiteraard even een rustpauze tussendoor. Dus wil je 
ook weer in beweging komen, ga dan met ons mee! 

Sjaak Derks, telefoon 0487 – 532286



BEUNINGEN

13

Wekelijkse activiteiten / Agenda

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
12:45-14:45 Engels voor gevorderden
  De Lèghe Polder
13:00   Biljarten
  De Lèghe Polder
13:15-17:00 Koersbal
  De Tinnegieter
15:00-17:00 Engels voor gevorderden
  De Lèghe Polder

Dinsdag
09:30-11:30 Schilderen
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Walking-voetbal
  Beuningse Boys
13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder
19:00-21:00 Italiaans taal en cultuur 1
  De Lèghe Polder

Woensdag
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Oldstars tennis
  TV Ewijk
10:30-12:00 Fit tafeltennis
  De Lèghe Polder
13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder
13:00-17:00 Breiclub
  De Lèghe Polder
13:30-15:00 Fit tafeltennis
  De Lèghe Polder
15:45-17:45 Spaans
  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 (Petanque)
  De Valkatties

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

1 april
13:00-15:30
Bowlen
Olround

13:30-16:00
Digitaal steunpunt ouderen
De Lèghe Polder

4 april
10:00-12:00
Kunstbeschouwing group 3
De Lèghe Polder

19:30-22:00
Bridge voor beginners
MFA, Ewijk

6 april
10:00-12:00
Kunstbeschouwing group 2
De Lèghe Polder

8 april
13:30-16:30
Fotoclub De Positieven
De Lèghe Polder

11 april
19:30-22:00
Bridge voor beginners
MFA, Ewijk

13 april
10:00-12:00
Cursus bloemschikken
De Lèghe Polder

10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 1
De Lèghe Polder

13:00-15:00
Cursus bloemschikken
De Lèghe Polder

15 april
13:30-16:00
Digitaal steunpunt ouderen
De Lèghe Polder

20 april
10:00-12:00
Kunstbeschouwing group 2
De Lèghe Polder

25 april
19:30-22:00
Bridge voor beginners
MFA, Ewijk

28 april
13:30-17:00
Fietstocht (middag)
De Lèghe Polder

Wij verwelkomen de 
volgende nieuwe leden: 

Dhr. M. Mommers
Mw. H.J.W.F. van Hulst
Mw. A.E.H.S. van Hulst
Dhr. M.J.F. van Raaij
Mw. W.F. van Eijsden
Dhr. G.B. van Beuningen

2 nieuwe leden willen niet 
genoemd worden

Onderstaande leden zijn ons helaas 
ontvallen:

Mw. M.G. van As-van de Mortel
Mw. J.C. Groenen-Pouwelsen
Dhr. G.W. Liebers
Mw. A.J.B. Boerakker-Dorussen
Mw. J. van Gemert-van Breemen
Mevrouw A.T. Glaap-van Wijk

Wij wensen de nabestaanden veel 
sterkte bij het overlijden van hun 
dierbare.
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Begin februari leek de zon ons weer te gaan toeschijnen. Minister 
Ernst Kuipers kondigde het einde van de coronamaatregelen 
aan. Gelukkig konden we in ons zuiden weer carnaval vieren. De 
omikronvariant waarde nog wel op grote schaal rond maar het was 
beheersbaar.

Wel hebben we nog problemen met de opwarming van de aarde, 
afnemende biodiversiteit, te veel stikstof, te weinig woningen en de 
indexatie van de pensioenen, maar dat gaan we oplossen. Wie ‘we’ 
zijn staat er echter niet vermeld.

Er zijn in de wereld nog wel andere zorgen zoals de vluchtelingen 
in Griekenland, de evacués uit Afghanistan, de mensenrechten in 
China en dan moet het wereldkampioenschap voetbal in Qatar nog 
beginnen. Dat laatste evenement zal nog wel uitgebreid aandacht in 
de media krijgen. De andere zorgen krijgen zo nu en dan aandacht. 
Zeker als er ontwikkelingen in de wereld zijn die onze  welvaart en 
economie bedreigen. Experts schuiven aan bij Jinek, Op1 of Buitenhof 
en beschouwen de actualiteit. Meestal loopt het met een sisser af en 
na een paar weken is deze zorg weer naar de achtergrond verdwenen.

Maar op 24 februari viel Poetin Oekraïne binnen en was het oorlog 
in Europa. President Biden had er enkele malen voor gewaarschuwd 
maar het leek te onwerkelijk om waar te zijn. Ons Europese bouwwerk 
van vrede en veiligheid in Europa viel aan diggelen. In december 1991 
viel de Sovjet-Unie uit elkaar en was het communisme verslagen. 
Vanaf die tijd ging de markt bepalen wat goed voor ons zou zijn, trok 
de overheid zich terug en werden er zeker in Nederland vele over-
heidsdiensten geprivatiseerd.

Onze welvaart steeg tot grote hoogte. Het kapitaal nam een vlucht 
naar voren. De kloof tussen arm en rijk werd alsmaar groter. Maar het 
merendeel van de Nederlanders had het goed. In 2020 was 66% van de 
Nederlandse volwassenen tevreden met zijn leven.

Waren we in slaap gesust en ervan overtuigd dat in andere delen van 
de wereld oorlogen werden uitgevochten en ons in Europa dat niet 
zou gebeuren? We leverden ons over aan China en andere landen voor 
goedkope productie en ook gas moest zo goedkoop mogelijk worden 
ingekocht. En zo werd Rusland gasleverancier. De economie van 
de laagste prijs regeerde en dat kwam ons allemaal ten goede maar 
uiteindelijk duur te staan.

We zullen ons moeten bezinnen over hoe we verder willen met onze 
wereld. Ieder mens wil vrede en veiligheid, te eten hebben, werk en 
een dak boven zijn hoofd. De oorlog in Oekraïne is een harde les voor 
het Westen. Lukt het ons om meer samen te leven en minder ons ‘ik’ 
op de voorgrond te plaatsen? Mogelijk allemaal een stapje terug? 
Zeker degenen die meer dan modaal verdienen. Hoe ziet over een 
paar maanden de wereld eruit? Hoe laten we de wereld achter voor 
onze kleinkinderen en volgende generaties? Wat kan ik er zelf aan 
doen? Vragen en nog eens vragen spoken door mijn hoofd. 

Willem Waalmaes

Op de uitkijk…
  …onze wereld
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vrijdag 15 april 2022 | 14.00 uur
film: komedie

Het zit Serge Gabriëls als filmregisseur de laatste jaren niet mee. Gelukkig 
krijgt Serge onverwacht de unieke kans om zijn levensdroom te realiseren: 
het maken van een liefdesfilm. Samen met zijn trouwe medewerkers, de 
sexy actrice Bianca en zijn boezemvriend Bob Kets, stelt hij een uitgelezen 
cast en crew samen. Maar al snel volgt een hallucinante ervaring met erg 
ingrijpende gevolgen. Niets schijnt nog te lukken, en de zenuwen van de 
regisseur en zijn team worden zwaar op de proef gesteld.

Theater De Molen organiseert in samenwerking met de VvSB de Senioren-
bios. Leden van de VvSB kunnen met € 1,50 korting naar de film. 

Entreekaartje is inclusief iets lekkers.
De consumpties zijn voor eigen rekening. 

Senioren bios

5-daagse reis Moezel
van zondag 28 augustus t/m donderdag 1 september

De Moezel is één van de mooiste streken van Duitsland. Een heuvelachtig 
landschap waar de gelijknamige rivier zich door slingert langs pittoreske 
dorpjes, uitgestrekte wijnvelden en gezellige  stadjes.   

U verblijft in hotel Traube in Löf. Het hotel ligt dichtbij de jachthaven en 
kasteel Burg Thurant en beschikt over een lift, restaurant, bar, terras en 
sauna. De kamers zijn voorzien van televisie en een badkamer met douche 
en toilet.

Gedurende deze reis staat o.m. op de agenda:

Aanmelden: bij voorkeur via 
e-mail voor 20 april a.s. bij
Cokkie Bonté,
c.bonte@casema.nl
telefoon 024 2060487

Vermeld op de aanmelding 
duidelijk uw naam, adres, tele-
foonnummer en lidnummer. 

Aan voorschot vragen wij
€ 100,- p.p.
Het restant betaalt u uiterlijk 1 
augustus a.s.

Kosten: € 330,- voor leden van een van de seniorenverenigingen in de 
gemeente Beuningen en € 350,- voor niet-leden. Toeslag eenpersoonska-
mer € 80,-. 

Voor deze prijs ontvangt u 2 x koffie of thee met gebak op de heenreis, 4 
overnachtingen in hotel Traube inclusief ontbijt en diner en een 3-gangen 
diner op de terugreis. 

Bijkomende kosten: reis- en/of annuleringsverzekering (u dient deze 
desgewenst zelf – via uw bank of verzekeringsinstantie – af te sluiten), 
lunches en excursies/entreegelden (optioneel).  

• Boottocht Loreley. Een mooie vaarroute over Moezel en Rijn. Vanuit de 
boot kunt u genieten van de prachtige rivieroever, landschappen, burchten 
en historische gebouwen. 

• Wildpark Daun. Het dierenpark ligt in een schitterend gebied met bos, 
weiden en beekjes. In dit grote gebied leven vele dieren. Het park heeft een 
groot wildbestand dat in een prachtige natuurlijke omgeving leeft.

• Laacher See en Abdij Maria Laach. De Laacher See is het grootste meer in 
de deelstaat Rijnland-Palts. De abdij Maria Laach is een prachtig Romaans 
gebouw en is gelegen aan de oever van het meer. 
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Een Legpuzzel van 40.320 stukjes !!
Henk Janssen, een van onze leden, stelt u in de 
gelegenheid om deze enorme, door hem zelf  gelegde, 
puzzel te bekijken!  
De enorme legpuzzel heeft een afmeting van  bijna 7 
bij 2 meter.

Op maandag 25 april 2022 is er, van 11.30 uur tot 
16.00 uur, in de Theaterzaal van het Molenhuis, 
Molenstraat 54 in Beuningen gelegenheid om die 
puzzel te bewonderen.

Henk legt al jaren puzzels. In het begin werden ze 
nog opgeplakt maar dat bleek geen goede oplossing; 
het probleem daarbij was namelijk dat de puzzel dan 
niet meer te gebruiken was. Vanaf het begin had hij 
een voorkeur voor grote puzzels. Zo heeft hij puzzels 
gelegd van 5.000, 9.000 en 18.000 stukjes. De puzzel 
van 9000 stukjes had hij  in Tsjecho-Slowakije ge-
kocht toen hij deze tijdens een vakantie tegenkwam. 
Het viel hem zwaar om pas met leggen te mogen 
beginnen zodra hij weer thuis was.

De puzzel van 18.000 stukjes schafte hij aan om nog 
eenmaal de uitdaging van de grootste puzzel aan te 
gaan. Later bleek dit dus niet de grootste te zijn die op 
dat moment te koop was. De grootste bleek een puzzel 
van wel 40.000 stukjes. In het coronajaar 2020 kreeg 
hij een app van zijn zoon met daarbij een foto van een 
grote puzzel van ruim 40.000 stukjes, met de vraag 
of dat iets voor hem was. Het was een puzzel met als 

thema het 90-jarig bestaan van Mickey Mouse. Na 
enkele dagen in dubio te hebben gezeten besloot hij 
toch om deze aan te schaffen. Tijdens coronatijd kon 
je toch niet de deur uit.

Toen de doos met de puzzel werd opengemaakt bleek 
dat een van de zakken stuk was. In die bewuste zak 
bleken 80 stukjes te weinig te zitten. Na regelmatig 
contact met Ravensburg Nederland werd het pro-
bleem opgelost en kon hij rond 17 december 2020 
beginnen met het leggen. Behalve in de periode  van 
het invullen van belastingformulieren  ( maart en 
april)  alsmede in de vakantieperiode van mei/juni 
heeft hij er dagelijks aan gewerkt. Medio oktober 2021 
was de puzzel af, zij het in gedeelten want het geheel 
kon hij thuis nergens kwijt. Het verhaal is nog extra 
bijzonder, omdat Henk zonder voorbeeld werkte aan 
de puzzel.

Tijdens de periode van leggen gaven diverse personen 
aan dat ze de puzzel best in zijn geheel zouden willen 
zien als hij af was. Uitleggen in de woonkamer was 
geen optie. Hij informeerde in eerste instantie bij 
de VvSB en bij de Vereniging van Senioren Ewijk of 
zij mogelijkheden hadden. Gelukkig bood Stichting 
Perspectief hem met alle plezier de gelegenheid in het 
Molenhuis. 

Henk heeft ooit als bestuurslid van de KBO-vereni-
ging Ewijk een puzzel-ruilgroep opgericht. Via deze 
groep werden puzzels ingebracht, geleend en geruild. 
Deze activiteit is inmiddels (helaas) gestopt.

De redactie

“Uitleggen in de woonkamer was geen optie.”
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80/90-jarigen februari 2022
Mevr. G.J. Neijenhuis    03-02-1942
Hr. J.J.M. Weijers    04-02-1942
Mevr. M.A.G. van Teffelen-Centen  05-02-1942
Hr. S.A. Strating    06-02-1942
Hr. M.Th.M. van As    06-02-1932
Mevr. H.J. Lelivelt-Willems   17-02-1932
Mevr. H.H.G. Hillenaar-van Etten  18-02-1932
Mevr. P.J. van den Hurk-Herregraven  22-02-1942

WIE O WIE komt 
ons bowlingteam 
versterken?
Elke eerste vrijdag van de maand 
bowlen wij in Nijmegen bij Olround, van 
13.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. 
De kosten zijn € 4,50 per keer; dit wordt 
door de VvSB per kwartaal geïnd.
De eerste consumptie is gratis.
Jaarlijks is er een prijsuitreiking met 
een drankje en een hapje.

Lijkt het je iets, geef je dan op bij:
Ine Willems, Gerstakker 10, tel. 024-6776318

Vooraankondiging toneelvereniging 
Jan Rap en z’n maat.
zondag 15 mei 2022 14.00 uur

Jan Rap en z’n maat gaat weer een toneeluitvoering verzorgen 
voor de leden van de Vereniging van Senioren Beuningen.

IL STUPENDO ~ Perikelen rondom een Italiaanse 
zanger

De entree bedraagt 6 euro, te voldoen aan de zaal.

OEKRAÏNE in het 
hoofd en in het hart 
Op 17 maart werd  een extra bijeen-
komst gehouden van de 
Vereniging van Senioren in Beuningen 
en de Bibliotheek Beuningen die 
aansluit op de actualiteit van het 
oorlogsgeweld in Oekraïne. Schrijver 
Noud Bles hield een lezing over dit ooit 
prachtige land.

De opbrengst is op giro 555  
gestort en bedroeg 155 Euro 

Leeskring INTERESSEPEILING
Doordat de huidige leesgroep, onder leiding van Lenie Hillenaar, 
na 25 jaar om gezondheidsredenen is gestopt vragen we ons af of er 
interesse is in het opstarten van een nieuwe leesgroep.

Heeft u interesse in een nieuwe leesgroep, als deelnemer of als con-
tactpersoon, reageer dan naar secretariaat@seniorenbeuningen.nl

Bij voldoende belangstelling wordt een bijeenkomst gepland om 
kennis te maken met elkaar en het vervolg af te spreken. De opzet 
van de kring wordt in gezamenlijk overleg besproken.

De plek waar het in de toekomst plaatsvindt zal in een ruimte in de 
Lèghe Polder zijn.

Ine Kemna
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KLIK en TIK
Kennismaken met de computer? In de bieb kun je de eerste stappen 
in de digitale wereld zetten. Geduldige begeleiders helpen je in 
kleine groepjes op weg. Je leert in gemiddeld tien lessen de basis om 
met een computer te kunnen werken.

Dankzij de Klik & Tik-cursus weet ik hoe ik digitale 
foto's kan versturen naar mijn dochters. Ik leer 
iedere week weer wat bij. Ook vind ik het gezellig 
om tijdens de cursus met andere mensen een kop 
koffie te drinken.
— Cursist Jeanne (91)

De cursus bestaat uit 3 modules:

1. De Basis
Je maakt kennis met het gebruik van de computer. 
Je leert typen, e-mailen en je gaat het internet op. 
Filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kun je 
zelf gaan oefenen.

2. Het internet op
Het internet wordt steeds belangrijker. Je gaat aan de 
slag met het bekijken van websites, zoeken met een 
zoekmachine, invullen en aanvragen, e-mailen en 
downloaden.

                            
3. Samen op ’t web
Je oefent hoe je sociale media gebruikt. Je leert hoe 
Facebook, Skype en WhatsApp werken. En je maakt 
kennis met Instagram, LinkedIn en YouTube.

Bibliotheek Beuningen: op vrijdagen van 10.00 tot 12.00 uur.

Gratis cursus omgaan met de computer

Bloemschikken senioren Beuningen
Het heeft even geduurd maar in maart konden we dan eindelijk weer 
gaan bloemschikken, het directe gevaar van corona leek geweken.
Er waren 22 deelnemers die we verdeeld hebben in twee groepen 
van 11 personen. Een groep in de ochtend en een groep in de mid-
dag.

Het eerste stuk van dit jaar is een wit winterstuk geworden met 
witte bloemen en witte bolletjes. Vol trots gingen alle deelnemers 
met een mooi stuk naar huis.

Het was een gezellige dag voor ons als begeleiders en we zien weer 
uit naar de volgende bijeenkomst op 13 april. Het thema van die 
bijeenkomst is Pasen.
De laatste bijeenkomst staat nu gepland op 11 mei en dan zit het 
bloemschikken er alweer op. In oktober hopen we weer met een 
nieuwe serie bijeenkomsten te starten maar hier komt natuurlijk 
nog een bericht van in De Cirkel.

Groet namens de begeleiders, Yvonne Jansen

Rectificatie foto 
Pieter Cornelisssen
de Cirkel maart

De foto van het schilderij van 
Pieter Cornelissen, docent Kunst-
beschouwing is geschilderd door 
Doreth van der Zwalum en niet 
van der Zwaluw. 

Onze excuses voor deze fout.
Redactie Cirkel
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Het Nieuwe Fietsen was een groot 
succes!

Op 9 maart jl. was het dan eindelijk zover: na twee keer annuleren 
door corona kon de middag over het Nieuwe Fietsen dan toch 
eindelijk plaatsvinden.
De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Beuningen, 
Veilig Verkeer Nederland en de VvSB. Er waren 32 belangstellen-
den..

Er zijn veel verschillende regels waar je wel en niet mag fietsen, ook 
met bijv. een scooter, Wanneer mag je op het fietspad en wanneer 
op de weg? Wanneer ben je voetganger en wanneer een bestuurder?
Ook werd aandacht besteed aan het gebruik en onderhoud van de 
e-bike. Zo mag de accu niet de hele nacht onder stroom staan; deze 
wordt namelijk ontzettend warm waardoor er brand kan ontstaan.

Op deze middag kwam tevens de vraag van meerdere deelne-
mer(sters) naar voren of er ook een opfriscursus voor de auto 
georganiseerd kan worden.
Momenteel bekijken we of dit weer met de gemeente en Veilig 
Verkeer Nederland geregeld kan worden.

Alles bij elkaar was het een heel leerzame middag!

Geert Benders

Dagreis donderdag 2 juni 2022 
Nationaal Park De Biesbosch    
     
De Biesbosch - ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 – is 
een uniek landschap, een kletsnatte doolhof vol kreken, eilanden en 
wilgenbos. 
U bezoekt het Biesbosch MuseumEiland, maakt een boottocht door 
de Biesbosch en bezoekt het mooie vestingstadje Heusden. 

Programma 

Om 8.30 uur vertrek vanaf de RK Kerk Beuningen naar het Bies-
bosch MuseumEiland in Werkendam. Daar aangekomen wordt 
u getrakteerd op koffie/thee met gebak. Daarna kunt u op eigen 
gelegenheid het museum bezoeken. 

Rond het middaguur vertrek naar Drimmelen. Hier gaat u aan boord 
voor een tocht door het prachtige natuurgebied Nationaal Park De 
Biesbosch. Aan boord geniet u van de Beverlunch, een uitgebreide 
koffietafel met kroket. 

Na de boottocht vertrek naar Heusden, een bezienswaardig en 
historisch stadje. Het heeft  zware verwoestingen ondergaan in de 
Tweede Wereldoorlog en is vanaf 1968 prachtig in de oorspronkelij-
ke stijl gerestaureerd. 
Voordat we naar huis gaan krijgt u nog een goed verzorgd driegan-
gendiner aangeboden. 
Om ca. 20.30 uur bent u terug in Beuningen. 

Aanmelden: bij voorkeur via e-mail 
voor 20 april a.s. bij 
Marian Bijloo,
mbijloo51@gmail.com,
telefoon 06 2536 606 37. 

Vermeld bij de aanmelding duidelijk 
uw naam, adres, telefoonnummer en 
lidnummer. 

Deze dagreis bieden wij u aan voor de 
prijs van € 70,00 voor leden van een van de 
seniorenverenigingen in de gemeente Beunin-
gen en € 75,00 voor niet-leden. Betalen voor 
10 mei 2022 via bankrekeningnr. NL61 RABO 
0101 7928 91 t.n.v. Vereniging van Senioren 
Beuningen, afd. Reizen.

Let wel: aanmelding is eerst geldig 
nadat u zich per e-mail hebt aange-
meld én uw betaling is ontvangen op 
bovenvermeld rekeningnummer. 

Een reis- en/of annuleringsverzeke-
ring dient u desgewenst zelf – via uw 
bank of verzekeringsinstantie - af te 
sluiten. 
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Ledenadministratie
Nieuwe leden: Dhr. E. Smits,  Mevr. S. 
Smits-Reuvers

Overleden: Dhr. T. van Loveren,  Mevr. 
A. Melssen

Wij wensen de familie veel sterkte toe 
met het verwerken van hun verdriet bij 
het verlies van hun dierbare.

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

Donderdag
14.00 UUR
Tref-en-Doe-middag
(voorheen de inloop) 
Kloosterhof 

14.00 UUR
Biljarten
Kloosterhof

20.00 UUR
Bridge
Kloosterhof

Vrijdag
10.00 UUR
Fitvoetbal
WVW-veld

10 april
11.00 UUR
Paasbrunch
Kloosterhof

12 april
19.00 UUR
Paasstukjes maken
Kloosterhof

13 april
10.00 UUR
Paasstukjes maken
Kloosterhof

Wekelijkse activiteiten / Agenda

10.00 UUR
Wandelen
Kloosterhof

20 april
13.00 UUR
Info Tref-en-Doe-
middag
Kloosterhof

24 april
Vijfdaagse reis 
Valkenburg

03 mei
09.30 UUR
Koos’ fietstochten
Kloosterhof

04 mei
10.00 UUR
Wandelen
Kloosterhof

06 mei
Mindervalide-dag
Kloosterhof

11 mei
14.00 UUR
Algemene ledenver-
gadering
Kloosterhof

Algemene 
ledenvergadering
Onze Algemene ledenvergadering 
willen we houden op woensdag 11 mei 
in De Kloosterhof in Weurt. Noteer 
deze datum alvast in je agenda. Meer 
info volgt in de volgende Cirkel.

Vrijwilliger worden??!!
Vele organisaties in ons land bestaan bij de gratie van voldoende 
vrijwilligers. Dit geldt evenzo voor onze 50+ Vereniging Weurt. 
Voor al onze activiteiten, en dat zijn er nogal wat, is de inzet 
van personen die hun diensten vrijwillig aanbieden van groot 
belang. Vanzelfsprekend worden vele zaken vanuit het bestuur 
geregeld maar het kunnen beschikken over voldoende vrijwillige 
inzet is een absolute must. Als bestuursleden vragen wij of je je 
beschikbaar zou wil stellen voor dit doel. Wij nemen je dan op in 
een poule van vrijwilligers die wij kunnen raadplegen om zich 
incidenteel dan wel structureel voor de vereniging en haar leden 
in te zetten. Per keer kun je aangeven of je beschikbaar bent of 
niet. Het leidt dus niet tot directe verplichtingen. Met jullie extra 
inzet zal het plannen van activiteiten belangrijk toenemen. 

Opgeven kan bij onze secretaris, Annemie Smits.   

http://www.50
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Tref-en-Doe-
informatiemiddag 
(voorheen inloop)
Eind vorig jaar waren wij van plan de 
inloop, die elke donderdagmiddag in De 
Kloosterhof wordt georganiseerd, om te 
vormen naar een Tref-en-Doe-dag. Een 
activiteit die meer past bij de ontwik-
kelingen van deze tijd. We wilden een 
open dag ter informatie en deze stond 
toen voor november gepland. Helaas 
gooide een hernieuwde lockdown roet 
in het eten. 

Het was dus enkel uitstel want voor 
woensdag 20 april aanstaande staat 
deze Open Dag opnieuw op het 
programma. Wij nodigen iedereen uit 
om naar De Kloosterhof te komen. De 
Open Dag begint om 13.00 uur en loopt 
door tot 16.00 uur. Koffie en thee staan 
zoals altijd gratis voor u klaar. Tijdens 
deze Open Dag laten wij zien wat er 
de komende tijd extra te beleven zal 
zijn. Aan het huidige programma op 
de donderdagmiddag worden nieuwe 
activiteiten toegevoegd. Hierbij moet je 
denken aan sjoelen, bridgen, biljarten, 

koersbal, darten en actief met wol. 
Gedurende bepaalde perioden van het 
jaar worden hier thema-activiteiten aan 
toegevoegd zoals wenskaarten maken, 
vogel- en insectenhuisjes maken, dia-
mant painting, schilderen, een mozaïek 
maken, glas-in-lood/tiffany maken, 
bloemschikken, patchwork etc. Deze 
thema’s kunnen worden gehouden op 
donderdagmiddag maar ook op andere 
dagen en/of avonden. Met deze extra 
reuring hopen wij vele nieuwe gezich-
ten te zien, ook van onze jongere leden. 
Dit is dan ook een van de redenen om, 
indien gewenst, naar de avonden uit te 
wijken. 

Wij hopen en gaan er eigenlijk ook 
wel vanuit dat je 20 april in je agenda 
reserveert voor een bezoekje aan deze 
Open Dag. Zijn er mensen die op deze 
middag niet kunnen, neem dan contact 
met ons op zodat wij een afzonderlijk 
moment kunnen afspreken. Alle leden 
van onze vereniging en ook niet-leden 
uit Weurt zijn op deze middag van harte 
welkom. 

Je komt toch ook?!

Weer niet...
Nergens wordt er meer over het weer 
gekletst dan in Nederland. Je hoeft 
maar iemand tegen te komen of een 
praatje in een winkel te maken en het 
gaat over het weer. Het weer beheerst 
ons dagelijks leven veel te veel. We 
hebben een heleboel weermannen en 
-vrouwen en ze hebben allemaal hun 
eigen waarheid. In de 16e eeuw was er 
een wet die zei dat weersvoorspellers, 
vaak vrouwen, als heksen ter dood 
moesten worden gebracht. Omdat ze 
er te vaak naast zaten misschien? Als 
een boer dampen zag opstijgen uit het 
moeras probeerde het ‘moerasvrouwtje’ 
de mensen het water in te lokken. Een 
wulps moerasvrouwtje misschien wel.

Als zwaluwen laag vlogen was er regen 
op komst. Kippen konden het weer 
voorspellen door hun gedrag en als er 
onweer op komst was joegen de boeren 
de kippen weg door een ezelskop op het 
dak te zetten of een uil tegen de schuur 
te spijkeren. Vooral de zwaluw was de 

meteoroloog van de boerderij.
Tegenwoordig zijn er satellieten, son-
des, regenbuisjes en wat al niet meer. 
En vaak klopt die weersverwachting 
ook niet; of de bui valt niet of hij  is 
feller dan verwacht en bovendien op 
een ander tijdstip. En daar was ik dus 
het slachtoffer van. De bui kwam te 
vroeg en was heviger  dan verwacht. De 
moderne weerman of -vrouw kan maar 
beter de oude methodes gebruiken. Er 
lopen bijvoorbeeld genoeg ezelskoppen 
rond om op het dak te gooien. Dieren 
zijn in de weersvoorspelling misschien 
wel betrouwbaarder dan mensen! Nat 
kwam ik thuis, en om aan te geven 
hoe nat en in welke gemoedstoestand: 
zeiknat! Hoezo Buienradar of Weer.nl. 
Ik ga een kip kopen! 

Ton Zwartjes

“Een wulps moerasvrouwtje misschien wel”
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Herdenking oorlogs-
slachtoffers 4 mei 
Op 4 mei houden we traditioneel de herdenking van 
de oorlogsslachtoffers. Zeer actueel deze dagen. 
Een parallel van de inval in Oekraïne en die van 
nazi-Duitsland in 1940 is snel gemaakt. 

En zoals altijd zijn de burgers ook hier het grootste 
slachtoffer. Letterlijk helaas. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog moesten 950 mensen evacueren uit Weurt. 
Heel klein, maar ook hier mensen die ontheemd 
werden. Ook in Weurt waren oorlogsslachtoffers zoals 
de herdenkingsplaquette in de kerk ons laat zien. Niet 
te vergelijken met de schaal waarop zoals in Oekraï-
ne, Syrië en andere conflicthaarden in de wereld maar 
voor een klein dorp als Weurt toen had het een grote 
impact. 

Bombardementen en 
beschietingen in en op ons 
land, het is nog maar 77 
jaar geleden en er zijn nog 
genoeg mensen die het 
hebben meegemaakt. Nu 
de gevolgen van oorlogs-

handelingen zo actueel en dichtbij zijn, beangstigt dit 
iedereen. We voelen nu ook echt mee. 

Blijven herdenken helpt, blijven herhalen helpt en 
bewustwording helpt zeker. Hierna kunnen we met 
recht onze vrijheid vieren, vrijheid die we op 5 mei 
vieren maar die niet vanzelfsprekend is en die be-
vochten is ten koste van veel slachtoffers. 

Speciaal herdenken wij de slachtoffers van oor-
logsgeweld van wie de namen vermeld staan op het 
monument in het portaal van de Sint Andreaskerk in 
Weurt.

Deze herdenking vindt plaats op woensdag 4 mei a.s. 
om 10.00 uur in de kerk te Weurt. Wij willen u van 
harte uitnodigen om bij deze herdenking aanwezig 
te zijn. Pastor Ruud Roefs en burgemeester Daphne 
Bergman houden een toespraak. Scouting Weurt legt 
bloemen bij de plaquette en bij het kindermonument 
op de begraafplaats. Het koor Our Choice zal tijdens 
deze herdenking de muziek verzorgen. Na de herden-
king is er gelegenheid tot napraten met koffie/thee op 
de pastorie. 

Ton Zwartjes i.s.m. Comité 4 en 5 mei

Vijfdaagse reis naar 
Valkenburg 
De voorbereidingen voor de vijfdaagse reis naar 
Valkenburg zijn klaar! We hebben voor Zuid-Limburg 
een mooi programma kunnen samenstellen, met voor 
ieder wat wils. We gaan naar hotel Riche vlakbij het 
centrum. ‘s Avonds is er entertainment in het hotel. 
De coronamaatregelen zijn gelukkig van de baan dus 
er zijn geen belemmeringen meer voor een mooie reis. 

We vertrekken op zondag 24 april en stappen om 08.30 uur op 
in Beuningen, bij de kerk. In Weurt vervolgens om 08.35 uur 
op het Dorpsplein, en om 08.45 uur bij de COOP. 

De kofferlabels en het programma worden ongeveer een week 
van tevoren bij de deelnemers thuisgebracht. De bus zit niet 
helemaal vol dus als er nog belangstelling is voor een tweeper-
soonskamer, neem dan contact op met Henk van Bergen, tel. 
024 6772881 / 06 42251293.

“De burgers zijn ook hier het grootste 
slachtoffer”
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Puzzel - Woordzoeker 8.3

De bij deze prijzen behorende cadeaubonnen worden thuis afgegeven.

1e prijs van €10,00 2e prijs €7,50 3e prijs €7,00

BLOEMENHUIS CORYAN
Geerstraat 23A Winssen

Tel: 0487-525522
www.bloemenhuiscoryan.nl

Carla Holleman 
De Uilenburg 8 te Ewijk 

Marijke de Haan 
Bongerdstraat 13 te Beuningen

Henk de Bock
Fagot 6 te Ewijk

AMOR
ARBEIDERSWIJK

BERNINI
BOOG

CAPITOOL
CIRCUS VARIANUS

HOOFDSTAD
IJSJE

ITALIE
KOEPEL
KUNST
LAZIO

MARKTHALLEN

METRO
MICHELANGELO
MONTE MARIO

MONTI
MOZAIEKEN

MOZESFONTEIN
MUSEA

NAUWE STRAATJES
PALAZZO FARNESE

PAUS
PIAZZA NAVONA
PIAZZA VENEZIA

PIETA

PORTA MAGGIORE
PORTA PIA

RIPA
SAN NICOLA

SENATORENPALEIS
SINT-PIETERSPLEIN
SPAANSE TRAPPEN
STADIO DEI MARMI
STADIO OLIMPICO

STAZIONE TERMINI
TEMPEL VAN VESTA

UNIVERSITEITEN
VIA APPIA ANTICA

Wanneer alle woorden kris kras binnen de puzzel zijn weggestreept, blijven er een aantal letters over. Wan-
neer u deze in de leesrichting achter elkaar zet levert dit de oplossing op. Deze oplossing  heeft alles te maken 

met de wonderschone Italiaanse hoofdstad. Een hele uitdaging dit maal.  
De oplossingen voor puzzel 8.3 dienen uiterlijk 16 april 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 8.2, met als oplossing culturele hoofdstad, leverde 84 goede oplossingen op. 

      WOORDZOEKER     8.3      

                     

S Z P U N I E L P S R E T E I P T N I S I 

T N I L V N P A M O R N R I C T N A I T P 

A M A U N I V E R S I T E I T E N E N A O 

D I Z U E M T I T B B R R K P A L O L D R 

I C Z T W R O R A E E C A P E A L A M I T 

O H A E O E A Z R A U I A M P I Z I N O A 

O E N A N T S N E S P R D N E Z A E E D M 

L L A L B E I T V S T P E E O T L Z A E A 

I A V O O N V A R E F R I F R L N T O I G 

M N O C I O R A S A O O A A A S S O P M G 

P G N I Z I T N Z T A R N H A D W A M A I 

I E A N A Z A I A Z N T T T F N T IJ E R O 

C L J N L A S N P E A K J O E R T S K M R 

O O U A P T E U S A R I O E O I U I N I E 

A S N S IJ S J E A A C H P P S M N U C U S 

K O E P E L T E M P E L V A N V E S T A K 
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