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Dit is de eerste Cirkel van 2022 en meteen
ook de eerste Cirkel van de nieuwe opmaker
Vormmeesters. De verwachting is dat u steeds
meer de hand van de nieuwe opmaker zult
gaan ervaren in de komende nummers van
ons onvolprezen seniorenblad.
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Vormmeesters kon meteen flink aan de slag met de
presentaties van alle gemeentelijke politieke partijen.
Compleet met tekst, foto en logo. Tekst en beeld moeten ons motiveren om in ieder geval te gaan stemmen
en mogelijk zit er ook een verhaal bij dat het maken
van de juiste keuze vergemakkelijkt. Eigenlijk kan het
alleen maar beter worden. Alle partijen dragen ons,
senioren, een warm hart toe, zo lijkt het. Hoewel het

woord ‘senior’ of ‘oudere’ niet voorkwam in de programma’s van de colleges van B&W in de afgelopen acht
jaar, mogen we ons nu toch echt verheugen op specifieke aandacht voor met name zorg en wonen. Elke partij
blijkt onze wensen te kennen. Dus: zorg dat uw stem niet verloren gaat. De partijen rekenen op ons en wij
mogen dus op hen rekenen.

“Alle partijen dragen ons, senioren, een warm hart toe, zo lijkt het.”
Intussen vinden er ook verschuivingen plaats binnen
de seniorenvereniging zelf. Met name in Beuningen.
Nadat zich een haast volledig nieuw bestuur heeft
gevormd vindt Ine Kemna dat het moment is aangebroken dat zij zelf mag/kan vertrekken als redacteur
Beuningen van De Cirkel. De vereniging en De Cirkel
zijn haar veel dank verschuldigd en ons leek een
interview met deze kleurrijke dame wel op zijn plaats.
Als we de woorden van Gerard Gradussen, de nieuwe
voorzitter van de seniorenvereniging Winssen, en
van Bert Peters, secretaris van de seniorenvereniging
Ewijk mogen geloven, ziet het ernaar uit dat de
zomeractiviteiten voor senioren dit jaar gezamenlijk
vanuit alle vier de dorpen opgezet en uitgevoerd gaan
worden. Daartoe is door alle verenigingen besloten.
Een geweldig voornemen en wellicht een verdere
stap in de onderlinge samenwerking van de vier
Beuningse dorpen. Dat belooft dus een actieve en
mooie zomer te worden. En dat allemaal onder de vlag
van een nieuw college van B&W waarvan we nu al
weten dat dat college extra zorg en aandacht zal gaan
schenken aan de senioren. Het zou zo maar kunnen
zijn dat deze speciale editie van De Cirkel daartoe
bijgedragen heeft.
Ik wens u een informatieve en prettige leeservaring
toe.
Chris Zaad
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Even voorstellen…
Beuningen Nu & Morgen (BN&M) is een politieke partij, met leden van jong tot
ouder, die midden in de Beuningse samenleving staan. We zijn bekend in alle vier de
kernen en makkelijk benaderbaar voor onze inwoners. We weten wat er leeft en speelt,
we zijn een echte lokale partij en komen op voor de lokale belangen!

Gezondheid en Zorg

Het is belangrijk dat onze inwoners de hulp krijgen
die zij nodig hebben. Wij zetten in op tijdige signalering en preventie zodat de juiste zorg op tijd aan de
betreffende inwoners gegeven kan worden door het
Sociaal Team van de Gemeente Beuningen.
Grote waardering hebben wij voor de activiteiten van
de Seniorenvereniging en de Stichting Perspectief
zoals het Alzheimercafé en de ondersteuning van
mantelzorgers. Deze initiatieven zijn ontzettend
belangrijk voor de leefbaarheid en sociale verbondenheid. BN&M ondersteunt deze organisaties waar dit
mogelijk is!

naar speciale woonvormen voor ouderen zoals ‘de
Knarrenhof’.

Tot Slot...

Natuurlijk willen wij een zelfstandige Gemeente
Beuningen blijven. Een overheid die dicht bij onze
inwoners staat en eenvoudig te bereiken is. Dat verdienen de inwoners van onze mooie dorpen Weurt,
Beuningen, Ewijk en Winssen!

Sport en beweging zijn belangrijk voor onze oudere
inwoners, dat komt de gezondheid en de vitaliteit
ten goede! Dit willen wij blijven faciliteren. Zo is
de vernieuwing van ‘de Lèghe Polder’ één van onze
prioriteiten.

Bouwen en Wonen

De komende jaren zullen er veel nieuwe woningen
gebouwd worden. Wij streven naar voldoende (huur)
woningen voor starters én senioren. We kijken ook

Beuningen
is een mooie
gemeente
met goede
voorzieningen
voor haar
inwoners.
D66 Beuningen wil deze voorzieningen
dan ook in stand houden en als dat
nodig is verbeteren. Daarom wordt er in
2025 een nieuw zwembad aan de Ooigraaf geopend met een verwarmd bad
waarvan de bodem beweegbaar is. Ook
willen wij dat het verouderde dorpshuis
de Lèghe Polder nieuw gebouwd wordt.
Elk dorp moet voor haar ouderen de
voorzieningen op pijl hebben.
D66 heeft een positief mensbeeld en
gaat uit van het vermogen van mensen
om hun eigen leven in te richten. Verreweg de meeste mensen, ook senioren,
zijn daartoe prima in staat. Sommigen

kunnen dat echter niet of niet meer.
Zij moeten door de overheid geholpen
worden. Bijvoorbeeld door passende,
betaalbare en beschikbare zorg.
Op dit moment is 40% van onze
inwoners ouder dan 50 jaar. Het totaal
aantal levensloopbestendige woningen,
denk aan appartementen en woningen
met alle voorzieningen op de begane
grond, is op dit moment 15% van de
totale woningvoorraad. Daarom gaan
we extra inzetten op het bouwen van
veel meer levensloopbestendige woningen. Zo creëren we doorstroming. D66
Beuningen wilt bouwen in de kernen
van dorpen zodat de zorg en (sociale)
voorzieningen om de hoek aanwezig
zijn. Voorbeeld hiervan is het onlangs
gerealiseerde appartementencomplex
Smederij. Betaalbaar en dichtbij het
centrum.

Ten slotte pleit D66 ook
nog voor meer groen en
veilige oversteekplaatsen.
Heeft u ideeën of wilt u met
ons in contact komen? Schrijf
naar info@D66beuningen.
nl of door uw brief te sturen
naar Tintel 15 6641 RS
Beuningen.
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Bouwen, Vitaliteit en Veerkracht is de titel van het
verkiezingsprogramma van de VVD Beuningen.
Hiermee richt de partij zich met name ook op de
senioren in de gemeente Beuningen.
Op de eerste plaats van de
lijst staat lijsttrekker Karin
van den Heuvel (foto) uit
Weurt. Karin heeft zich
de afgelopen vier jaar
voornamelijk ingezet voor
het verbeteren van de
luchtkwaliteit, de geweldige
wijkhelden, het onderwijs
en de herziening van het
sociaal domein.
Op twee staat raadslid
Erwin Rengers. Erwin is al
sinds 2009 actief voor de
VVD in Beuningen. Voor de
komende raadsperiode gaat
Erwin zich inzetten voor
onder andere woningbouw.
Bouwen heeft bouwen een
hoge prioriteit.
Op drie staat Guido
Woutersen. De ruimtelijke
ontwikkelingen hebben zijn
bijzondere aandacht. Guido
vindt dat onze gemeente
moet kunnen groeien en
dat er waar mogelijk met
minder regels gewerkt kan
worden.
Plek vier is voor de 22-jarige
student rechten Sophie

Torenbeek. Zij gaat zich
richten op veiligheid. Een
van haar doelen is een derde
BOA.
Op de vijfde plaats staat Ger
Loeffen (Weurt 1950). Het
welzijn van de inwoners van
de gemeente Beuningen
staat bij Ger voorop met
bijzondere aandacht voor
het welzijn van senioren.
De Weurtse Petra Janssen
(45) staat op plek 6. Onderwijs, vergroening, duurzaamheid en gezondheid
staan hoog in het vaandel
van Petra.
Ondernemer Arnold Hakse
staat als zevende genoteerd.
Zijn interesse gaat uit naar
de energietransitie, ook binnen de gemeente Beuningen
een belangrijk thema.
Richard Torenbeek is
ondernemer in Beuningen.
Zijn hart ligt bij het
ondernemerschap en het
ontwikkelen van nieuwe
maatschappelijke initiatieven.

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE
Wordt Beuningen een senior-vriendelijke gemeente?
Debat met alle lijsttrekkers van de gemeente Beuningen
24 februari 2022 - In Theater De Molen
Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom.
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CDA Beuningen staat pal voor senioren
Het CDA heeft mij als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Mijn naam is Agnes Meijer. Ik woon al 35 jaar met mijn man
in het mooie Beuningen. We hebben 3 kinderen en inmiddels 4 kleinkinderen.
Ik heb jaren gewerkt als groepsleerkracht in Warnsveld en Amsterdam en later
als invalkracht in Beuningen.
CDA Beuningen staat pal voor de senioren. Het
aantal ouderen in Beuningen neemt snel toe en zij
worden steeds ouder. Met het ouder worden neemt
de kans op eenzaamheid en de vraag naar zorg toe.
Senioren hebben dan ook een belangrijke plek in ons
verkiezingsprogramma.

Wat wil CDA Beuningen?

Senioren moeten gehoord en betrokken worden.
Wij hebben ons oor bij hen
te luister gelegd. En daarom
willen wij woonvormen
voor jongeren met ouderen
en we willen oud en jong
verbinden door bijvoorbeeld
buddy-projecten. Er moeten
meer geschikte woningen voor
senioren komen, zoals appartementen en bungalowtjes.
Iedereen krijgt de zorg die hij

of zij nodig heeft; een kwalitatief goede en betaalbare
zorg en ondersteuning via de Wmo.
Een goede ruimte om elkaar te ontmoeten is noodzakelijk om eenzaamheid te voorkomen. Daarom
gaan we voor de bouw van een nieuw dorpshuis in
Beuningen.
Diverse verenigingen spelen een belangrijke rol bij
het welzijn van ouderen. Deze verdienen aandacht en
ondersteuning.
We maken ons sterk voor de gezondheid en het
welzijn van senioren.
Wilt u meer weten?
Ons volledige verkiezingsprogramma kunt lezen op www.
cda-beuningen.nl.
U kunt mij ook mailen: agnesmeijer13@gmail.com
Agnes Meijer, lijsttrekker CDA

GroenLinks, ‘Samen Leven in Beuningen’.
GroenLinks heeft
drie zetels in onze
gemeenteraad en
maakt sinds maart
2020 deel uit van de
coalitie die het College van Burgemeester
en Wethouders vormt.
De belangrijkste waarde voor GroenLinks is het
beste te omschrijven als ‘Samen Leven’. Samen leven
doen we met ons allen, niemand wordt uitgesloten,
iedereen heeft een eigen plaats. Daarbij realiseren
we ons terdege dat ‘Samen Leven’ van twee kanten
komt. Mensen dragen bij aan de samenleving en de
samenleving draagt bij aan mensen, en dat moet
ook zo. Voor GroenLinks is het vanzelfsprekend dat
we willen samenleven in een gezonde, duurzame en
veilige omgeving. Niet alleen vandaag, maar ook in
de toekomst.

In deze moeilijke coronatijden vinden wij, zeker
voor senioren, onderwerpen als eenzaamheid en
ondersteuning van mantelzorgers heel belangrijk,
initiatieven om hier iets aan te doen ondersteunen
we van harte. Lokaal beleid op gebieden als wonen,
zorg, welzijn, werk, inkomen, cultuur en sport willen
we zoveel mogelijk samen met betrokken inwoners
ontwikkelen. Belangrijk vinden we dat er in ieder
dorp een sociaal inlooppunt komt waar mensen
met allerlei vragen terecht kunnen, niet iedereen
is digitaal even vaardig. Daarnaast vinden we een
onderzoek naar renovatie of
nieuwbouw van de ‘Leghe
Polder’ een goed en duurzaam idee.
Frans Houben
Lijsttrekker GroenLinks
Beuningen

In Beuningen staan we voor de kernwaarden verbinding, betrokkenheid en ‘een mooi plekje’. We willen
werken aan een Beuningen waar we solidair zijn, in
fijne wijken goed kunnen samenleven, elkaar kunnen
ontmoeten, oog hebben voor iedereen en voor elkaar
zorgen.
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SP Beuningen
In 2018 deed de SP voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Beuningen.
Tot onze vreugde was dit gelijk een succes: we bemachtigden maar liefst twee zetels voor de
raadsperiode t/m 2022. In deze periode hebben we volgens onze kernwaarden opgetreden op
die gebieden die voor ons essentieel zijn.

Wat hebben we gedaan?

We hebben gepleit voor meer sociale huurwoningen
en betaalbare koopwoningen.
We hebben ons ingezet voor de bewoners van de
Groene Heuvels, die uiteindelijk helaas toch uitgezet
zijn.
We hebben ons verzet tegen bezuinigingen in de
zorg en ons sterk gemaakt voor een betere schuldhulpverlening. We hebben voortdurend gepleit voor
meer inspraak van de bewoners bij de plannen mbt
windmolens. We hebben actie gevoerd tegen bezuinigingen in het OV en het halveren van het aantal
ritten van lijn 5. Tot slot hebben we ons ook wat
betreft de openbare veiligheid erg kritisch opgesteld
en hebben we de begrotingen en uitgaven die jaarlijks
voorbij kwamen kritisch bekeken.

Wat zijn onze plannen?

We willen dat het percentage sociale huurwoningen
binnen het Panorama 2040-beleid omhoog gaat
naar 30% en dat de zorggelden ook echt voor de zorg
gebruikt worden. We hebben voorstellen voor armoedebestrijding. We gaan voor een betere toegankelijkheid van het onderwijs en meer sport en beweging,
vooral voor kinderen. We zijn voor duurzaamheid en
willen dat uitbreidings- en vestigingsvergunningen
voor bedrijven daarop getoetst worden. En m.b.t.
de mogelijke herindeling zullen we ons weer hard
maken voor inspraak van de inwoners.

Jos Swartjes
fractie voorzitter SP en lijsttrekker

Partij van de Arbeid: Gelijke Kansen
De inzet van de Partij van de Arbeid in de raad van onze mooie gemeente
Beuningen blijft van groot belang. Om het leven in Beuningen nog aangenamer te maken, willen we de komende jaren een aantal zaken realiseren.
In de eerste plaats moeten er voldoende -vooral betaalbare- woningen
worden gebouwd voor onze jongeren en senioren. In alle kernen
worden dan voldoende sociale
huurwoningen aan de voorraad
toegevoegd.
Wij zien erop toe dat in de regio
de juiste woningen op de goede
plekken komen. Met voldoende
levensloopbestendige woningen zo
dicht mogelijk bij de voorzieningen
zoals winkels en openbaar vervoer.
Het wordt steeds duidelijker dat wij
op lokaal niveau veel werk moeten
maken van de energietransitie. De
plannen worden uitgevoerd met
veel aandacht voor de betaalbaarheid van deze plannen voor onze
inwoners met een smalle beurs.
Het opknappen van de wijk de Vordingen in Ewijk wordt momenteel
in samenspraak met de bewoners
voorbereid. De start is voorzien
vanaf 2022. Ook in Beuningen
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en Weurt zijn wijken die aan een
opknapbeurt toe zijn. De komende
jaren worden er voor deze wijken
plannen voorbereid en opgestart.
De PvdA wil veel aandacht voor
bestaanszekerheid van de zwakkeren in onze samenleving door de
uitvoering van alle gemeentelijke
taken in het Sociaal Domein kritisch te volgen.
Tot slot: wij hebben te maken met
een toenemende vergrijzing van
onze samenleving in Beuningen.
Dit leidt tot bloeiende en actieve seniorenverenigingen. Wij stimuleren
en, faciliteren deze verenigingen
graag.
Stem sociaal, kies PvdA.
Sijmen Versluijs
Lijsttrekker PvdA
Beuningen

BEUNINGEN

Agenda/ Wekelijkse activiteiten
02-02

Zondag		

10:00-12:00

10:00-12:00

Cursus Kunstbeschouwing (groep 2)
De Lèghe Polder

Inloophuis
De Lèghe Polder

04-02

Maandag		

13:30-16:00

10:00-11:30

Digitaal steunpunt ouderen
De Lèghe Polder

Fit-hockey
De Schoenaker
10:00-12:00

07-02

Inloophuis
De Lèghe Polder

10:00-12:00

13:00

Cursus Kunstbeschouwing (groep 3)
De Lèghe Polder

Biljarten
De Lèghe Polder
13:00-15:00

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

09-02

Cursus Engels gevorderden
De Lèghe Polder

10:00-12:00

13:15-17:00

Cursus Spaans
De Lèghe Polder

13:30-15:30

Donderdag		

Cursus Kunstbeschouwing (groep 1)
De Lèghe Polder

Koersbal
De Tinnegieter
Cursus Engels gevorderden
De Lèghe Polder

15-02
13:30-16:00

Digitaal steunpunt ouderen
De Lèghe Polder

Dinsdag		
09:30-11:30

16-02

Schilderen
De Lèghe Polder

10:00-12:00

10:00-12:00

Cursus Kunstbeschouwing (groep 2)
De Lèghe Polder

Inloophuis
De Lèghe Polder
10:00-12:00

21-02

Walking-voetbal
Beuningse Boys

10:00-12:00

13:00

Cursus Kunstbeschouwing (groep 3)
De Lèghe Polder

Biljarten
De Lèghe Polder
19:00-21:00

Italiaans taal en cultuur 1
De Lèghe Polder

23-02
10:00-12:00

Cursus Kunstbeschouwing (groep 1)
De Lèghe Polder

15:45-17:45

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
10:30-12:00

Inloophuis
De Lèghe Polder
WIJZIGINGEN I.V.M. CORNAREGELS PROBEREN WE ZO ACTUEEL MOGELIJK
BIJ TE HOUDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.SENIORENBEUNINGEN.NL
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De redactie ontving deze brief van een senior-lid
uit Beuningen naar aanleiding van de cover van het
kerstnummer. Omdat we dat niet vaak meemaken willen
we deze plaatsen. Al was het alleen maar, omdat de senior
nog over De Nestor spreekt.
L.S.

Wat een leuk voorblad heeft de
“Nestor” deze maand. Mijn compliment aan de programmeurs
en ontwerpers van dit blad. Zelf
heb ik dit blad zien groeien daar
ik sinds februari 1988 ingeschreven sta bij de Katholieke Bond
van Ouderen in Beuningen en
naadloos ben overgeschreven
naar de huidige Seniorenbond.
Met het verschil plotseling een
heel ander nummer te hebben
gekregen. Was apetrots op
mijn nr. 155 en kreeg er liefst 3
nummers voor!!
Herinner me heel goed de gele
verenigingbladen van weleer.
Hoewel ik met mijn 97 jaren veel
moeite heb met lezen en zelfs
een loep enz. niet veel effect
heeft, blijf ik toch met plezier
de ver- en ontwikkelingen in en
rond Beuningen volgen. De vra-

genlijst omtrent 50+ heb ik niet
beantwoord daar ik door mijn
slecht zicht de verhalen niet
meer kan volgen. Mijn kinderen
70+ pakken het, wanneer ze het
hier zien liggen.
De “Nestor” verschaft mij zelf
met zijn plaatjes en slogans
plezier en bezigheid. Knipt ze
uit en plakt het op vrienden- of
verjaardagskaarten waarmee
ik mijn tijd probeer zoek te
brengen. Sommige zijn leuk, o.a.
die van “pas op je rug”. Wanneer
je verder op zoek gaat vind je
aanvullingen bij andere advertenties in de zorg bijv. Zo krijg je
soms leuke resultaten.
Ook de landelijke streekplaatjes
die aangeven welke dorpskern
ter sprake is bekijk ik, maar van
Beuningen zelf heb ik nog niet
veel landelijks gezien. Is het hier
helemaal dicht gebouwd of heb
ik niet opgelet?
Was oorspronkelijk van plan
mijn lidmaatschap op te zeggen
maar mijn dochter wees mij op
het plezier dat ik met het knipwerk beleef. Ze zei: “Houdt het
maar aan. Het zou je spijten!”.
Dus bij deze nog veel succes
met ons aardige vereniging
en clubblad. Alle goeds voor
alle medewerkers en een nog
jarenlange voortzetting van de
Senioren Club.
Prettige feestdagen – Voorspoedig
2022
Hartelijke groeten en gelukwensen.
Een dankbaar lid!
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Nieuwe sponsor voor
het inloophuis
Het inloophuis De Schakel, in De
Lèghe Polder, is een huiskamer voor
alle senioren van Beuningen. Iedere
morgen (behalve op zaterdag) kan
een ieder hier terecht voor een kopje
koffie of thee. Om elkaar te ontmoeten en ‘n gezellig praatje te maken.
De afgelopen jaren heeft Albert
Heijn de kosten voor de koffie en
thee gesponsord, waarvoor onze
dank. Maar AH is eind 2021 hiermee gestopt.
Maar gelukkig hebben we in de heer
Kalkman van Jumbo Beuningen een
nieuwe sponsor gevonden die nu de
kosten voor de koffie/thee voor zijn
rekening neemt.
Dit is natuurlijk een prachtig gebaar
waarvoor wij de heer Kalkman van
Jumbo erg
dankbaar zijn. Want ondanks de
steeds stijgende prijzen kunnen wij
u de koffie en de thee dus gratis aan
blijven bieden.
We danken Jumbo voor dit sympathieke gebaar.
Geert Benders
VvSB

Mocht er iets wijzigen in uw situatie
of gaat u verhuizen wilt u dit dan
doorgeven aan Joke van Lith,
ledenadministratie VvSB,
tel. 06-24823804 of via mail:
ledenadmin@seniorenbeuningen.nl

BEUNINGEN

Vooraankondiging
72e Algemene
Ledenvergadering VvSB

80/90 jarigen: 1 november
tot en met 31 december
2021

De komende ledenvergadering is gepland op 31 maart om 13.30u in de Soos
van de Lèghe Polder

Mevr. W.J.H. van Wijk-Daam			
06-11-1941
Dhr. F.A. van Thiel				
09-11-1941
Mevr. T.G.J. Tonissen-Sep			
22-11-1931
Mevr. Cornelisse-Theunissen		
02-12-1941
Mevr. Wilting-Maassen			
05-12-1941
Mevr. Cokkie Bonté-Simonis			
16-12-1941
Mevr. Van Duijghuijzen-Teuwsen
19-12-1931

Het bestuur

Enquête muziek activiteiten
De Vereniging van Senioren Beuningen heeft een muziekcommissie. Deze commissie organiseert elk jaar muzikale
activiteiten bijvoorbeeld cursussen, lezingen, maar ook
andere activiteiten.
De voorbije 2 jaren hebben er, in verband met Corona, helaas
nauwelijks activiteiten kunnen plaatsvinden. Deze periode
heeft de commissie gebruikt om een enquête samen te stellen: daarmee willen we ideeën bij u ophalen, zodat we in ons
nieuwe aanbod goed kunnen aansluiten bij de wensen van de
leden van VvSB.
In de volgende Cirkel, via de Nieuwsflits en de website van
VvSB www.seniorenbeuningen.nl zullen we u de enquête
doen toekomen. Doe mee en laat van u horen.
De muziekcommissie

Het Nieuwe Fietsen
Veilig Verkeer Nederland gaat samen met de VvSB op een
middag een workshop Het Nieuwe Fietsen verzorgen. Deze is
bedoeld voor mensen met een elektrische fiets, om hier veilig
mee om te leren gaan.
Want er gebeuren regelmatig ongelukken met vooral senioren
op de elektrische fiets.
En we willen er in de zomer toch weer massaal op uittrekken.
Deze middag wordt gehouden op woensdag 9 maart, van
13.30 -15.30 uur, in De Lèghe Polder. Aantal deelnemers:
maximaal 30 personen.
Het wordt u, inclusief een kopje koffie/thee, aangeboden door
de gemeente Beuningen en de VvSB, en er zijn geen kosten
aan verbonden.
Aanmelden kan bij Geert Benders:
geertbenders1948@kpnmail.nl
of telefonisch: 06-19067401

Ledenadministratie
Nieuwe leden:

Mw. G. Broos-Poortman
Dhr. A. de Bruin
Dhr.R. van Heek
Mw. J.M.C. Speijers
Dhr. C.H.G. Rutten
Mw. A.H.J. van den Berg-Klaassen
Dhr. W.J.A. Leseman
Mw. M.M.F. Leseman-Hubers
Dhr. R.M.M. Dahlmans
Mw. M.J.W. Klaassen-Groenewald
2 nieuwe leden willen niet vermeld
worden.

Overleden leden:

Mw. H.W. Nijssen-Aalders
Mevr. M.H.Th. Moorman-Benders
Mw. M.J.C. van Elk-van Elk
Mw. I. Eimers-Brethauer
Mw. M.E. van Vugt-de Moei
Mw. D.M.W. Loermans-Budde
Mw. C.M. Willems-Peper
Mw. J.P. Ariëns
Dhr. H.J. Stevens
Dhr. J.H. Wolters
Dhr. B. ten Boer
Dhr. J.J. Sanders
Mw. C.M. Manders-Smits
Mw. J.P.H. de Haan-Boschman
Wij wensen de nabestaanden veel
sterkte bij het overlijden van hun
dierbare.
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“En opeens was ik het enige aanspreekpunt binnen de vereniging”
In de afgelopen vijf jaar waren er veel wisselingen in
het bestuur van de seniorenvereniging Beuningen.
Voorzitter Wil Penninx ging weg, twee beoogde
voorzitters trokken zich terug, drie penningmeesters
volgden elkaar op. Andere bestuursleden haakten af
of wilden geen nieuwe termijn. Een enkeling werd
mantelzorger. Dus kwam alles zo’n beetje terecht
bij Ine, secretaris van het bestuur. En dan gaat het
bij een vereniging met meer dan 1700 leden om vele
zaken. Ine als vraagbaak totdat nieuwe bestuursleden
ingewerkt waren. Het was zwaar maar Ine Kemna zou
Ine Kemna niet zijn als ze daaraan onderdoor zou zijn
gegaan. Ze had potdorie wel moeilijkere fases in haar
leven doorgemaakt. Bijvoorbeeld de periode dat ze als
alleenstaande moeder de touwtjes aan elkaar moest
knopen voor zichzelf en haar twee kinderen. Het was
economisch sowieso een moeilijke tijd. Een vaste
baan was moeilijk te krijgen.
Veelal ging het om tijdelijke aanstellingen. Tijdelijke baantjes in Velp, Westervoort en ten slotte in
Nijmegen. Via de sociale dienst kon ze de opleiding
medisch secretaresse afronden en na een tijdelijke
periode in het Radboudziekenhuis kon ze terecht bij
Sanquin, de bloedbank. Ze werd tot aan haar pensioen secretaresse bij de manager productie. Eindelijk
een vast inkomen, eindelijk een beetje onbezorgd
boodschappen doen met de kinderen. Niet iedere keer
in je achterhoofd maar hopen dat de wasmachine
het zou houden. Het einde van een pittige periode
die begonnen was nadat ze, zoals ze dat zelf zegt,
“weer aan wal was gegaan” vanaf het eiland Vlieland,
waar ze samen met haar tweede man een Ierse pub

was gestart. Een mooie tijd was dat. Veel livemuziek,
mooie Ierse balladen en veel gezelligheid in en aan
de bar. Iedereen kent nog wel de pakkende melodieën
van de Dubliners. “Een geweldige tijd, en een geweldig eiland”, zegt Ine. “Ik had het niet willen missen.”
Helaas hield de relatie geen stand.
De omzwervingen hebben haar ten slotte naar
Beuningen geleid. Naar het huurhuis waar ze nu nog
woont, aan de Pyloon. De huizen werden verhuurd via
Makelaar Verbeek in Nijmegen. Daar is ze, zoals dat
vroeger ging, meermalen persoonlijk naartoe moeten
gaan. Met een verklaring van het Radboudziekenhuis
dat ze een vaste aanstelling zou krijgen, mocht ze
het huis betrekken. Al met al is alles toch nog op zijn
pootjes terecht gekomen voor dit meisje uit Twente
dat na de lagere school van de nonnen naar de ULO
mocht. Dat kwam niet vaak voor bij meisjes, want
meisjes die gingen ‘leren’ werden oude vrijsters, zo
zeiden ze in Hengelo. Nou, dat pakte voor Ine dus
echt wel anders uit.
Chris Zaad

“Als je teveel leert word je een
oude vrijster”
Nieuwe redacteur Beuningen
Met ingang van het nieuwe jaar heeft er een wijziging
plaatsgevonden bij De Cirkel. De redactie voor het deel
van Beuningen gaat over van Ine Kemna (ook secretaris) naar Joke van Lith (ook ledenadministratie).
We moeten blijven putten uit een beperkt aantal
beschikbare vrijwilligers en dat valt soms niet mee.
In de vorige Cirkel stond een vacature voor Redacteur
Beuningen maar helaas heeft niemand gereageerd!
Gelukkig was Joke van Lith bereid deze taak op zich te
nemen, een nieuwe uitdaging.

bezig met de ledenadministratie; daarom is het het
beste om een achtervang te hebben. Dat gaat nu gebeuren en dat is heel goed.
De secretaris heeft voor haar functie al een ruim
takenpakket en ook voor haar is het dus prima dat dit
zo is opgelost!
Joke heeft er veel zin in om de pagina’s van het dorp
Beuningen samen met de lezers te vullen. Dus als u iets
te melden hebt, aarzel niet en schrijf een artikel. Omdat
veel activiteiten momenteel stilliggen is er daarover
niet veel te melden. Maar hebt u een leuke hobby of iets
te melden dat u met ons wilt delen, SCHRIJF!!!

Voor de ledenadministratie hebben we Mieke van den
Dobbelsteen bereid gevonden om dit over te gaan
nemen. In de loop van het jaar gaan we deze overdracht
Ine Kemna en Joke van Lith
regelen. Momenteel houdt zich slechts één persoon
10
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Theater de Molen
De Seniorenbios gaat hopelijk weer van start. De
volgende films staan op het programma.
Kaartjes kunnen besteld worden via de website:
Theater de Molen.nl
Theater de Molen organiseert in samenwerking met
VvSB de Seniorenbios.
Leden van de VvSB kunnen voor € 1,50 korting naar
de film. Entreekaartje is inclusief iets lekkers.

Le Grand Bain

vrijdag 18 februari 2022 | 14.00
film; komedie

In het gemeentelijk zwembad trainen Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry en anderen onder het gezag van Delphine. Samen voelen ze zich vrij
en nuttig. Ze gooien al hun energie in een discipline die voorheen eigendom
was van vrouwen, namelijk het synchroonzwemmen. Deze uitdaging zal hen
in staat stellen om de zin in het leven weer terug te vinden.

Fotoclub De Positieven
Elke tweede vrijdag van de maand komen de leden
van fotoclub “De Positieven” bijeen om onder leiding
van Peter Rovers het gemaakte fotowerk te bespreken.
Ook de technische kant van het fotograferen komt
hierbij aan bod. Daarnaast maakt de groep ongeveer
twee keer per jaar een uitstapje en wordt er gewerkt
aan thematische opdrachten.
Het werk van de leden is zeer uiteenlopend met
onderwerpen zoals stillevens, landschap, architectuur, en straatfotografie. Maar er komt ook abstracte
fotografie voor..
Het bespreken van het werk gebeurt altijd in opbouwende zin. Het is de bedoeling dat je leert van de
opmerkingen. We beginnen daarom altijd met wat
je mooi vindt aan de foto en pas daarna met wat er
misschien beter of anders had gekund. Vandaar onze
naam: de Positieven.
Bij ons is het geen wedstrijd wie de beste foto’s
maakt. Wij vinden vooral gezelligheid belangrijk maar
onze focus blijft bij de fotografie liggen.

Iedereen heeft een eigen stijl van fotograferen en een
voorkeur voor bepaalde thema’s waarvoor bij ons ook
alle ruimte is.
De laatste jaren maken wij van de gelegenheid
gebruik om ons werk tijdens de jaarlijkse Beuningse
kunstroute te exposeren.
Loes de Jong en Yvonne Nikkelen
Interesse of meer informatie: www.depositieven.nl
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Universiteit van Beuningen

Schrijfcafé

China: wereldmacht in geopolitiek
perspectief

Schrijfcafé Beuningen

10 februari 2022, van 20:30 tot 22:00
Bibliotheek Beuningen
Kosten: Leden en studenten € 4,00 | Overige bezoekers € 5,00

Onderzoeker Ton van Naerssen verdiept zich al jaren in migranten en
vluchtelingenstromen. In dit college bespreekt hij de Volksrepubliek
China vanuit geopolitiek perspectief. Dit betekent dat hij de positie van
China binnen de wereldpolitiek bekijkt aan de hand van haar geografische
kenmerken en wijdere omgeving.
Aan bod komen zowel de fysieke, ruimtelijke en sociaaleconomische
kenmerken van China, als haar relaties met Aziatische landen, de EU en
de Verenigde Staten. Met als centrale vraag: wat betekent de opkomst van
China voor de politieke en economische verhoudingen op wereldniveau?
Voor Tickets: https://www.obgz.nl/agenda/UniversiteitvanBeuningen-10feb.html

2 maart 2022, van 20:00 tot 21:00
Bibliotheek Beuningen
Kosten: gratis

Heb je ook een boek, kort verhaal of gedicht
in je hoofd of half af op de plank liggen,
maar weet je niet hoe je verder moet? Je
bent niet de enige! Tijdens het Schrijfcafé
in Bibliotheek Beuningen ontmoet je
andere beginnende schrijvers. Je helpt
elkaar op weg en daagt elkaar uit. Samen
bedenken jullie opdrachten en werken die
uit. De bieb zorgt voor koffie en thee.
Meedoen?
Meld je aan bij Gemma Cornelissen
via gcornelissen@obgz.nl.

Zonder gedoe met Buurt Vervoer Beuningen ergens naar toe!
Vrijdag 14 januari heeft de overheid een nieuwe persconferentie
gegeven. Hierna hebben wij besloten met ingang van maandag
17 januari de dienstverlening weer op te starten. Wij denken dat,
onder strikte afspraken, wij op een veilige en verantwoorde wijze
passagiers kunnen vervoeren.
Buurt vervoer Beuningen biedt plezierig en veilig vervoer, van deur
tot deur, binnen de gemeente Beuningen. Specifiek bedoeld voor
mensen die niet (meer) in staat zijn, zelfstandig op een locatie te
komen waar ze willen/moeten zijn.
Wij plannen in deze periode een klant per rit, tenzij een echtpaar
of stel uit een huishouden betreft. Iedereen dient op de achterbank
plaats te nemen en een mondkapje te dragen. Achter de chauffeur

en de voorstoelen is een kunststof
kuchscherm geplaatst om het besmettingsgevaar zoveel als mogelijk is, te
voorkomen. De klanten dienen zoveel
mogelijk zelfstandig in- en uit te stappen, maar waar nodig zullen chauffeurs
een handje toe steken.
Dus wilt u zonder gedoe ergens naar
toe? Vraag dan een vervoerspas aan!
Met de vervoerspas kunt u plaatsnemen
in de elektrische voertuigen van Buurt
vervoer Beuningen, bemand door
vrijwillige chauffeurs die u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur in de
gemeente Beuningen vervoeren! Een rit
kost € 1,00.
Wilt u meer informatie of gebruik gaan
maken van deze voorziening? Kijk dan
op www.buurtvervoer.nl . Voor vragen
kunt u altijd telefonisch contact met
ons opnemen: 024-7370555.
Heeft u vragen of behoefte aan meer
informatie? Neem dan contact met ons
op. Dit kan door te bellen naar Perspectief, vraag naar Joseph Vink, bel 0622065334, of stuur een bericht te sturen
naar josephvink@stg-perspectief.nl.
Meer informatie verkrijgbaar bij:
josephvink@stg-perspectief.nl
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Aan de politieke partijen in Beuningen:
Beuningen Nu & Morgen, Christen
Democratisch Appèl, Democraten
66, Groen Links, Partij van de
Arbeid, Socialistische Partij, Volks
Partij voor Vrijheid en Democratie

vang. We worden beperkt in onze
activiteiten door de functionaliteit
van de ruimten, het aantal ruimten
en de grootte, gehorigheid en geen
of weinig daglicht.

Noodzakelijke Nieuwbouw
Lèghe Polder

Kortom: het gebouw is op. Het is
ruim 55 jaar oud. In 2016 is het
gebouw onder eigen beheer en
Het sociaal cultureel centrum
onder verantwoordelijkheid van
De Lèghe Polder is verouderd en
het Stichtingsbestuur met finanvoldoet niet meer aan de eisen,
ciële bijdragen van de Provincie
die aan een ontmoetingscentrum, Gelderland, diverse fondsen en de
passend bij de omvang van de
gemeente Beuningen, gerenoveerd.
kern Beuningen, in de huidige tijd Dat is een lapmiddel geweest maar
gesteld mogen worden.
heeft naar ons oordeel niet het
gewenste resultaat gehad. Sinds de
Kijk naar de accommodaties andere heropening zijn ook de bibliotheek
dorpen: Weurt een prachtig MFA,
en het Rode Kruis in het gebouw
de Kloosterhof, in Ewijk MFA
gehuisvest.
’t Hart, zeer functioneel en het
ontmoetingscentrum de Paulus in We vragen u de noodzakelijke
Winssen. Prachtige, functionele
nieuwbouw van de Lèghe Polder
ontmoetingscentra voor de desbe- in uw verkiezingsprogramma voor
treffende kern waar de vereniginde gemeenteraadsverkiezingen in
gen op een goede wijze voor hun
maart 2022 op te nemen.
activiteiten worden gefaciliteerd.
We rekenen en vertrouwen er op
Voor de VvSB is de Lèghe Polder te dat deze hartenkreet, in het belang
zien als het verenigingslokaal waar van het verenigingsleven in de
90% van onze activiteiten plaatskern Beuningen, door uw partij
vindt. We hebben een inloophuis
positief wordt beantwoord.
Het bestuur van de VvSB
De Schakel van bescheiden om-

Foto: De Lèghe Polder huidige staat

Ontvangen reacties:

Groen Links en het CDA: nemen
nieuwbouw van het de Lèghe
Polder op in hun verkiezingsprogramma.
De SP niet, maar zal een als er een
voorstel in de gemeenteraad komt
het voorstel steunen.
De VVD heeft een nieuwe Lèghe
Polder niet in het verkiezingsprogramma opgenomen.
Het standpunt van D66, PvdA en
BN&M is bij het schrijven van dit
artikel op 18 januari niet bekend.
Frans Peperzak,
voorzitter VvSB

Hoe is het met onze doelen in het leven
gesteld?
In de Gelderlander van 4 januari stond een artikel van René Diekstra
(psycholoog, auteur en columnist) dat ging over gevoelens van
zinloosheid en eenzaamheid onder ouderen. Hier volgt een korte
maar goed te gebruiken conclusie.
De uitkomsten van een reeks van studies naar eenzaamheid en
gevoelens van zinloosheid onder ouderen geven een mooi handvat
om ons eigen leven onder de loep te nemen. Hoe sterker de doelgerichtheid van mensen in het algemeen en ouderen in het bijzonder
is, hoe langer de levensduur, ongeacht eventueel onderliggend
lijden. Daarom durft Diekstra de stelling aan dat ouderen hun
weerstand opkrikken met het stellen van doelen. En dat mogen
meerdere zijn zoals vrijwilligerswerk, geloof, hobby’s, bewegen,
familie enzovoorts.
Alle mensen hebben een ingeboren wil tot zingeving en het levend
houden van die zingeving maakt het verschil. Reden om dit tot het
belangrijkste advies aan jezelf en anderen te maken: Zorg dat je
doelen nooit opraken! Blijf betrokken.
Joke van Lith
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Ledenadministratie
ONZE WEBSITE IS ER VOOR NIEUWTJES, AANVULLENDE INFORMATIE EN COLUMNS:
WWW.50+ VERENIGING WEURT.NL
			
ACTIVITEITEN GAAN DOOR MITS DE CORONAMAATREGELEN DIT WEER TOELATEN, KIJK
HIERVOOR OOK OP ONZE WEBSITE.

Nieuwe leden:

Mevr. Sanders-Romviel
Dhr. T. Jacobs

Overleden:

Mevr. A. in den Bosch
Wij wensen de familie
veel sterkte toe met
het verwerken van hun
verdriet bij het verlies
van hun dierbare.

Nie nuilen!
“Het is wat het is’”
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We zijn weer opnieuw begonnen
en wat staat ons te wachten. Het
afgelopen jaar was er weer een
van beperkingen, activiteiten
die doorgingen en afgeblazen
werden. Wat opviel was dat het
nieuws overheerst werd door een
klein schreeuwend deel van de
bevolking. De grootste schreeuwers
kregen het grootste podium,
kwamen prominent in het nieuws
en beheersten de gesprekken. Het
mauwen, zeuren, klieren, schelden
en anti-anti uitdragen was wat je
hoorde. Je zou er bijna aan gaan
wennen. De een na de ander had
behoefte om meer over hetzelfde
te demonstreren met, helaas, het
nodige geweld. Een goed gesprek
met inhoudelijke argumenten
hoorde je nauwelijks.

Wij, jonge en oudere senioren, gaan
over het algemeen veel relaxter
om met de maatregelen, al zijn die
niet leuk. ‘Het is wat het is’ wordt
er van gevonden en we ondergaan
ze gewoon omdat het moet. Wij
zijn over het algemeen de trouwe
burgers. Er zijn natuurlijk heel
veel mensen die er zo instaan, de
zogenaamde stille meerderheid,
zoals ook deze ondernemer er een
van is. Hij maakt het ook meteen
duidelijk met een stoepbord dat niet
mis te verstaan is: mondkapje, 1,5
meter en nie nuilen. Kunnen we dit
over het hele land uitrollen aub?
Ton Zwartjes

WEURT

Verwarrend: Corona, het virus of het bier?
Als je niet beter weet loop je soms tegen
dingen aan die verwarrend kunnen zijn.
“Het ziet er uit als paardenpis
Net zoiets als een verspreking. Wat is
hier in de Nederlandse taal aan de hand?
In diverse publicaties zie je deze verwarJe hebt Corona en corona, dus met én
ring en dan kan een artikel een andere
zonder hoofdletter.
lading krijgen en wordt het humorisCorona met hoofdletter is een Mexicaans tisch. Als er bijvoorbeeld gesproken
biertje, ziet er uit als paardenpis maar is wordt dat je Corona maar beter niet
kunt krijgen, ben ik het daar niet mee
wel lekker. In het Spaans is het Corona
eens. Je kunt nooit genoeg het van bier
Extra, een blondgeel biertje gemaakt
Corona krijgen. Als Corona snel overgevan gerst, maïs en hop en met een laag
dragen kan worden denk ik: prima.
alcoholpercentage.
Maar als we het hebben over corona, dus
zonder hoofdletter, dan gaat het over het
virus COVID-19. De een of andere wijsneus wees me hier op want ik ‘zondigde’
ook. Van Corona is maar één soort, van
corona hebben we nu al 3 varianten en
de volgende is gegarandeerd al ergens op
de wereld in de maak.

maar is wel lekker”

Met corona, het virus, niet. Van Corona
wordt je hooguit dronken, van corona
kun je doodgaan. Zo komt met een
nieuw virus ook nog een taalverwarring
tot stand. Hoe verzin je het. Alsof we al
niet genoeg te slikken krijgen.
Ton Zwartjes

Februari , de maand van boetedoening en reinigen
“Een periode van ontuchtige vrouwen- en vruchtbaarheidsfeesten”
De feestdagen zijn inmiddels een
maand voorbij en de focus is op het voorjaar komen te
liggen. We zijn in de maand februari, in de kalender
een vreemde eend in de bijt. Dat komt omdat februari
om de vier jaren een dag langer is en dan nog steeds
de kortste maand van het jaar is.
In de versie van de Romeinse kalender, die maar
tien maanden kende, kwamen de maanden januari
en februari nog niet voor. Het nieuwe jaar begon in
maart. December was de laatste maand van het jaar
en dan volgde een periode zonder een eigen naam.
Eeuwen voor Christus werden twee maanden aan de
Romeinse kalender toegevoegd. Februari werd toen
de laatste maand van het jaar en dan ‘schrikkelde’
de maand ook, op de laatste dag van het jaar. Keizer
Augustus schrapte een dag uit februari zodat zijn
maand augustus net zo lang zou zijn als die van juli,
vernoemd naar Julius Caesar. Toen later januari de
eerste maand van het nieuwe jaar werd bleef februari
de schrikkelmaand. Februari was in de oudheid
een maand van reinigen en boetedoening, de febri
genoemd. Febri betekent helder en zo ontstond
de naam. Er werden in deze maand reinigings- en
vruchtbaarheidsfeesten gehouden.
De Germaanse stammen vierden in deze periode
ontuchtig vrouwen- en vruchtbaarheidsfeesten…

De naam sprokkelmaand zou hier naar kunnen
verwijzen. Sprokkelmaand zou van het Oudnederlandse sporkelen kunnen komen, wat springen
betekent. De maand verspringt ook nog eens één
keer in de vier jaar. Andere alternatieve Nederlandse
namen zijn: kortemaand, schrikkelmaand, slijkmaand
of regenmaand. Uit de oude gewoonte om te reinigen
in februari zou ook de traditionele voorjaarsschoonmaak kunnen komen.
Op twee februari worden/werden traditioneel pannenkoeken gebakken vanwege het katholieke feest
van Maria Lichtmis. Op vier februari is het de dag van
de postbode; komende uit Amerika is dit de ’Thank
a Mailman Day’. Op veertien februari is het de dag
van de liefde, Valentijnsdag. In Vlaanderen is zestien
februari oorspronkelijk de ‘dikke truiendag’. Wonderlijk is ook dat in verschillende landen de maand
februari een alcoholvrije maand is, en dat samen met
carnaval! Wat februari allemaal al niet kan zijn. Het
blijft hoe dan ook een wonderlijke maand.
Ton Zwartjes
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Verwachtingen
Bij deze eerste editie van De Cirkel
in 2022 is er voor gekozen om
de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen onder de aandacht
te brengen. Het risico is dat er
hiermee een verkapt stemadvies in
komt te staan maar dat is niet de
bedoeling.
Verkiezingen zijn altijd lastig; er
zijn veel verwachtingen die waargemaakt moeten worden. Je mag
op politieke partijprogramma’s
heel kritisch zijn omdat van de
uitvoering van de plannen vaak
te weinig terecht komt. Kan ook
niet anders met zoveel politieke
partijen, er zal altijd water bij
de wijn moeten. En als landelijk

bekende politici zich ook gaan
bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen dan is dit
dodelijk voor de herkenbaarheid van lokale problematiek..
Op politici die het allemaal
zeker weten mag je zéker heel
sceptisch zijn. Grote ego’s en
het eigen prestige zijn niet vreemd
in het politieke bedrijf. ‘Politiek
bedrijven is het verkrijgen van de
haalbare kaart’, om Wim Kan maar
eens vrij te vertalen. Oogkleppen
zijn een vaak gebruikt attribuut.
Belangrijk zijn ze natuurlijk wel,
die verkiezingen: de gemeente
moet wél bestuurd worden. Het
belangrijkste stemadvies is om te

kijken naar de verschillende partijprogramma’s en in samenhang
daarmee de coalitiemogelijkheden.
Welke ideeën die jou aanspreken
hebben de meeste kans?
Niet gaan stemmen is geen optie
en dus zien we elkaar terug in
het stemhokje om een al dan niet
moeilijke keuze te maken. Succes!
Ton Zwartjes

“Niet stemmen is geen optie”

Vijfdaagse reis naar
Valkenburg
Voor dit jaar plannen we een
vijfdaagse reis naar het mooie
Valkenburg. We gaan logeren
in hotel Riche, zo’n 200 meter
van het centrum vandaan. Even
eruit lopen naar het centrum
behoort tot de mogelijkheden
maar ‘s avonds zorgen we ook
voor entertainment. Er zijn
mogelijkheden te over om een
gevarieerd dagprogramma te
maken wat we ook zeker gaan
doen. Zuid-Limburg is al prachtig
om te verblijven met diverse
mooie bezienswaardigheden,
en dan kijken we ook nog naar
uitstapjes naar Duitsland en/of
België. Mooie plekjes te over.
Deze reis is all-inclusive wat
inhoudt dat koffie en thee de
hele dag en de consumpties
vanaf 17.00 uur gratis zijn. We
vertrekken op zondag 24 april en
komen donderdag 28 april weer
terug. Opstap, kamerindeling
en programma worden voor
aanvang bekend gemaakt.
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De kosten voor deze reis zijn
€ 395,- per persoon en moeten
voor 1 maart worden voldaan. De
reis- en annuleringsverzekering
moet je zelf afsluiten. Mocht door
coronamaatregelen deze reis niet
door kunnen gaan dan betalen
we de reissom terug, zoals we
dat gewend zijn te doen. Houd
wel rekening met het kunnen
tonen van een geldig nationaal
en internationaal QR-codebewijs.
Mocht dit tot problemen leiden
dan helpen we je met het verkrijgen hiervan.
Leden van de vier seniorenverenigingen in de gemeente Beuningen
kunnen zich voor deze reis inschrijven.
Informatie en inschrijven bij Henk van
Bergen, Tuinstraat 21 in Weurt,
tel: 024 6772881 / 0642251293.
Betaling t.n.v. seniorenvereniging te
Weurt via bankrekeningnummer: NL
82 RBRB 0983 8962 32, onder vermelding van ‘reis Valkenburg’.

WINSSEN

Agenda
09-02

23-02

24-02

14.00–16.00

19.30–21.30

19:30-21:30

Bingo
De Paulus

Bloemschikken
De Salon

Bloemschikken
De Salon

ALLE ACTIVITEITEN GAAN DOOR MITS DE CORONAMAATREGELEN DIT TOELATEN.

Woordje van de voorzitter
Het jaar 2021 was voor de Seniorenvereniging Winssen een bewogen jaar. In februari en maart ontvielen
ons twee bestuursleden die zeer belangrijk waren
voor onze vereniging. Cynthia Hanegraaf en Jannie
Henckel waren twee mensen die met heel veel inzet
en enthousiasme allerlei activiteiten organiseerden
voor onze leden.

éénmaal per maand op dinsdagmiddag een wisselende activiteit te organiseren welke afgesloten
wordt met een diner. We starten wellicht in het
tweede halfjaar. Daarnaast is, in het overleg van
de vier seniorenverenigingen in onze gemeente,
besloten om het Zomerfestival met ingang van
2022 te laten organiseren door vrijwilligers uit de
vier dorpen. Hierdoor kunnen alle senioren van
Ook COVID-19 heeft ons danig in de weg gezeten.
de gemeente Beuningen zich inschrijven voor de
Diverse activiteiten konden helaas niet doorgaan.
diverse onderdelen. Er wordt daarbij per dorp geen
Gelukkig zijn het kermisbuffet, de vrijwilligersmiddag verschil meer gemaakt qua inschrijvingskosten.
en het Leste Mertbuffet wel doorgegaan. Jos Elbers
heeft in 2021 besloten om, na meer dan 20 jaar voorHet is voor mij lastig om, voor wat betreft het
zitter geweest te zijn, te stoppen. Harrie Wattenberg
doorgaan van onze activiteiten, aan te geven
is snel op pad gegaan om de ontstane leegten in het
wanneer we weer kunnen starten. Het lijkt erop
bestuur op te vullen. Hij heeft Gerrie Smits, Ria van
dat we ook dit jaar nog niet af zijn van de gevolgen
Beuningen en mijzelf bereid gevonden om zitting te
van COVID-19. Wat ik wel kan zeggen is dat wij als
nemen in het bestuur.
bestuur er alles aan zullen doen om, zodra het kan
en mag, de draad weer op te pakken en er voor te
Het vernieuwde bestuur is direct aan de slag gegaan
zorgen dat we elkaar weer op een normale manier
met het kijken naar alle activiteiten van onze verkunnen ontmoeten in ons ontmoetingscentrum
eniging. Er zijn onder andere coördinatoren voor alle De Paulus.
activiteiten benoemdmet een contactpersoon binnen Ik wil afsluiten met jullie allemaal een mooi en
het bestuur en er is een jaarplanning opgesteld. Op
gezond 2022 toe te wensen en de hoop uit te
deze manier denken wij een goed beeld te hebben
spreken dat we elkaar weer snel zien.
van wat er door het jaar heen gebeurt en dient te
Gerard Gradussen
gebeuren. In 2022 zullen er twee nieuwe activiteiten
Voorzitter Seniorenvereniging Winssen
bijkomen. Wij hebben de plannen opgepakt om

Kerstattentie
In december j.l. hebben wij onze
leden verrast met een cadeaubon
van de Jumbo en/of Slijterij Winssen.
Dit, omdat wij een groot aantal van
onze activiteiten af hebben moeten
blazen. Hierop hebben wij veel
positieve reacties mogen ontvangen.
Wij hopen, dat we deze actie dit jaar
niet hoeven te herhalen maar weer
normaal aan de slag kunnen.
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Hoe is het nou met...
In deze rubriek vernemen wij graag iets van ‘oude’ bekende Winssenaren die om welke reden dan ook ooit ons dorp verlaten hebben.
Wij zijn benieuwd naar hun nieuwe bestaan: want eens een Winssenaar, altijd een Winssenaar. Dit keer: Karel van den Beld
“Wanneer je pas aan je leven begint denk je (en dat is maar goed
ook) dat je heel veel invloed hebt
op je leven en veel zelf in de
hand hebt . Naarmate je ouder
wordt verandert deze kijk op het
leven en zie je pas hoeveel geluk
of pech je ook kunt hebben.”
Dit zijn een paar - vlak voor zijn
dood - zelfgeschreven zinnen
van het bidprentje van mijn in
2011 overleden oudste broer
Jan. Verderop beschrijft Jan als
tegenhanger van zijn ziekte
vooral zijn geluksmomenten.

waar veel te ontdekken viel.
Ik denk bijvoorbeeld aan de
sterke verhalen van de boeren,
spelen met oude tractoren en
oude auto’s, hutten bouwen,
circus spelen en crossen in de
boomgaard, een beatclub, een
bibliotheek runnen en voetballen tegen de ‘rooie buurt’.
Een speelparadijs dat ik elk
kind - zeker in deze tijd - zou
toewensen. Spelend leren werd
later leren drummen bij het
tamboerskorps, de fanfare ULTO
en de Fuchsgraben Musikanten.

Wanneer ik terugkijk op mijn
onbezorgde jeugd in Winssen,
met twee hardwerkende ouders
die mij en mijn zus en broers
onder de voorwaarden en regels
van die tijd alle vrijheid gaven,
deel ik gevoelsmatig volop die
geluksmomenten. De smederij,
de winkel, de omgeving en de
positieve reuring staan symbool
voor dienstbaarheid, aanpakken,
en gezelligheid in een omgeving

Op uitnodiging van Chris Zaad
heb ik leren volleyballen bij The
Weekenders en een tijd later
ben ik zelf training gaan geven
aan de jeugd. Na de Havo op
het Pax Christi College ben ik
naar de Pedagogische Academie
in Nijmegen gegaan. Een
fantastische tijd waar ik tot mijn
grote verrassing en verbijstering
als verlegen ‘menneke’ de
hoofdrol in een toneelstuk kreeg

toegewezen. In Winssen leidde dat tot
optredens op de Pronkzitting bij de
Dorsvlegels en in mei 1984 - samen
met Ton Megens en Ben Coenders
- tot de oprichting van toneelvereniging Plankenkoorts. In tegenstelling
tot nu was er in die tijd voor een
leerkracht nauwelijks werk.
Na meer dan honderd invalbanen (ook
op de Wegwijzer in Winssen) stond ik
op het punt van koers te veranderen.
Maar juist op dat moment kreeg
ik een baan op de Vredesschool in
Druten. Een geweldige school met een
warme sfeer en opnieuw die saamhorigheid die mij verder als mens en
leerkracht gevormd heeft. De periode
vóór die benoeming was er ook een
van verdriet en verdoving vanwege
het overlijden van mijn broer Frits
tijdens zijn bruiloft in juli 1984.
In 1987 verhuisde ik naar Druten
en ging ik alleen op vakantie naar
Rhodos. Daar ontmoette ik mijn
grote liefde Henriëtte waar ik in
1995 mee trouwde. Samen kregen we
drie kinderen: Noor, Pleun en Bram.
Inmiddels volwassen en zelfstandig.
Drie mooie Beldjes waar we natuurlijk
erg trots op zijn. Henriëtte werkt als
vrijwilligster in het Hospice in Druten
en zingt bij het koor Choke.
Ik werk als intern begeleider op SBO
De Dijk in Druten. Als hobby speel ik
toneel bij de Bewaorsmiense. Winssen
blijft in mijn hart. Regelmatig rijd
ik door de Notaris (Stephanus)
Roesstraat( langs mijn ouderlijk huis
en kijk dan vol trots en met warme
herinneringen naar de inmiddels fraai
verbouwde smederij en de verassende
nieuwe voorkant.
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Een bijzondere hobby…sportvissen
Frans van Oss is als
acquisiteur betrokken bij
De Cirkel. Hij zorgt voor
werving van advertenties
en houdt contact met
adverteerders. Bij velen
is het niet bekend dat hij
een fervent sportvisser is.

boot gekocht om met 2 of 3 personen in
Zeeland te vissen. Van andere vissers
kreeg ik het advies om eens een keertje
mee te doen met het Nederlands kampioenschap. In 1981 ben ik daarvoor
naar Ierland afgereisd. Ik viel weliswaar
niet in de prijzen maar was wel meteen
‘verkocht’. In die tijd gingen we
naar Engeland, Ierland, Frankrijk of
Als kleine jongen van vier Noorwegen. Ik ben weleens in de top-3
jaar ging Frans al met zijn beland maar ik wilde een stapje verder:
vader mee vissen in de
het zogenaamde big game-vissen trok
Maas. Bij Balgoij, onder de mij aan. Dan gaat het om de jacht op
brug bij Grave. Daar werd zwaardachtige vissen zoals marlijn en
vooral voorn en brasem
zeilvis tot wel 450 kilo.
gevangen.
Daarvoor zijn we onder meer in Egypte,
”Toen ik ongeveer 16
Kenia, Tobago en Costa Rica geweest.
jaar was en in een
Nadat ik met het Nederlands team in
supermarkt in Nijmegen 2017 Europees kampioen werd, heb ik
werkte, viste mijn baas
met nog 75 andere teams deelgenomen
weleens in de Oosteraan het wereldkampioenschap in Costa
schelde nabij Yerseke.
Rica.
Dat was dan in de voor
sportvissers op zoetwaHet vissen op zee lijkt gevaarlijker
ter gesloten tijd. Ik mocht dan het is. De hengel zit vast aan de
mee in zijn boot. Daar
visser en die zit weer vast aan de boot.
vingen wij vooral bot en Op de boot is een aantal helpers die
schol.
bij een vangst de vis naast de boot
van de haak losmaken. Frans vertelt
Na vissen vanaf het
enthousiast over zijn belevenissen. Het
strand ben ik later regel- meest spannend was volgens hem de
matig meegegaan met een reis naar Ascension Island. “Het is een
huurboot, met ongeveer
onbewoond eiland in de Atlantische
10 tot 15 personen in een Oceaan tussen Afrika en Zuid-Amerika
kotter vanuit Vlissingen. en behoort tot het Britse territorium.
In 1978 heb ik zelf een
Voor de Britten is dat een strategisch

punt om vandaar door te vliegen naar
de Falklandeilanden. Je kunt Ascension
Island alleen met een militair vliegtuig
vanuit Engeland bereiken. De eerste
keer dat wij daar in 1990 naartoe
gingen, brak de Golfoorlog uit. De
Britse vliegtuigen konden de vlucht
niet uitvoeren. Wij moesten met een
Portugees vliegtuig mee. Dat kwam bij
het opstijgen in de problemen omdat
vogels tegen het glas van de cockpit
kwamen en dat beschadigden. Het
kostte ons twee nachten extra op het
vliegveld.
Ik ben nu 10 jaar voorzitter van de
Nederlandse afdeling van de EFSA
(European Federation of Sea Anglers).
Daarbij hoort het mee-organiseren van
wedstrijden. Wij hebben onder andere
Mexico, Venezuela en Rodrigues aangedaan. Afgelopen jaar zou Nederland
aan de beurt zijn voor de organisatie
van het EK in Kaapverdië. Maar liefst
18 teams hadden ingeschreven maar
helaas kon dat door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Ik hoop
van harte dat het in april/mei van dit
jaar wél mogelijk is.
Mijn zoon en 2 kleinzonen zijn ook al
een beetje met het visvirus besmet.
Vorig jaar heb ik een bootje in Zeeland
gehuurd en zijn we samen bij de
Neeltje Jans gaan vissen. Dat zullen we
zeker nog herhalen.”
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Agenda / Wekelijkse activiteiten
Maandag

Woensdag

13:30-17:00

13:30-17:00

Dinsdag

Donderdag

09:30-12:00

09:30-12:30

Biljarten
in ‘t Hart

Inloophuis
in ‘t Hart

Ledenadministratie
Overleden:

Biljarten
in ‘t Hart

In de afgelopen periode is
mevrouw M.C.E
Sanders-Brouwer overleden.
Wij wensen de nabestaanden
veel sterkte bij het verwerken
van dit verlies.

Hartensoos
in ‘t Hart

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

13:30-15:30

Workshop tekenen
in ‘t Hart

DE ACTIVITEITEN GAAN DOOR MITS DE CORONAMAATREGELEN DIT TOELATEN.

Prijsrikken 2021/2022
Allemaal nogmaals de beste wensen
voor 2022.
De vorige keer zei ik: “Hopelijk
komt er geen kink meer in de kabel”,
maar die kwam er dus wel. Na drie
middagen prijsrikken was het alweer
gedaan.
Het is vandaag donderdag 13 januari
en vanavond horen we weer wat de
mogelijkheden zijn voor de aankomende tijd. Iedereen hoopt toch zó
op een opening, al is die nog zo klein.
Maar tot dan zullen we toch moeten
afwachten wat er mogelijk wordt.
Afijn, ik heb toch nog enkele uitslagen
staan en die zijn: week 4 is voor Harrie Stevens met 132 punten, week 5 is
eveneens voor Harrie Stevens met 66
punten, zo ook week 6 en nu met 36
punten, en om het compleet te maken
is wederom in week 7 de winnaar
Harrie Stevens en nu met 97 punten.
Het lijkt met deze uitslagen of er maar
één man aan het kaarten is maar we
zijn toch echt met 10 à 12 personen.
Ik wil dan ook iedereen aansporen om
Harrie toch eens wat meer tegenstand
te geven, anders wordt het wel een
echte onemanshow. Nou, hopelijk
krijgen we nu een wat soepeler regime
en kunnen we binnenkort weer aan de
gang.
Groeten, Jan Brants
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Zomeractiviteiten
Voor de komende zomeractiviteiten
in 2022 hebben de vier seniorenverenigingen besloten om in alle vier
de dorpen iets te organiseren. Een
comité, bestaande uit twee leden van
elke vereniging, wordt verzocht een
gezamenlijk programma te maken. De
Vereniging van Senioren Ewijk zoekt
twee vrijwilligers die samen met de
commissieleden van de drie andere
verenigingen dit mee willen gaan
organiseren.
Opgave voor deze commissie graag zo
spoedig mogelijk bij onze secretaris Bert
Peters: e-mail: secretaris@seniorenewijk.nl
of tel. 06-2295 2802.

EWIJK

Nieuwjaar
Het is 1 januari geweest en nu is 2022 is aan de beurt. “Wat zal dit jaar
gaan brengen?” vragen we ons af. Nu ik dit schrijf, is afgelopen vrijdag de
persconferentie geweest waarin weer wat versoepelingen zijn aangekondigd. De
lockdown wordt verder versoepeld. Een lockdown, daar hadden we andere jaren
nog nooit van gehoord.
Het is gebruikelijk bij verenigingen dat de voorzitter een woordje richt aan de
leden.
We blikken eerst terug op 2021. Dat jaar was voor onze vereniging, net als voor
heel veel verenigingen, geen fijn jaar. Het coronavirus hield ons bezig. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden. Gelukkig konden we wel een Algemene
Ledenvergadering houden, al was het op een ongebruikelijk moment in het jaar,
namelijk 18 september in plaats van in het voorjaar. Verder was er in oktober ook
nog een vrijwilligersavond.
2021 was ook weer een jaar waarin we afscheid hebben genomen van een aantal
leden, sommigen door opzegging en een aantal anderen door overlijden. Het
laatste is natuurlijk inherent aan de leeftijd van onze leden. De aanwas laat te
wensen over, ook landelijk loopt het aantal leden bij diverse seniorenverenigingen terug.
Voor 2022 hopen we dat het coronavirus sterk afzwakt zodat we als bestuur weer
diverse activiteiten kunnen organiseren. De carnavalsmiddag die we elk jaar
organiseren, kan dit jaar nog niet doorgaan. De Algemene Ledenvergadering
staat gepland op zaterdag 16 april en de verwachting is dat die toch wel door zal
kunnen gaan. Zodra corona het weer toelaat, kunt u de overige activiteiten weer
lezen in De Cirkel en op onze website.
Rest mij verder iedereen een gelukkig en vooral een gezond 2022 toe te wensen,
ook namens de overige bestuursleden!
Matthieu Roelofs
Voorzitter Seniorenvereniging Ewijk

Gezocht: voorzitter en bestuursleden
In de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
van Senioren Ewijk, die wordt gehouden op 16 april
2022, zal onze voorzitter Matthieu Roelofs aftreden
en zich na negen jaar niet opnieuw herkiesbaar
stellen. We vinden dat ontzettend jammer maar
respecteren uiteraard zijn beslissing.
Wij zijn dus op zoek naar een man/vrouw die deze
taak ook voor een langere periode, indien mogelijk
natuurlijk, op zich wil nemen. In de statuten staat
een termijn van maximaal negen jaar (drie termijnen
van drie jaar). Ook voor de continuïteit van de
vereniging is het belangrijk dat een voorzitter zijn
termijnen uitzit. Enige kennis van werken met een
computer is een voordeel. Het bestuur bestaat totaal

uit zeven personen en we vergaderen een keer per
maand. Indien nodig is er altijd een mogelijkheid om
tussentijds overleg te plegen over dringende zaken.
Tevens zijn we, wegens tussentijds aftreden van twee
bestuursleden, op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.
Indien geen kandidaten worden gevonden, kan dit
eventueel gevolgen hebben voor het voortbestaan
van de vereniging.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de huidige
voorzitter of de overige bestuursleden.
Vereniging van Senioren Ewijk
Het bestuur
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Wat er onder andere leeft in Ewijk
Als je vanaf de Van Heemstraweg de
Julianastraat inrijdt, zie je meteen
wat voor het dorp belangrijk is. De
Julianastraat zou het visitekaartje van
het dorp moeten zijn maar meteen
vooraan doet de straat al afbreuk aan
het dorp. Waar eens café de Zon, later
het Uuleke, stond, is na de brand een
braakliggend terrein ontstaan.

Aan de overkant staan nu een lege
pastorie en een lege kerk. Beide gebouwen krijgen een herbestemming en de
opzet is om de buitenkant van de kerk
zoveel mogelijk te sparen.
Een eindje verder werkt aannemer
Jacobs aan het verbouwen van de oude
school tot een appartementencomplex.
De opzet is om de oude noodlokalen af
te breken zodat daar ruimte komt voor
passende woningbouw. Het zou mooi
zijn als de nieuwe gemeenteraad actief
blijft om de Julianastraat weer het
visitekaartje van het dorp te laten zijn.

Toegankelijkheid

Ewijk is vergroeid met revalidatie- en
behandelcentrum Waelwick. Daarnaast
kent Ewijk een groeiend aantal mensen
dat aangewezen is op een hulpmiddel
om veilig te kunnen lopen. Lopen
door het dorp met een rollator is een
steeds grotere uitdaging. Vooral in de
muziekbuurt is veel bestrating ongelijk
geworden. Van de grote bomen en
struiken die er staan steken wortels uit
de grond. Daardoor ontstaan gevaarlijke situaties.
Ook is het lastig dat in verschillende
straten de begroeiing van tuinen
over het trottoir hangt, heggen die
in de loop van de jaren te breed zijn
geworden, dat soort dingen. Een jonge
voetganger kan gemakkelijk uitwijken
naar de straat maar met een rollator of
rolstoel zijn dergelijke obstakels lastig
te nemen hindernissen.
Zelfs in de directe omgeving van
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Waelwick is het lastig om met rolstoel
of rollator te wandelen.
Ook hier ligt een mogelijkheid voor het
komende gemeentebestuur. Het plan
zou niet nieuw zijn: al eerder stond
namelijk het rolstoelvriendelijk maken
van de gemeente op het programma.

Ewijk groeit en groeit en groeit

De afgelopen vijftien jaar is Ewijk
enorm veranderd. Niet zozeer het
oude centrum van Ewijk maar wat er
omheen ligt. Keizershoeve 1 en 2 zijn
met alle gevarieerde bebouwing al heel
ver gevorderd. Men is nu druk met de
voorbereidingen voor het bouwen van
de ecowijk en de tiny houses. Als dit
project afgerond is, wil de gemeente het
volgende woningbouwproject starten.
Afgelopen jaar verscheen vanuit de
gemeente de nota Panorama 2040.
Daarin staat dat de gemeente ook in
Ewijk nog veel woningen wil bouwen.
Er zijn bewoners die dit ervaren alsof
het gemeentebestuur Ewijk tot het
afvalputje van de gemeente maakt.
Vanwege corona zijn de informatiebijeenkomsten hierover uitgesteld. De
groeiplannen vallen niet bij iedereen in
goede aarde. Het dorpse karakter is al
veranderd en met al die nieuwbouw zal
dit nog veel sterker veranderen.

“ De wereld zit vol
problemen. En ik
ben er één van.”

Voorzieningen

Bij alle uitbreidingen en groei van het
dorp lijkt er weinig aandacht te zijn
voor voorzieningen in het dorp. Er is
een cafétaria, een afhaalchinees, MFA
‘t Hart en Café De Ouwe Deeg. Toeristen die ons dorp aandoen, eten met
regelmaat hun meegenomen boterham
in de kapel. Er is in het dorp niets waar
je lekker kunt eten, even op het terras
kunt gaan zitten of wat dan ook.
Ook hier ligt voor de toekomstige
gemeenteraad een mogelijkheid om met
Ewijk te kijken naar serviceverlening op
dit gebied.
Toon van Wezel

“Niks mezelf
verbeteren: De
wereld”!

Aforismen van Theo
Coenders en de foto’s van
Wim Piels
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AFTERSHAVE
ANDIJVIE
AUGURKEN
AZIJN
BIER
CHAMPIGNONSOEP
CHILIPOEDER
CHIPS
CHOCOLADEREEP
DOUCHESCHUIM
FRIET
GIST
HALF BROOD

HUMUS
KETJAP
KIPPENSOEP
LEVERWORST
LIMONADESIROOP
LUIERS
MINERAALWATER
OLIJFOLIE
PEREN
POEDERSUIKER
PRINSESSENBONEN
RODE PAPRIKA
ROGGEBROOD

SCHEERMESJES
SCHEERSCHUIM
SCHUURSPONSJES
SINAASAPPELSAP
SOEPGROENTE
SPECULAASJES
SPEKBLOKJES
STUDENTENHAVER
VEGASNACK
VLEES
WASVERZACHTER
ZEEP
ZOUT

Wanneer alle woorden kris kras binnen de puzzel zijn weggestreept, blijven er een aantal letters over. Wanneer u deze in de leesrichting achter elkaar zet levert dit de oplossing op. Deze oplossing heeft alles te maken
met een aanvulling bij vlees- en pastagerechten.
De oplossing van de woordzoeker 8.1 dient voor 10 februari 2022 binnen te zijn op mailadres sjaakklaassen0908@hotmail.com dan wel Sjaak Klaassenm Tienakker 45, 6602HW Wijchen.
De kerstpuzzel leverde ondanks de onduidelijke weergave toch nog 62 goede oplossingen op.
De juiste oplossing luidde: Een goed en gezond nieuwjaar
1e prijs:
Wina den Breejen

Th. van Heereveldstraat 1A te Weurt

2e prijs:
Mevr. D Kesseleer-Aalbers
De Balmerd 133 te Beuningen

3e prijs:
Wilma v.d. Vegt
Alexiastraat 113 te Beuningen

De bij deze prijzen behorende
cadeaubonnen worden thuis afgegeven.

BLOEMENHUIS CORYAN
Geerstraat 23A Winssen
Tel: 0487-525522

www.bloemenhuiscoryan.nl
23

ALGEMEEN

Colofon
REDACTIE ALGEMEEN / HOOFDREDACTIE: CHRIS ZAAD - 0487 52 18 30
KOPIJ ALGEMEEN: REDACTIECIRKEL@OUTLOOK.COM

UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ VOOR VOLGEND NUMMER:
WOENSDAG 16 FEBRUARI OM 9.00 UUR
OPLAGE: 2.500

CULTURELE AGENDA: ROB DE KANTER
KOPIJ CULTURELE AGENDA: ROBDEKANTER@HOTMAIL.COM

DTP EN OPMAAK: VORMMEESTERS WWW.VORMMEESTERS.NL
ADVERTENTIES: JOHN DIBBITS - 06 1092 3464 - J.DIBBITS@CHELLO.NL

BEUNINGEN

WEURT

Redactie Beuningen:
Kopij: cirkel@seniorenbeuningen.nl
Bestuur:
Voorzitter: Frans Peperzak - 06 5364 9428
Secretaris: Ine Kemna - 06 2646 4633
Pyloon 12 - 6641 MT Beuningen
E-mail: secretariaat@seniorenbeuningen.nl
Penningmeester: Mary van Oort - 06 1569 7579
E-mail: penningmeester@seniorenbeuningen.nl
Bankrekening: NL 13 RABO 0107 2090 71
Ledenadministratie:
Joke van Lith - 06 248 238 04
Kapershof 18 - 6641 JS Beuningen
E-mail: ledenadmin@seniorenbeuningen.nl
Coördinator bezorging De Cirkel Beuningen
Eric Huting - 06 4854 5243 - E-mail: e.huting@
chello.nl
Ziekenbezoek: Annie Verriet - 06 2269 5490

Redactie Weurt:
Ton Zwartjes - Kerkstraat 24
6551 ZZ Weurt - 024 3771047 - 06 4940 7364
Kopij: cirkelweurt@outlook.com
Bestuur:
Voorzitter: Henk van Bergen - 024 677 28 81
Secretaris: Annemie Smits - 024 677 38 31
Past. v.d. Marckstraat 10 - 6551 ZS Weurt
E-mail: senioren-weurt@live.nl
Penningmeester: Sjaak Klaassen - 024 677 50 30
Bankrekening: NL 82 RBRB 0983 8962 32
Ledenadministratie:
Bernadette Faber-Winnemuller - 024 677 62 94
Scharsestraat 19 - 6551 ZA Weurt
E-mail: bernadette.faber@gmail.com
Website: www.seniorenweurt.com

Website: www.seniorenbeuningen.nl

EWIJK

WINSSEN

Redactie Ewijk:
Annie Roelofs - Burg. Overmarsstraat 23
6644 CE Ewijk - 06 10 15 80 09
Kopij: cirkel@seniorenewijk.nl

Redactie Winssen:
Harrie Wattenberg - Ir. van Stuivenbergweg 67
6545 AB Winssaen - 0487 52 23 55
Kopij: s.m.wattenberg@upcmail.nl

Bestuur:
Voorzitter: Matthieu Roelofs - 06 1347 5966
Secretaris: Bert Peters - 0487 52 20 34
Klaphekstraat 36 - 6644 CN Ewijk
E-mail: secretaris@seniorenewijk.nl
Penningmeester: Klaas Vos - 06 12 84 84 69
Bankrekening: NL 88 RABO 0114 9028 28

Bestuur:
Voorzitter: Gerard Gradussen - 0487 52 24 58
Secretaris: Ria van Beuningen - 0487 52 24 71
Hoogewaard 3 - 6645 AA Winssen
E-mail: riavanbeuningen@gmail.com
Penningmeester: Harrie Wattenberg - 0487 52 23 55
Bankrekening: NL 33 RABO 0158 0075 14

Ledenadministratie:
Hans Spits - 0487 52 53 33
Schoolpad 24, 6644 CP Ewijk
E-mail: ledenbeheer@seniorenewijk.nl

Ledenadministratie:
Gerry Smits-Lamers - 0487 52 25 13
Van Heemstraweg 51 - 6645 KE Winssen
E-mail: g.smitslamers@gmail.com

Website: www.seniorenewijk.nl

Website: www.seniorenwinssen.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
COÖRDINATIE OUDEREN ADVISEUR
MEVR. ELLY HAGEN				
COÖRDINATIE BELASTING INVULHULP
DHR. HENNIE UIL				
STICHTING PERSPECTIEF			

024 675 09 39
06 5477 0809
024 675 09 39

SOCIAAL TEAM BEUNINGEN			
NATIONAAL MELDPUNT OUDERENZORG:		

14 024
0800 225 56 24

KEURINGSARTSEN RIJBEWIJS
NIJMEGEN:
DR. GOOTJES		
DRUTEN:
DR. OMMERT		

024 323 65 53
085 876 98 07

© DE CIRKEL 2022 • DE VERENIGINGEN VAN SENIOREN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEPLAATSTE ARTIKELEN EN/OF ADVERTENTIES VAN DERDEN.
OPNAME VAN KOPIJ BETEKENT NIET DAT DE REDACTIE HET MET DE STREKKING EENS IS.
DE REDACTIE HEEFT HET RECHT KOPIJ TE REDIGEREN, IN TE KORTEN EN/OF TE WEIGEREN.

24

