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Welkom in De Cirkel
Op de voorpagina van De Cirkel staat deze maand een 
vraag die menigeen zal verrassen. Heeft er inderdaad 
een kasteel gestaan in de Beuningse uiterwaarden? 
Onze vaste verhalenverteller, Jan Daanen, kwam uitge-
sproken en verborgen aanwijzingen op het spoor toen 
hij zich ging verdiepen in zijn eigen familiegeschiede-
nis. Een geschiedenis die sterk verbonden blijkt met 
Beuningen en omgeving. Het leek de redactie daarom 
een goed idee om dat verhaal dan ook maar als bijlage 
mee te geven bij  De Cirkel. Ons blad moet  nu immers  
voor een periode van twee maanden de (lees)tafel van 
onze leden moet sieren. En dat dan in gezelschap van 
het magazine  van het Zomerfestival van alle vier de 
seniorenverenigingen van de gemeente Beuningen 
tezamen. Deze keer dus een gezamenlijk traject en ik 
mag hopen dat dat zo zal blijven. Het overzicht staat bol 
van plannen, manifestaties en activiteiten. Het verhaal 
over het geheime kasteel de Pollaerd in Beuningse 
uiterwaarden kan op zichzelf ook alweer tot een extra 
verkenning in die fraaie omgeving leiden. Daartoe 
levert Jan Daanen op de achterkant van de bijlage  let-
terlijk enkele aanknopingspunten. Het verhaal nodigt 
wellicht ook uit om ons te verdiepen in onze eigen 
familiegeschiedenis. Dat schijnt tegenwoordig heel 
goed  te kunnen via de eigen computer. Een glas wijn 

binnen handbereik en speuren maar. Je leert mogelijk 
iets meer van jezelf te begrijpen en dat is iets wat voor 
ons senioren altijd welkom is. Mogelijk komt daar ook 
een keer een cursus over in De Lèghe Polder, naast het 
ruime aanbod voor het komend jaar. Maar misschien 
is dat type activiteiten meer iets voor in de winter. Nu, 
in de zomer, lonken immers de festivalactiviteiten. 
Iedere senior is welkom. Er is voor elk wat wils. We 
starten met een gemeenschappelijke dorpentocht op 
de fiets en het is misschien raadzaam om je nu al op 
te geven voor de slotavond op 20 augustus. Tenminste 
als je nieuwsgierig bent naar wie de slimste senior van 
Beuningen is.

En als dat alles nog niet genoeg 
zou zijn, is het vergroenen van de 
voor- en achtertuin mogelijk een 
aantrekkelijk idee.  In Ewijk heeft 
men daar ervaring mee.

Ik wens eenieder veel -wat zeg 
ik?- extra veel leesplezier en een 
gezellige  vakantietijd. 

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

Deze keer: de energietoeslag 

Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen
Inwoners met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig in 
aanmerking komen voor een energietoeslag van € 800,- netto. Dit 
is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Inwoners 
die een (bijstands)uitkering van de gemeente ontvangen, kregen de 
toeslag begin mei al uitbetaald op hun bankrekening.
 
Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag
Heeft u moeite met het begrijpen van het aanvraagformulier, het 
invullen van formulier of het regelen van de bewijzen? Vrijwilligers 
van Stichting Perspectief helpen u graag op weg. Wilt u meer infor-
matie of een afspraak maken? Neem dan contact op met Stichting 
Perspectief via info@stg-perspectief.nl of bel naar telefoonnummer 
024 675 0939.

Zelf energietoeslag aanvragen

Heeft u geen uitkering van de gemeen-
te en denkt u wel in aanmerking te 
komen? Vraag dan de energietoeslag 
aan via www.beuningen.nl/energie-
toeslag. 

U heeft recht op energietoeslag als u 
op de aanvraagdatum:

• 21 jaar of ouder bent.
• In de gemeente Beuningen woont.
• Een geldig Nederlands identiteits-

bewijs of een geldige verblijfsver-
gunning heeft en

• Een laag inkomen heeft.  Vanaf de 
AOW-leeftijd is dit een bedrag voor 
alleenstaanden dat lager is dan € 
1.456,- en voor mensen die samen-
wonen of getrouwd zijn, lager dan 
€ 1.971,-.

 
Wist u dat: 
 

- Bridgeclub ALERT Beuningen op dinsdagavond in de Soos van De Lèghe 
Polder speelt, vanaf 20.00 uur. 

- Dat de bridgeclub nog ruimte heeft voor nieuwe leden, van elk niveau. 

- Dat er ook bridgecursussen gegeven worden. 

- Dat als u lid wilt worden, u zich aan kunt melden bij Herman van den Bosch 
op telefoonnummer 06 – 51 07 71 84. 

- Dat u voor vragen ook hem kunt bellen.  
 
 

Het bestuur van  
Bridgeclub Alert Beuningen 
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Het Zomerfestival 2022 komt er aan. 
Doe mee! 
Voor de eerste maal organiseren de vier seniorenverenigingen in de 
gemeente Beuningen gezamenlijk het Zomerfestival. Een enthou-
siaste groep leden is al in februari hiermee aan de slag gegaan. En 
het resultaat mag er zijn. Een mooi programma met een scala aan 
activiteiten. Er is van alles te beleven: cultuur, sport, ontspanning, 
lekker eten, fietsen, wandelen, noem maar op. Voor elk wat wils en 
in elk dorp is er wel iets te doen.
Bij deze Cirkel ontvangt u het magazine van het Zomerfestival. 
Hierin staat alle informatie. 
Alle senioren in de gemeente Beuningen kunnen natuurlijk deelne-
men, ook die senioren die geen lid zijn van een seniorenvereniging. 
Dus doe mee en schrijf u in! 
We wensen alle deelnemers veel plezier en bedanken de leden van 
de projectgroep voor hun inzet en wensen hen succes bij de uitvoe-
ring.

Fiets mee met de Dorpentocht van het Zomerfestival
We openen het festival met een fietstocht door de vier dorpen. Bij elk MFA/dorpshuis wordt de festivalvlag 
gehesen. Zo weet iedereen dat het festival is begonnen. Hoe ziet de fietstocht er uit? 

9.30 uur       Start bij De Kloosterhof in Weurt. Via het Lurvinkpad en oud Beuningen arriveren we om  
10.00 uur     bij De Lèghe Polder in Beuningen. Via de Koningstraat komen we om 
10.30 uur     bij MFA ’t Hart in Ewijk. We vervolgen de route en komen via de Koningstraat en Plakstraat om 
11.00 uur     aan in Winssen bij De Paulus. Bij Camping de Muk is een pauze met een kopje koffie of thee. Tot  
          slot over de dijk naar het gemeentehuis in Beuningen. 
12.00 uur     Ontvangst door het college van B&W. Genieten van koffie of thee met een Beunings keitje. De  
          vlag wordt gehesen en daarmee is het festival voor de gehele gemeente geopend. 

In elk dorp kunt u bij de fietsers aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks naar het gemeentehuis gaan. Ontvangst om 11.45 
uur. Geef u op via het ticketsysteem. De deelname is gratis. Kunt u niet meefietsen dan bestaat de mogelijkheid dat u met 
Buurtvervoer naar het gemeentehuis wordt gebracht. 

Feestelijke slotavond Zomerfestival 2022 
DE LÈGHE POLDER
20 AUGUSTUS, 20.00 TOT 24.00 UUR

Na twee weken met een grote diversiteit aan activiteiten sluiten we 
het Zomerfestival af met een feestavond in De Lèghe Polder. 
U bent van harte uitgenodigd om met elkaar te proosten op de 
afsluiting van het Zomerfestival. Wij zorgen voor een hapje en een 
drankje, we hebben Tom Meuwese ingehuurd voor de muziek en er 
is een verrassingsact. 
Op deze avond worden verder de winnaars van de Slimste Senior 
van de gemeente Beuningen bekend gemaakt door de heer Kalk-
man van de Jumbo. Ook de winnaars van de bridgedrive worden 
genoemd. U komt toch ook? Voor meer informatie, zie het Zomer-
festivalmagazine.

Namens de besturen van de vier seniorenverenigingen,
Frans Peperzak



ALGEMEEN

Hoe om te gaan met hitte?
Wat is het risico van hitte?
We hebben afgelopen dagen een paar warme dagen 
gehad. En ook deze zomer verwachten we weer een 
of meer hittegolven. Veel mensen vinden dit heerlijk, 
maar voor anderen is het te warm. Door hitte kunt 
u klachten krijgen of ziek worden. Soms is dit alleen 
vervelend, zoals slechter slapen. Maar de klachten 
kunnen ook ernstig zijn, zoals een hitteberoerte. 
Tijdens een hittegolf sterven meer mensen. Dit 
zijn niet alleen mensen, die anders een paar weken 
of maanden later zouden overlijden. Door de hitte 
overlijden ook tachtigers, die zich kerngezond voelen 
en anders mogelijk honderd zouden zijn worden.

Ben ik gevoelig voor hitte?
Mensen die gevoelig zijn voor hitte zijn:

• Ouderen
• Zieken, bijvoorbeeld mensen met hart- en vaat-

ziekten, suikerziekte of longziekten
• Mensen die te zwaar zijn
• Jonge kinderen en baby’s
• Mensen met een verstandelijke of psychische 

beperking

Het is voor ouderen moeilijker om hun lichaamstempe-
ratuur te regelen. Dit komt doordat ze minder makkelijk 
zweten dan jonge mensen. Ook is hun hart minder sterk 
en gebruiken ouderen vaker medicijnen. Bijvoorbeeld 
plaspillen. Ouderen krijgen ook minder snel een seintje 
van het lichaam als ze meer moeten drinken. De dorst-
prikkel van ouderen is lager dan die van jonge mensen. 
Dit verhoogt hun gevoeligheid voor hitte.

Wat kan ik doen?
Houd uzelf en de mensen in uw omgeving extra in de 
gaten tijdens een hittegolf. Heeft u last van de hitte? 
Vraag dan hulp aan familie, vrienden, buren of je 
huisarts. Zo voorkomt u dat u klachten krijgt, of dat ze 
erger worden.

Als de temperatuur hoger is dan 25°C is het belangrijk 
voldoende water te drinken. Doe dit ook als u geen dorst 
hebt. Doe het ook rustig aan en zorg voor verkoeling. 
Een voetbad kan hierbij helpen of een ventilator. Het 
is ook belangrijk om de zon zoveel mogelijk buiten te 
houden. Dus doe het zonnescherm of rolluik op tijd 
omlaag. Of sluit de gordijnen.

Meer tips kunt u vinden in de figuur (zie aparte bijlage) of op 
https://ggdleefomgeving.nl/omgeving/hitte/hitte-en-gezond-
heid/.

Persbericht

Historische sensatie: Virtual Reality in Museum Tweestromenland
Reis door het verleden en red de schatten van Gelderland!

Museum Tweestromenland biedt bezoekers de kans 
om van 22 juni tot en met 10 juli de vroegere tijden 
van Gelderland te beleven via een Virtual Reali-
ty-game. De interactieve game is onderdeel van het 
project ‘Schatkamers van Gelderland’ van Erfgoed 
Gelderland. In dit spel moeten spelers, door in 
tweetallen samen te werken, gestolen historische 
objecten terugplaatsen in de juiste periode. Beleef de 
geschiedenis op een andere manier door deze zelf te 
herstellen!

Een tijdreiziger heeft bijzondere historische objecten 
gestolen. De spelers moeten de voorwerpen terug-
brengen naar het tijdperk in welke zij écht thuishoren 
zodat de geschiedenis weer wordt ‘hersteld’!
De spelers reizen door de Gelderse geschiedenis en 
belanden zo bijvoorbeeld in een prehistorische hut, 
een Romeinse tempel of een Spaans tentenkamp. 
Daar treffen zij voorwerpen die daar niet horen. En 
om dat te herstellen is de hulp nodig van museumbe-
zoekers in de leeftijd van 12 t/m 99 jaar.

De VR-game Schatkamers van Gelderland is een spel 
voor twee spelers: de ene speler draagt de VR-bril, de 
andere speler bedient de knoppen. Samen herstellen 
zij de geschiedenis door aanwijzingen te ontcijferen, 
puzzels op te lossen en goed samen te werken!
Bekijk na het spel soortgelijke voorwerpen uit de 
prehistorie en de Romeinse tijd in ons museum. En 
check onze website voor meer info over de huidige 
tentoonstellingen in Museum Tweestromenland.

5
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De belasting-invulhulpen voor senioren blikken terug en vooruit

Ouderdomsdoofblindheid                        
In Nederland wonen naar schatting zo’n 80.000 mensen boven de 
80 jaar die niet of nauwelijks kunnen zien en horen. De meeste 
mensen zijn niet volledig blind of doof en herkennen zich niet in de 
term doofblinden. De term “een beperking in zien en horen” past 
beter bij hen.

Kenmerken van mensen uit deze groep:
• Het gehoor en het zicht gaan langzaam achteruit.
• Ze zoeken meestal geen hulp en beperkingen worden vaak 

verward met dementie.
• Vaak worden ze onzeker en angstig, zonder dat ze begrijpen 

waarom.
• Ze vertonen vaak geleidelijk aan gedragsveranderingen waarvan 

ze zich niet bewust zijn.

Hun blindheid of slechtziendheid is veelal het gevolg van aandoe-
ningen als staar, diabetes of een oogziekte zoals maculadegeneratie 
(slijtage van het netvlies). Naarmate mensen ouder worden treedt 
ook nogal eens fors gehoorverlies op. Dat bij die combinatie sprake 
is van doofblindheid is veelal onbekend. Een aanzienlijk deel van de 
dubbelgehandicapte ouderen woont vaak nog zelfstandig thuis. Zij 
hebben specifieke ondersteuning nodig om een zo groot mogelijke 
mate van zelfstandigheid te behouden. Vaak kan de inzet van 
hulpmiddelen hier een belangrijke rol in spelen. Maar de mensen 
in de omgeving van mensen met ouderdomsdoofblindheid kunnen 
ook ondersteuningsvragen hebben. Meestal is dat op het gebied van 
contact en communicatie.

Ook dit jaar zijn er door de belasting-invulhulpen weer meer dan 400 
aangiftebiljetten voor de inkomstenbelasting ingevuld voor senioren 
in de gemeente Beuningen. Deze service is speciaal bedoeld voor 
alle senioren in de gemeente die zich geen accountant of beroeps-fi-
nancieel deskundige kunnen veroorloven. De belasting-invulhulpen 
proberen op al uw vragen de juiste antwoorden te vinden en vullen 
het volledige belastingformulier samen met u in. Daarna wordt het bij 
de Belastingdienst ingediend. U dient wel zelf zorg te dragen voor het 
verzamelen van de noodzakelijke gegevens. U blijft altijd zelf verant-
woordelijk voor de juistheid van de belastingaangifte en/of toeslagen 
en/of vergoedingen. 

Naast het invullen van de gewone IB-aangiftebiljetten kunnen we 
ook behulpzaam zijn bij het invullen van successieformulieren. Dat 
zijn formulieren die na een overlijden ingevuld moeten worden. De 
belasting-invulhulp werkt op basis van vrijwilligheid en is gehouden 
aan de plicht tot geheimhouding. Voor het invullen van de belasting-
formulieren wordt een vergoeding gevraagd van € 12,50.

Natuurlijk houden de belasting-invulhul-
pen hun kennis op peil. Dit doen ze met 
het kennisnetwerk Belastingdienst. Op 
een aantal bijeenkomsten worden dan de 
nieuwste ontwikkelingen besproken.  
De afgelopen jaren moesten ze rekening 
houden met de coronamaatregelen. In 
goed overleg met de betrokken mensen is 
dit prima verlopen.
Er zijn nu 12 invulhulpen en zij doen dit 
werk met veel plezier.

Wie hulp nodig heeft bij het invullen van formu-
lieren, kan contact opnemen met de coördinator 
Hennie Uil, tel. 06-54770809.

De belasting invulhulp werkt op basis van 
vrijwilligheid en is gehouden aan de plicht tot 
geheimhouding.

Doofblinden-connect (DB-connect) 
is een landelijk informatiepunt voor 
vragen over beperkt zijn in horen én 
zien (doofblindheid). Voor iedereen 
met een beperking in horen en zien, 
hun omgeving en verwijzers. 
Het informatiepunt is op werkdagen 
tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch 
bereikbaar via het nummer 085 065 
45 90. U kunt ook een e-mail sturen 
naar contact@dbconnect.info

Piet Britsemmer,
zelfstandigheidstherapeut 

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

Maandag
13:30-17:00
Biljarten
‘t Hart

13:30-17:00
Vrij kaarten
‘t Hart

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

14:00-16:00
Workshop tekenen
‘t Hart

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

Wekelijkse activiteiten / Agenda

13:30-17:00
Prijsrikken
‘t Hart

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

12:30-13:30
Eetpunt
‘t Hart 

7 en 21 juli
13.30 – 17.00 UUR

Fietsen 
vanaf ’t Hart
 

4 en 18 augustus
13.30 – 17.00 UUR

Fietsen 
vanaf ’t Hart

Workshop tekenen
Elke dinsdagmiddag komen wij van ongeveer 14.00 – 16.00 
uur bij elkaar om onder het genot van een kopje thee en onder 
deskundige begeleiding van Hillie samen te tekenen in ‘t Hart. 
En wat is dat fijn!
In september zijn we begonnen met het tekenen van eenvoudige 
gezichtjes. Dat leek heel simpel maar juist daardoor werd ons 
geleerd om op uitdrukking en perspectief te letten, en hoe het 
zetten van een of twee simpele lijntjes een emotie totaal kan 
veranderen.
Van daaruit is ons tekenen zich eigenlijk vanzelf gaan ontwik-
kelen. Hillie heeft altijd voorbeelden bij zich en het leuke is dat 
iedereen zich vanuit zijn of haar eigen interesse (of talent) verder 
ontwikkelt. Daarnaast worden we door Hillie ook regelmatig 
uitgedaagd om juist een andere techniek of onderwerp uit te 
proberen. En hoe vaak het niet gebeurt dat ik denk:  “Nou, dat 
is mislukt” of: “Het lijkt nergens op“, en dat Hillie langskomt en 
zegt: “Nog een lijntje hier of een kleurtje daar”, en dat het dan 
ineens zó wordt zoals ik het had gedacht of zoals het voorbeeld 
is.
Met mooi weer buiten tekenen, leren kijken, en dat dan over-
brengen op papier, best moeilijk, maar wat een fijne middagen, 
heerlijk buiten samen, en heel gezellig.

Kermisbuffet

Op vrijdag 26 augustus 2022 gaan de 
leden van de Vereniging van Senioren 
Ewijk weer gezellig samen uit eten in 
‘t Hart, deze keer in de vorm van een 
kermisbuffet.
De zaal gaat open om 17.00 uur en het 
buffet begint om 17.30 uur. 
De kosten zijn € 20,00 p.p. inclusief twee 
consumpties.
U kunt zich opgeven tot 1 augustus bij:
Mien Lamers, Blatenplak 29, tel. 0487-
522213 
Tiny van den Brant, P. v. Boxtelweg 3, tel. 
0487-522107
De kosten dienen bij opgave betaald te 
worden.

Graag tot ziens op 26 augustus,
de eetcommissie

Tekenen rond de feestdagen zoals Kerst-
mis of Pasen, voorjaar, bloemen, actuali-
teit, er is altijd wel een leuk onderwerp. 
Als je op dinsdagmiddag over de gang 
loopt, dan kun je ons gezellig horen 
babbelen, maar vaker is het stil, iedereen 
is geconcentreerd aan het werk. 

De bijgevoegde foto’s van twee middagen 
geven een goed beeld van de resultaten.
Op de eerste foto is iedereen aan het werk 
gegaan naar eigen inzicht.
Op de tweede foto een opdracht: het zelf 
tekenen en verder uitwerken van een 
mandala. Verschillende kleurmaterialen 
en technieken, daardoor heel verschillen-
de resultaten.

Wij tekenen nog heel graag door!

Namens de tekengroep, 
Marielle
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Dit is een programma van Omroep Gelderland 
waarin TV Gelderland 7 plaatsen bezoekt met 
veel verstening. Ammerzoden, Deest, Didam 
en Westervoort zijn al aan de beurt geweest. 
Daar zijn verschillende versteende tuinen 
omgetoverd tot groene tuinen.

Dit voorjaar  was Ewijk aan de beurt als ‘meest ver-
steende dorp van Gelderland’. Een stukje van de Harp 
is uitgekozen om de versteende tuinen een groene 
metamorfose te laten ondergaan.
De bewoners hadden van tevoren een folder in de bus 
gekregen van Omroep Gelderland met de aankon-
diging dat men samen met de bewoners aan de slag 
wilde gaan. Degenen die mee wilden doen, konden dat 
laten weten en als je niet meedeed was dat ook goed. 

Ontstening en vergroening
Het programma wordt gepresenteerd door Rob Kleys. 
Op de dag van de opnames doet hij een klein onder-
zoek naar wie mee wil doen, wie in beeld wil, wie 
heeft een mooi aanvullend verhaal om het program-
ma persoonlijk te maken, wat willen de deelnemers en 
wat kunnen ze zelf doen.
De tuinen die aangepakt gaan worden die dag moeten 
wel de moeite waard zijn om opgeknapt te worden. 
Er moeten veel stenen liggen anders hoef je niet 
te ontstenen. De bewoners moeten naar vermogen 
meewerken aan het ontstenen van hun tuin en bij het 
planten van het frisse groen.

Gezellig samenwerken met persoonlijke tint
Er is deskundige begeleiding van een landschapsar-
chitect en een team van studenten van een groenop-
leiding. Met enthousiasme en vrijwillige inzet werken 
zij met hun bekwaamheden mee aan de vergroening 
van de tuinen. 

Het tuinadvies is duidelijk: steen eruit en groen erin. 
Minder stenen in je tuin geeft meer verkoeling en hoe 
meer groen er in je tuin is, des te meer regenwater er 
de grond in kan zakken.

Ik heb geen groene vingers maar dit advies snap ik.
Mensen waren die dag druk met elkaar in de weer om 
tegels, klinkers, grind en ander hard materiaal uit hun 
tuinen op te graven. Materialen die bij een ander goed 
van pas kwamen werden daar hergebruikt.
Tijdens het werk maakten mensen een praatje en 
leerden de buren elkaar beter kennen. Er was tijd voor 
koffie met traktatie en samen maakten de bewoners 
van de Harp er een leuke gezellige dag van.

Rob Kleys werkte zelf ook flink mee en ondertussen 
maakte ook hij kennis met bewoners uit de Harp. 
Sommigen werden geïnterviewd over gebeurtenissen 
uit hun leven waardoor het programma een persoon-
lijke tint kreeg. Voor mij maakten juist deze persoon-
lijke gesprekjes het programma zo leuk.

Buren die elkaar nauwelijks kenden, maakten nader 
kennis, mensen laten openhartig weten weinig aan 
tuinieren toe te komen omdat er altijd wel wat anders 
te doen is. Een mevrouw vertelde waarom ze naar 
Ewijk verhuisd is, en zo heeft ieder een eigen verhaal.

Uitnodigend 
Zo’n tuinopknapdag is ook een intensieve dag, zo heb 
ik begrepen. Men begint al om half negen en men 
werkt door tot half zes. Dan zijn de tuinen opgeknapt 
en de tv-opnames gemaakt. Ik was er verbaasd over 
dat er zoveel puin uit de tuinen kwam. Zowat negen 
ton!
Na afloop was er tijd voor een lied en een biertje. 
Op 16 juni kwam bij hen die zich daarvoor opgegeven 
hadden een jury langs om de vernieuwde tuinen te 
beoordelen en is er een prijswinnaar gekozen. 

Als je tuin eraan toe is en die van de buren ook, is 
het zeker een uitnodigend idee om samen de tuin te 
ontstenen en te vergroenen. Goed voor het klimaat en 
het oog.

Toon van Wezel

De groenste straat van Gelderland

Foto is een still van TV programma TV Gelderland
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Busreis naar Rotterdam 16 juni 2022
Met een beetje een gespannen gevoel word ik wakker, 
zo’n zelfde gevoel als vroeger als er een schoolreisje 
op het programma stond. Wat zal de dag brengen? 
Het is in elk geval prachtig weer, ik heb er zin in. Het 
is voor mij de eerste keer, ik ben nog niet zo lang lid, 
en waarschijnlijk de (op een na) jongste. 
Aangekomen bij ‘t Hart, de vertrekplaats, krijgt dat 
gevoel een plekje. Er is een flinke uittocht vandaag, 
behalve onze bus staan er nog drie klaar voor het 
vervoeren van de schoolkinderen en begeleiding naar 
het schoolkamp.

Chauffeur Jolanda heet ons welkom, en in colonne 
rijden we door Ewijk heen, drie bussen rechtsaf naar 
Kleef, en wij linksaf, eerst een stukje binnendoor 
richting Rotterdam. De sfeer is er meteen, iedereen is 
blij, de zon schijnt, een zacht geroezemoes wordt al 
heel snel een vrolijk gelach en gekakel.
Het is hartstikke druk op de weg, een vrije dag in 
Duitsland en het mooie weer zorgen ervoor dat 
we voor Tiel al in een file belanden, maar met een 
minimale vertraging kunnen we toch aanschuiven 
voor koffie met een heerlijk taartje op een prettige 
pleiterplaats langs de weg.

Na deze pauze zonder oponthoud naar de Euromast. 
En wat hebben we het getroffen met het weer, mooi 
uitzicht, goed helder, we kunnen echt een heel eind 
weg kijken. Ik had geluk, Arno Spin is heel bekend in 
Rotterdam en vertelde wat er waar allemaal te zien 
was, extra leuk.

Stipt op tijd waren we allemaal in restaurant De 
Zwarte Zwaan -kwestie van oversteken- waar de soep 
al uitgeserveerd klaar stond, zodat we niet hoefden 
te blazen. En er waren heerlijke broodjes met kroket, 
eiersalade en allerlei ander beleg, met een lekker 
kopje koffie of thee.

Daarna was het tijd voor een boottrip door de Maas-
haven. Door het mooie weer was het bovendek al heel 
snel vol, benedendeks binnen was plaats genoeg maar 
best warm. Maar eigenlijk had ik nog niet veel meer 
gedaan dan zitten, dus nu maar heerlijk bovendeks 

een beetje gehangen over de reling, goed te doen. 
Veel mooie gebouwen gezien, goede uitleg over wat 
we zagen met als extra een adres voor gehaktballen 
zo groot als een mango als we nog eens terugkomen. 
Erg leuk.

Vervolgens werden we door Jolanda afgezet in het 
centrum. Met tips over bezienswaardigheden voor het 
vrije uurtje liep ik samen met een heel groot gedeelte 
van ons gezelschap linea recta naar het eerste het 
beste terras voor een lekkere frisse Radler… En daar 
zijn we niet meer weggekomen.

Om half vijf stond de bus weer klaar om ons op te 
halen en naar het laatste adres te vervoeren, restau-
rant De Heerlijckheid in Sleeuwijk. Die trip duurde 
iets langer dan voorzien door de flinke files (respect 
voor de chauffeur) maar wij hadden er geen last van, 
het kletste en roezemoesde heerlijk door en een 
enkeling had even zijn ogen dicht. Daar aangekomen 
werden we verwend met een gloeiend warm soepje, 
een lekkere schnitzel en een ijscoupe als toetje, en 
ook de twee consumpties smaakten prima.

Helaas kwam ook aan deze leuke dag een einde, 
ietsjes later dan op het programma stond waren we 
allemaal weer veilig in Ewijk. Chauffeur en organisa-
tie, heel erg bedankt, en wat mij (en Wil) betreft tot 
volgend jaar.

Marielle van Teffelen

Prijsrikken 2021-2022

We zijn inmiddels beland in het mooie weer met 
vandaag 16 juni 24 graden en morgen mogelijk 
30 graden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
er minder kaarters zijn dan gewoonlijk. Er zijn er 
die met vakantie zijn, ook wordt er veel gefietst of 
gewandeld en er wordt natuurlijk ook in de tuin 
gewerkt met dit mooie weer. Daarom hebben we 
voorlopig afscheid genomen van het prijsrikken en 
zijn we overgegaan naar vrij rikken. 

Ik heb alleen nog wat uitslagen van de laatste vier 
weken van het prijsrikken, en die zijn: week 21 was 
voor Leida van Haren met 82 punten, week 22 was 
voor Jan Brants met 87 punten, week 23 was voor 
Henk Megens met 135 punten, en tenslotte was 
week 24 voor Toon Ambrosius met 60 punten. Ik 
wens tenslotte iedereen die nog op vakantie gaat 
een heel prettige en zonnige vakantie, en met het 
prijsrikken starten we dan weer half oktober. 

Jan Brants



BEUNINGEN

10

Agenda/ Wekelijkse activiteiten

Maandag
* 10:00-11:30 Fit-hockey
  De Schoenaker
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder
* 13:15-17:00 Koersbal
  De Tinnegieter

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

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

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

Vrijdag  
* 09:15-12:00 Bridge VroegOp
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Oldstars tennis
  TV Ewijk

Zondag
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder

* deze activiteiten zullen alleen in 
juli gehouden worden en niet in 
augustus.

1 juli
13:00-15:30
Bowlen
Olround

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

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

11 juli
start inschrijving 
Zomerfestival

12 juli
13:30-17:00
Fietstocht (middag)
De Lèghe Polder

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

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

5 Augustus
13:00-15:30
Bowlen 
Olround

12 Augustus
13:30-16:30
Fotoclub De Positieven
De Lèghe Polder

25 Augustus
09:30-17:00
Fietstocht (dagtocht)
De Lèghe Polder

8 tot 27 augustus
Diverse activiteiten 
tijdens het Zomerfestival

Wilt u de laatste data inzien van de 
lopende activiteiten kijk dan op onze site

80/90-jarigen 1 mei t/m 31 mei 2022

Mevr. J.J.M. Slakhorst-Borsboom
02-05-1942

Mevr. J.A.M. Siroen-Jansen
02-05-1942

Hr. C.H.G. Rutten
02-05-1942

Hr. J.C. Gerritsen
08-05-1942

Hr. M.C. Bal
11-05-1932

Mevr. D. van Gemert-Romp
16-05-1942

Mevr. M.P.C. Janssen van Dinteren
21-05-1942

Hr. G.P. Kersten
23-05-1942

Onderstaande leden zijn ons helaas 
ontvallen:

Mevrouw J.H.H. Derkse-Engelen
Mevrouw Ch. van de Steeg-Nijhof

Wij wensen de nabestaanden veel sterk-
te bij het overlijden van hun dierbare.

Wij verwelkomen de volgende nieu-
we leden: 
Mevrouw W. Safi
Mevrouw J.M.E.H. Philipse-Spierings
Mevrouw P.A.W.M. Brugman

Mocht er iets wijzigen in uw situatie of gaat u 
verhuizen wilt u dit dan doorgeven aan Mieke 
van den Dobbelsteen, Ledenadministratie VvSB, 
 mail: ledenadmin@seniorenbeuningen.nl
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Op de uitkijk…
  …een virus

We werden de afgelopen twee jaar getroffen door het coronavirus. We leerden van 
alles over virussen. Dat er miljoenen zijn maar gelukkig niet allemaal even ge-
vaarlijk voor de mens. Wat de verschillen zijn tussen het ebola-, sars-, pokken- en 
coronavirus. Kortom de virussen stonden volop in de belangstelling. En sinds kort 
zijn er berichten over het apenvirus. Het lijkt niet op te houden. En er zijn ook 
weer berichten over coronavarianten.

Soms treft een virus niet direct de mens maar is wel hinderlijk voor ons. Wat 
denkt u als uw computer wordt getroffen door een computervirus en u met de 
handen in het haar zit om uw computer weer op orde te krijgen? 
Ik heb al 31 jaar last van een virus. Het is gelukkig niet ziekmakend. Het is een 
gezellig virus dat niemand kwaad doet. Ik heb er vier dagen per jaar last van. Nou, 
last is niet het goede woord. Het is een drang om mee te doen of beter gezegd mee 
te lopen. Ik heb het over het Vierdaagsevirus. Dinsdag 19 juli is het weer zover. 
Dan staan ruim 42.000 lopers te trappelen om weer van start te gaan. Ik hoop op 
vrijdag 22 juli voor de 31e keer over de Via Gladiola binnen te komen en de eind-
streep te halen. Dan zit de 104e Vierdaagse er weer op. Ja, het is een virus om mee 
te doen aan de Vierdaagse. Op vakantie gaan in de derde week van juli was en is 
er niet bij. Wandelen is goed voor je gezondheid en zeker voor ons senioren. Dat 
hoor je van alle kanten. Ook lopen veel deelnemers de laatste jaren voor een goed 
doel of ter herinnering aan een overledene of een overwonnen ziekte of omdat je 
een virus hebt.

Het zijn niet alleen die vier dagen maar je moet ook trainen om met plezier de 
Vierdaagse te lopen. Dat is soms best wel zwaar en je moet doorbijten. Maar het 
virus sluimert en je zet door. Woensdag is de dag van Wijchen en Beuningen. Ik 
loop door mijn eigen dorp en zie tal van bekenden langs de kant genieten van al 
die lopers, de muziek, de uitgelaten sfeer. Kortom, het is voor iedereen een feest 
om de Vierdaagse mee te maken. Gelukkig hebben we het coronavirus voor het 
Vierdaagsevirus kunnen  inwisselen en dat bevalt ons allemaal. Ik zie u onderweg. 

Willem Waalmaes

Oproep werkgroep Informatiebijeenkomsten 
zorg en welzijn

We willen allemaal vitaal oud worden. We willen 
allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven 
wonen. Velen van ons mankeren wel ’iets’. Gebruiken 
medicijnen. Maar hoe verder als je meer zorg nodig 
hebt of een beroep moet doen op Wmo-voorzienin-
gen? Als je meer wilt weten over het levenseinde of 
een testament. Hoe zit het met mantelzorg?

Er zijn instanties en organisaties die ons kunnen 
helpen om vragen te beantwoorden en zaken te 
regelen. Maar hoe kom je bij het juiste adres? Wie kan 
je informeren en je vragen beantwoorden? 

We willen als vereniging de helpende hand gaan 
bieden en over tal van onderwerpen op het gebied 
van zorg en welzijn informatie verstrekken. Dat 
willen we doen in de vorm van een maandelijkse 
themabijeenkomst in de periode september 2022 tot 
mei 2023.

Daarom zijn we van plan om een werkgroep op te 
starten om deze informatiebijeenkomsten te orga-
niseren. Hebt u interesse om mee te denken en deze 
bijeenkomsten mee te helpen organiseren? Vrijwilli-
gerswerk geeft een goed gevoel en geeft plezier. Meld 
u aan bij Frans Peperzak via e-mailadres voorzitter@
seniorenbeuningen.nl .

Het bestuur
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“Kunst door de Brievenbus” zoekt vrijwilligers! 

Verslag dagtocht naar de Biesbosch op 
2 juni 2022
De dagtocht naar de Biesbosch begon uitstekend, de zon scheen. 
Het was fijn om weer bekenden te zien, maar ook een aantal nieuwe 
gezichten.
Ondanks de drukte op de weg waren we mooi op tijd aangekomen 
bij het MuseumEiland in Werkendam. Tijd voor koffie met gebak!!
In het museum kon je zien hoe de Biesbosch ontstaan is vanaf de 
Elisabeth vloed in 1421 tot nu. Met deze kennis in ons hoofd op 
weg naar de zuidzijde van de Biesbosch, waar de Zilverrmeeuw 8 al 
wachtte om ons varend het prachtige natuurgebied te laten zien.
Aan boord werd een lunch aangeboden. Ook de kroket ontbrak niet. 
De lunch werd op een aparte en bijzondere manier gebracht. Een 
gedeelte van de vloer kwam omhoog met daaronder een grote royaal 
gedekte  tafel. Het eten werd door het personeel uitgeserveerd. 
Mede door het mooie weer was het goed vertoeven op het bovendek 
en we genoten van het uitzicht. 
Na de boottocht een kort bezoek aan het vestingstadje Heusden. 
Jammer dat het stadje slecht of niet toegankelijk was voor de 
mensen die moeilijk ter been zijn. De weg  er naar toe was vanaf de 
parkeerplaats te ver en te hobbelig.
Daarna vertrok onze chauffeuse Miep naar het Betuwe Express 
restaurant “Het Witte Huis” in Zeeland voor het diner. Hier heerlijk 
gegeten. 
Al met al een mooie dag. We hebben er van genoten.

Peter 

Vanaf het najaar start Stichting Perspectief in samenwerking met 
de VvSB met het project Kunst door de Brievenbus. 
Het doel van Kunst door de Brievenbus is om senioren in contact te 
brengen met kunst en creativiteit.

Om de week krijgt de deelnemer een kaart in de brievenbus met 
daarop een tekenopdracht. Deze opdrachten zijn te maken met pen, 
potlood of ander creatief materiaal en ze zijn bedoeld om de fanta-
sie te prikkelen en plezier te geven. Elke serie heeft 6 opdrachten.  

De deelnemers gaan zelf aan de slag, ontdekken nieuwe mogelijk-
heden en inzichten en delen hun ervaringen met anderen. Kunst 
verbindt, inspireert, motiveert en maakt gelukkig.
Deelnemers voeren de opdracht uit waarbij er persoonlijke aandacht 
en feedback is van een vrijwilliger.  

Voor dit project zijn we op zoek naar vrijwilligers met verschillende 
talenten:
Een vrijwilliger die het leuk vindt om de administratie, de ver-
zending van de opdrachten en de binnengekomen opdrachten te 
verwerken (ongeveer 4 uur per week).
Zes vrijwilligers die de opdrachten rondbrengen, een praatje maken 
met de deelnemers en reageren op de binnengekomen opdrachten 
(ongeveer 4 uur per week).

Zou je willen meewerken aan dit crea-
tieve project? Ben je positief ingesteld 
en vind je het leuk om in een team te 
werken? 

Voor meer informatie of aanmelden:
Femke Arts 
femkearts@stg-perspectief.nl
Frans Peperzak 
voorzitter@seniorenbeuningen.nl
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Spaans leren in Beuningen
        Hola, ¿qué tal? 

Dit zijn zo ongeveer de eerste Spaanse 
woorden die we hebben geleerd in de 
cursus Spaans. En daarbij is het zeker 
niet gebleven. Inmiddels kunnen 
we ons voorstellen, zeggen waar we 
wonen, welk beroep we hebben, naar 
een stad of dorp op vakantie gaan, 
eten en drinken bestellen, klok kijken, 
boodschappen doen, kleding kopen 
etc. En dat allemaal zonder het Spaans 
benauwd te krijgen. 

Onze groep is begonnen in september 
2019 onder leiding van Roel, onze leraar 
Spaans. Ondanks alle lockdowns van-
wege corona heeft onze groep de draad 
steeds weer opgepakt en hebben we al 
heel wat onderwerpen behandeld. Niet 
alleen leren we de Spaanse taal maar 
ook de Spaanse en Zuid-Amerikaanse 
cultuur komen aan bod. Roel kan echt 
prachtige verhalen vertellen over de 
Spaanstalige landen en hun gebruiken 
en gewoontes. 

En natuurlijk hebben we ook huiswerk. Dat hoort er wel een beetje 
bij. Maar als je iets niet begrijpt, kun je steeds opnieuw om uitleg 
vragen. Roel legt het net zo vaak uit totdat je het begrijpt. “Talen is 
herhalen” is inmiddels een gevleugelde uitdrukking van onze leraar.
De les wordt altijd opgenomen, degene die een keer niet kan hoeft 
dus niets te missen.

Voor mij is elke les weer een uitje. Niet alleen vanwege het leren 
van de taal maar ook omdat we het gezellig hebben in de groep en 
er grappen kunnen worden gemaakt. De sfeer is ongedwongen en 
je ontmoet leuke mensen. In de pauze van de les wordt er gezellig 
gekletst bij een kopje koffie of thee. Enne, proefwerken en examens 
horen er niet bij, het blijft hobby! Aan het eind van het seizoen, voor 
de zomerstop begint, spreken we af voor een hapje en een drankje. 
¡Salud! 

Smaakt het naar meer? ¿Te gusta aprender español?
Als je zin hebt om de Spaanse taal te leren, informeer dan naar de 
mogelijkheden bij de cursuscoördinator Carla Schumbera. In onze 
groep op woensdagmiddag zijn in ieder geval nog plaatsen vrij! 
Misschien tot ziens!

Angela Raben 

Activiteit: Patchwork / Quilten
Elke donderdagmiddag om 13.15 uur komt een groepje dames (heren mogen ook!) 
bij elkaar in De Lèghe Polder om samen met stof bezig te zijn.
Van de deelnemers wordt alleen enige ervaring en inzicht verwacht om met naald 
en draad om te kunnen gaan.

Wat is Patchwork en wat is Quilten?
Patchwork is een manier van handwerken waarbij kleine lapjes katoen met een 
verschillende kleur en/of formaat aan elkaar worden genaaid. Patch betekent let-
terlijk ‘lapje stof’. Patchwork is de voorloper van Quilten (doorpitten met vulling). 
Het is niet ‘verplicht’ om het patchwork (de top) te verwerken tot een quilt. Je kunt 
er ook een voering achter naaien (zonder vulling) voor bijvoorbeeld 
een kleedje, kussen of wandkleed.
Een deskundige is aanwezig om de deelnemers waar nodig te helpen. 
Misschien brengen de bijgaande foto’s u op een idee. U kunt altijd 
binnenlopen om eens te kijken waar de deelnemers mee bezig zijn.
Dus misschien tot ziens, 

Plony Witte 

Rectificatie:
In het artikel over Oswald Stapper in De Cirkel van juni staat een fout:
Oswald was tankchauffeur bij het Regiment Huzaren van prins Alexander en 
niet van Boreel. Op bijgaande foto de bij dit regiment horende baret.
De redactie.
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Ons reisje met de bus naar een mooi kasteel
Kasteel het Nijenhuis, nauw verbonden met De Fundatie Zwolle

Op woensdag 25 mei stonden ongeveer veertig grijze koppies te trappelen om een 
plekje te bemachtigen in de groene FlixBus naar Kasteel het Nijenhuis. Na een 
prachtige toeristische tocht door het mooie Overijsselse landschap stonden we 
ineens met de bus in een eeuwenoude wereld.
We begonnen met een rondgang door de vele kamers. De laatste eigenaar verza-
melde een hele grote collectie schilderijen, van Mondriaan tot Jan Sluijters tot 
Karel Appel.
Daarna genoten we van een lunch met soep en héééle dikke lekkere boterhammen 

(af en toe keek iemand er wel naar met een blik: hoe begin ik aan zoiets?).
Na de lunch kregen we in drie groepen een rondleiding met een gids door de schitterende beeldentuin, en wat 
een prachtige verhalen kregen we erbij!

De catering had het wel een beetje moeilijk met onze volle bus, er was een chro-
nisch gebrek aan bestek. Iemand kwam naar buiten met koffie zonder lepeltje, een 
stuk appeltaart zonder vorkje én met de vraag: wie heeft er een beetje koffiemelk 
voor mij? 
Al met al een dagje puur genieten en voor ieder een aanrader als je in de buurt 
komt (Heino- Wijhe): een enorme tuin, veel te zien en overal stoelen om te zitten. 

Dank je wel Joep voor de keuze en de organisatie!
Dank je wel Louise voor de pondspuntzak luxe snoepjes voor in de bus!
Dank je wel Riet dat Louise deze van jou moest kopen, want dat hoort bij een 
’schoolreisje’. 

Groetjes, José Bernts

Dagreis donderdag 1 september 2022:
Madurodam en Scheveningen     
Nu de meerdaagse reis om budgettaire redenen niet 
kan doorgaan organiseren we een extra dagtocht. 
Het nieuwe Madurodam is verdeeld in 3 themagebie-
den: Waterrijk ‘water als vriend en vijand’, Stedenrijk 
’oude binnensteden’ en ‘Vindingrijk’. Ook als u er al 
eens eerder bent geweest is een bezoek aan Maduro-
dam zeker de moeite waard.
Verder kunt u – als u dit wilt – een bezoek brengen 
aan Sea Life, een groot complex met meer dan 45 
aquaria met bijzondere vissen en kleurrijk koraal. 

Programma 
-> Om 07.45 uur vertrek vanaf de RK Kerk Beuningen 
naar De Meern. Daar wordt u getrakteerd op koffie/thee 
met een huisgemaakt taartje. 
-> Daarna bezoek aan Madurodam in Den Haag. U hebt 
ongeveer 2 uur de tijd om Madurodam te bezichtigen.
-> Rond het middaguur vertrek naar Scheveningen waar 
een goed verzorgde koffietafel met kroket op u wacht. 
Na de koffietafel bezoek aan Sea Life of – als u dit liever 
doet - vrij verblijf op de boulevard van Scheveningen.
-> Aan het eind van de middag vertrek naar Montfoort, 
waar u een goed verzorgd driegangendiner wordt 
aangeboden. 
-> Om ca. 21.00 uur bent u terug in Beuningen. 

Aanmelden: voor 25 juli a.s. via e-mailadres reizen@
seniorenbeuningen.nl . 
Contactpersoon is Marian Bijloo, Kling 14, 6641 HT 
Beuningen, telefoon 06 2536 06 37.
Bij de aanmelding aangeven of u ook Sea Life bezoekt. 
Vermeld verder duidelijk uw naam, adres, telefoon- en 
lidnummer.  

Deze dagreis bieden wij u aan voor: 
- alleen bezoek Madurodam   € 75,00
- bezoek Madurodam + Sea Life € 82,00
Voor niet-leden van een van de seniorenverenigingen 
gemeente Beuningen geldt op genoemde prijzen een 
toeslag van € 5,00.

Betalen voor 31 juli 2022 op 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 of schriftelijk hebt aangemeld en uw betaling 
is ontvangen op bovenvermeld rekeningnummer. 

Een reis- en/of annuleringsverzekering dient u desgewenst 
zelf – via uw bank of verzekeringsinstantie - af te sluiten. 
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Cursusseizoen najaar 2022 
Het is de bedoeling om in de eerste week van septem-
ber weer te starten met het nieuwe cursusseizoen.
Onderstaand vindt u hierover meer informatie.

Bij alle cursussen zijn ook de senioren van de 
collegaverenigingen uit Weurt, Ewijk en Winssen 
welkom.

Talen

Engels heeft op dit moment een groepje beginners 
en een groepje gevorderden. Bij beide groepen is nog 
plaats.  

Italiaans is dit voorjaar gestart en in die groep is op 
de dinsdagavond nog plaats.
Geïnteresseerden in een nieuw te starten beginners-
groep kunnen zich ook aanmelden. Bij voldoende 
aanmeldingen (minimaal 10) kunnen we in het najaar 
een nieuwe groep starten.

Spaans heeft op dit moment een lopende groep 
waar mensen met enige kennis van het Spaans 
(bijvoorbeeld oud-leerlingen) hier in het najaar nog bij 
kunnen aansluiten.
Geïnteresseerden in een nieuw te starten beginners-
groep kunnen zich ook aanmelden. Bij voldoende 
aanmeldingen (minimaal 10) kunnen we in het najaar 
een nieuwe groep starten.

Voor alle talen geldt: bent u niet zeker van uw niveau 
(als u bijvoorbeeld naar een reeds lopende groep wilt) 
dan kunt u zich door de betreffende docent laten 
testen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
coördinator. 

Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij de cur-
suscoördinator Carla Schumbera via e-mail: cursussen@
seniorenbeuningen.nl.

Auto opfriscursus
Op 1 en 15 september zijn er auto opfriscursussen. 
Deze worden gegeven door VVN (Veilig Verkeer 
Nederland). Nadere info volgt half augustus via een 
Nieuwsflits.

 

Kunstbeschouwing 
Ook komend najaar kan een ieder weer bij Pieter 
Cornelissen kennis maken met het vak Kunstbeschou-
wing. Pieter doet dit al jaren en de deelnemers zijn 
altijd zeer enthousiast.
U kunt zich hiervoor vanaf 15 juli opgeven. Ook 
mensen die nu al deelnemen en zich opnieuw willen 
opgeven, dienen dit per mail kenbaar te maken; u 
wordt dus niet automatisch ingeschreven! 
Een seizoen kunstbeschouwing bestaat uit 7 ochten-
den en om de veertien dagen. 
Beschikbare dagen/ochtenden: Groep 1 op woensdag, 
Groep 2 op woensdag en Groep 3 op maandag.
Deelname gebeurt op volgorde van inschrijving en 
betaling. U kunt een groepsvoorkeur aangeven doch 
e.e.a. blijft wel afhankelijk van de groepsgrootte 
(max. 18). 

Kosten voor leden € 60,00 en voor niet-leden € 75,00, over te 
maken op bankrekeningnr. NL13 RABO 0107 2090 71 o.v.v. 
‘Cursus Kunstbeschouwing’ en naam deelnemer. Inschrijven 
kan bij de coördinator talen/kunstbeschouwing Carla Schum-
bera, cursussen@seniorenbeuningen.nl . 

Attentie: Alleen het inschrijfbedrag 
overmaken is niet voldoende, u dient zich ook 
via genoemd e-mailadres aan te melden!

Basiscursus Bridge
Dit voorjaar zijn wij gestart met een basiscursus 
Bridge, welke erg goed is ontvangen. De deelnemers 
zijn zeer enthousiast en willen graag verdieping van 
deze cursus zodat zij zich daarna wel of niet kunnen 
aansluiten bij een club.
Het is de bedoeling om begin oktober te starten met 
deze verdiepingscursus (12 lessen), waarbij het boek 
Start met Bridge 2 zal worden gebruikt.  
Heeft u al enige kennis van bridge en denkt u aan 
te kunnen sluiten dan kunt u zich voor deze cursus 
inschrijven. Voor mensen die geen bridge-kennis 
hebben maar wel het kaartspel rikken spelen zal dit 
ook mogelijk zijn, doch zij zullen wellicht even een 
korte extra introductie behoeven (2 lessen) hetgeen 
besproken kan worden met de docent. Mocht u hier-
voor in aanmerking willen komen dan willen we dat 
graag snel horen want dit moet dan ingepland worden 
voordat de vervolgcursus start. 

De kosten van de cursus zijn € 112,50 voor leden en € 120,00 
voor niet-leden van de vereniging van senioren. 
Aanmelden kan bij de cursuscoördinator Carla Schumbera via 
e-mail: cursussen@seniorenbeuningen.nl . Ook voor informa-
tie kunt u bij haar terecht.

Tot ziens in de Lèghe Polder.
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Bloemschikken senioren Beuningen
In oktober a.s. gaan we weer samen bloemschikken in De 
Lèghe Polder in Beuningen.
We gaan bloemschikken tijdens een bijeenkomst in de ochtend en 
een in de middag. Tijdens elke bijeenkomst kunnen er 11 personen 
deelnemen. De ochtendbijeenkomst is van 10.00-12.00 uur, die in de 
middag van 13.00-15.00 uur. De prijs blijft € 12,50 per bijeenkomst.

Voor elke bijeenkomst wordt afgesproken welke ondergrond 
gebruikt wordt, we vragen je dan om een bepaalde pot of schaal 
mee te brengen. Je hebt altijd een mes en snoeischaar bij je. Voor 
de andere materialen wordt gezorgd. Tijdens de cursus worden 
bepaalde technieken voorgedaan en geoefend zodat je ook thuis aan 
de slag kunt gaan. Het is telkens weer verrassend hoe verschillend 
de stukken zijn, ondanks het feit dat iedereen dezelfde materialen 
gebruikt. 

Deelnemen kun je door een mail te sturen naar Yvonne Jansen, 
yvonnejansen55@gmail.com. Daarin geef je aan of je in de ochtend 
of in de middag wil deelnemen, of dat je op beide dagdelen kunt. 
Vermeld ook je lidmaatschapsnummer en je telefoonnummer. 
Senioren zonder e-mail mogen mij bellen: 0655218936. Ik wil je 
vragen om hier goed te lezen wat je bij je aanmelding moet vermel-
den omdat ik die gegevens nodig heb.
Je moet nog geen geld overmaken, eerst wordt gekeken of er genoeg 
belangstelling is en of we 2 of 4 groepen moeten maken. Afgelopen 
jaar hebben we gewerkt met 4 groepen die ieder drie maanden 
konden deelnemen; er was namelijk zoveel belangstelling dat we 
iedereen aan bod wilden laten komen. Je hoort van ons wanneer 
je moet betalen. Je betaalt dan 3x € 12,50 of 6x € 12,50, naar eigen 
keuze.

De bijeenkomsten zijn op 12 oktober, 9 november, 14 december, 8 
februari, 8 maart en 5 april. Noteer deze data meteen in je agenda 
als je je opgeeft. Je kunt je opgeven tot 1 september.
Eva Kersten, Fien Loermans, Tonny van den Berg en Yvonne Jansen 
bereiden de bijeenkomsten voor en geven met hun tips en voor-
beelden de deelnemers begeleiding; er blijft veel ruimte voor eigen 
inbreng. 

Natuurlijk staat gezelligheid voorop en is er ook een pauze (met een 
consumptie voor eigen rekening) waarin ideeën kunnen worden 
uitgewisseld of even kan worden bijgepraat.

Namens de begeleiders, Yvonne Jansen

Mededeling over de fietstocht van dinsdag 9 augustus.

De reguliere fietstocht van dinsdag 9 augustus gaat niet door in verband met het Zomerfestival.
Leden die graag fietsen kunnen zich opgeven voor de verschillende fietstochten die georganiseerd 
worden vanuit de verschillende dorpen.  
 
Zie hiervoor de agenda’s!
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Ledenadministratie
Overleden: 
Dhr. H. Roghmans
Dhr. C. Janssen
Mevr. R. Wouters-Hoes

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 

Vrijdag
10.00 UUR
Fitvoetbal
WVW-veld

18 juli
14.00 UUR
Inschrijving Zomerfestival
Kloosterhof

28 juli
14.00 UUR
Tref-en-Doemiddag
Kloostertuin Kerkstraat

04 augustus
14.00 UUR
Tref-en-Doemiddag
Kloostertuin Kerkstraat

08 augustus
09:30 UUR
Fietstocht Zomerfestival
Kloosterhof

Agenda / Wekelijkse activiteiten

26 augustus
Bustocht naar Ootmarsum/
Bad Bentheim 

   zie Cirkel nr. 5 (juni 2022) 

01 september
14.00 UUR
Tref-en-Doemiddag
Kloosterhof

14.00 UUR
Biljarten
Kloosterhof

19.30 UUR
Bridge
Kloosterhof

06 september
09.30 UUR
Koos’ fietstochten
Kloosterhof

Langzaam op vakantie 
Vakantietijd altijd leuk? Mensen kijken er lang naar uit, vakantie, 
maanden soms. Weg van de eentonigheid, de sleur en de routine. 
De vrijheid in. Het lijkt voor sommigen vluchten voor van alles, ze 
kúnnen niet wachten. Jakkeren met de car! Gáán met die banaan! 
En allemaal tegelijk. Het toppunt van deze waanzin zijn de Zwarte 
Zaterdagen. Heel Europa tegelijk op vakantie. Duizenden en 
duizenden mensen tegelijk op pad met als gevolg files, files en nog 
veel meer files. Die vakantievierders lijken wel vluchtelingen en 
misschien zijn ze dat ook wel. En dan vragen ze zich gefrustreerd 
af of dát nou wel zo leuk is, of dít de bedoeling wel was. Uren in de 
rij op weg naar de zon en intussen bakken in de eigen auto. Liefst 
ver weg naar Frankrijk, Spanje, Italië of de Balkanlanden om daar te 
verbranden in de bloedhete zon. Kinderen vervelend, partner over 
de rooie en zelf langzaam  het kookpunt bereiken. Waarom ook op 
die Zwarte Zaterdag? Zijn ze het gewone doorsnee-leven écht zo 
zat dat er geen één of twee dagen gewacht kan worden en je relaxt 
naar je vakantieadres kunt rijden? Dat vakantieadres loopt echt niet 
weg! Wat zouden die een of twee dagen op een vakantie van een 
paar weken nou uitmaken, zou je denken. Wij ouderen kiezen bij 
voorkeur voor de rustigere periodes in het seizoen. Geen gestress 
onderweg; op tijd een bakkie doen en een boterhammetje met 
pindakaas eten. Even nog op je gemak in de caravan op de Campa 
Potti voor de kleine en grote boodschap en weer rustig verder. Ook 
in de vakantietijd is het nog niet zo gek om senior te zijn. 
Ton Zwartjes.

Die vakantievierders lijken 
wel vluchtelingen  
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Terugblik excursies 
Elk jaar proberen 
we een excursie te 
organiseren voor 
onze leden. Vorig jaar 
zijn we bijvoorbeeld 
naar het Louwman 
Automuseum geweest 
en dit jaar waren 
we te gast bij de 
ARN in Weurt en bij 
Fruitbedrijf Veens in 
Slijk-Ewijk. 

Bij de ARN (Afval-
verwerking Regio 
Nijmegen) werden 
we geconfronteerd 

met het vele afval dat we met z’n allen dagelijks 
produceren. Vandaag de dag wordt veel gerecycled 
maar ondanks dat blijft er nog heel veel restafval over 
en dit verwerken ze bij de ARN. We werden ontvangen 
met koffie en een interessante uitleg, ondersteund 
met een diapresentatie, over de afvalverwerking. Na 
een uur konden we met de bus over het terrein om 
alles met eigen ogen te zien. Jammer was het dat 
de beide ovens niet te bezichtigen waren door een 
storing en onderhoud. Voor een goeie fik kun je de 
meeste mannen wel wakker maken! Tot slot kregen 
we een demonstratie van een valkenier die met zijn 
Mexicaanse buizerd de vogels bij het terrein weg 
houdt. Het was een zeer leerzame morgen. 

Bij  Fruitbedrijf Veens in Slijk-Ewijk kregen we een 
hartelijke ontvangst met een uurtje uitleg hoe een 
fruitbedrijf met een omvang van 24 hectare werkt. De 
gemoedelijkheid waarmee we de uitleg kregen, samen 
met de passie en liefde voor het fruittelen die zij 
lieten zien, was een fijne ervaring. Na de uitleg en een 
beker sap gingen we met een ‘treintje’ de boomgaard 
in. Al het hoe, wat en waarom werd ons duidelijk 
gemaakt. De nazit met koffie en cake maakte deze 
morgen tot een zeer geslaagde activiteit. Misschien 
komen we bij zowel de ARN als bij Veens nog een keer 
terug.  

Uit betrouwbare bron vernomen
Bij (bijna) elke boerderij staat een notenboom. 
Hartstikke mooi natuurlijk. Het past bij het karakter 
van de boerderij. Maar waaróm staat er bij (bijna) 
élke boerderij een notenboom? Het verhaal gaat dat 
de bliksem niet in een notenboom slaat; de boeren 
voelden (voelen) zich veilig. Maar waaróm slaat de 
bliksem dan niet in een notenboom? De sage geeft 
aan dat dat komt omdat het kruis van Jezus Christus 
gemáákt was van een notenboom. Zo’n verhaal hoor 
je alleen uit betrouwbare bron én als je een bezoek 
brengt aan een agrarisch bedrijf met bijvoorbeeld 
fruitbomen. De bron dacht dat hij de waarheid sprak… 
Hij is bekend bij de redactie.
 

In de zomervakantie…  
Onze Tref-en-Doemiddag (voorheen de Inloop) mag 
zich verheugen op een grotere belangstelling; de 
donderdagmiddag gaat een heuse ontmoetingsmid-
dag worden met diverse activiteiten. Maar nu de 
zomervakantie voor de deur staat zijn er wat datums 
en het adres veranderd voor de Tref-en-Doemiddag. 
In augustus hebben we nog andere activiteiten in 
het kader van het Zomerfestival in de kantine van 
voetbalclub WVW. We zijn zeer content dat zij deze 
accommodatie voor ons beschikbaar hebben gesteld! 
Lees hierover in het magazine van het Zomerfestival 
dat bij deze Cirkel zit. 

Voor de Tref-en-Doemiddag het volgende: donder-
dag 14 juli is de laatste in De Kloosterhof. Op de 
donderdagen 28 juli en 4 augustus gaan we naar De 
Kloostertuin in de Kerkstraat en op 1 september zijn 
we weer terug in De Kloosterhof. Het aanvangstijdstip 
blijft gewoon 14.00 uur. Het bridgen tijdens de 
Tref-en-Doemiddag stopt op 30 juni. 

Houd rekening met deze datums en overige zomer-
activiteiten. Iedereen blijft van harte welkom. Het 
bridge op de donderdagavond is al gestopt en start 
weer op donderdag 8 september. Fitvoetbal gaat 
gewoon door, Koos’ fietstochten zijn al gestopt en 
starten weer op dinsdag 6 september.
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Waar al jaren om gevraagd werd 
is nu werkelijkheid geworden: de 
Nijmeegse Vierdaagse gaat weer 
dóór het dorp. In 2015 moest de 
route noodgedwongen verlegd 
worden door de werkzaamheden 
aan de kruising Kerkstraat/
Postkantoorstraat. De stoet met 
wandelaars werd toen door de 
Pastoor v.d. Marckstraat geleid 
en dat beviel goed. De bewoners 
hadden er voor de lopers en 
zichzelf een feest van gemaakt. 
Voor herhaling vatbaar en zo 
werd de wens om dit jaarlijks te 

doen bij de organisatie neerge-
legd. Nu is het dan zover en gaan 
de wandelaars door Oud-Weurt. 
Opnieuw groot feest, reken 
maar! De aanpassing bij de Van 
Heemstraweg is klaar en is nu  
gereed voor de toekomst want 
deze route willen we elk jaar 
hebben. Vooralsnog is dit een 
zogenaamde pilot en daar nemen 
de aanwonenden geen genoegen 
meer mee. Dit moet een jaarlijks 
evenement worden voor de 
wandelaars en de (Oud-)Weurtse 
bevolking. Laat ze maar komen!

Nijmeegse Vierdaagse terug in Oud Weurt

Tijdens de zomermaanden liggen 
in de regel alle seniorenactivi-
teiten stil. Seniorenvereniging 
Beuningen heeft daar de laatste 
jaren  succesvol een einde aan 
gemaakt. Dit jaar is het een 
gezamenlijk project van alle vier 
de kerkdorpen: in alle kerk-
dorpen in de gemeente worden 
activiteiten georganiseerd waar 
iedereen aan deel kan nemen. 

Leden van een van de Beuningse 
seniorenverenigingen krijgen 
korting bij inschrijving voor 
deelname. Reserveren voor een 
activiteit kan door de website 
van SSgB: www.ssgb.nl aanklik-
ken en vervolgens de pagina 
openen door op ‘zomerfestival’ 
te klikken. Kortingen worden 
berekend door een e-mail te 
sturen vóór het reserveren door 
middel van het e-mailadres plus 
lidnummer. Het lidnummer 
staat op het verenigingspasje 
en op het bankafschrift van de 
automatische afschrijving van 
het lidmaatschap. Je ticket neem 
je mee naar de desbetreffende 
activiteit. 

Je kunt aan alle activiteiten in 
alle dorpen meedoen. Als aan-
melden via de computer niet lukt 
dan kun je ‘gewoon’ inschrijven: 

in Weurt is dat op maandag 18 
juli van 14.00 tot 16.00 uur in De 
Kloosterhof.  

Het Zomerfestival 2022 start op 
maandag 8 augustus met een 
fietstocht; voor Weurt starten 
we bij De Kloosterhof om 09.30 
uur. We rijden dan via landelijke 
wegen naar de andere kerkdor-
pen waar nog meer deelnemers 
zich zullen aansluiten. 

Op Camping de Muk in Winssen 
is een koffie/theepauze. Om 
12.00 uur is er ontvangst in het 
gemeentehuis van Beuningen 
door het college van B&W met 
koffie/thee en een ‘Beunings 
keitje’. Opgeven hiervoor zoals is 
omschreven. Bij alle inschrijvin-
gen moet je het lidmaatschap-
nummer vermelden (in verband 
met korting) maar mocht dit 
problemen geven, neem dan 
contact op met Annemie Smits 
op nr. 06 36278044. Schroom 
niet om inlichtingen te vragen; 
de activiteiten zijn divers en de 
moeite waard om aan mee te 
doen in deze ‘rustige’ vakantie-
maand. Lees het magazine van 
dit Zomerfestival goed door, het 
meeste is dan wel duidelijk. 

Zomerfestival 2022
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Maandag
13:00-16:00
Biljarten
Zorgcentrum

14:00-16:00
Aquarelleren
De Salon

Dinsdag
10:00-12:00
Jeu de Boules
De Paulus

12:00-13:30
Eetpunt
De Paulus

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

Woensdag
09:30-11:00
Walking voetbal
Boshof

Agenda / Wekelijkse activiteiten

15 augustus
14:00-17:00
Kermismatinee
Ulto-Gebouw

16 augustus
12:00-14:00
Kermisbuffet
De Paulus

17 augustus
14:00-16:00
Bingo
De Paulus

24 augustus
14:00-17:00
Fietsen
De Paulus

24 augustus
14:00-18:30
‘t roer(t) om
Dorpsboomgaard

Donderdag
10:00-12:00
Inloop
De Paulus

10:00-12:00
Jeu de Boules
De Paulus

13 juli
14:00-17:00
Fietsen
De Paulus

27 juli
14:00-17:00
Fietsen
De Paulus

10 augustus
14:00-17:00
Fietsen
De Paulus

Onder de noemer ’t roer(t) om 
worden elke laatste dinsdag van de 
maand activiteiten georganiseerd 
met aansluitend een driegangen-
menu. Voor dinsdag 30 augustus 
aanstaande staat een bezoek aan 
dorpsboomgaard ‘t Groene Hart 
op het programma. Midden in 
Winssen ligt bij de kerk al ruim 
100 jaar een fruitboomgaard. 
Kom kijken en proeven tijdens de 
rondleiding in deze boomgaard die 
in de 20e eeuw zijn officiële functie 
verloor. Dit is opgepakt door 15 
vrijwilligers, samen met Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland en 
de gemeente Beuningen, om de 

unieke boomgaard te behouden. 
Sap van dit fruit is te koop tijdens 
deze rondleiding.

De start is om 14.00 uur en duurt tot 
16.30 uur. De kosten voor deelname zijn 
€ 2,50 p.p. Aansluitend kunnen deelne-
mers, maar ook anderen, om 17.00 uur 
in De Paulus van een driegangen-verras-
singsmenu genieten voor slechts € 12,50 
p.p. Iedereen in de gemeente Beuningen 
die lid is van een seniorenvereniging, 
kan zich minimaal een week van tevoren 
voor de rondleiding en/of de maaltijd 
aanmelden via de e-mail: thea_reyers@
hotmail.com of telefonisch bij Ans 
Kersten, telefoon 06 28338144.

Nieuw logo 
senioren-

vereniging 
Winssen

We hebben sinds eind 
april een nieuw logo. 

Het is een silhouet van 
ons dorp geworden 

waarbij drie prominente 
bouwwerken van Winssen 

in het oog springen. Dit 
logo zal gebruikt worden 
in onze correspondentie, 

mailings etc.

Activiteiten ’t roer(t) om
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Dagtocht naar Den Bosch
Omdat we twee jaren verstoken moesten blijven van 
een dagtocht, had het bestuur besloten om in juni een 
extra tocht te organiseren. Voorwaarden waren om 
niet te lang in de bus te moeten zitten en er moest 
naast een hapje en drankje ook nog iets te zien of te 
beleven zijn. In die opzet zijn we zeer zeker geslaagd. 
De zon stond op vrijdag 17 juni jl. al vroeg hoog aan 
de hemel. Jan Croonen van het gelijknamige touring-
carbedrijf stond al om 09.30 uur bij De Paulus klaar. 
Iedereen was op tijd aanwezig, dus kon hij om 10.00 
uur vertrekken. Bij aankomst in Den Bosch werden we 
hartelijk ontvangen door de gastvrouw van Bakkerij 
Royal. Na een bakje koffie/thee kregen we uitleg over 
het ontstaan van de Bossche bol. Alle materialen om 
een Bossche bol te maken stonden voor onze neus, 
met ook twee deegbollen op een schaal. We moesten 
eerst een afgepaste hoeveelheid cacaobonen warm 
maken en met glucose mengen. Daarna konden de 
bollen in de chocolade worden gedoopt. Bij sommigen 
van ons, waaronder Theo, kwam het overhemd onder 
de klodders chocolade te zitten. 

De bollen gingen effe in de koeling. Daarna slagroom 
met een garde kloppen en met de slagroomspuit in 
de bollen doen. Eén bol konden we verorberen, de 
andere bleef nog bij de bakkerij achter. Mooi op tijd 
stond onze chauffeur vervolgens klaar om ons naar 
Rederij Wolthuis te brengen voor een boottocht op de 
Dieze. Dat was een tocht vol wetenswaardigheden en 
bezienswaardigheden. Af en toe moesten we bukken 
om ons niet aan de bruggetjes te stoten. Op het dek 
zorgde de wind voor aangename verkoeling. In het 
benedenruim konden we genieten van een uitgebreide 
high tea met daarna nog enkele drankjes. Aansluitend 
aan de boottocht konden we in Brasserie Bolwerk 
terecht om nog een afzakkertje te pakken. Nadat de 
achtergebleven Bossche bollen waren opgehaald kon 
Jan om 16.30 uur weer koers zetten richting Winssen. 
In Winssen aangekomen konden de passagiers hun 
pakketje met Bossche bollen voor het thuisfront 
meenemen. Een veel gehoorde reactie was: “Dat 
moeten we vaker doen”. Dat zijn we ook zeker van 
plan. Wanneer corona ons niet de voet dwars zet, 
gaan we dit jaar in november weer met de stamppot-
tocht mee… 

Kermismatinee in Winssen
Iedereen kent nog wel de gezellige kermisdagen van 
vroeger. Bijna iedereen nam vrij. De cafés en dansten-
ten puilden uit. Wij gaan deze ouderwets gezellige tijd 
een klein beetje terughalen. Dus pak de dansschoen-
tjes. Die kunnen na twee jaren weer uit de doos.  Op 
maandag 15 augustus is er van 14.00 tot 17.00 uur een 
speciale kermis/dansmiddag voor senioren met live 
muziek van toporkest Jersey. Zij spelen (dans)muziek 
uit vervlogen jaren. Dit alles in muziekcentrum Ulto. 
Hou je niet zo van dat dansen, dan kun je ook een 
fijne middag beleven door te luisteren naar de muziek 
en te genieten van lekkere hapjes en drankjes. De 
entree is slechts € 5,- voor leden van de seniorenver-
eniging en € 7,50 voor niet-leden. Dit is inclusief 2 
gratis consumpties. 

Kermisbuffet
Dinsdag 16 augustus a.s. is de laatste dag van de 
Winssense kermis. In ontmoetingscentrum De 
Paulus, Molenstraat 2 in Winssen kunt u op die 
dag om 12.00 uur aanschuiven voor een speciaal 
kermisbuffet. De kosten hiervoor zijn € 10,00 per 
persoon, contant bij binnenkomst te voldoen. Je kunt 
je daarvoor tot uiterlijk donderdag 11 augustus a.s. 
aanmelden bij Ans Kersten, tel. 06 28338144. 
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Programma Molenfeesten
Elke twee jaar worden in het eerste weekend van september de Molenfeesten 
gehouden op de prachtige locatie bij de Beatrixmolen in Winssen. Een weekend 
vol vermaak voor iedereen, van jong tot oud. Na voor veel mensen een paar lastige 
jaren kunnen wij nu gelukkig melden dat de Molenfeesten in 2022 doorgaan! De 
voorbereidingen zijn gestart en het belooft weer een boeiend en afwisselend 
weekend te worden met voor elk wat wils.

Vrijdag 2 september
16.00 - 22.00 UUR
Winssen loopt uit 
Gezellige middag voor iedereen vanaf 50 jaar. 
Met de professionele tonprater Berry Knapen, 
muziek van Hedde Ekkes en Request.

Zaterdag 3 september
14.00 - 16.00 UUR
Kindermiddag
Het is tijd voor de kinderen: van stormbaan tot 
een dansworkshop, van je laten schminken en 
kappen tot een kindervoorstelling, van zand 
scheppen met een echte kraan tot armbandjes 
knutselen.

Zaterdag 3 september
20.30 - 01.00 UUR
Winssense Aovond
Gezellige avond voor iedereen uit Winssen 
en verre omgeving, met muziek van fam. De 
Bruyn (bekend van de Nijmeegse Vierdaagse) 
en DJ Marcel.

Zondag 4 september
12.00 - 17.00 UUR
Molenfair
Tientallen marktkramen vormen een lint 
rond de molen. Er zijn een roofvogelshow, 
yoga-workshop, loterij en diverse andere 
activiteiten. Natuurlijk is er ook voor kinderen 
van alles te beleven.

Zondag 4 september
13.00 - 19.00 UUR
Matinee
Met vanaf 15 uur de Formule1 vanuit 
Zandvoort; deze is live te volgen op een groot 
scherm. Vóór de race en na afloop is er muziek 
van DJ Koen.

Het voorlopige programma

Foto: Facebook Tentfeestwinssen
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Puzzel - Woordzoeker 8.6

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

Jan de Ridder, 
Patrijslaan 104 te Beuningen

Mevr. Willems, 
Geerstraat 4A te Winssen

Rinie Broenland, 
Mijl 32 te Beuningen

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. De oplossing van deze keer heeft 

alles te maken met het vervoer over de weg.

De oplossingen voor puzzel 8.6 dienen uiterlijk 13 augustus 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 8.5 leverde 94 goede oplossingen op. De juiste oplossing: “garnalenkroket”.

Woordzoeker schema 

 

      WOORDZOEKER     8.6      

                     

R F I L E P E R S O N E N V E R V O E R R 

U G V T A N IJ P P U N E T E B E D R R E E 

E K N N A B I L A E B A D E E O P R O L O 

F L N I E C E B G S X L D IJ R V A V U E V 

F E O W M I H A A I P R E E R R R R T K R 

U B IJ R D M W O C C IJ O K B T E K A E T E 

A S I I T L E H G F P I O E V V E C P R V 

H E N O E N A T S R U A G R E N E H L I K 

C G B T D U O V S R A E A N T E R T A S L 

S R S E F I O C B E N A I L S R P W N C U 

U E V F R E E E S S B S F P S E L A N H B 

B L E D R O G S T N U P E I R D A G I E R 

R U U T S G E U E O E C Z O N E A E N A IJ 

R E U T E I R P M L H R A D I O T N G U T 

L I A W I E O I N V O E G E N G S G H T IJ 

G D E I N D L E G E I P S K E O H E D O D 
 

BEDRIJFSVOERTUIG
BELBUS
BEROEP
BESTELWAGEN
BESTEMMING
BIODIESEL
BULKVERVOER
BUSCHAUFFEUR
DODEHOEKSPIEGEL
DRIEPUNTSGORDEL

DRUK
ELEKTRISCHE AUTO
FILE
GOEDERENVERVOER
GRENSCONTROLE
INVOEGEN
LIMOUSINE
OPENBAAR VERVOER
OPLEIDING
PANNE

PARKEERPLAATS
PASPOORT
PECH
PERSONENVERVOER
RADIO
RIJBEWIJS
RIJDEN
RIJTIJD
ROUTEPLANNING
SLAAPCABINE

STAD
STUUR
TACHOGRAAF
TAXICHAUFFEUR
TEGENSTUREN
VRACHTWAGEN
WEGGEBRUIKER
ZONE
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