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Welkom in De Cirkel
In deze editie besteden we extra aandacht aan tuinen. 
Dat past wel bij het voorjaar, vonden we. En er zijn bin-
nen onze gemeente een heleboel mooie en ook boeiende 
tuinen. De tuinen zijn er om in te zitten, van te genieten. 
Mijn tuin, mijn paradijs, zo staat het op de cover. En in 
het paradijs daar zijn we graag, daar spelen de kinderen, 
daar vertoeven de ouderen, daar tellen we de vogels en 
daar verkeren we graag met anderen. De tuin als ontmoe-
tingsplek. Exact de keuze die Toon van Weezel maakt 
binnen het Ewijkse deel van De Cirkel. Zijn favoriete tuin 
is het parkje voor het verpleeghuis Waelwick. Nu nog een 
kleine ontmoetingsplek, indertijd een waar feestterrein.  
Maar tuinen zijn niet vanzelf mooi. Het blijkt, dat daar 
heel veel tijd en energie aan besteed moet worden. Als 
je graag een mooie tuin wilt hebben moet je ook wel een 
beetje boer zijn. Groene vingers zijn  niet genoeg. Noeste 
arbeid is soms aan de orde en inderdaad ook gewoon een 
beetje boerenverstand. Vaktermen vliegen je om de oren, 
zoals: klepelmaaier, Piet- Oudolf-tuinstijl, waterborgend 
vermogen, warmtesom van de grond enz.

Een plek om te rusten. Een plek om bij te komen. En dat 
was ook precies aan de orde, toen de Gemeente Beunin-
gen het verzoek kreeg om mee te werken aan de opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit het gemeentehuis 
lezen we een korte impressie van deze opvang.  
En intussen hopen we maar dat het geweld aldaar zal 
eindigen en mensen weer met een veilig gevoel terug 
kunnen naar hun vaderland. Het ziet er echter niet naar 
uit dat dat spoedig aan de orde zal zijn. We kunnen er 
wel over dromen of erover fantaseren. Een beetje fantasie 
wil wel eens helpen in een woelige tijd als de onze. Jan 
Daanen houdt  met zijn verhaal over geluksstenen eigen-
lijk wel een sterk pleidooi in die richting.
En anders maar een eindje wandelen of op reis. In deze 
cirkel staan weer diverse suggesties. 
Ik wens u een fijn voorjaar toe en 
veel leesplezier. Gezeten, ergens 
in een hoek van  uw eigen heerlijk 
bloeiende tuin. Verblijvend in je 
eigen paradijs. Wat wil een mens 
nog meer?

Chris Zaad
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Uit het gemeentehuis
De redactie van De Cirkel heeft met de PR-medewerkers van de gemeente Beunin-
gen afgesproken, dat er elke maand informatie en berichten zullen komen vanuit 
het gemeentehuis. Dit, om de lezers van dit blad op de hoogte te houden van 
interessante lopende zaken. Het wordt een vast rubriek voor wetenswaardigheden 
voor ons senioren. 
Deze keer: Crisisopvang Oekraïense vluchtelingen in sporthal De 
Tinnegieter 

Meer dan bed, bad en brood
Bed, bad, brood – dat is de basis voor crisisopvang in Nederland. De inwoners van 
Beuningen vonden dat te mager en kwamen spontaan met speelgoed, kleding en 
nog veel meer. Beuningen geeft gul aan zijn tijdelijke gasten. Nog steeds blijven 
de goederen komen. ‘Bed-bad-brood-plus’ noemen wij dat. 

Mat en vermoeid
De Oekraïense vluchtelingen - vooral moeders met kinderen, ouderen en slechts 
enkele mannen - komen mat en totaal vermoeid binnen. Ze hebben een gevaarlij-
ke vlucht uit het oorlogsgebied doorgemaakt en zijn dan meestal in Polen terecht-
gekomen. Daarna hebben ze een lange busreis naar Nederland achter de rug. Vaak 
kennen ze Nederland niet, laat staan Beuningen. 

Huiselijk en ‘gezellig’
In tegenstelling tot hun ouders vinden de kinderen snel hun draai en voelen ze 
zich meteen thuis. De ingerichte kinderspeelkamer is wat dat betreft goud waard. 
We hebben meerdere zithoekjes gecreëerd waarmee we gezelligheid en huiselijk-
heid proberen uit te stralen. Dat wordt zeer gewaardeerd en daar krijgen we veel 
complimenten voor.

Meer warme pap en soep
‘Gezellig’ is typisch Nederlands, net als het eten van brood 2x per dag. De Oekraï-
ners waren dat niet gewend. In Oekraïne wordt drie keer per dag gegeten waarvan 
minstens twee keer warm. Dus hebben we geregeld dat er in de ochtend meer pap 
wordt geserveerd en in de middag soep.

Warm welkom
Boven de deur hangt een levensgrote Oekraïense vlag met een driedubbele groet: 
вітањ, welcome, welkom. Beuningen doet er alles aan om de vluchtelingen het 
gevoel te geven dat ze welkom zijn. Ook al blijven ze maar een paar dagen in 
sportzaal De Tinnegieter.

Martin Kugel

“Vertel eens…”, elke eerste maandag van de 
maand in De Lèghe Polder 
We zijn weer begonnen. Op maandag 7 maart was de eerste bijeenkomst in 
2022.
Wim Elbers haalde herinneringen op aan de oorlogsjaren. En maandag 4 april 
kwam de geschiedenis van kasteel Hernen aan bod. Was u er ook? Nee, dat is 
jammer want het is steeds een gezellige en leerzame ochtend.

We hebben allemaal wel verhalen aan onze kinderen en kleinkinderen verteld. 
Herinneringen ophalen uit de oude doos of vertellen over een leuke vakantie 
of hobby. Het gebeurt allemaal bij “Vertel eens…” op maandagochtend. Kom 
luisteren onder het genot van een kopje koffie. 

U bent van 10.30 uur tot 
12.00 uur welkom in De Lè-
ghe Polder. U kunt gewoon 
binnenlopen, aanmelden is 
niet nodig. 

Noteert u ook alvast 
de maandagen 2 mei, 
6 juni en 4 juli in uw 
agenda. Ook dan is er 
weer “Vertel eens…”.
Wilt u een verhaal vertel-
len? Meld u aan op info@
seniorenbeuningen.nl

“Vertel eens…” wordt 
georganiseerd door de 
VvSB en de bibliotheek van 
Beuningen
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“Dan staat de tuin in volle bloei. Steeds wisse-
lende kleurpaletten. Want zo heeft de vakman 
de zaadpakketten samengesteld. Dat er steeds 
weer andere bloemen bloeien. En de bloeitijd 
loopt tot november.” 

Leo en Mieke de Lorijn praten enthousiast 
over hun bijzondere tuin aan de Binnenweg 
in Ewijk, vlakbij Slot Doddendael. Een ruim-
telijke en strakke structuur met als specifieke 
toevoeging een heel veld van wilde bloemen. 
Zoals je dat tegenwoordig ook wel aantreft in 
de bermen van wegen. Kleurrijke stroken met 
klaprozen, korenbloemen en pinksterbloem. 
Een wilde tuin, altijd wel mijn ideaal geweest: 
lekker vrijuit inzaaien en moedertje natuur 
zorgt voor de rest. Dat had ik dus niet helemaal 
begrepen. Er komt heel veel bij kijken. 

Leo is er in het vroege voorjaar heel wat uren 
mee bezig. Al die bloeiende bloemen komen 
voor het merendeel (wel 80 %) van eenjarige 
planten. Met andere woorden: alles moet elk 
jaar opnieuw weer ingezaaid worden. 25 kilo 
zaad in  speciaal samengestelde pakketten. De 
gespecialiseerde tuinman levert ze als meng-
sels. Verschillende zaden door elkaar met het 
oog op onderling afwijkende bloeitijden. En al 
die zaden leveren niet alleen zoveel verschil-
lende kleuren en bloemen op, de zaadjes zelf 
variëren in formaat en gewicht. 

Dat betekent dat je niet zomaar met een 
zaaimachine heen en weer kunt rijden op je 
bloemenveld. Dat kan enkel bij zaden die in 
gewicht en vorm gelijk zijn. Nee, Leo moet ze 
allemaal met de hand zaaien. En het is dan 
ook weer niet zo dat dat op onbewerkte grond 
kan plaatsvinden. De grond moet eerst voor-
bewerkt. De afgestorven planten van de vorige 
bloeiperiode moeten met de klepelmaaier 
weggewerkt worden, vervolgens de bodem 
bewerken met een rotorkopeg, eigenlijk een 
ondiepe manier van frezen. Daarna misschien 
nog een paar keer ondiep frezen en dan…, nee, 
nog niet inzaaien. Dat kan pas als de grond een 
voldoende temperatuursom heeft en voldoende 
vochtig is zodat het ingezaaide spul meteen 

kan ontkiemen. Doe je dat niet dan nemen 
dominante natuurlijke grassoorten het proces 
over en staat het land straks vol met bijvoor-
beeld hanepootgras of weegbree of hoefblad of 
ridderzuring en distels. 

Al met al een stevig karwei en dat dan op een 
oppervlakte van een half voetbalveld. Heerlijk. 
Leo voelt zich dan weer de boerenzoon die hij 
altijd geweest is. Dichtbij de natuur en lekker 
bezig. Het blijkt al met al een ingewikkeld en 
intensief traject waarbij hij af en toe moet 
teruggrijpen op de deskundigheid van zijn 
broer in Wamel die het boerenbedrijf van zijn 
vader heeft overgenomen. 

En dan genieten van al dat moois in de zomer, 
vanuit hun opnieuw vormgegeven huis met 
bijgebouw. Het huis en de landschapstuin 
vormen een harmonieuze eenheid sinds Pieter 
Oosterhout het uiterlijk van het oorspronkelij-
ke huis aangepast heeft. Het strakke ontwerp 
van de tuin kent een zes meter breed midden-
pad waarlangs 34 notenbomen staan. Het is de 
bedoeling dat door snoeiarbeid de stammen 
minstens vier meter hoog worden. Daardoor 
blijft het uitzicht naar achteren vrij. 

Een geweldig idee van de ontwerper. Ferdinand 
van Koolwijk, de laatste bewoner van Slot 
Doddendael, verliet het koude slot -“De kin-
deren leden er kou!”-  en liet op deze plaats in 
1958 zijn nieuwe huis bouwen. De uitstraling 
was eigenlijk sober. De nieuwe ingrepen in het 
huis en de tuin hebben er nu evenwel een hele 
speciale plek van gemaakt waarvoor menige 
fietser of wandelaar graag een extra ommetje 
maakt.

Chris Zaad

“Vanaf juni is het enkel genieten”
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Beuningse ommetjes
Zin om te wandelen? Kijk dan eens bij onze Beu-
ningse ommetjes! Zowel inwoners als mensen van 
buiten onze gemeente zullen verbaasd zijn over wat 
Beuningen te bieden heeft.  

Beuningse ommetjes zijn wandelroutes van 2 tot 5 km 
langs bijzonder historische plekken in de gemeente 
Beuningen. Vind je dat te kort? Dan is het in de 
meeste gevallen mogelijk om meer ommetjes met 
elkaar te verbinden. Vind je dat te lang? Kijk op het 
routekaartje: vaak is het goed mogelijk om de route in 
te korten of in twee delen op te knippen.
Al wandelend maak je kennis met de historie van 
Beuningen via bijzondere gebouwen, eigentijdse 
kunstwerken en natuurhistorische plekjes. In elk van 
de vier kerkdorpen van Beuningen zijn er meerdere 
ommetjes. Inmiddels staan er al 12 ommetjes online 
(zie website). In totaal zullen dat er zo’n 30 gaan 
worden. 

Rolstoelvriendelijk
Een ander belangrijk kenmerk is dat onze ommetjes, 
tenzij anders vermeld, over verharde of halfverharde 

paden gaan. Dus in de meeste gevallen ook goed te 
doen na een regenbui of met een kinderwagen of een 
rolstoel. Aan het begin van elke routebeschrijving 
worden eventuele belemmeringen vermeld. Helaas 
zijn de dijkopgangen echter vaak te steil, zeker voor 
rolstoelen zonder elektrische ondersteuning. Bij die 
ommetjes zullen we aangeven wat eventuele moge-
lijkheden en beperkingen zijn.

We hebben er voor gezorgd dat ons startpunt altijd 
een plek is waar je desgewenst goed kunt parkeren of 
je fiets kunt neerzetten. Je kunt een ommetje overi-
gens op elke gewenste plek starten.

Beuningse ommetjes is een project van Stichting Wandelen in 
Beuningen (WiB). Initiatiefneemster Marike de Valk ontwerpt 
de ommetjes en maakt de folders. Ze maakt hierbij gebruik 
van de historische informatie die ze krijgt van Adriaan Maters 
van Historisch Besef Beuningen (HBB). Adriaan maakt bij 
elk ommetje ook nog een A4’tje met extra achtergrondinfo. 
Deze is te vinden op de site van HBB. De folders met de routes 
en beschrijvingen van de bijzondere plaatsen onderweg zijn 
gratis te downloaden via de website van WiB: www.wandele-
ninbeuningen.nl.

Ontmoet elkaar weer in ons 
knusse Theater de Molen!
Het lijkt er op dat we de lastige coronatijd achter ons 
kunnen laten. 

De deuren van ons theater zijn gelukkig alweer 
enige tijd geopend. Wat een heerlijkheid om weer 
iedereen te mogen ontvangen en te zien genieten van 
een gezellig middagje of avondje uit. Ons team van 
enthousiaste vrijwilligers staat weer helemaal paraat 
en zorgt er wederom voor dat u, net zoals voor de 
coronaperiode, hartelijk wordt ontvangen, in de foyer 
bij hen een drankje kan bestellen en vriendelijk wordt 
begeleid naar uw plaats in de theaterzaal.

Tot de zomer hebben we nog een divers program-
ma-aanbod met theater- en filmvoorstellingen.
Zaterdag 7 mei brengt Marlies Ruigrok een muzikale, 
gepassioneerde theateravond. Voor de pauze brengt 
zij Zocalo, een verkorte versie van de intieme muziek-
voorstelling met Spaans-Nederlandstalige muziek. 
Na de pauze brengt Marlies u de parels van Neder-
landse bodem: een theaterconcert met passie, overga-
ve en humor. Met liedjes van onder andere Jasperina 
de Jong en Toon Hermans. 

Marlies is een ijzersterke zangeres met een sterke 
theaterpersoonlijkheid. Ze wordt begeleid door twee 
geweldige musici op gitaar, trombone en tuba. 

Zaterdag 14 mei vertelt Loulou Rhemrev een indrin-
gend en ontroerend verhaal over een Indische erfenis, 
vormgegeven in een aangrijpende en liefdevolle 
muzikale theatervoorstelling Hallo Bandoeng! 
Loulou Rhemrev is van Indische afkomst. Naast ver-
halen over de Tempo Doeloe kreeg zij een onbegrepen 
spanning mee van haar vader. Het bleken dieplig-
gende ‘geheimen’ die werden verzwegen. Zij zocht 
naar antwoorden maar durfde er niet naar te vragen. 
Hallo Bandoeng! is een voorstelling geïnspireerd op 
een vader-dochterrelatie en de ‘erfenis’ die ieder kind 
meeneemt vanuit zijn ouders.

Ben u meer geïnteresseerd in documentaires? We 
hebben nog een aantal mooie documentaires gepland 
staan, zoals Arjan’s Big Year, Woman at War en On 
Thin Ice.

Bezoek onze website voor alle informatie, de 
laatste wijzigingen en de mogelijkheid voor 
het reserveren van uw toegangskaarten: www.
theaterdemolen.nl
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Een wandeling langs de Waal staat altijd garant voor 
een nieuwe beleving. Anders dan de dag daarvoor of 
de dag die nog komen moet. Door de uiterwaarden 
naar een van de vele strandjes lopen. Gelegen 
tussen de kribben van basalt om vanuit daar een 
krib-over-wandeling te maken.

Op de kop van een van de vele kribben bekijk ik de 
waterwoesteling die Waal heet en die hier zijn rondjes 
aan het draaien is. Een draaikolk waar je alleen 
maar ontzag voor kunt hebben. Op het water onze 
internationale vloot van binnenvaartschepen die alles 
verplaatst wat aan te duiden is met kilo’s, liters of 
stuks.

Zo kijkend naar die draaikolk van water neemt mijn 
fantasie mij mee naar beneden tot op de bodem. 
Ik wil niet maar het water is sterker en sleurt mij 
mee tot op de bodem. Daar waar de kracht van de 
draaikolk zwakker is geworden en mij los laat. Met de 
laatste restjes lucht in mijn longen en enkele sterke 
zwemslagen verlos ik mij uit de draaikolk en zweef 
over de zandbodem in een oase van rust. Om mij 
heen de vele soorten vis die ik vroeger wilde vangen. 
Zoetwatermosselen, waterplanten en natuurlijk 
de rollende stukjes kiezel. Voortgedreven door de 
scheepsschroeven ver boven ons. Brokken steen uit 
het gebergte van Zwitserland en Duitsland, meege-
voerd in het water van Rijn, Moezel en Waal op weg 
naar zee. De scherpe kantjes op hun reis eraf gesleten 
door het schurende zand. Verworden tot mooie platte 
stenen met ronde randen waar je goed mee kunt 
ketsen. Ketsen, het laten stuiteren over het water, wie 
heeft het niet ooit gedaan? 

“Gaan we verder Jan?”, roept mijn vrouw Ria. Ik ben 
weer terug uit mijn fantasie, kom weer boven water en 
sta op de kop van de krib.

Stem uit het verleden
Onderweg tijdens onze krib-over-wandeling van 
strandje naar strandje hebben we vele mooie platte 
stenen gezien, we konden het niet laten er wat van 
mee te nemen. Eenmaal thuis hebben we er een zestal 
uitgekozen voor een speciale opdracht. Zes stenen 
welke al duizenden jaren oud zijn, hebben van ons de 
opdracht gekregen om geluk te brengen in een kin-
derhartje. Een mooiere taak kun je toch niet krijgen 
als steen. Na een schoonmaakbeurt en goed droog 
maken hebben we ze rondom enkele keren met een 
spuitbus goudkleurig gespoten. 
Na droging hebben we er aan één zijde een lachend 
gezichtje op geschilderd en aan de andere zijde de 
tekst “opa en oma” met 5 kruisjes.
Deze stenen hebben de naam Gouden Geluksteen 
gekregen.
Een voor een hebben we de kleinkinderen verteld dat 
we voor hun een speciale steen hebben. Een Gouden 
Geluksteen waar ze heel zuinig op moeten zijn omdat 
hij heel bijzonder is en een lange reis heeft afgelegd.
Als je een keer verdrietig bent pak je de steen in je 
hand en kijk je naar het lachende gezichtje op de 
Gouden Geluksteen. Er gaat dan een klein deurtje in 
je hoofd open waarachter je het kunt verstoppen en je 
je beter voelt.  

Toen ik het verhaal van de steen vertelde glinsterden 
hun oogjes en zag ik dat al het speelgoed inclusief de 
spelcomputer even minder belangrijk was. 
De Gouden Geluksteen opent een deurtje naar een 
nieuwe wereld. De wereld die ik even gezien had op de 
krib bij de draaikolk. De wereld van de fantasie waar-
van ik hoop dat ze die regelmatig zullen bezoeken. 

Fantasie, een wereld van jezelf. 

Jan Daanen

Een Gouden Geluksteen
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Ledenadministratie
Overleden: Dhr. C. Termeer.

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

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

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

14.00 UUR
Biljarten
Kloosterhof

20.00 UUR
Bridge
Kloosterhof

Vrijdag
10.00 UUR
Fitvoetbal
WVW-veld

11 mei
10.00 UUR
Wandelen
Kloosterhof

14.00 UUR
Algemene ledenvergadering
Kloosterhof

Agenda / Wekelijkse activiteiten

17 mei
9.30 UUR
Koos’ fietstochten
Kloosterhof

25 mei
10.00 UUR
Wandelen
Kloosterhof

31 mei
9.30 UUR
Koos’ foetstochten
Kloosterhof

01 juni
Bingo 
Kloosterhof

02 juni
09.30 UUR
Bezoek ARN
ARN Weurt

Algemene

Zitbankjes bij de Waal en het kanaal 
Nadat we eerder in juni 2016 al een picknickbankje konden 
plaatsen in het Weurtsche Straatje komen er nu twee bankjes op 
de kop van het Maas-Waalkanaal en de Waal. Het budget dat we 
als cadeau kregen van onze leden met het 60-jarig jubileum is nu 
helemaal gebruikt. In oktober 2020 waren de eerste onderzoeken 
van Rijkswaterstaat en het  Grondbedrijf van wie de grond is en 
of er leidingen of kabels liggen. Nu is er dan toestemming om 
de bankjes te mogen plaatsen. De huur van de gebruikte grond 
is voor ons € 64,14 per jaar en dat hebben we er graag voor over. 
Zolang de bankjes er staan betalen we deze huur. Het zijn twee 
mooie hardhouten bankjes geworden op een plek waar er een 
weids uitzicht is over de Waal en het kanaal, en aan de andere 
kant over het Grindgat met aan de horizon de kerktoren van 
Weurt. 

We zijn er trots op!

Deze bankjes zijn een mooie toevoeging 
op een wandeltocht langs het Grindgat of 
het vervolgen van het Klompenpad en/of 
het Struinpad. Zowaar een aantrekkelijke 
toeristische attractie! Als 50+ Vereniging 
Weurt zijn we er trots op dat we het 
plaatsen van deze bankjes met z’n allen 
voor elkaar hebben gekregen. 

http://www.50
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Algemene ledenvergadering (ALV)
De Algemene jaarvergadering van 2022 zal worden gehouden op 
woensdag 11 mei in De Kloosterhof om 14.00 uur.
De zaal gaat om 13.30 uur open. 

Er is weer genoeg te melden over het afgelopen jaar en als bestuur 
willen we hier graag verantwoording over afleggen. De penning-
meester legt het financieel beleid van het afgelopen jaar en voor 
de toekomst uit. Ook de kascommissie zal zich uitspreken over het 
financiële wel en wee. Er zijn geen aftredende bestuursleden. De 
notulen van de vorige vergadering liggen een half uur voor aanvang 
van de vergadering ter inzage. Wij als bestuur zijn voornemens 
een aantal wijzigingen in de statuten door te voeren. Hiertoe dient 
de vergadering in te stemmen met een tweederde meerderheid. In 
de rondvraag beantwoorden we alle vragen. Als er echter ernstige 
zaken aan de orde moeten komen en hier een agendapunt van moet 
worden gemaakt, dan kan dat door voor 9 mei een schriftelijk en 
ondertekend verzoek persoonlijk aan te leveren bij ons secretariaat. 
Het is krap na deze herhaalde aankondiging maar dat kan nu even 
niet anders. Het adres hiervoor is: Annemie Smits, Past. v.d. Marck-
straat 10 in Weurt. 

Presentatie Veilig Bankieren
Na de pauze komt Ditte Bakkers, medewerker van de Rabobank, een 
presentatie geven over Veilig Bankieren. Heeft u een brief, e-mail 
of sms ontvangen over het vervallen van uw betaalpas? Wordt u 
gebeld door de bank over misbruik op uw rekening? Of staat u te 
praten bij de pinautomaat en heeft u niet in de gaten dat er over uw 
schouder wordt meegekeken?

Criminelen bedenken steeds creatievere manieren om uw inlog- en 
betaalgegevens te krijgen. Houd uw geld veilig, laat u niet oplichten. 
We geven u graag voorlichting, tips en trucs om veilig te bankieren. 
Ook staan we stil bij welke oplossingen er zijn als u onverhoopt niet 
meer in staat bent om zelf uw bankzaken te regelen.

Voor deze Algemene ledenvergadering en de presentatie Veilig 
Bankieren zijn alle leden van de 50+ Vereniging Weurt van harte 
welkom.

Hier moet je op letten
Wel doen

Houd je beveiligingcodes geheim.

Zorg voor een goede beveiliging 
van je smartphone, tablet en 
laptop.

Controleer regelmatig je
bankrekening.

Controleer je IDIN-overzicht.

Meld incidenten bij ons.

Niet doen

Stuur je bankpas nooit aan iemand op.

Geef je pincode nooit aan iemand 
anders.

Vul je pincode niet online in, behalve 
als je wilt inloggen.

Onderhoudsvrije tuin
Als je aan de landelijke Operatie Steenbreek gevolg geeft, wordt ook een kleine voortuin een plek waar 
allerlei moois opbloeit. Met een flink formaat kun je makkelijk uit de voeten maar die grote voortuinen 
vind je eigenlijk alleen op het platteland. In steden en dorpen is het vaak niet meer dan een onnozel 
strookje grond. Geen wonder dat een eigenaar dan voor verharding kiest. Maar de biodiversiteit is dan 
nul en je wil het vogels en vlinders naar de zin te maken. Dat kan, want ook met planten kun je een 
(bijna) onderhoudsloze tuin scheppen. Je begint met die vermaledijde bodembedekkers. Er is keus genoeg 
in plat groeiende jeneverbesstruiken. Die groeien horizontaal, laten geen onkruid door en vullen in hun 
eentje een hele voortuin. En een groene mat mag dan niet zo spannend zijn, het is altijd te verkiezen 
boven een kale tuin. 
Referentie: Plus online.
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Bezoek ARN  
We worden tegenwoordig overladen met informatie over het milieu, hoe we 
er mee omgaan en vooral over het afval dat we met z’n allen produceren. 
Plastic wordt hergebruikt evenals het groenafval. Restafval wordt verbrand. 
Dat hele proces van afvalverwerking is te volgen bij de ARN in Weurt en wij 
zijn uitgenodigd om te komen kijken. Eerst worden we ontvangen en krijgen 
we circa een uurtje voorlichting over hoe het verbrandingsproces verloopt. 
Daarna gaan we met een bus op het terrein kijken, vanaf de weegbrug tot 
en met de verbrandingsoven. De gehele voorlichting duurt ongeveer 2,5 
uur;  je moet redelijk goed ter been zijn om trappen en dergelijke te kunnen 
lopen. Er kunnen minimaal 12 en maximaal 40 mensen mee. Mocht het zo 
zijn dat er een grote deelnemersoverschrijding plaatsvindt, dan plannen we 
nog een keer zo’n ochtend. Je moet op eigen gelegenheid komen.

Op donderdag 2 juni om 09.30 uur moeten we aanwezig zijn. Het adres is 
Nieuwe Pieckelaan 1 6551 BX in Weurt. We kunnen helaas alleen op werk-
dagen terecht. 
Opgeven voor 18 mei bij Ton Zwartjes, tel. 024 3771047. Dit betekent snel reageren! 
Deze activiteit is alleen voor leden van ‘Weurt’ i.v.m. beperkte deelname. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Een passie voor de tuin 
Aan de Oude Koningstraat in Weurt staat een boerderijtje uit 1867 
met ongeveer 1 ha grond. Sinds 1999 heeft het de naam d’Alde 
Coninckshof. De bewoners, Paul Schröder en Claudia Roskam, 
hebben de boerderij helemaal gerestaureerd en de omliggende 
grond heringericht. Oorspronkelijk was hier alleen maar weiland. 
Zij konden hun passie voor tuinen hier helemaal in kwijt. Claudia 
komt uit de stad, is bioloog en tuinontwerpster, Paul komt van het 
platteland.

Belangrijk was dat alles in harmonie
met elkaar kwam te staan

Als eerste begonnen zij in 2000 met een vijver van 20 meter lang 
en daaromheen de beplanting. In de tien jaren hierna hebben zij 
de gehele hectare als tuin ingericht. Belangrijk was dat de planten, 
struiken en bomen in harmonie met elkaar kwamen te staan. Zij 
wilden een zogenaamde Engelse tuin, opgebouwd uit borders van 
laag naar hoog met een weelderige bloemenpracht. Dat lijkt op een 
cottagetuin maar dát is meer een allegaartje van wilde en andere 
planten. De voortuin was eerst een geometrische buxustuin naar 
voorbeeld van een Franse tuin: strak vierkant, maar dat bood te 
weinig speelsheid. Nu is het een grassentuin, à la tuinarchitect Piet 
Oudolf, een Nederlandse tuinstijl met veel grassen. Claudia houdt 
als bioloog ook van diversiteit om vogels, reptielen en insecten aan 
te trekken. Het is belangrijk om ook hier rekening mee te houden. 
Uiteindelijk creëerden ze een prachtige parkachtige tuin. Rondom 
de vijver is een bloeiende beplanting zo aangebracht dat er de 
hele zomer kleur aan de tuin wordt gegeven met planten, bomen 
en struiken uit diverse landen. Het werk in een tuin is nooit af. 
Zonder passie kun je dit niet doen; afhankelijk van het seizoen zijn 
ze ongeveer 3 uur per dag bezig om heerlijk in de buitenlucht hun 

creativiteit ruimte te geven. Bij hun 
boerderij hebben ze een Bed & Garden, 
een zelfcatering appartement. Dit is 
een afgeleide van een Bed & Breakfast, 
alleen geeft Garden in de naam het 
landelijke karakter en het verblijf 
hierin beter weer. Wat je met inzet, 
goede ideeën en liefde voor een tuin 
kunt bereiken wordt hier schitterend 
weergegeven.

Ton Zwartjes
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BINGO 
NORMAAL GESPROKEN SPELEN WIJ ONZE BINGO OP DE TWEEDE WOENSDAG VAN 

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

Maandag
13:00-16:00
Biljarten
Zorgcentrum

14:00-16:00
Aquarelleren
De Salon

Dinsdag
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

Donderdag
10:00-12:00
Inloop
De Paulus

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

18:15-19:30
Wandelen
De Paulus

19:30-22:30
Bridgen
De Salon

Vrijdag
13:00-16:00
Biljarten
Zorgcentrum

Agenda / Wekelijkse activiteiten

4 mei
14:00-16:00
Bingo
De Paulus

18 mei
14:00-17:00
Fietsen
De Paulus

18 mei
19:30-21:30
Bloemschikken
De Salon

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

31 mei
14:00-18:30
‘t roer(t) om
De Paulus

Fietsen
Met ingang van de maand mei willen we 
om de andere week op woensdag weer gaan 
fietsen.

De start is om 14.00 uur bij De Paulus 
en om ongeveer 17.00 uur zijn we weer in 
Winssen terug. De eerste keer is dat op 
woensdag 18 mei.

Helaas hebben wij momenteel te weinig 
begeleiding om de fietstochten veilig te 
kunnen laten verlopen. Wij zijn op zoek 
naar fitte senioren die de tochten samen met 
ons willen organiseren.

Graag aanmelden via onze algemene mail 
info@seniorenwinssen.nl

Halfvastenbal
Een week vóór carnaval waren alle corona-
beperkingen van de baan. Het was voor 
ons te kort dag om op korte termijn onze 
traditionele carnavalsmiddag op vrijdag 
vóór carnaval te organiseren. Daarom 
hebben wij gekozen voor een alternatief 
met een halfvastenbal. De succesformule 
van eerdere jaren werd van stal gehaald. 
Met muziek van orkest Jersey, optredens 
van het duo Kei Gezellig, Brulto en tonpra-
oter Arjan Compen werd een bijzonder fijne 
middag beleefd. Zo kon het gebeuren dat 
met het nummer De Woonboot alle stoelen 
op de dansvloer als boot werden gebruikt. 
Er heerste een uitgelaten stemming. Je 
kon aan alles merken dat de aanwezigen 
na twee jaren wel weer aan een feestje toe 
waren.
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Een passie voor tuinen door Betty en 
Stephan Marcusse
Achter de dijk, verscholen aan de Haneman in Winssen, ligt hun 
riante tuin. Betty en Stephan wonen daar al 27 jaar. Toen Stephan 
nog een kleine jongen was droomde hij er al van om later in de 
buurt van zijn oudtante Dien Marcusse te komen wonen. Die 
woonde in het ‘paradijs’ nabij de oude Toren… Stephan is een 
zoon van Theo Marcusse, bijgenaamd de witte van Has, van de 
woninginrichting. Opa was Has Marcusse. Betty is een dochter van 
Henk Engelen. Die had een bedrijf in de groenvoorziening, geheten 
Engelen Groen. In 1990 op de kermis in Ewijk sprong de liefdesvonk 
van Betty naar Stephan over en zo ontstonden trouwplannen. “De 
pa van Betty vroeg Stephan om bij hem te komen werken. Daar 
heb ik, na mijn studie en een korte periode in Amerika te hebben 
gewerkt, in toegestemd. Uiteindelijk heb ik dat bedrijf over kunnen 
nemen. Betty had samen met haar zus een tuincentrum op de plek 
waar nu het politiebureau is gevestigd. In 1993 kochten wij ons huis 

van familie den Brok aan de Haneman en hebben het in 1995 (met 
het hoge water) betrokken. Omdat het perceel wat ‘incourant’ was 
ingedeeld, kon ik toen een strook van Jan Postulart erbij kopen. We 
hadden een globaal plan voor de aanleg van onze tuin laten maken 
maar zijn daarin toch onze eigen weg gegaan. Enkele jaren geleden 
kregen we de kans om de pruimenboomgaard van de familie Pos-
tulart bij ons erf te betrekken. Nu is het precies zoals we het voor 
ogen hadden. Enkele fruitbomen hebben een nieuw plaatsje in de 
tuin gekregen, er is een groot prieel, een zwembad, groot terras, 
grasveld en voor de kinderen een heus chillhonk.”  Wat bijzonder 
is, is dat de kinderen zelf een grote boomhut in elkaar hebben 
getimmerd. Uit alles blijkt dat met de kroost rekening is gehouden. 

Je kunt stellen dat de combinatie van 
Stephan en Betty een ideale voedings-
bodem vormde voor een perfecte tuin. 
Betty heeft de vakopleiding als bloemist 
gevolgd en werkt van thuis uit mee voor 
de zaak van Stephan. Beiden besteden 
vele uren per week aan hun tuin en 
het resultaat is ernaar. Dan gaat het 
om maaien, snoeien, zaaien, onkruid 
weghalen. Om een idee te geven vraag 
ik Stephan wat een garantie is voor een 
mooi grasveld. Stephan: “Het begint 
met een goed bodemleven. Mijn advies 
is om grondonderzoek te laten plegen. 
Daarbij kan de pH-waarde worden 
bepaald, de organische stof, fosfaat, kali 
en magnesium. Belangrijk is dat een 
plant de voeding goed op kan nemen. 
Daarnaast is de vochthuishouding van 
belang; dat noemen wij het waterbor-
gend vermogen). Natuurlijk moet je 
ook letten op het soort graszaad dat je 
gebruikt. Mijn advies is om een mengsel 
van Engels raaigras met veldbeemdgras 
te gebruiken. Daarnaast moet je het 
onderhoud niet onderschatten. In het 
voorjaar moet je verticuteren om de 
viltlaag weg te halen. Soms is het nodig 
om op kale plekken door te zaaien. 
Tenslotte moet je regelmatig met een 
scherpe machine op de goede hoogte 
maaien. Kortom: er komt heel wat 
kijken om alleen al het gras in goede 
staat te brengen en te houden.”

Gevraagd naar hun favoriete moment 
en plaats in hun tuin antwoorden 
beiden als uit één mond:

“ ’s Morgens bij het krieken van de dag, 
zittend op ons terras, uitkijkend over 
onze tuin naar de weilanden met de 
opkomende zon  laag aan de hemel, 
onder het getjilp van de vogels: dan 
genieten wij van ons paradijs.”

Harrie Wattenberg

dat noemen wij het
waterborgend vermo-

gen.
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Zomerfestival 2022
In de vorige Cirkel werd al aangegeven dat er ook dit jaar 
weer een Zomerfestival georganiseerd gaat worden, nu 
voor het eerst door de Samenwerkende Seniorenverenigin-
gen gemeente Beuningen (SSgB). Dit Zomerfestival vindt 
plaats van 8 t/m 20 augustus. De commissieleden hebben 
hard gewerkt waardoor er op dit moment al 62 activiteiten 
staan gepland, voor elk wat wils. We starten op maandag 
8 augustus met een gezamenlijke activiteit, namelijk een 
Tour de Villages. De festivalkrant is in de maak en belooft 
zeer kleurrijk en overzichtelijk te worden. Het worden 
twee fantastische weken dus reserveer deze alvast in uw 
agenda.

De Zomerfestivalcommissie

Toneelvereniging 
Plankenkoorts
In 'De vrouw van het meer' strijken we 
neer in een dorpje in het Merendistrict 
van Engeland. Een dorp waar iedereen 
elkaar kent en verhalen als een lopend 
vuurtje rond gaan. Kunstschilder 
James Arnold, zijn vrouw Fiona en hun 
dochter Joyce wonen al ruim 20 jaar in 
het dorp. Op een dag verschijnt in het 
plaatselijke café de geestverschijning 
van ‘de vrouw van het meer’. Buur-
vrouw Evelyn Wooters zegt dat dit 
volgens de eeuwenoude legende maar 
één ding kan betekenen: er is onheil op 
komst. James gelooft er niets van, maar 
dan krijgt Evelyn misschien toch gelijk. 
Joyce's school zegt dat haar geboorteak-
te niet klopt, er staat een mysterieuze 
man uit Londen op de stoep en tot 
overmaat van ramp rijdt Fiona haar 
auto het meer in en is zij nergens te 
vinden. Reden genoeg voor paniek. 
Als de Londense Morton dan ook nog 
beweert dat niet alles in het dorpje is 
wat het lijkt, wordt het Joyce, James en 
Evelyn bijna te veel. Loopt het met een 
sisser af of krijgt Morton gelijk en is er 
iets niet pluis?

Kom het zelf zien op 20, 21 of 22 mei in De 
Paulus in Winssen. Kaartjes à 12 euro zijn te 
koop vanaf 1 mei via http://www.toneelvereni-
gingplankenkoorts.nl of via 0487-525204.

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 30 maart jl. hielden wij onze algemene ledenvergadering. 
Deze werd bij aanvang voor het laatst nog voorgezeten door Jos Elbers. 
Stilgestaan werd bij het overlijden van leden van onze vereniging, in 
het bijzonder bij de bestuursleden Janny Henckel en Cynthia Hanegraaf. 
Daarna werd de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzit-
ter Gerard Gradussen. Gerard blikte even terug op het verleden en licht-
te de plannen voor de toekomst toe. Onder meer ging het daarbij om de 
samenwerking tussen de vier verenigingen binnen de gemeente en de 
nieuwe activiteiten. Nadat de jaarverslagen 2020 en 2021 voor een deel 
door  secretaris  Ria werden voorgelezen, kwamen de financiële stukken 
over 2020 en 2021 aan bod. De kascontrolecommissie kwam met enkele 
aanbevelingen, waaronder een eenmalige contributieverlaging, die 
voor een groot deel al  was uitgevoerd. In de begroting 2023 zijn enkele 
stelposten opgenomen om tekorten op het magazine De Cirkel en het 
Zomerfestival op te kunnen vangen. De contributie voor 2023 werd 
op € 27,00 vastgesteld. Aftredend en niet herkiesbaar voor het bestuur 
waren Jos Elbers en Ton Elbers. Binnen het bestuur werden Gerard Gra-
dussen, Gerrie Smits, Ria van Beuningen en Theo Cobussen benoemd. 
Van Ton Elbers wordt op een later moment afscheid genomen. Na de 
pauze gaf Theo Cobussen een presentatie over de vernieuwde website 
en gaf Gerry van de Geer een lezing over eenzaamheid. 

Aansluitend aan de vergadering werd afscheid genomen van Jos Elbers. 
Namens de samenwerkende seniorenverenigingen sprak Frans Peper-
zak lovende woorden over Jos, met name vanwege zijn deskundigheid 
op juridisch en belastingtechnisch gebied. Namens de seniorenvereni-
ging Winssen memoreerde Harrie Wattenberg dat Jos met zijn 21 jaren 
als voorzitter een plekje in het Guinness Book of Records zou moeten 
krijgen. Jos gaf in zijn afscheidsspeech aan dat het in het verleden soms 
lastig was om zaken voor Winssen voor elkaar te krijgen. Dat leverde 
weleens wat spanning richting de gemeente op maar uiteindelijk kwam 
er toch een goed resultaat. Met nog een  hapje en nog een drankje werd 
het afscheid van Jos afgesloten.  
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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 

Donderdag
12 en 26 mei
13.30 – 17.00 UUR

Fietsen 
vanaf ’t Hart
26 mei is Hemelvaartsdag maar 
er wordt wel gefietst!

Dagtocht 16 juni 2022 naar Rotterdam
Om 09.00 uur vertrekken we bij ‘t Hart en rijden we naar ons koffie-
adres voor een heerlijk kopje koffie met gebak. Vervolgens gaan we 
verder op weg naar Rotterdam waar we eerst een bezoek brengen 
aan de Euromast, hét symbool van Rotterdam. Met de lift worden 
we naar de platforms gebracht om van het prachtige uitzicht over 
Rotterdam en de wijde omgeving te genieten. Diegenen die dit nog 
niet hoog genoeg vinden, kunnen met de Space Adventure naar het 
hoogste punt van 185 meter. Na dit bezoek wandelen we naar het 
tegenover gelegen restaurant De Zwarte Zwaan voor een verzorgde 
koffietafel. Vervolgens stappen we in een rondvaartboot van River 
Cruise Rotterdam waarmee we onder leiding van een live gids een 
uur lang op de Maas langs de highlights van Rotterdam en door de 
verschillende havens varen. Teruggekeerd aan de kade vertrekken 
we naar Rotterdam-centrum waar we nog wat vrije tijd hebben. Na 
dit alles rijden we naar ons dineradres in Kedichem voor een heerlijk 
diner. Tenslotte vertrekken we na deze culinaire beleving richting 
Ewijk waar we om  circa 20.45 uur aan zullen komen. We hopen op 
een mooie dag met zonnig weer en een stralend humeur. 

De prijs voor deze dag is € 65,00 p.p.
Opgeven kunt u bij Anke Thomassen, telefoon 06-4032 7117 of via 
e-mail: ank@roelvers.nl , onder vermelding van uw naam, adres en 
lidnummer. Opgeven en betalen kan tot 30 mei 2022.

De kosten kunt u overmaken naar rekeningnummer
NL88 RABO 114902828
ten name van: KBO voor Senioren, afdeling Ewijk.

Donderdag 16 juni
Dagtocht met de bus
(zie hieronder voor meer informatie) 
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Afscheidswoordje van de voorzitter
Het zit erop

Negen jaar voorzitter van deze mooie vereniging.
Het begon ergens in de herfst van 2012. Ik kreeg een telefoontje van 
de toenmalige secretaris of hij even met mij kon komen praten over 
een functie binnen het bestuur van de seniorenvereniging. Ik moest 
er wel even over nadenken, het verraste me wel, ik voelde me nog 
jong, was nog niet bezig met een vereniging van senioren. En zeker 
nog niet met een bestuursfunctie. 

Na een paar keer meegelopen te hebben met een aantal bestuurs-
vergaderingen heb ik de handschoen opgepakt en mij verkiesbaar 
gesteld als bestuurslid op de eerstvolgende ledenvergadering. Er 
kwamen geen tegenkandidaten dus dat was snel beslist. Matthieu 
werd voorzitter.

Het was toen nog zo dat enkele activiteiten van de vereniging 
plaatsvonden in het toenmalige café ‘t Uuleke.  Ik vond daar wat 
van. Verenigingen zoals een seniorenvereniging horen thuis in een 
dorpshuis en niet in horecagelegenheden. Na overleg binnen het 
bestuur waren we van mening dat dat inderdaad zo was. De stappen 
gezet richting gemeente en MFA in verband met de verbouwing van 
het MFA. En na wat overleg konden we in 2014 het contract met 
‘t Uuleke opzeggen en starten met diverse activiteiten per 1 oktober 
2014 in het MFA.

Dit blijkt achteraf, na de brand in ’t Uuleke, een hele goede 
beslissing te zijn geweest. We hebben een eigen ruimte in ‘t Hart 
gekregen, waar we met veel plezier vertoeven.

Na verloop van tijd werd ik gevraagd om wat meer met de drie 
andere seniorenverenigingen van de gemeente Beuningen samen te 
gaan werken. Dat gebeurde en uit een van die samenwerkingen is de 
gezamenlijke Cirkel ontstaan. Het is een mooi blad geworden, al zeg 
ik het zelf.

Toen kwam in 2020 corona. Een uiterst vervelende  aangelegenheid 
Het hele verenigingsleven lag op zijn gat. Voor onze vereniging 
was dit nogal lastig omdat diverse leden de activiteiten iedere week 
toch als een uitje ervaarden. Gelukkig leven we nu in 2022 en is het 
gevaar van corona een stuk minder en mogen we alles weer. Hoewel 
ikzelf op de valreep nog corona kreeg.

Na negen jaren voorzitterschap neem ik afscheid. Ik kijk terug 
op een mooie tijd met hele fijne collega-bestuurders met wie ik 
samengewerkt heb. Ook met de medewerkers van het MFA heb ik 
altijd fijn contact gehad, bedankt hiervoor. Ik dank alle leden en 
collega-bestuurders voor het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren 
heb gehad en wens mijn opvolger alle goeds. Ik hoop dat hij of zij 
met net zoveel plezier het hamertje kan hanteren als ik gedaan heb.

Matthieu Roelofs

Prijsrikken
2021 - 2022

Het is nu 15 april, en met 
het kaarten (rikken) gaat het 
gelukkig  nog steeds goed wat 
betreft de bezetting van de 
tafels, al moeten we het soms 
met één tafel minder doen door 
omstandigheden. Wat betreft 
dat rikken, daar heb ik nu wat 
meer uitslagen van omdat die 
de vorige keer niet meegegaan 
zijn. Dat zijn dan: week 12 was 
de winnaar Sjaak Derks met 
66 punten, week 13 was voor 
Toon Reuvers met 65 punten, 
dan was week 14 weer voor Ria 
Reuvers met 132 punten, week 
15 Sjaak Derks met 102 punten, 
week 16 was weer voor Ria 
Reuvers met 110 punten, week 
17 voor Leny Kooymans met 114 
punten, week 18-19-20 waren 
voor Jan Brants met respectie-
velijk 51, 83 en 74 punten. Op 
naar de volgende uitslagen.

Jan Brants
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Een tuin met geschiedenis
Lang hoefde ik niet na te denken om te schrijven over 
een tuin in Ewijk. Het dorp kent veel mooie tuinen. 
Er zijn tuinen die mooi zijn vanwege de beplanting. 
Andere tuinen zijn mooi omdat ze qua vorm zo fraai 
zijn of omdat de vorm in combinatie met de beplan-
ting en materiaalgebruik zo mooi is. Er zijn tuinen die 
mooi zijn omdat de tuineigenaar er met zoveel liefde 
en aandacht in tuiniert.
Weer een andere tuin is mooi omdat het jouw tuin is 
en jij hem mooi vindt.

Een klein toegankelijk park
Voor mij springt er in Ewijk één tuin uit. Iedereen 
die van hier komt kent die tuin. Het is een beetje een 
klein park in het dorp en voor iedereen toegankelijk. 
Deze tuin is ingeklemd tussen Waelwick, de Brink en 
de kerk. Vroeger hoorde de tuin bij het klooster dat er 
eens was. Het was tuin en speelplaats. Het Perenlaan-
tje daarvan is nog zichtbaar.
Het beeld van de heilige Franciscus staat ongeveer op 
de plek waar vroeger de ingang van het voormalige 
klooster was.

Iedereen kan van de tuin genieten zonder daar enige 
moeite voor te hoeven doen. Dat doet Jan. Jan zorgt er 
al jaren voor dat de tuin er steeds netjes bij ligt. 
Lang geleden zag de tuin er anders uit. Het was 
een grasveld met wat rozenperken, niet bijzonder. 
Inmiddels is de tuin op de schop gegaan. Een tuinar-
chitect ontwierp de huidige tuin. Er werden verharde 
paden aangelegd met rondingen en strakke lijnen. Er 
kwamen een fontein, een jeu-de-boulesbaan en een 
mooi tuinpaviljoen in het centrum van de tuin. Ook 
de begroeiing is heel divers. Veel heesters in allerlei 
maten en soorten, mooie rijen met kleine bomen 

die op tijd geknot moeten worden. Bomen met een 
ruigere kruin en veel vaste bloeiende planten. Als de 
tuin in bloei staat is goed te zien dat de hoofdkleur 
groen is. Groen in verschillende schakeringen.
U heeft waarschijnlijk wel in de gaten dat ik het heb 
over de tuin  die aan de voorkant  van  Waelwick ligt.

Verbinding maakt de tuin bijzonder
De tuin is altijd een plek voor iedereen geweest. 
Uitnodigend staan er wat banken. Mensen die opge-
nomen zijn in de revalidatiekliniek kunnen erheen, 
even ontspannen van de therapie. Ook de bewoners 
van Klein Waelwick zie je met regelmaat met hun 
bezoek daar even genieten. Iedereen is welkom in de 
tuin.

Er is altijd verbondenheid geweest met deze tuin, 
Waelwick en het dorp. Hij werd altijd betrokken bij 
grote activiteiten van de Vrienden van Waelwick. Bij 
het Waelwickfestijn, later Ewijk-festijn, en zeker bij 
de kunstmarkt. Daarvoor werd de tuin omgebouwd 
tot een gezellige kunstmarkt. Er werd een podium 
gebouwd voor de optredende muzikanten en in het 
prieeltje konden de bezoekers wat drinken en eten.

Tuin verandert
Met de tijd verandert de tuin. De waterpartij werkt al 
lang niet meer. De Vrienden van Waelwick kochten 
verschillende pompen, steeds gingen ze stuk. De 
Vrienden maakten een eind aan die investering. Bij de 
laatste storm is het prieeltje omgewaaid. 
Zo krijgt ook een prachtige oude tuin dan toch zijn 
gebreken.

Toon van Wezel
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Agenda/ Wekelijkse activiteiten

Maandag
10:00-11:30 Fit-hockey
  De Schoenaker
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
12:45-14:45 Engels voor gevorderden
  De Lèghe Polder
13:00   Biljarten
  De Lèghe Polder
13:15-17:00 Koersbal
  De Tinnegieter
15:00-17:00 Engels voor beginners
  De Lèghe Polder
19:30-22:00 Bridge voor beginners
  MFA, Ewijk

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

Woensdag
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Oldstars tennis
  TV Ewijk
10:30-12:00 Fit tafeltennis
  De Lèghe Polder
13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder

13:00-17:00 Breiclub
  De Lèghe Polder
13:30-15:00 Fit tafeltennis
  De Lèghe Polder
15:45-17:45 Spaans
  De Lèghe Polder

Donderdag  
09:30-11:30 Schilderen
  De Lèghe Polder
10:00-11:30 Fit-hockey
  De Schoenaker
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder
13:00-15:00 Italiaans taal en cultuur 2
  De Lèghe Polder
13:15-17:00 Patchwork Quilten
  De Lèghe Polder
13:30-16:30 Jeu de Boules (Petanque)
  Molenhuis

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

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

Let op:
26-05 Hemelvaartsdag &
06-06 2e Pinksterdag 
De Lèghe Polder gesloten

6 mei
13:00-15:30
Bowlen
Olround

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

10 mei
13:30-17:00
Fietstocht (middag)
De Lèghe Polder

11 mei
10:00-12:00
Kunstbeschouwing group 1
De Lèghe Polder

10:00-12:00 & 13:00-15:00
Cursus bloemschikken
De Lèghe Polder

13 mei
13:30-16:30
Fotoclub De Positieven
De Lèghe Polder

18 mei
10:00-12:00
Kunstbeschouwing group 2
De Lèghe Polder

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

Wilt u de laatste gegevens inzien van de lopende activiteiten kijk dan op onze site: www.seniorenbeuningen.nl

Wij verwelkomen de volgende nieuwe 
leden: 
  
Mevrouw M.A.T. de Valk
Mevrouw M.C. Bronkhorst-Gelens
De heer M.E. Otten

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

Onderstaande leden zijn ons 
helaas ontvallen:

De heer W.A. Stapel
De heer Th.J. Teuwsen

Wij wensen de nabestaanden veel 
sterkte bij het overlijden van hun 
dierbare.

80/90-jarigen 1 maart 
t/m 31 maart 2022:

Mevr. C. Peters- van 
Dieten
01-03-1942
Hr. J.C.L. Clarijs
02-03-1942
Mevr. F.B.M. Meije-
rink-Vennix
24-03-1932
Mevr. C. Du Bois-Bouman
27-03-1942
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Afscheid van Secretaris Ine Kemna
Tijdens de Algemene Vergadering van 31 maart nam Ine afscheid 
als secretaris van onze vereniging. Zij heeft zich ruim vijf jaar voor 
de VvSB ingezet. Zij vervulde haar rol als secretaris in het bestuur 
serieus, nauwgezet, gedegen en met enthousiasme.

Ine was secretaris in twee verschillende besturen. Bij de bestuurs-
wisseling in april 2020 bleven Tineke van Iersel en Ine  van het oude 
bestuur over. Het waren verschillende besturen wat betreft samen-
stelling maar ook wat betreft werkwijze en visie op de vereniging. 
Als secretaris ben je de ‘brievenbus’ van de vereniging. Verslagen 
van de bestuursvergaderingen, samenstelling van de agenda, 
organisatie van de vergaderingen maar ook van beleidsdagen, 
andere bijeenkomsten, het archief, het was bij Ine in goede handen. 
En zeker in coronatijd was het vaak veel gedoe om iedereen te 
informeren over maatregelen die nageleefd moesten worden of weer 
werden opgeheven. En De Lèghe Polder dan weer dicht en dan weer 
weer open.

Toen er een nieuwe redactiestructuur bij De Cirkel kwam en de 
vereniging, ondanks advertenties, geen redacteur voor Beuningen 
kon vinden, pakte Ine deze werkzaamheden op. Ook had zij de 
contacten met de coördinator voor de verspreiding van De Cirkel en 
de afstemming met de andere dorpen. Daarnaast coördineerde zij 
het uitbrengen van onze Nieuwsflits. Welke berichten moeten er in? 
Wanneer moet de flits uit?

Namens het bestuur was Ine het aanspreekpunt voor de activiteiten 
in het cluster Ontspanning: samen uit eten, de kerstbrunch en de 
reizen.

Het Zomerfestival van vorig jaar was een uitdaging waar Ine zich 
vol voor heeft ingezet. Dat moest een geslaagd evenement worden 
en dat is zonder meer gelukt!

Door de coronamaatregelen lukte het 
helaas niet om het geplande bevrij-
dingsconcert “75 jaar vrijheid” samen 
met Kunst en Volharding uit te voeren. 
Hier had Ine veel tijd en energie in 
gestopt.

Eigenlijk is zij een duizendpoot. Met 
aandacht voor de zaken die gedaan 
moeten worden maar zeker ook voor de 
leden. De mensen die onze vereniging 
tot vereniging maken.Ine verlaat het 
bestuur met veel mooie herinneringen.
We zullen haar gaan missen! De ver-
eniging gunt haar rust. Maar we zullen 
haar vast nog tegenkomen bij de diverse 
activiteiten. 

De VvSB is een bloeiende vereniging 
van senioren. Jong van geest, creatief 
en vol energie. De vereniging staat 
middenin de Beuningse gemeenschap. 
Dat is mede aan haar inzet te danken. 
Wij bedanken haar voor alles en wensen 
haar opvolger Jan Linschoten veel 
succes. In de volgende Cirkel zullen we 
Jan aan u voorstellen.

Het ga je goed Ine, geniet van het 
leven, en een mooie toekomst in goede 
gezondheid.

Frans Peperzak
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Alleen voor mannen
Mannen in Beuningen, luistert u allen.
Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
Kom gezwind uw huizen uit.

Hoort, mannen, hoort,
Hoort en zegt het voort.
Ons koor zoekt naar de verborgen man,
Die nog niet weet dat hij zingen kan.

Bent u een heer, een man of een kerel,
Straks kunt u zingen als een merel.
Bent u misschien die goeie vent,
Met een onverwacht talent.

Of bent u een sul en een ei,
Doe niet zo dul en kom erbij.
Zingen is als een frisse wind.
Het maakt je zo vrolijk als een kind.

De Lèghe Polder is de plek.
Op maandag is het onze stek.
We beginnen om half twee,
Wees welkom en doe met ons mee.

Of luister maar de eerste keer.
En denkt u dan, “Ja ik wil meer”,
Dan mag u drie keer gratis zingen.
Want dat is voor beginnelingen.

Jozien Louwerse-Bos 
namens ’t Koor – Beuningen

't Koor repeteert op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in De Lèghe Polder. De leeftijd van de leden is 
ongeveer tussen de 55 en de 80. De contributie is 15 euro per maand. Het repertoire bestaat uit Nederlandse 
en, een paar, Engelstalige evergreens.
Voor meer informatie mailen naar tkoorbeuningen@gmail.com

Nieuwe bestuursleden VvSB
Tijdens de Algemene Vergadering van de VvSB van 31 maart jl. zijn 
twee nieuwe bestuursleden gekozen. Het bestuur is hiermee met 
één persoon uitgebreid. Na het aftreden van Ine Kemna (zie artikel 
in deze Cirkel) is Jan Linschoten gekozen; hij zal het secretariaat op 
zich nemen. Joke van Lith heeft het redacteurschap van De Cirkel 
deel Beuningen op zich genomen en is gekozen als bestuurslid 
Redactie De Cirkel.

Jan zal zich in een van de volgende Cirkels uitgebreider aan u 
voorstellen. Joke heeft inmiddels haar werkzaamheden als ledenad-
ministrateur overgedragen aan Mieke van den Dobbelsteen. Mieke 
zal zich binnenkort ook uitgebreider aan u voorstellen.

Gymnastiekvereniging BIC zoekt 
nieuwe leden
We zijn een club van 30 dames in de leeftijd van 50-plus.

We gymmen onder deskundige leiding in 2 groepen in de gymzaal 
van De Lèghe Polder. Er is nu plaats voor enkele nieuwe leden.

Heb je interesse? Kom dan vrijblijvend een les meedoen!
Voor informatie kunt u bellen naar de secretaresse, Wilhelmien van 
de Wassenberg, telefoon 0487—507045.

Herinnering 5-daagse reis Moezel 
U kunt zich nog aanmelden voor de 5-daagse reis naar de Moezel. 
Wilt u deelnemen aan deze reis neem dan contact op met Cokkie 
Bonté, c.bonte@casema.nl, telefoon 024 2060487.

Vermeld op de aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en 
lidnummer. 

Wandelvoetbal Toernooi!
Het ROC en Beuningse Boys organiseren samen 
met het Walking Football team een toernooi voor 
alle papa's mamma's en opa's en oma's van  de 
jeugd van Beuningse Boys. U doet toch ook mee 
met uw kind of  kleinkind (eren).

Meld u aan voor 11 mei! marlonvanpommeren@gmail.com

Walking voetbal
6 tegen 6
zonder keeper
25-05-2022
11:00-14:00
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Passie voor schilderen: 
Leendert van der Oest stelt zich voor

Vanaf 2015 begeleid ik leden van de seniorenvereniging Beuningen bij hun weke-
lijkse schilderochtend in De Lèghe Polder. 
Ik ben 72 jaar oud en heb een passie voor tekenen en schilderen.
Dit heb ik al vanaf mijn jonge jaren, ik tekende altijd veel en ben me pas de afge-
lopen tien jaar gaan toeleggen op schilderen en met name het fijnschilderen. De 
techniek heb ik mij meester gemaakt bij kunstacademie Te Wildt in `s Heerenberg, 

Het fijnschilderen van portretten, dieren en stadsgezichten heeft mijn voorkeur. 
Meestal olieverf, maar ook aquarel en in pastelkrijt vind ik fijne uitdagingen. 

Dit is niet altijd zo geweest. Na de ambachtsschool, waar ik leerde koken en 
serveren, ben ik als gastheer werkzaam geweest in verschillende gerenommeerde 
restaurants. Na mijn dertigste ben ik gaan werken in het onderwijs. Eerst 
gestudeerd aan de lerarenopleiding Fontys en daarna les gaan geven in het lager 
beroepsonderwijs. Na enkele jaren heb ik de overstap gemaakt naar de middelbare 
hotelschool Wageningen, waar ik tot mijn pensionering gewerkt heb.

Het begeleiden van jonge mensen in het horecavak vond ik leuk. En nu ouderen 
begeleiden met hun hobby is eigenlijk nog leuker. Niet alleen omdat ze leergieri-
ger zijn maar ook omdat ze gezellig en altijd opgeruimd zijn. Ze komen graag en 
laten zelden verstek gaan. 
Mijn motto is: je bent nooit te oud om goed te leren schilderen. Men kan jaarlijks 
de resultaten bewonderen in De Lèghe Polder tijdens de Kunstroute, een jaarlijks 
terugkerende presentatie van onze kunstenaars. 

Leendert van der Oest

Zomers-ommetje
9 juli 2022, van 19.30 tot 22.00 uur,
Bibliotheek Beuningen

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

Het ommetje kost € 7,50 (inclusief optreden), voor 
alleen het bijwonen van het optreden van  SEM betaal 
je € 5,00.

Tickets voor het zomers-ommetje zijn verkrijgbaar via 
Theater de Molen.
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Mijn vrouw en ik zitten in de tuin in de zon te lezen. 
Ze stoot mij aan en zegt: “Moet je nu eens horen wat 
ik hier lees. Het gaat over Johanna Borski.” Ik kijk 
haar vragend aan. Zij vervolgt: “Haar vader Johannes 
van de Velde was vlas- en textielkoopman in Amster-
dam en schatrijk. Haar man, Willem Borski, handelde 
in effecten en was in 1812 een van de rijkste inwoners 
van Amsterdam. Als Willem Borski in 1814 overlijdt, 
erft zij een groot vermogen Zij zet de zaken van 
haar man voort als de Firma Weduwe W. Borski. Als 
vrouw mag ze niet op de beurs komen. Dat moet zij 
overlaten aan haar procuratiehouder. Schande”, zegt 
mijn vrouw, “het zijn altijd de mannen die de dienst 
uitmaken. Dat was toen en is nog steeds het geval.

Wanneer Koning Willem I der Nederlanden in 1814 De 
Nederlandsche Bank opricht, worden er 5000 aande-
len uitgegeven. Er is geen vertrouwen in deze nieuwe 
bank en er worden slechts 3000 aandelen verkocht. 
De weduwe biedt aan de resterende 2000 aandelen 
te kopen voor 2 miljoen gulden, op voorwaarde dat 
Koning Willem I in de eerste drie jaren geen extra 
aandelen uit zal geven. Zo redt ze De Nederlandse 
Bank. “ Zo zie je maar dat vrouwen tot meer in staat 
zijn dan  zelfs tot op heden wordt gedacht.”

“Weet je wel”, gaat ze verder, “dat tot 1956 getrouwde 
vrouwen niet mochten werken en geen bankrekening 
mochten openen of apparaten kopen zonder toestem-
ming van de man? “

Wij vrouwen waren handelingsonbekwaam, stond in 
de wet. 
Je leest nog steeds dat het slimme vrouwen niet lukt 
de top van het bedrijf te bereiken. Er is nog steeds een 
“old boys netwerk” dat kiest voor mannen. We hebben 
zelfs nog nooit een vrouwelijke minister-president 
gehad. 
Er studeren inmiddels meer vrouwen aan de universi-
teit dan mannen. En nog steeds lukt het ons vrouwen 
niet om een forse stempel op de samenleving te 
drukken en dat deze echt vrouwvriendelijk wordt. 
Ook bij de jonge gezinnen zie je nog steeds dat de 
vrouw meer in huis doet en meer zorgtaken heeft. We 
leven in een mannenwereld.”

“Maar we gaan toch wel de goede kant op”, bracht ik 
naar voren. “Meer vrouwen werken en langzaamaan 
bereiken ze toch ook de top van de bedrijven.” 
“Dat is typische mannenpraat”, sputtert  ze tegen. 
“Zelfs bij onze vereniging is het een mannenaange-
legenheid. Voor zover ik weet is er in die 71 jaar dat 
de vereniging bestaat nog nooit een vrouw voorzitter 
geweest.” 
“Daar heb je gelijk in”, moest ik tot mijn schande 
bekennen. “Zal ik maar thee gaan zetten?” Ze pakte 
haar boek weer op.

Willem Waalmaes

Op de uitkijk…
  …vrouwen

Uitkomsten Muziek enquête
In maart hebben we als muziekcommissie een enquête gehouden. 
Via de Cirkel en de website hebben zo’n 70 leden gereageerd. 
Wij zijn zeer content met jullie reacties,  onze hartelijke dank 
daarvoor.

Uit jullie reacties zien we een brede interesse in verschillende  
genres muziek,  b.v. popmuziek – Latijns Amerikaans – Jazz – 
lichte muziek, naast natuurlijk Klassieke muziek, waarvoor  al 
geruime tijd een aanbod wordt verzorgd (vóór coronatijd). Ook 
Nederlandstalige muziek en muziek van Nederlandse artiesten 
scoren goed.

De vormen waarin muziekactiviteiten gewenst zijn, is zeer divers 
benoemd door jullie. Van concert tot luisterlezing; van gouwe 
ouwe avond/middag tot combinatie van muziek en literatuur; van 
dansen tot een quiz. En dat dan natuurlijk  m.b.t.  de verschillen-
de muziekgenres.

De uitkomsten geven ons als 
commissie veel  mogelijkheden om 
nieuwe activiteiten te bedenken en 
te organiseren.  Daar gaan we graag 
mee aan de slag, samen met enkele 
mensen die hebben aangeboden 
daarin mee te denken of mee te 
organiseren. 
We hopen voor de zomervakantie 
de  eerste activiteiten ‘bedacht’ te 
hebben. Uiteraard kunnen jullie daar 
dan alles over lezen in De Cirkel. 

Met vriendelijke groet,
muziekcommissie VvSB
Joep Mes  - Fons Mentink - Roos Wolfs - 
Diny Wenting
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Oud Beuningen
Dé site voor alle inwoners van Beuningen
In januari 2004 heeft Theo Moorman de domeinnaam 
www.oudbeuningen.nl al vastgelegd en werd daarmee 
eigenaar van  de site Oudbeuningen.nl Vanaf juli 
2004, tijdens de doorkomst van de Vierdaagse door 
Beuningen, ontstond bij Beaky Engelen en Theo 
Moorman het idee om hiermee verder te gaan. Een 
maand later voegde Cor Engelen zich bij hen. De vader 
van Beaky en Cor, Dikke Toon van Beuningen, had 
gedurende zijn leven veel vastgelegd met verhalen, 
dia’s en foto’s over het wel en wee van Beuningen. 
Dit was een mooi startpunt om een en ander te 
realiseren. Jan Evers heeft vervolgens de site opgezet 
en deze  is  steeds verder uitgebreid. In 2009 werd Jan 
opgevolgd door Tonny Hendriks die hetzelfde heeft 
gedaan tot 2017. Beaky Engelen stopte in 2006 en 
Theo Moorman in 2009. Nu is Cor Engelen de enige 
die de site bijhoudt en daar gemiddeld zo’n 10 uur per 
week instopt.

Een gesprek met Cor is een gesprek met een bevlogen 
iemand. Nog wekelijks ontvangt hij post uit de hele 
wereld met verhalen en foto’s van vroeger. Nazaten 
van geëmigreerde Beuningenaren treffen bij het 
opruimen vaak herinneringen en foto’s aan uit hun 
jeugd die zij dan naar Cor sturen.

Cor is opgegroeid in de Vivo-winkel van zijn ouders 
aan de Dorpsstraat in Beuningen. Dit was vlak bij De 
Lèghe Polder. De jongens werden al vroeg ingezet om 
thuis mee te helpen. Cor heeft het jasje nog met het 
VIVO-speldje waarin hij de boekjes rondbracht waar 
de klanten hun wekelijkse boodschappen in schreven 
en waarin hij op de bakfiets de boodschappen rond-
bracht.

De gemeente Beuningen heeft volgens Cor het 
historische besef wel op een lage plaats staan. Het 
is jammer dat van de oude, stijlvolle woningen bijna 
niets meer over is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
Asdonk (zie foto), een karakteristieke woning en al 
jaren geleden gesloopt. En nu is het nóg een kale 
vlakte! 

De site wordt gesponsord door vijf vaste sponsoren 
die allemaal hun oorsprong in Beuningen hebben. Het 
is allemaal vrijwilligerswerk maar natuurlijk worden 
er toch kosten gemaakt. Op deze wijze is dat prima 
afgedekt. Naast de website is er ook een Facebook-
pagina. Deze is meer gericht op de jongeren in onze 
gemeente. Hierop staan  meer actuele zaken.

Op de website staan ca. 4000 foto’s, allemaal gerubri-
ceerd naar onderwerp, bijvoorbeeld oude schoolfoto’s, 
verenigingen, gebeurtenissen et cetera.
De Rubriek Toen en Nu laat foto’s zien van hoe het er 
vroeger uitzag en hoe het nu is.

Cor bezoekt of belt regelmatig oudere inwoners om 
het over vroeger te hebben. Dan komen de fotoalbums 
en verhalen tevoorschijn. Dit is voor alle partijen leuk 
en vooral voor de site. 

Vindt u het leuk om ook een kijkje te nemen bij Oud 
Beuningen, www.oudbeuningen.nl  is de website of 
www.facebook.com/oudbeuningen. 

Of, hebt u zelf een leuk verhaal om te vertellen: neem 
contact op met Cor Engelen!

Joke van Lith
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Alzheimer 
Café 

 
 

Het Alzheimer Café Beuningen biedt informatie, gezelligheid, en verrassende 
ontmoetingen.  
Een plek om lotgenoten te ontmoeten. Wees welkom en neem vooral iemand mee.  
Dat kan uw partner zijn, maar ook kinderen en kleinkinderen, een mantelzorger, vriend, 
buurvrouw of familielid.  
Het Alzheimer Café Beuningen wordt elke tweede maandag van de maand gehouden in 
DROOM! Beuningen aan de Schoenaker 10 in Beuningen. 

 
Alzheimer Café Beuningen 
Maandag 9 mei 2022  
Start: 19.30. Einde: 21.00 uur  
Inloop: vanaf 19.00 uur  
DROOM! Schoenaker 10 in Beuningen. Entree is gratis 

 
Dementie en de notaris 
Wat moet je regelen als een familielid dementie heeft? Wat is een levenstestament en 
waarom zou je dat moeten of willen opstellen? En wanneer doe je dat, en hoe? 
Wanneer is er sprake van wilsonbekwaamheid?  
Allemaal vragen die opduiken als de diagnose dementie is.  
Vragen waarop notaris Lex Lohman van DAAD Notarissen antwoorden kan geven. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vrij entree! 
 
Heeft u geen vervoer? Bel dan Buurt Vervoer Beuningen 024-7370555. 
 

Mondzorg Beuningen, sterk in 
specialismen
Door de enorme vooruitgang in de tandheelkunde 
afgelopen decennia, kunnen steeds meer mensen 
hun eigen tanden behouden, ook op hogere leeftijd. 
Hierdoor blijft het kauw- en smaakvermogen op 
peil. Dit vraagt echter wel om meer aandacht en 
zorg om problemen in de mond voor te zijn. Ga dus 
regelmatig voor controle naar de tandarts. Ook als je 
een kunstgebit hebt, is het belangrijk om regelmatig 
naar de tandarts te gaan. Deze kan beoordelen of je 
kunstgebit nog goed zit en of je tandvlees nog steeds 
gezond is.

Vijf redenen om de oudere mond gezond te 
houden
Hoe gezonder de mond, hoe beter het leven! Dat geldt 
natuurlijk ook als je een dagje ouder wordt. Hier 5 
redenen om goed voor je mond te blijven zorgen, ook 
op latere leeftijd.

1. Geen problemen met kauwen, slikken en 
eten.
Ouderen die last hebben van een mondaandoening, 
hebben vaak moeite met eten. Dit kan leiden tot 
tekorten en ondervoeding.

2. Het voorkomt pijn & ongemak.
Tandbederf, ontstoken tandvlees en slijmvliesinfec-
ties kunnen erg pijnlijk zijn. Dit geldt ook voor blaren 
of drukplekken door een slecht passende kunstgebit.

3. Vermijd onfrisse adem.
Een kwart van alle 70-plussers heeft last van een 
onfrisse adem, vaak veroorzaakt door bacteriën in de 
mond. Dit kan storend zijn in relaties.

4. Denk aan medicijngebruik: kans op een 
droge mond.
Meervoudig medicijngebruik vermindert vaak de 
hoeveelheid speeksel (droge mond) en kan aanleiding 
zijn voor een schimmelinfectie.

5. De link met de algemene gezondheid.
Slechte mondhygiëne kan diverse problemen in de 
mond veroorzaken. Maar ziekten in de mond kunnen 
ook samenhangen met aandoeningen zoals diabetes 
mellitus, hart- en vaatziekten en longontsteking. Ook 
daarom is regelmatige controle van belang.

Geriatrische tandheelkunde is een specialisme 
binnen Mondzorg Beuningen. Ontwikkeld door onder 
andere onze jarenlange expertise in verpleeg- en 
verzorgingshuizen en de zeer ruime ervaring met 
implantaten (NVOI-gecertificeerd).
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Puzzel - Woordzoeker 8.4

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

Marion van Liessum,
Eikenpark 10 te Beuningen

Tea Verweij,
Abdijstraat 1 te Weurt

Gerard Scholtalbers,
Anemoonstraat 23 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 onbezonnen erop uitgaan. 
De oplossingen voor puzzel 8.4 dienen uiterlijk 14 mei 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.

De oplossing van puzzel 8.3 luidde: Zuil van Trajanus. Er kwamen maar liefst 85 goede oplossingen binnen.

      
WOORDZOEKER 

    
8.
4 

     

                     

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

U E J E B N W N I E U W E K L E R E N D IJ 

O IJ Z A G A E N I R E B R A B R E D E O M 

K R W Z M N B D O V E R T O C H T I O R E 

K E E W M E O Y N G L B P K E A L D O N D 

O K R E R W S H K O N O R T R S P T M E N 

M E V R O U W M I L L I G A N A S I G W I 

E W E F T H E R I I E E L A B W M E A U R 

D K R K S C E O T L R E A L U E N T S O E 

I N S I L S N I C E L T R E E E M O P R T 

A E L N E R E E C I I I E T R T D O A T A 

N M E D G A H H E L L N G A J R S B R R W 

T E V E A A T A O L S O A A A E E R D E W 

E O E R H W E P R R L L J M N M S E O V J 

N L N E S T A A L P P A A L S I N E P O L 

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

 
ALLEEN
BABYKLEERTJES
BLOEMENKWEKER
CAPI
DE GENERAAL
DRAMA
HAGELSTORM
HARP
HET GERECHT
HONGER

JAMES MILLIGAN
JEROME BARBERIN
JOLI-COEUR
KOMEDIANTEN
KOUD
LOIRE
LONDON
LOPEN
MARKT
MEVROUW MILLIGAN

MOEDER BARBERIN
NAPOLITAANS LIED
NIEUWE KLEREN
OOM GASPARD
OVERSTROMING
OVERTOCHT
POLITIE
REMI
SLAAPPLAATS
SNEEUWSTORM

STEENGROEVE
TUINMAN
VEERBOOT
VERTROUWEN
VOORSTELLING
WAARSCHUWEN
WATER IN DE MIJN
ZWERFKINDEREN
ZWERVERSLEVEN
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