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Deze tweede Cirkel van het jaar 2022 wil ik uw aandacht vragen voor de lokale middenstand. Daar zijn
twee goede redenen voor. Ten eerste treft u in deze
Cirkel een lijst aan waarin de kortingen vermeld staan
die onze adverteerders aan u willen schenken als u
als senior binnen de gemeente Beuningen van hun
diensten gebruik maakt. Ten tweede wil ik met een
zekere trots melden dat zo goed als alle adverteerders
hun advertentie in De Cirkel gehandhaafd hebben.
Ondanks corona en ondanks de moeilijke tijden
voor hen als ondernemers. Anders gezegd: de lokale
middenstand is ons trouw gebleven in de voorbije
periode en daardoor kon De Cirkel blijven verschijnen
en zelfs vernieuwen.
Trouwe vrienden verdienen waardering en wellicht
zelfs extra steun. Amazon, Boll.com en al die andere
online leveranciers kennen ons niet eens, laat staan
De Cirkel. Met die online winkels ging het voortreffelijk. Daar hoeft onze waardering en steun dus
niet naar toe. Des te meer naar onze trouwe lokale
middenstand. En de manier waarop laat zich gemakkelijk raden. Loop er eens naar binnen. Je weet dat je
welkom bent en bovendien kan je zomaar een korting
ontvangen.
Om die reden hebben we er ook voor gekozen om de
advertentiepagina’s niet altijd aan de linkerkant te
plaatsen. Op den duur gaat u als lezer die hele lin2

kerkant een beetje vergeten. Dat is dus niet helemaal
eerlijk. De adverteerders houden dit blad in de lucht.
Daarom kiezen we ervoor om sommige verhalen over
twee pagina’s af te drukken. Dat ziet er soms beter uit
en het heeft ook een specifiek gevolg. U gaat zomaar
ineens advertenties tegenkomen die er eigenlijk al
lang stonden maar nu opeens “gezien” worden. Effe
wennen, wellicht, maar als redactie vonden we dat
wel passen bij het trouwe optreden van onze adverteerders. Bovendien brengt het wat meer schwung in
het blad.
Intussen gaat het land eindelijk weer open. In de bijdragen van elk dorp worden wandel- en fietstochten
aangekondigd. In Winssen, Ewijk en Weurt organiseren de seniorenverenigingen een paasbrunch.
We kunnen elkaar weer van dichtbij ontmoeten.
We hebben van alles geleerd
tijdens de coronacrisis, maar het
belangrijkste inzicht is wel dat
samen zijn en samen dingen doen
levensbehoeften blijken te zijn.
Ik wens u veel leesplezier en
straks heel veel fijne ontmoetingen toe.
Chris Zaad

foto: Hans Crezee

Welkom in De Cirkel
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Kortinglijst op vertoon van ledenpas.
Als lid van uw seniorenverenging profiteert u op vertoon van uw ledenpas ook in 2022 van aantrekkelijke
kortingen op de producten of diensten van een breed
aanbod van 38 leveranciers. Met veel plezier presenteren we u hierbij dan ook het leveranciersoverzicht
2022. De gegevens van de leveranciers die korting
bieden vindt u hieronder. Het meest actuele overzicht
vindt u ook op de website van uw vereniging.

Beuningen
L’ANGELO PIZZERIA

VAN DER BERG

BESTFLOORS VLOERSPECIALIST

BOUWMAN TANDTECHNIEK

SCHOOLSTRAAT 5B

SCHOENMAKERIJ

HADRIANUSSINGEL 34

ERF 12

alleen op reparaties

10%

10%

BRISTOL KLEDING

BULTEN - DE BEIJER

EXPERT ELEKTRONICA

FRITS WOLF TUINMEUBELEN

AMALIAPLEIN 7

DIERENSPECIAALZAAK

JULIANAPLEIN 105A

HADRIANUSSINGEL 29

JULIANAPLEIN 47

10%

10%

10%

AMALIAPLEIN 15

voor de vestiging in Beuningen, m.u.v.

5%, bij aankoop van meer dan € 5,–,

5%

aanbiedingen

m.u.v. aanbiedingen en vliegengordijnen

m.u.v. aanbiedingen en multimedia

10%

ZAAK VAN RUUD HERENMODE

‘T GROENWINKELTJE

JAN’S SHOP MODE HERENMODE

NOVA RESTAURANT

JULIANAPLEIN 35

BLOEMEN EN PLANTEN

JULIANAPLEIN 164

KERKPLEIN 48-52

KERKPLEIN 68

10%

5%

10%

10%

KARAKTER

LEIJDENS KEURSLAGER

LILLY’S IJS EN CHOCOLADE

LIMBURGIA VLAAIENSPECIALIST

BLOEMEN EN PLANTEN

THORBECKEPLEIN 21

THORBECKEPLEIN 8

JULIANAPLEIN 22B

5%

5%

5%

op chocolade

m.u.v. aanbiedingen

KERKPLEIN 78

10%
MARI FRUNT

MARBELLA

DE NATUUR DROGIST

PEARLE OPTICIEN

WONINGINRICHTING

PIZZERIA & GRILLROOM

JULIANAPLEIN 170

JULIANAPLEIN 142

VAN HEEMSTRAWEG 45

AMALIAPLEIN 13

alleen op materiaal

10%

5%

aanbiedingen in overleg

STAP IN SCHOENEN

THEUNISSEN TWEEWIELERS

DE TOOG SLIJTERIJ

2WIELERCENTRUM BEUNINGEN

JULIANAPLEIN 4

SCHOOLSTRAAT 35

KERKPLEIN 62

SCHOOLSTRAAT 23A

5%

op Gazelle en onderdelen

5%

10%

10%

op schoenen

op fietsen en onderdelen

10%

10%

WIM VAN HULST VERF, BEHANG
WILHELMINALAAN 10

5%
3
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Als koper geeft u, door het tonen van uw ledenpas,
vóóraf aan dat u korting wilt ontvangen. In het algemeen kan gezegd worden dat de korting niet geldig
is bij aanbiedingen en/of andere kortingen. Mocht u
om wat voor reden dan ook geen korting krijgen, dan
zijn wij als verenigingen hierin geen partij en zijn
hiervoor niet verantwoordelijk te houden.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de kortingslijst,
kunt u contact opnemen met: de heer J. Dibbits, telefoon 06 –
109 234 64. In verband met mogelijk tussentijdse wijzigingen
proberen wij de website actueel te houden.

Ewijk
ARIËNS BIKE CENTRE FIETSEN

BOOGAARD TWEEWIELERS

DE KLEIN ELECTRO

VAN HEEMSTRAWEG 10

JULIANASTRAAT 28B

JULIANASTRAAT 8

5%

5%

20%
op nieuwe fietsen

Winssen
MARCUSSE WONINGINRICHTING
ALEX WILLEMSSTRAAT 2A

5%

Weurt
VAN SUMMEREN
WOONDECORATIE
MORTELWEG 1

10% op tapijt, zonwering, behang
en verf, 5-10% op vloeren m.u.v.
arbeidsloon en egalisaties

Nijmegen
RUUD DE VRIES JUWELIER

WEIJERS RIOOLTECHNIEK

VOORSTADSELAAN 248

HOGELANDSEWEG 9

10%
m.u.v. reparaties

10%

Wijchen
HGD HÖRMANN
RAMEN EN DEUREN
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HORMES BOUWMATERIALEN

HORMES TEGELS & KEUKENS

NIEUWEWEG 145-147

BUYS BALLOTSTRAAT 3

CELSIUSSTRAAT 13

10%

10% op nagenoeg alles in de bouwmarkt
en 15% op polititiekeurmerkproducten

op materialen

(m.u.v. vaste lage prijzen

10%
tegels uit showroom vanaf 6m2

TOTAL IT SPECIALIST
COMPUTERS
TOUWSLAGERSBAAN 30A

5%
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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 stellen van interessante lopende
zaken. Het wordt een vaste rubriek voor wetenswaardigheden voor ons senioren. Deze keer de eerste
bijdrage, en meteen al een voltreffer: de stemwijzer
voor de zoekende kiezer.

Beter kiezen dankzij de stemwijzer
Op 14 tot en met 16 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Niet iedereen weet precies welke
onderwerpen er spelen in de gemeente en wat de
standpunten van de politieke partijen hierover zijn.
Daarom heeft de gemeente Beuningen een StemWijzer laten maken; deze is ontwikkeld door ProDemos.
De StemWijzer kunt u op de computer of telefoon
invullen, op www.stemwijzer.nl
In de StemWijzer staan stellingen over allerlei politieke onderwerpen zoals duurzame energie, bijstandsregels, woningnood en veiligheid. Wat vindt u van deze
onderwerpen? En wat vinden de politieke partijen? U
kunt uw eigen oordeel toetsen aan de stellingname
over dat onderwerp van elke politiek partij. Met welke
partijen heeft u de meeste overeenkomsten? Doe de
StemWijzer en u komt erachter! U weet nóg beter op
welke partij u het best kunt stemmen..

Hoe werkt het?
De StemWijzer bevat circa 30 stellingen van de Beuningse politieke partijen. Deze kunt u beantwoorden
met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. De StemWijzer
vergelijkt vervolgens met welke partijen u de meeste
overeenkomsten hebt. De politieke partijen in de
gemeente Beuningen hebben zelf toelichtingen gegeven op hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor
kunt u in de StemWijzer gemakkelijk bekijken wat zij
van een bepaald onderwerp vinden. Ook kunt u de
partijen eenvoudig met elkaar vergelijken.
Martin Kugel
senior-communicatieadviseur
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Een boek in aantocht over de geschiedenis van monumenten en hun
bewoners in de Gemeente Beuningen
23 jaar geleden is in Beuningen de
Stichting ter bevordering van het
historisch besef Beuningen opgericht.
De leden van deze stichting zijn afkomstig uit alle vier onze dorpen. Het is aan
hun inspanning, nieuwsgierigheid en
speurzucht te danken, dat we heel wat
historische feiten en weetjes leerden
kennen.
De stichting ziet het als haar taak het
cultureel-historisch erfgoed binnen de
grenzen van de gemeente Beuningen
in stand te houden. En daarbij vooral
het gezamenlijke in de geschiedenis te
benadrukken om zodoende de kerkdorpen met elkaar te verbinden.
Op de website van de stichting: www.
historischbesefbeuningen.com worden
de wapenfeiten van de stichting
overzichtelijk en gedetailleerd gepresenteerd.

Activiteiten in de voorbije periode
Het ontwikkelen van lesmateriaal voor de bovenbouw van
het Basisonderwijs en (senioren)verenigingen.
Het leiden van gesprekken bij de ‘Vertel eens’ ochtenden in
de bibliotheek. De verzorging van de Open Monumenten
dagen. Bijdragen aan: “Lente-ommetjes in Beuningen”,
waarbij de mensen in groepjes langs locaties gingen waar
verhalen verteld werden over de historie van de gemeente
Beuningen en waarbij koren, dansgroepen en dergelijke
optraden. Het ijveren voor het behoud van oude gebouwen
zoals De Koepel in Winsen en cultureel erfgoed in het
algemeen. Bijvoorbeeld monumentale graven. Medewerking
aan wandelroutes zoals het Klompenpad, en “de Beuningse

Ommetjes”. Inbreng bij de plaatsbepaling van
QR-paaltjes. Het initiatief voor de naamgeving
van het Admiraal Van Ghentplein in Winssen
nadat oud-bestuurslid Piet van de Geer ontdekt
had dat admiraal Willem Joseph van Ghent, in
“het Huys te Winssen” geboren was.
De tot standkoming van “het Weurtsche
Straatje”.
De stichting heeft ook een 5-tal boeken uitgegeven. Een nieuw boek staat in de steigers. Dit
boek, geschreven door Adriaan Maters en Paul
Smits, komt na de zomer van 2022 op de markt.
Wanneer u, al dan niet als (oud) bewoner van een van
de monumenten in onze gemeente nog interessante
informatie heeft kunt u dat kenbaar maken in een
berichtje aan: adriaan.maters@wxs.nl

Het boek belooft minstens zo succesvol te
worden als de uitverkochte boeken van: “ de
Nije Weg”.
Rob de Kanter
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Agenda / Wekelijkse activiteiten
Maandag

Woensdag

13:30-17:00

13:30-17:00

Biljarten
in ‘t Hart

Biljarten
in ‘t Hart

Dinsdag

Donderdag

09:30-12:00

09:30-12:30

Inloophuis
in ‘t Hart

Hartensoos
in ‘t Hart

13:30-15:30

Workshop tekenen
in ‘t Hart
DE ACTIVITEITEN GAAN DOOR MITS DE CORONAMAATREGELEN DIT TOELATEN.

Ledenadministratie
In de afgelopen periode zijn mevrouw
J.P. Engelen en mevrouw C.A.M.
Bullens overleden. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
Gedurende de afgelopen periode heeft
zich ook weer een nieuw lid aangemeld: dhr. W.G. Janssen. Wij wensen
hem veel plezier bij onze vereniging!
Als er zich iets wijzigt in uw situatie
of u gaat verhuizen, geeft u dit dan
s.v.p. schriftelijk door aan Hans Spits,
Schoolpad 24, 6644 CP Ewijk of via
e-mail: ledenbeheer@seniorenewijk.nl
Dit om vergissingen te voorkomen.

Prijsrikken 2021/2022
Vandaag, zaterdag 12 februari, is er dan toch zicht op dat de coronamaatregelen zachtjesaan gaan verdwijnen, al hebben we officieel nog niets
daarover vernomen. Overal in de wereld rommelt het van de protesten
over het beleid aangaande deze pandemie.
In het dagelijkse leven merken wij er gelukkig niet al te veel van en we
kunnen onze hobby en/of sport dan ook bijna weer normaal beleven. Zo
ook het rikken waar ik dan ook weer enkele uitslagen van kan geven,
en wel van de vier weken volgend op de vorige uitslagen. Deze zijn dan:
week 8 is gewonnen door Sjaak Derks met 124 punten, week 9 is voor
Lenie Kooymans met 141 punten, gevolgd door Annie Schamp met 158
punten in week 10, en week 11 was voor Ria Reuvers met 129 punten.
Dit waren dan weer de uitslagen van de afgelopen vier weken, nu op naar
de volgende vier. Veel succes allemaal.
Jan Brants
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Klaar voor de lente: zo rekent u af met groene aanslag
Het is misschien wel een van de grootste ergernissen van het voorjaar: de tegels, vlonderdelen, meubels en
zonneschermen die in de winter vies, glibberig en groen zijn geworden. Met deze tips heeft u de boel snel
weer fris en schoon - helemaal klaar voor een heerlijk voorjaar!
Hoewel er nog genoeg mensen zijn die het terras met een hogedrukreiniger te lijf gaan, is dit bepaald niet de
meest verstandige manier van schoonmaken. De harde waterstraal tast de poreusheid van steen en hout aan,
waardoor algen en mossen alleen maar meer kans krijgen.

Klinkers, tegels en beton

Het reinigen van klinkers, tegels en beton is heel
eenvoudig. U heeft er slechts een harde bezem en
schoonmaakazijn of vloeibare groene zeep voor nodig, plus een emmer warm water. Begin met het goed
vegen van het terras en meng daarna warm water met
een halve fles schoonmaakazijn of een flinke scheut
vloeibare groene zeep. Giet of sproei (plantenspuit!)
dit uit over het terras. Laat dit ongeveer een half
uur intrekken. Ga er na dat half uur nog eens goed
overheen met de harde bezem en spoel na met schoon
water. Pas wel op met gazon of aangrenzende borders
als u schoonmaakazijn gebruikt.

Houten meubilair en vlonders

Ook voor het reinigen van houten meubilair en vlonders hoeft u helemaal geen gekke middeltjes in huis te
halen. Maak een mengsel van vloeibare groene zeep,
wat soda en warm water en zet daarmee meubels en
vlonders een half uurtje in de week. Daarna schrobt u
het hout met een halfharde borstel en spoelt u het na
met schoon water.

Bronnen: Plus online, Tuin en Balkon, de Huishoudcoach
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Kunststof meubilair

Kunststof meubilair maakt u schoon met een mengsel
van warm water, soda en vloeibare groene zeep plus
een borstel. Gebruik in elk geval geen schuurmiddel
of schuurspons: plastic is relatief zacht en te harde
schoonmaakmiddelen veroorzaken krassen. Is het
meubilair echt heel erg vies, dan kunt u overwegen
het te behandelen met zogeheten tuinmeubelvernieuwer, onder meer te koop bij tuincentra en bouwmarkten.

Stalen meubilair

Stalen meubilair reinigt u met een mengsel van warm
water, schoonmaakazijn en vloeibare groene zeep.
Voor extra bescherming wrijft u het meubilair daarna
in met autowax.

Parasol en zonnescherm

Ook de parasol en het zonnescherm kunnen na
verloop van tijd groenig of zelfs zwart uitslaan. De
beste manier om die te reinigen, is schoonspuiten
met de hogedrukreiniger. Doe dat wel voorzichtig en
behandel de stof daarna met impregneermiddel.

EWIJK

Kunst van de scheppende geest
Omdat het vandaag mijn eerste vrije dag is in het nieuwe jaar besluit ik alleen maar leuke dingen te doen.
In mijn werkleven maak ik altijd, de avond van tevoren, een lijstje met wat te doen de volgende werkdag.
Dat heb ik nu dus ook gedaan. Alleen staan er uitsluitend activiteiten op die ik leuk vind. Het zou jammer zijn
om deze vrije dag maar wat weg te lummelen. Beetje efficiënt mag toch wel.
Ik geniet in alle rust van mijn ontbijt. Schenk mijn derde kopje thee in en kijk naar het A4‘tje met leuke
dingen dat op de hoek van de tafel ligt. De pen er bovenop voor het geval mij nog iets leuks te binnen schiet.
Wat zou het fijn zijn om eerst met onze hond Yuri de natuur in te gaan. En zo rijd ik naar het
Heuvepark waarvan ik gehoord heb dat het aangelegd is en open voor bezoekers.
De weg is nog wat gladjes waardoor we met een slakkengangetje, op deze frisse januari-ochtend, richting
park rijden. De nacht heeft de bewoners rond het park nog in diepe rust gehouden. Het is rond negenen dat ik,
vanaf de Krommehoekstraat, het park betreed. Wat opvalt is, dat de bomen en struiken niet zomaar geplant
zijn. Het is alsof ze als dartpijlen op een groene schijf, die toevallig park heet, er vanuit de lucht ingegooid zijn
waarna er vanuit de lucht met een reuzenpot poedersuiker over is uitgestrooid.

Gymnastiek in het park
Deze ochtend ademt een serene rust uit. Op
een kruising van gebroken stukjes bruin puin
neem ik de route naar een nieuw kunstwerk.
Een grote brok onbewerkt graniet tussen het
gras. “Atrium” staat erbij vermeld. Volgens
Wikipedia een open ruimte in een Romeinse
villa. Ik bekijk het stuk graniet aandachtig
om de reden van het maken te doorgronden.
Kunst? Ik zie het niet.
En terwijl ik hier in stille gedachten sta hoor
ik dat de wind zachtjes het gedroogde blonde
gras aan mijn voeten doet ruisen. Gebleekt
door de winter en nog wat stijfjes van de kou
zingt het zachtjes. Mijn gedachten meenemend.
Het blonde gras staat als een legertje van
steeltjes hun ochtendgymnastiek te doen
terwijl de opkomende zon hun fragiele breekbare lichaampjes oranjegeel kleurt. Langzaam
droom ik weg bij dit natuurlijke kunstwerk.
Ik besluit verder te lopen door dit prachtige
park dat mij ongevraagd haar schoonheid
toevertrouwt. Yuri heeft andere interesses.
Holt van rechts naar links terwijl hij geniet
van alle nieuwe geuren.
De zon komt verder op en doet de poedersuiker langzaam wegsmelten.

Thuisgekomen zie ik het A4’tje liggen waarop ik mijn leuke
activiteiten voor vandaag efficiënt in volgorde van aanpak
had neergeschreven. Beseffend nu dat de leuke en mooie
dingen vaak dichtbij en ongecompliceerd zijn.
Ik neem het A4’tje in mijn hand. Loop naar de pedaalemmer
in de hoek naast de kast. Druk het rubberen pedaaltje in en
laat het blaadje er gewichtloos inglijden. Hoor de plof van de
deksel en zeg tegen mijzelf: “Wat een heerlijk begin van deze
eerste vrije dag.”

En nu, als plots uit een droom bijgekomen,
hoor ik pas de niet aflatende stroom geluiden
Jan Daanen
van auto’s, vrachtwagens en motoren die
vanaf de verderop gelegen snelweg hun
gezoem en gebrom over dit mooie stukje
natuur uitwerpen. Tussen de huizen en tuinen
door, tot in alle hoeken en gaten van onze
samenleving.
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Agenda/ Wekelijkse activiteiten
Zondag
10:00-12:00

		

Maandag
10:00-11:30

		

10:00-12:00

		

13:00		

		

13:00		

		

13:15-17:00

		

13:30-15:30

		

Dinsdag
09:30-11:30

		

10:00-12:00

		

10:00-12:00

		

13:00		

		

19:00-21:00

		

Woensdag
10:00-12:00

		

10:00-12:00

		

10:30-12:00

		

13:00		

		

13:00-17:00

		

13:30-15:00

		

15:45-17:45

		

13:00-15:00

Inloophuis
De Lèghe Polder

		

10:00-11:30

		

10:00-12:00

		

13:00		
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13:15-17:00

		

13:30-16:30

Fit-hockey
De Schoenaker
Inloophuis
De Lèghe Polder
Biljarten
De Lèghe Polder
Engels voor gevorderden
De Lèghe Polder
Koersbal
De Tinnegieter
Engels voor gevorderden
De Lèghe Polder
Schilderen
De Lèghe Polder
Inloophuis
De Lèghe Polder
Walking-voetbal
Beuningse Boys
Biljarten
De Lèghe Polder
Italiaans taal en cultuur 1
De Lèghe Polder
Inloophuis
De Lèghe Polder
Oldstars tennis
TV Ewijk
Fit tafeltennis
De Lèghe Polder
Biljarten
De Lèghe Polder
Breiclub
De Lèghe Polder
Fit tafeltennis
De Lèghe Polder
Spaans
De Lèghe Polder

Donderdag		
09:30-11:30

		

Schilderen
De Lèghe Polder
Fit-hockey
De Schoenaker
Inloophuis
De Lèghe Polder
Biljarten
De Lèghe Polder

		

Italiaans taal en cultuur 2
De Lèghe Polder
Patchwork Quilten
De Lèghe Polder
Jeu de Boules (Petanque)
De Valkatties

Vrijdag		
09:30-12:00

		

10:00-12:00

		

Bridge VroegOp
De Lèghe Polder
Inloophuis
De Lèghe Polder

Nieuwe leden

Mw. S.E.C. Kloosterman
Mw. G.A. van Bergen
Dhr. H.J.M. Janssen
Mw. H. Jacobs-Hermsen
Dhr. J.W.L.M. Ermers
Mw. H.Ermers-Jongejan
2 nieuwe leden willen niet
genoemd worden

Onderstaande leden zijn ons
helaas ontvallen:
Dhr. P.W.J. Bouten (oktober 2021)
Mw. T.D.M. Bartels-Kerkhof
Dhr. L.J. Goebel
Mw. A.J.P. Gijsbers
Mw. S. ten Boer-Bakker
Dhr. Th.A. Bronkhorst
Mw. C.W. van de Kant-de Vries

Wij wensen de nabestaanden
veel sterkte bij het overlijden van
hun dierbare.
Mocht er iets wijzigen in uw
situatie of gaat u verhuizen wilt
u dit dan doorgeven aan Joke van
Lith,
Ledenadministratie VvSB,
tel.06-24823804 of via mail:
ledenadmin@seniorenbeuningen.nl

4 Maart
13:00-15:30

Bowlen
Olround

13:30-16:00

Digitaal steunpunt ouderen
De Lèghe Polder

7 Maart
10:00-12:00

Kunstbeschouwing group 3
De Lèghe Polder

9 Maart
10:00-12:00

Kunstbeschouwing group 2
De Lèghe Polder
10:00-12:00 & 13:00-15:00

Bloemschikken
De Lèghe Polder
13:30-15:30

Het nieuwe fietsen
De Lèghe Polder

11 Maart
13:30-16:30

Fotoclub De Positieven
De Lèghe Polder

16 Maart
10:00-12:00

Kunstbeschouwing group 1
De Lèghe Polder

18 Maart
10:00-12:00

Digitaal steunpunt ouderen
De Lèghe Polder

21 Maart
10:00-12:00

Kunstbeschouwing group 3
De Lèghe Polder

23 Maart
10:00-12:00

Kunstbeschouwing group 2
De Lèghe Polder

30 Maart
10:00-12:00

Kunstbeschouwing group 1
De Lèghe Polder

BEUNINGEN

80/90-jarigen 1 januari t/m 31 januari 2022
Mevr. M.J.P. Sibon-Brink		
06-01-1942
Mevr. Th.M.B. van Rijn-Eikhout
12-01-1942
Hr. W. Kersjes				17-01-1942
Mevr. R.J.Th. Hullenaar		
25-01-1942

Bibliotheek Beuningen
Er zijn weer enkele interessante
activiteiten in de Bieb
7 maart 2022
Vertel eens, met Willem
Elbers. Verhalen uit de
oorlog.
VAN 10.30 - 12.00 UUR
DE SCHAKEL

15 maart 2022
Koffie & Boek
VAN 10:00 TOT 11:00
BIBLIOTHEEK BEUNINGEN

Kosten: gratis

Vind jij het leuk om over
10 maart 2022
boeken te praten en leestips
uit te wisselen? Kom dan
Universiteit van Beuninnaar dit gratis koffie-uurtje,
gen. Identiteit na hersenelke derde dinsdag van de
letsel
maand van 10.00 tot 11.00
VAN 20:30 TOT 22:00
uur. Iedere maand staat
BIBLIOTHEEK BEUNINGEN
er een ander thema op het
programma. De eerste keer
Kosten: Leden en studenten op 16 november staan de
€ 4,00 Overige bezoekers € boeken in het teken van
5,00
‘Over de grens’, het thema
van de landelijke biblioDe man van auteur en
theekcampagne Nederland
fotografe Gabriëlle Berning Leest.
werd getroffen door een
hersenbloeding. Ze maakte
Neem een mooi boek mee
hierover het persoonlijke
dat zich in het buitenland
boek ‘Knarsend grind’.
afspeelt en waarover je
Een verhaal langs zorgingraag wat wil vertellen.
stellingen en therapeuten,
Vooraf wel even aanmelden
musea en dierentuinen,
bij Gemma Cornelissen via
folders voor mantelzorgers
gcornelissen@obgz.nl.
en een sneeuwpop die iets
Agenda of bij de balie in de
mist. Een tocht vol grote,
soms bizarre vragen en rake bibliotheek.
observaties. Maar vooral een Bibliotheek Beuningen
Schoolstraat 16
zoektocht naar het vinden
Beuningen
van een nieuwe balans.
Luister op donderdagavond
10 maart in Bibliotheek
Beuningen naar het verhaal
van Gabriëlle. Haar lezing
is onderdeel van de reeks
Universiteit van Beuningen.
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Op de uitkijk……..
Een nieuwe politieke partij (!?): DPWW
De laatste maanden kon je wéér niets onderne4. Een nieuw zwembad
men en dan hou je tijd over om na te denken.
5. Het klimaat centraal bij met maken van
Zo kwam ik in het najaar op de gedachte: “In
beleidskeuzes
Beuningen moet het anders en beter! Je hoort
6. Jongeren zijn de toekomst
weinig van de politieke partijen en je merkt
7. Een toegankelijke en menselijke Wmo
ook weinig van wat ze doen. Zien en horen ze
(Wet maatschappelijke ondersteuning)
de burger wel?”
8. Een gezond financieel beleid en geen
belastingverhoging
Weet je wat, ik richt een lokale politieke partij
9. Een nieuwe Lèghe Polder in Beuningen
op. De naam was snel gevonden: DPWW,
10. Bevorderen van de cultuur
Democratische Partij Willem Waalmaes. Met
500 stemmen zou ik één van de 21 raadszetels Toen ik zover was besprak ik mijn plannen met
bemachtigen. Ik zou een verkiezingsposter
mijn vrouw. Ze las de 10 speerpunten en zei
maken voor op de borden en vrienden en
“Willem toch, dit schrijven ze toch allemaal?
bekenden vragen op mij te stemmen. Dan
Wat is hier nu nieuw aan? In verkiezingstijd
moest het lukken om in de gemeenteraad te
beloven ze van alles maar daarna hoor je er
komen en namens de burgers mijn stem te
niets meer van.” Ik deed nog een poging om
laten horen. Wat moest er beter en anders in
het uit te leggen en toe te lichten. “Maar één
Beuningen? Ik kwam op 10 speerpunten:
ding: ik blijf het ondanks alles wel belangrijk
vinden om te gaan stemmen.” “Dat ben ik met
1. Meer betaalbare huizen voor starters en
je eens, Willem.”
senioren
Zo zult u 16 maart op het stembiljet dus
2. Bevorderen van veiligheid op straat en in tevergeefs zoeken naar lijst 8 DPWW. Met als
het verkeer
kandidaat:
3. Waardering voor en trots op de lokale
Willem Waalmaes
ondernemers

Enquête van de Muziekcommissie van de Vereniging van Senioren
Beuningen (VvSB)
Beste leden,
de muziekcommissie van de Seniorenvereniging
Beuningen probeert elk jaar muzikale activiteiten te
organiseren. Bijvoorbeeld cursussen, lezingen, concerten. Om goed te kunnen aansluiten bij de wensen
van de leden hebben we deze enquête gemaakt. Om
vooral bij ú ideeën op te halen.

U kunt het papieren enquête formulier bij deze Cirkel
invullen en inleveren in onze brievenbus in de Lèghe
Polder.
Wilt u de enquête digitaal invullen, dat kan op de website:
www.seniorenbeuningen.nl. Klik links op “Enquête Muziekcie.” en login.

De enquête sluit maandag 21 maart 2022 om 15.00 uur.
Iedere enquête is beperkt. U hebt u de mogelijkheid
om suggesties te doen. Wij horen ze graag. U kunt ook
aangeven of u wilt meewerken inde Muziekcommissie Hartelijk dank voor het invullen,
of dat u met anderen muziek zou willen maken en op de Muziekcommissie
welke wijze.
12

BEUNINGEN

Cursus Kunstbeschouwing door Pieter Cornelissen
Ik heb nergens verstand van, maar…

De oorsprong van de kennis en mijn
visie over het geven van een cursus
kunstbeschouwing ligt bij mijn opleiding aan de Academie voor beeldende
kunsten te Arnhem. Het kunstenaarschap was (en is) echter geen beroep
om meteen een normaal inkomen te
verwerven maar middels een baan
als creatief therapeut op de afdeling
psychiatrie van het Radboudziekenhuis
te Nijmegen was de ‘dagelijkse boterham’ ook redelijk belegd.
De inhoud van dat werk gaf mij ruime
mogelijkheid om mijn creativiteit
verder te ontplooien, en bovendien
leerde ik daar veel over observeren
(goed kijken) en over menselijk gedrag.

De inhoud van de cursus
Kunstbeschouwing

“Ik heb nergens verstand van,
maar ik heb overal een mening over.”
Dat is een uitspraak van Gerard Reve
die ik van tijd tot tijd citeer omdat die
in veel gesprekken van toepassing is,
juist ook als het gesprek over kunst
gaat. Immers, iedere (beginnende en
gevorderde) kunstbeschouwer heeft
voldoende ‘bagage’ in zich om, met
veel of weinig woorden, uiting te geven
aan dat wat door een kunstwerk wordt

opgeroepen.
Kunstwerken vertellen hun ‘boodschap’ niet altijd rechtstreeks maar
vaak wordt die boodschap verpakt in
verwijzingen, zoals metaforen en symbolen. Een cursus kunstbeschouwing is
dan de geëigende plek om verwijzingen
te leren herkennen en interpreteren.
Elk individu kan in principe geheel
zelfstandig kunst gaan beschouwen.
Het uitwisselen echter van meningen
(en kennis) met anderen maakt kunstbeschouwing tot wat het moet zijn: het
vormen en bijstellen van meningen
over het getoonde kunstwerk, zonder
dat men het met elkaar eens hoeft te
zijn. Verschillende meningen kunnen
naast elkaar bestaan. Een ‘open deur’
eigenlijk.
Binnen mijn cursus kunstbeschouwing
is de bovengenoemde benadering
het meest aan de orde, namelijk de
beleving van het inhoudelijke verhaal,
iconologie.
Het andere aspect, vormgeving , komt
ook ruimschoots aan de orde. Dat gaat
over het analyseren van kunstwerken
op de beeldende elementen in meer
strikte zin: lijn, vorm, kleur, licht,
perspectief en dergelijke.
De onderwerpen die in de cursus aan
bod komen zijn voor een deel gekoppeld aan de actuele situatie wat betreft
tentoonstellingen en tv-uitzendingen.
Voor een ander deel zijn het grepen uit
de kunstgeschiedenis vanaf de renaissance waaronder ook thematische
kunstwerken en stromingen worden
meegerekend. De onderwerpen worden
behandeld aan de hand van dia’s en
filmpjes, aangevuld met enige theoretische informatie.
Pieter Cornelissen
Doreth van der Zwaluw

Voordat ik de cursus Kunstbeschouwing voor de VvSB ging geven, nu
ruim zes jaar geleden, was ik op enkele andere plekken in de regio al een
tiental jaren bezig met deze cursus.
In Beuningen ben ik terecht gekomen
door de beste vorm van reclame, ‘van
mond tot mond’.
Ik mocht echter pas van start na een
ballotage door een strenge maar zeer
deskundige ballotagecommissie, Joep
Mes en Mieke Beer. In haar functie van
coördinatrice heeft Joep mij nog enkele
jaren prima begeleid met het regelen
van de faciliteiten om deze cursus een
plek te geven binnen de VvSB. Op dit
moment wordt die taak door Carla
Schumbera met verve uitgevoerd.
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Wandelen op 11 en 12 maart
We zijn allemaal wel weer toe aan
een leuke ochtend of middag. Wil
je hierbij dan ook nog gezonde
lucht opsnuiven, dan is de
wandelactiviteit van ‘Wandelen
in Beuningen’ mogelijk een heel
goed idee.

en met zondag 6 maart bij beuningensportenbeweegt@gmail.com of bij ellyhagen@
stg-perspectief.nl

In de hele gemeente Beuningen zijn
allerlei wandelroutes ’Beuningse
Ommetjes’ uitgezet waarvan er een
groot aantal ook met een rolstoel
begaanbaar is. De ommetjes variëren
van ca. 2 km tot 5 km. Vrijwilligers van
Wandelen in Beuningen hebben bedacht
dat NLdoet een mooie gelegenheid is
om een grote groep kennis te laten
maken met de ommetjes. Het mooie
hiervan is dat iedereen in principe
mee kan, want er zijn vrijwilligers die
mensen kunnen begeleiden. Je kan zelf
meelopen of als dat niet lukt met een
rolstoel langs de mooie plekjes gaan.
Voorwaarde is wel dat je zelf over een
rolstoel beschikt.

Bij eventuele nieuwe coronamaatregelen of slechte weersomstandigheden
zullen wij tijdig bericht geven als de
activiteit niet doorgaat.

Behalve dat het gezellig is om met een
groep op stap te gaan, zal er onderweg
veel informatie over de geschiedenis
van Beuningen te vergaren zijn. De
organisatie van Wandelen in Beuningen
heeft folders gemaakt waarin de
bezienswaardigheden worden uitgelegd.
Er is nu al keus genoeg en er worden
steeds nieuwe routes toegevoegd.

Er is een keuze tussen vrijdagochtend 11
maart van 9.30 uur tot 13.00 uur en zaterdagmiddag 12 maart van 13.30 uur tot 17.00 uur.

We willen mensen die niet zelfstandig
een ommetje kunnen lopen maar wel
met begeleiding, een mooi uitje bieden.
Andere mensen zijn natuurlijk ook van
harte welkom.
Ger van Boxem
tel. 06-20542000
web: www.wandeleninbeuningen.nl
web: www.beuningensportenbeweegt.nl
We zijn op zoek naar deelnemers, al of niet in
een rolstoel, en ook naar vrijwilligers die hen
daarbij kunnen begeleiden.

Nieuwsgierig geworden naar de ommetjes,
kijk dan op www.wandeleninbeuningen.nl
Opgeven voor deelnemers is mogelijk tot

Vacant: functie
bestuur VvSB
Secretaris
Door het stoppen van
Ine Kemna met haar
bestuursfunctie en
daarmee het secretaris
zijn is per 1 april in het
bestuur van de VvSB de
functie van secretaris
vacant.
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Wij hopen op
positieve reacties.
Voor nadere informatie
kunt u onze voorzitter Frans
Peperzak bellen telefoon
06 5364 9428 of per email
reageren naar voorzitter@
seniorenbeuningen.nl
Het bestuur

BEUNINGEN

We gaan weer fietsen!
Het betere weer komt er aan en de
coronamaatregelen zijn versoepeld. We
kunnen dus weer starten met de fietstochten! De middagtochten beginnen
om 13.30 uur en de dagtochten om
9.30 uur, steeds bij De Lèghe Polder, en
aanmelden is niet nodig.

voor de middagtocht en € 4,- p.p. voor
de dagtocht. Hier staat tegenover dat
de kosten voor koffie/thee in de pauze
en van een eventueel veerpont door
de vereniging gedragen worden. Voor
de dagtochten geldt dat de lunch voor
eigen rekening is.

We leggen een afstand af van ca. 30 km De data (2e dinsdag van de maand en 4e
resp. 55 km. De middagtochten worden donderdag van de maand):
DONDERDAG
28 APRIL
onderbroken met een koffiepauze, de
DINSDAG
10 MEI
dagtochten door twee koffiepauzes en
DONDERDAG
26 MEI (VERVALT I.V.M. HEMELeen lunchpauze.
VAART)
We zijn rond 17.00 uur weer terug en
DINSDAG
14 JUNI IS EEN DAGTOCHT
fietsen met een snelheid van een kleine
DONDERDAG
23 JUNI
15 km per uur. Dus ook zeer geschikt
12 JULI
voor personen zonder ondersteuning op DINSDAG
DONDERDAG
28 JULI
hun fiets.
Mocht het ‘geen weer' zijn of mochten
er nauwelijks enthousiastelingen
aanwezig zijn dan wordt, in overleg, ter
plekke besloten of de tocht geannuleerd
wordt. Hopelijk zien we dit jaar ook
weer veel nieuwelingen om zich te
ontspannen én om zich een beetje in te
spannen in onze mooie natuur.
De eigen bijdrage bedraagt € 2,- p.p.

DINSDAG

9 AUG.

DONDERDAG

25 AUG. IS EEN DAGTOCHT

DINSDAG

13 SEPT.

DONDERDAG

22 SEPT.

Voor meer info:
Toni Matheij,
024 6774837,
hmatthias102@hotmail.com

Alforismen: Een bijzondere combinatie.
“ Vrouwen willen geen softie;
Maar als de macho zich openbaart zijn de rapen gaar. ”

“ Wie de jeugd heeft
Zou de toekomst willen.”
Aforismen van Theo Coenders met de foto’s van Wim Piels.
15
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De jaarlijkse
plakdagen

72e Algemene Vergadering VvSB
Datum: donderdag 31 maart 2022
Plaats: De Lèghe Polder, de Soos
Aanvang: 13.30 uur

Agenda
1. OPENING
2. MEDEDELINGEN
OPEN BRIEF AAN GEMEENTE
OPEN BRIEF AAN POLITIEK
3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN 14 SEPTEMBER
2021
4. JAARVERSLAG 2021 SECRETARIS
5. BESTUURSVERKIEZING:
A. AFTREDEND:
• INE KEMNA, NIET HERKIESBAAR
• TINEKE VAN IERSEL, HERKIESBAAR
B. NIEUWE BESTUURSLEDEN: HET BESTUUR STELT
VERKIESBAAR:
• JOKE VAN LITH
TEGENKANDIDATEN KUNNEN TOT TWEE WEKEN VOOR DE
ALGEMENE VERGADERING SCHRIFTELIJK WORDEN INGEDIEND BIJ
HET BESTUUR VOLGENS ARTIKEL 11.1 VAN DE STATUTEN.
6. AANPASSING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
7. PAUZE 14.30 – 15.00 UUR
8. FINANCIËN
A. FINANCIEEL VERSLAG 2021
B. MONDELING VERSLAG FINANCIËLE
CONTROLECOMMISSIE
C. DÉCHARGE AAN PENNINGMEESTER EN BESTUUR
D. BENOEMING FINANCIËLE CONTROLECOMMISSIE 2022
E. BEGROTING 2022
F. VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2022
9. SAMENWERKING 4 DORPEN EN ZOMERFESTIVAL
10. VERPLAATSEN JAARVERGADERING NAAR WEEKEND OF
AVOND
11. RONDVRAAG
12. SLUITING
DE VERGADERING WORDT AFGESLOTEN MET EEN GEZELLIG DRANKJE

Woensdagochtend arriveerden de
Cirkels en rond 13.30 uur waren de
vrijwilligers weer present om alle enveloppen op de Cirkels te plakken. Vele
handen maken licht werk en rond 15.30
uur lagen alle stapels voor de 17 rayons
klaar om de volgende ochtend door
de bezorgers te worden opgehaald. De
pasjes van de leden die in de kerkdorpen
wonen worden afzonderlijk bezorgd. De
vereniging telt ruim 1600 leden, waarvan een deel samen- en een deel alleenwonend. In totaal zijn er ruim 1200
adressen waar bezorgd wordt. De leden
van de kerkdorpen Ewijk en Winssen
die in Beuningen wonen krijgen van
onze bezorgers hun Cirkel . Daarnaast
krijgen alle huisartsen, tandartsen,
fysiotherapeuten, het gemeentehuis,
De Lèghe Polder, de Bibliotheek,
Stichting Perspectief en nog een aantal
adverteerders maandelijks een zgn.
inkijkexemplaar. Tenslotte worden
maandelijks 20 exemplaren achter in de
RK Kerk gelegd voor de bezoekers.

EN HAPJE IN DE FOYER.

Bedankt alle vrijwilligers die de plakactie weer tot een succes hebben gemaakt!

De stukken zijn in te zien op de website en 14
dagen van te voren verkrijgbaar bij de secretaris,
Pyloon 12 na telefonisch overleg 06 2646 4633.

De lidnummers zijn gewijzigd t.o.v. eerdere
jaren: door de overgang naar het systeem van
KBO Brabant beginnen alle lidnummers met
6040 en daarachter het oude nummer.

In verband met de catering is het fijn als u zich vooraf aan
wilt melden via secretariaat@seniorenbeuningen.nl of via
telefoon 06 2646 4633.
16

In tegenstelling tot
voorgaande jaren
kregen de leden van
de VvSB dit jaar hun nieuwe pasje bij
De Cirkel van februari 2022. Voorheen
werd deze altijd bij De Cirkel van decjan gevoegd.
Op een druilerige dinsdag in februari
begon een team van enthousiaste
vrijwilligers aan de grote klus: pasjes
plakken. De bezorglijsten en bijpassende brieven lagen al per rayon klaar.
Om 9.00 uur werd begonnen en rond
16.00 uur waren de pasjes op de brieven
geplakt. Tussen de middag kregen we
een heerlijke lunch aangeboden van de
vereniging! Dat was goed verzorgd door
De Lèghe Polder.

Joke van Lith

WEURT

Agenda / Wekelijkse activiteiten
Donderdag

06 april

14.00 UUR

Doe-en-trefmiddag
(voorheen de inloop)

Kloosterhof

Bingo
Kloosterhof

10 april

20.00 UUR

11.00 UUR

Bridge
Kloosterhof

Paasbrunch
Kloosterhof

12 april

Vrijdag

19.00 UUR

Paasstukjes maken
Kloosterhof

10.00 UUR

Fitvoetbal
WVW-veld

13 april
10.00 UUR

23 maart
09.30 UUR

Lentewandeltocht
Kloosterhof

05 april
09.30 UUR

14.00 UUR

Koos’ fietstochten
Kloosterhof

Paasstukjes maken
Kloosterhof

Ledenadministratie

10.00 UUR

Overleden: Mevr. R. Lemmen.

Wandelen
Kloosterhof

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

24 april

Vijfdaagse reis
Valkenburg

ONZE WEBSITE IS ER VOOR NIEUWTJES, AANVULLENDE INFORMATIE EN COLUMNS:
WWW.50+ VERENIGING WEURT.NL
DE ACTIVITEITEN GAAN DOOR MITS DE CORONAMAATREGELEN DIT TOELATEN.

Lentewandeltocht 2022
Als eerste activiteit in 2022 willen we een lentewandeltocht gaan houden. We gaan lopen met start/finish
vanaf het zweefvliegveld in Malden. We lopen dan
door de prachtige bossen tussen Malden en Mook een
goede 9 kilometer en na afloop gaan we soep eten in
het restaurant aldaar, Zweef Inn.
We gaan met eigen vervoer en vragen dan ook enkele
deelnemers om met hun auto te komen en anderen
mee te nemen. We komen samen bij De Kloosterhof
en rijden dan naar het zweefvliegveld. De consumpties zijn voor eigen rekening, de soep is voor rekening
van onze vereniging. Deze activiteit is alleen bedoeld
voor de leden van 50+Vereniging Weurt (voorheen
Seniorenvereniging Weurt).
We verzamelen op woensdag 23 maart om 09.30 uur bij De
Kloosterhof. Bij slecht weer schuiven we een week op. Neem
wel een mondkapje, de QR-code en een ID mee voor als dit
dan nog nodig is. Ga mee en geniet!
17
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Dröge bek
Het zit er weer op. De eerste belofte
in de nieuwjaarsnacht gemaakt, is
ingelost. Dry january, oftewel droge
alcoholmaand januari, is achter de rug.
Na de feestmaand december komt met
Nieuwjaar de bezinning, het verlangen
en de belofte. Te gaan minderen of
zelfs te stoppen met roken, nagelbijten,
snoepen, snacken en dus ook en vooral
drinken. Alcohol drinken dan. Elk jaar
weer diezelfde zinloze belofte, in het
leven geroepen door mensen die het
allemaal goed met ons voor hebben…
Februari gold in de middeleeuwen ook
als maand van drooglegging maar met
de toenemende deelname aan carnaval
is dat geen haalbare kaart gebleken.
Voor wie het aangaat zitten we nu in
de vastentijd voor Pasen en straks is
er voor anderen het Suikerfeest. Toen
we nog klein waren spaarden we al het
snoepgoed op tijdens de vastentijd, aten
daarna alles in een keer op en kregen

buikpijn. Het vasten gebeurde toen onder
‘t juk van meneer pastoor, tegenwoordig
van Weight Watchers, een eetgoeroe of een
diëtiste. Dus zit je met een ‘dröge bek’ op
1 februari en dan kan het weer los. Biertje,
wijntje, cognacje, whisky’tje, allemaal
weer even proeven of het nog steeds wel
zo lekker is als het was. Je vergeet hierbij
dat, als je een maand droog staat, de
alcohol veel eerder aanslaat en je dus na
twee glazen al licht in je bol bent. Maar…,
je hebt jezelf en ook anderen bewezen dat
je flink, sterk en nog steeds vastberaden
bent. Voor wat het waard is. Volgend jaar
doe ik het niet meer. Ik heb het nu wel
bewezen. Volgend jaar een ander doel. Ga
ik wéér lekker flink, sterk en vastberaden
zijn. Voor de buitenwacht dan toch.
Ton Zwartjes

‘ Elk jaar weer diezelfde zinloze belofte. ’
Avond4daagse 2022
‘ Het maakt niet uit waar je vandaan
komt; iedereen is welkom. ’
pen, scholen etc. Het maakt niet uit waar je vandaan
komt, iedereen is welkom. Voor de basisschoolkinderen komt er een deelnemerswedstrijd, ook voor
scholen van buiten Weurt als zij zich aanmelden.
We ondersteunen de wandeltochten met een appeltje,
een koekje en een drankje, de EHBO staat zoals altijd
Een van onze grootste jaarlijks terugkerende
weer paraat voor verzorging als dat nodig blijkt te
activiteiten is de Avond4daagse. Dit jaar van dinsdag zijn, en er is muziek. De wandeltochten van 2,5 - 5 en
21 tot en met vrijdag 24 juni. Deze datum is mooi voor 10 kilometer en voor de liefhebbers ook de 15 kilomede vakanties beginnen en dus goed om alvast in de
ter gaan door onze mooie omgeving, en worden met
stemming te komen. De sfeer en het weer zijn bij ons zorg uitgezet en uitgepijld. Na het wandelen is er een
altijd goed.
gezellig terras om uit te puffen en gelegenheid voor
een drankje. Een evenement om naar uit te kijken en
Iedereen is bij deze al van harte uitgenodigd: indiom de datum alvast in je agenda te noteren.
viduele deelnemers jong en oud, groepen, en ook
Informatie over voorinschrijvingen, prijzen en dergelijke volgt
rolstoelers zijn zeer welkom. Voor groepen nodigen
nog. Plan samen deze Avond4daagse en beleef dit evenement
we voor dit sportieve uitje ook van harte uit de
personeelsverenigingen, groepen collega’s, leden van zoals wij het al jaren beleven: plezierig, laagdrempelig en voor
iedereen. Informatie is nu al op te halen bij onze coördinator
de winkeliersvereniging om elkaar ook eens op een
sportieve manier te leren kennen, sportverenigingen, Theo Bartels, tel. 024 6773574, e-mail theoenvirginiabarbuurtverenigingen, vrienden- en/of vriendinnengroe- tels@hetnet.nl
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Workshop bloemschikken Pasen
Dit jaar willen we verschillende keren
een workshop houden met een specifiek thema. Pasen en het voorjaar gaan
hand in hand samen en wat is er dan
mooier om dit middels een bloemstuk
vorm te geven. Daarom gaan we een
workshop bloemschikken houden
met als thema ‘Pasen’: dinsdagavond
12 april van 19.00 tot 21.00 uur en
woensdagmorgen 13 april van 10.00 tot
12.00 uur in De Kloosterhof in Weurt.

De kosten zijn € 15,- en voor niet-leden
€ 17,50. De koffie/thee is gratis. Je moet
zelf een snoeischaartje, een tangetje
om draad mee te knippen en een
aardappelschilmesje meebrengen; de
materialen worden door ons verzorgd.
De workshop wordt begeleid door Virginia
Bartels. Wacht niet te lang met aanmelden
want vol=vol. Aanmelden bij Annemie Smits,
tel. 024 6773831.

Paasbrunch
Als we aan Pasen denken gaat het vooral over veel eieren, een paashaas, een
tak van een hazelaar en een advocaatje
met slagroom. Wij denken aan een
paasbrunch: voor de eerste keer in onze
geschiedenis. Pasen is een feest van een
nieuw begin en hoe toepasselijk is dit
na twee jaar corona. Een brunch is een
lunch met warme gerechten, ondersteund met toepasselijke sfeermuziek.
De keuken van Keijser Gastvrij weet
hier wel raad mee. Op zondag 10 april

om 11.00 uur nodigen we iedereen uit
voor deze paasbrunch in De Kloosterhof
in Weurt.
De zaal gaat om 10.30 uur open en de
kosten zijn € 10,- per persoon. Informatie
en/of opgeven bij Annemie Smits, tel. 024
6773831. Betalen voor 1 april zodat wij met de
voorbereidingen kunnen beginnen, en alleen
per bankrekeningnr. NL82 RBRB 0983 8962
32 ten name van Seniorenvereniging Weurt,
onder vermelding van Paasbrunch. Deze
activiteit is helaas alleen voor de eigen leden.

Koos’ fietstochten
Vanaf dinsdag 5 april gaan we onze tweewekelijkse fietstochten houden onder de naam
Koos’ fietstochten. Theo en Cor zorgen weer voor de routes. Je kunt meedoen met een
gewone of een elektrische fiets. Zorg wel dat je accu is opgeladen want onderweg kan dit
niet. We starten om 09.30 uur vanaf De Kloosterhof en we rijden tussen de 30 en 35 km
door het Rijk van Nijmegen, met een tussenstop voor koffie of thee. Er zijn weer mooie
routes gepland dus pak die fiets en ga mee!

Wandeltochten
De tweewekelijkse wandeltochten starten op woensdag 13 april. We
vertrekken om 10.00 uur vanaf De Kloosterhof, lopen zo’n 7 km en
drinken nadien koffie in De Kloosterhof. De omgeving van Weurt is
nog steeds de moeite waard om in rond te lopen, dus wandel gezellig
mee! Voor het fietsen en wandelen geldt dat we bij slecht weer of
anderszins een week opschuiven. Zie voor de actuele data de agenda op
de site en in De Cirkel. De coronamaatregelen zijn op dit moment van
de baan maar houd veranderingen in de gaten.
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Agenda / Wekelijkse activiteiten
Maandag

14:00-16:00

14:00-16:00

25 Maart

Biljarten
Zorgcentrum
Aquarelleren
De Salon

Dinsdag
12:00-13:30

Eetpunt
De Paulus

Jaarvergadering

9 Maart

13:00-16:00

Bingo
De Paulus
14:00-18:00

Carnavalsmiddag
Muziekcentrum

30 Maart
14:00-17:00

Jaarvergadering
De Paulus

19:00-22:00

Lol met wol
De Paulus

Woensdag
09:30-11:00

Walking voetbal
Boshof

Donderdag

19:30-21:30

Bloemschikken
De Salon

31 Maart

Helaas kon onze op 16 november
2021 geplande jaarvergadering geen
doorgang vinden. Wij hebben besloten
om die nu op woensdag 30 maart
aanstaande te houden. Aanvang 14.00
uur in De Paulus. Op de agenda zijn
enkele wijzigingen aangebracht. Zo
zullen we nu zowel de jaarrekening
2020 als die over 2021 behandelen. Als
agendapunt wordt verder toegevoegd:
Aanpassing statuten vanwege de ‘Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen’,
afgekort de Wbtr. Deze wet is bedoeld
om het besturen en het toezicht van
verenigingen en stichtingen te verbeteren. Daarbij worden procedures en
verantwoordelijkheden aangepast en
vastgelegd.

19:30-21:30

Bloemschikken
De Salon

18:15-19:30

Wandelen
De Paulus

DE ACTIVITEITEN GAAN DOOR MITS DE CORONAMAATREGELEN DIT TOELATEN.

19:30-22:30

Bridgen
De Salon

Vrijdag
13:00-16:00

Biljarten
Zorgcentrum

Paasbrunch
Op dinsdag 12 april 2022, van
12.00 tot 13.30 uur, kunt u in De
Salon gezellig aanschuiven voor
onze paasbrunch. Deze brunch is
bedoeld voor mensen die het leuk
vinden om de buurt en elkaar
beter te leren kennen;
ook niet-leden van de seniorenvereniging zijn daarbij
van harte welkom. De ingrediënten voor deze brunch
zijn zelfgemaakte soep, lekkere broodjes, pasteitje
met kippenragout, ham, kaas en natuurlijk mag een
lekker gekookt eitje niet ontbreken!
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De kosten voor deze brunch zijn € 7,50 per persoon, contant
bij binnenkomst te voldoen. Graag uiterlijk vrijdag 8 april
2022 aanmelden. U kunt dit doen door te bellen met Ans
Kersten, telefoon 06 28338144.

WINSSEN

Na 45 jaar weer in dezelfde
trouwauto
De bijzondere hobby van Rob de Kanter

Rob komt uit een gezin met maar liefst zes broers. Al
in zijn jonge jaren sleutelde hij graag aan fietsen en
bromfietsen. “De kunst was om mijn brommer nog
net ietsjes harder te laten lopen dan die van mijn
vrienden. Dat gebeurde onder andere door muntjes
op de zuiger te lassen. Dat technische heb ik van mijn
vader die directeur van de metaaldraadlampenfabriek
Helium in Tilburg was. Mijn vader kon eigenlijk alles
maken. Wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen.
Hij was altijd bezig om de machines in de fabriek nog
efficiënter te kunnen laten draaien.

Nog vóórdat ik de voordeur bereik, is al duidelijk dat
ik te maken krijg met een fervent autoliefhebber. Zo
ligt er een gedemonteerd motorblok op het tuinpad
en zie ik een portierpaneel in de tuin. Rob legt bij
het openen van de deur uit dat het motorblok van
een Volkswagen Kever uit 1963 is. Met het nummer
op het blok kun je nog alle onderdelen bestellen. Het
portierpaneel ligt buiten omdat dat kromgetrokken
was en nu met wat verzwaring erop weer recht moet
worden. Ook het huis van Rob ademt de sfeer van
de ‘kever’. Zo is voor een ruit in de woonkamer een
“glas-in-lood” van zo’n VW te zien. Op het toilet is
er nog maar net plaats om dat te doen waarvoor een
toilet is bedoeld; het is bezaaid met allerlei miniatuur-kevers.

‘Nadat ik met pensioen ben gegaan,
heb ik de oude liefde weer opgepakt.’
In mijn studententijd heb ik per toeval een
‘cabrio-kever’ kunnen kopen. Ik was op een verjaardag bij een vriend in Rotterdam. Die woonde 6-hoog.
Toen ik daar naar buiten keek, zag ik beneden op de
parkeerplaats een oude kever staan. Het had de dagen ervoor gesneeuwd, van alle auto’s die er stonden
was er maar één waar nog sneeuw op het dak lag;
dat was bij dat kevertje. Ik heb een briefje onder de
ruitenwisser gedaan. Effe later kon ik dat autootje
uit 1963 kopen en restaureren. In het begin had ik
er een Porsche-motor ingebouwd. Die was zo snel
dat die wel 120 km per uur in zijn tweede versnelling
haalde. Uiteindelijk bleek dat niet zo’n goed idee
omdat de rest van de auto dat niet aankon. In 1977
ben ik met Anja getrouwd en heeft uiteraard die
‘kever’ als trouwauto dienst gedaan. Die auto heb
ik nu al bijna 45 jaar niet meer gebruikt. Nadat ik in
2015 met pensioen ben gegaan heb ik de oude liefde
weer opgepakt. Daarbij ben ik niet over één nacht ijs
gegaan. Zo bleek er houtworm in onderdelen van de
linnen kap te zitten. Dat hout heb ik twee maanden
in de diepvriezer bij de enige echte Winssense slager

gelegd. De carrosserie heb ik in Druten in orde laten
maken en de motor is inmiddels gereviseerd. Ik heb
een adresje in Hulst gevonden waar ik nu vrijwel
iedere week aan de auto kan bouwen. Hulst ligt niet
naast de deur, daarom overnacht ik daar regelmatig
bij vrienden. Deze maand is de auto op de linnenkap
na klaar.”
Rob is in april dit jaar 45 jaar met Anja getrouwd.
De bedoeling is dat de ‘kever’ dan helemaal tiptop
in orde is en ze dan -net als toen- weer in hun oude
vertrouwde Volkswagen Kever kunnen stappen.
Harrie de Wat
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Carnavalsmiddag
Vorig jaar hebben wij onze carnavalsmiddag aan
ons voorbij moeten laten gaan. Zoals de zaken er nu
voor staan, zijn vrijwel alle coronabeperkingen van
de baan. Ons idee is om de vrijdag vóór halfvasten
(25 maart a.s.) een gezellige middag in het U.L.T.O.
Muziekcentrum te organiseren. Het bestuur is druk in
de weer om een leuk programma samen te stellen. Zo
zal in elk geval orkest Jersey zijn medewerking
verlenen en zal een tönnekesproater zijn opwachting
maken. Leden kunnen een uitnodiging verwachten.
Via onze site www.seniorenwinssen.nl zal het programma bekend worden gemaakt.

Zomerfestival

Tot nu toe organiseerde de seniorenvereniging Beuningen zelf in de 2e en 3e week van augustus
het zomerfestival. De activiteiten vinden in de vier kerkdorpen plaats. Afgesproken is dat nu niet
alleen Beuningen maar alle vier de dorpen samen de organisatie op zich zullen nemen. Daarvoor
zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om dit voor senioren te doen.
Heb je interesse om die activiteiten mede te organiseren, stuur dan een mail naar info@seniorenwinssen.nl

Groeten uit Winssen
In een van de vorige Cirkels hebben wij enkele foto’s
van oude huizen uit ons dorp getoond. Daar zijn veel
reacties op gekomen. Nu hebben we weer enkele foto’s
voor u met de vraag welk huis er wordt afgebeeld en of
je eventueel nog verhalen over de bewoners weet.
Uw oplossing kunt u sturen naar:
info@seniorenwinssen.nl
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WOORDZOEKER

8.2

Puzzel - Woordzoeker 8.2
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BOOT
CASTLE STREET
CHAMPIONS LEAGE
CUNARD GEBOUW
DOCKS
DRUK
ERFGOED
ETEN
GEORGE HARRISON
GESCHIEDENIS
GEZELLIGHEID
GROEI
GROENVOORZIENING

HAVENGEBIED
HUIZEN
KROEGEN
MATHEW STREET
NACHTLEVEN
OUDE BINNENSTAD
RESTAURANTS
RONDLEIDING
SCHOLEN
SPOORWEGNET
SPORTEVENEMENTEN
STEEPLECHASE
TATE LIVERPOOL

TERRASSEN
THEATER
THE CAVERN CLUB
TOURS
TREIN
UITBREIDING
UITGAANSCENTRUM
UNESCO
VOETBALTEAM
WINKELSTRAAT
WOOLWORTHS

Wanneer alle woorden kris kras binnen de puzzel zijn weggestreept, blijven er een aantal letters over. Wanneer u deze in de leesrichting achter elkaar zet levert dit de oplossing op. Deze oplossing heeft alles te maken
met de stad waar THE BEATLES zijn opgericht en uiterst succesvol waren.
De oplossingen voor puzzel 8.2 dienen uiterlijk 17 maart 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.
Wij mochten 91 goede oplossingen op puzzel 8.1 ontvangen. De juiste oplossing luidt: champignons
1e prijs van €10,00

2e prijs €7,50

3e prijs €7,00

BLOEMENHUIS CORYAN
Geerstraat 23A Winssen
Tel: 0487-525522

www.bloemenhuiscoryan.nl

Sereen van den Heuvel
Klaphekstraat 17 te Ewijk

Cor Thomassen
Korenbloemstraat 1 te Beuningen

Anja ten Eijkelder
Severushof 16 te Beuningen

De bij deze prijzen behorende cadeaubonnen worden thuis afgegeven.
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