
fo
to

: W
im

 P
ie

ls

NR. 9 | NOVEMBER 2022 | 8E JAARGANG
INFORMATIEBLAD VOOR SENIOREN IN BEUNINGEN - EWIJK - WEURT - WINSSEN

Eerbetoon aan de 
waaghalzen van 1944



ALGEMEEN

3

Onder meer in deze cirkel
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Welkom in De Cirkel
Er is sprake van een oorlog in Europa. We ervaren 
het op allerlei terreinen zoals  de energierekening, 
het tankstation,  de supermarkt en bijna dagelijkse 
“frontberichten” in de krant. De frontlinie van de 
huidige oorlog ligt in Oekraïne, meer dan 1000 km 
zuid-oostelijk. Ooit was dat anders. In 1944 was 
er ook een oorlog gaande en toen  lag de frontlinie 
dichterbij. Bij Groesbeek en Nijmegen welteverstaan. 
En toen heeft een klein aantal Amerikaanse soldaten 
het gewaagd om een OVERSTEEK te maken over De 
Waal, om de Duitsers vanaf een onverwachte hoek  
te kunnen benaderen. Een uiterst risicovolle maar  
tevens beslissende onderneming die voor een omme-
keer zorgde in de strijd rond de waalbrug.  De nieuwe 
brug bij Nijmegen heet DE OVERSTEEK en verwijst 
naar die bijzondere manoeuvre. De brug siert de cover 
van deze Cirkel. Niet voor niets want sinds 2014 wordt  
rond deze tijd elk jaar  die militaire operatie herdacht 
middels een mars over de OVERSTEEK door een van 
de veteranen van het Veteranen Platform Beuningen. 
Dit jaar  gebeurde dat in gezelschap van het college 
van B&W van Beuningen. Een kort bericht daarover 
in deze Cirkel. Je zou hopen dat er in de buurt van 
de huidige frontlinie een soortgelijke oversteek kan 
plaatsvinden (over de Dnjepper) eveneens als een 
beslissende stap. Het eerbetoon aan de soldaten van 
toen is derhalve meer dan terecht. De geschiedenis 
kent immers  veel herhalingen.

In deze Cirkel meer teksten die naar onze moeizame 
tijd verwijzen.  De compensaties van de sterk 
verhoogde energieprijs van de kant van de overheid 
hebben we op een rijtje gezet in het eerste deel van 
de Cirkel. En als dat nog niet genoeg ruimte oplevert , 
hetgeen zomaar zou kunnen,  verwijzen we verderop 
in het Winssens deel naar wel 27 tips om energie te 
besparen. 

En toch, het leven gaat door en we maken er uiteraard 
allemaal op onze eigen manier het beste van. Er zijn 
gezellige uitjes gepland. Er komen minstens zulke  
gezellige etentjes langs bij de verschillende senioren-
verenigingen. Het gaat dus  zoals het gaat, maar soms 
kost het ons wel eens slapeloze nachten. Ton Zwartjes 
beschrijft in het Weurtse deel hoe vervelend dat kan 
zijn, want slapeloze nachten duren lang. Heel lang, zo 
weten we van de klok.
Misschien dat deze Cirkel voor 
de hoognodige ontspanning en 
informatie zorgt. Ik wens u hoe 
dan ook veel leesplezier toe en 
ons allen  een goede nachtrust.

Chris Zaad,
hoofdredacteur De Cirkel 

27 tips om te besparen
Pagina 36-37

B&W loopt sunset-march
Pagina 5 

Eerste Bingo een succes
Pagina 39

Slaapproblemen en de klok
Pagina 29

Start senioren muziekcafé
Pagina 24
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Uit het gemeentehuis
De redactie van De Cirkel heeft met de PR-
medewerkers van de gemeente Beuningen 
afgesproken, dat er elke maand informatie 
en berichten zullen komen vanuit het 
gemeentehuis. Dit, om de lezers van dit blad 
op de hoogte te houden van interessante 
lopende zaken. Het wordt een vast rubriek 
voor wetenswaardigheden voor ons senioren. 
Deze keer het bezoek van minister Rob Jetten  
en de Sunsetmarch

Rob Jetten, 
De Minister voor Klimaat en Energie, was op 10 okto-
ber te gast in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nij-
megen om over de ervaringen van de regio met de 
energietransitie te spreken. Genodigden vertelden 
over de Regionale Energiestrategie (RES), over Wind-

park Beuningen en het Gelders Burgerberaad. 
Windpark Beuningen
Windpark Beuningen wekt straks elektriciteit op voor 
duizenden huishoudens. Inwoners van de gemeente 
Beuningen en omliggende gemeenten kunnen 
financieel meedoen. Voorzitter burger energiecoö-
peratie EnergieVoorVier Patrick Beusker, wethouder 
Ruimtelijke Ordening Sijmen Versluijs en Gijs Jansen, 
projectleider Windpark Beuningen vertelden welke 
stappen doorlopen zijn tot en met het besluit over 
het Windpark. In juni vorig jaar deed de Raad van 
State de uitspraak dat de landelijke milieuregels voor 
windturbines niet meer gebruikt mogen worden. Een 
gemeente kan eigen, lokale milieunormen opstellen 
en dat heeft de gemeente Beuningen gedaan. Gijs 
Jansen: “Maatwerk normen opstellen kan zeker. Wij 
deden het zelf met ondersteuning van de provincie. 
Zo konden we goed rekening houden met de lokale 
context en dat werkte.  Veranderende randvoorwaar-
den en spelregels zijn funest.” Daarnaast ging het 
over de Energievisie van Beuningen, waar een aantal 
inwoners van alle kernen in een Gebiedsraad over 
meedachten en over adviseerden. 

Sunset March
Op 3 oktober liep het college samen met het Ve-
teranen Platform Beuningen de Sunset March op 
stadsbrug de Oversteek in Nijmegen.

Op 20 september 1944 zijn Amerikaanse militairen 
van US 82nd Airborne de Waal met hun gammele 
bootjes overgestoken naar de noordzijde. Tijdens deze 
zogeheten ‘Waalcrossing’ zijn 48 geallieerde militai-
ren gesneuveld.
Sinds oktober 2014 loopt iedere dag een veteraan de 
Sunset March op de Oversteek. Het is een dagelijks 
eerbetoon aan de geallieerde militairen die hebben 
gevochten voor de vrijheid van Nederland. Maar ook 
aan alle andere militairen die zich inzetten voor onze 
vrijheid.

De verlichting van de Oversteek is een lichtmonu-
ment: 'Lights Crossing'. Er staan aan beide zijden 48 
lichtmasten op de brug. Op het tijdstip van zonson-
dergang worden deze paren lichtmasten na elkaar 
ontstoken in het tempo van een trage mars. Totaal 
duurt het ontsteken bijna 12 minuten. Na afloop werd 
in een speciale ceremonie een groet gebracht bij het 
monument op de Oosterhoutsedijk aan de noordzijde 
van de Waal.

“Sinds oktober 2014 loopt iedere dag 
een veteraan de Sunset March op de 

Oversteek”
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De WereldWinkel en “het nieuwe denken”
Het is al weer een tijdje geleden dat ik, in de geur van 
wierookstokjes, in een grote wereldwinkel rondliep.
Allerlei bijzondere zaken vanuit een wereld die ik 
alleen maar ken van televisie. Landen geteisterd door 
stammenoorlogen of verloren oogsten ten 
gevolge van droogte of plagen.
Een wereld waarin vele touwtjes nodig zijn 
om aan elkaar te knopen. De wereld waarin 
sterke handen worden uitgebuit en crea-
tieve handen producten maken voor wat 
extra inkomen. 
De wereldwinkel verkoopt niet alleen 
deze producten maar laat de koper 
ook een nieuw gevoel ervaren. Het 
besef dat de mens aan de andere 
kant van de wereld inderdaad geen 
cent minder is dan wij en ook recht 
heeft op minimale zaken 
als voedsel, kleding, 
onderdak en medische 
zorg waaraan jij als koper 
een kleine bijdrage kan 
leveren.

Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik niet zo vaak 
in een wereldwinkel kom. Maar als ik zo’n winkel 
binnen loop krijg ik altijd eerst een biechtstoelgevoel. 
Een plaats waar ik mijn zonden kan afkopen door een 
goede daad te verrichten. Een aankoop als penitentie 
voor datgene wat ik al zo vaak had willen doen maar 
er, door wat voor reden dan ook, net niet aan toe 
kwam. Wat meer schenken aan goede doelen. 

Langzaam beweeg ik mij, als in devotie, langs een 
statieweg van producten terwijl ik een keus probeer 
te maken. En dit alles omringd door het aroma van 
geurstokjes. Hele leuke praktische producten, tot 
spullen waar ik het wat-moet-ik-ermee-gevoel van 
krijg. Alles van natuurlijk materiaal. Kleurrijk en mooi 
gemaakt. Een aankoop staat dan ook garant voor een 
ingehouden glimlach waarin een onderhuids, trots op 
mezelf, gevoel schuil gaat.

Een ingehouden pretje
Eenmaal thuis loop ik toch maar even naar het 
Boeddhabeeldje dat in onze boekenkast tevreden 
staat te wezen. Vorig jaar gekregen van mijn zus. Een 

eigentijdse Boeddha in de kleuren zilvergrijs en 
zwart. Ook boeddha gaat met zijn tijd mee. O, 
jazeker. 
Bij zijn uitstraling sta ik even stil. Met zijn 
dikke buik doet hij mij denken aan Henk die 

tegenover mij lag in het ziekenhuis. Een 
rond bol hoofd waarin alle goede dingen 

des levens terug te vinden zijn. Hij 
heeft een glimlach van iemand die 
een ingehouden pretje heeft. Zo van 
iemand die, ogenschijnlijk onschul-
dig, stiekem een klein windje heeft 
gelaten. 

Verder komen er 
herinneringen uit mijn 
jeugd naar boven. Vader, 
moeder en elf kinderen in 
een té kleine woonkamer. 

Mijn moeder die, wanneer op tv de kindertjes uit 
Biafra in beeld kwamen, steevast riep: “Zo’n kindje 
wil ik er nog wel bij hebben.” Ja mam, we bestellen 
wel zo’n kindje. Zo gaat dat natuurlijk niet. Maar het 
zegt veel over het gevoel om te delen.

Anno 2022. De verhoudingen in de wereld zijn aan 
het veranderen. Solidariteit zal volgens mij een 
toekomstig sleutelwoord worden. Het klimaatakkoord 
en het coronavirus hebben het al aangetoond. Het 
dwingt ons, als rijke landen, samen te werken met 
de arme landen. Het tij moet gekeerd worden. Weg 
met de ik-en-de-heb-samenleving. Er zijn maar één 
aarde en één zon die ons allen de noodzakelijke 
energie geven. De energie waaruit alles is ontstaan. 
Samenwerking en vertrouwen zijn de basis waaruit 
de mens enkele miljoenen jaren terug kon overleven 
en is doorgegroeid. Die twee eigenschappen zijn we 
veelal kwijtgeraakt maar die zullen we weer nodig 
hebben om opnieuw te overleven. Samenwerking en 
vertrouwen. “Het nieuwe denken”.
Jan Daanen

“Zo van iemand die stiekem een klein 
windje heeft gelaten.”

Adviezen om verspreiding corona te beperken

6

Het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus neemt 
de afgelopen tijd weer toe. Corona is zeer besmettelijk. Nieuwe 
coronamaatregelen zijn nu niet nodig. 
Maar het is wel belangrijk om de adviezen van de overheid op te 
volgen om besmetting bij onze activiteiten te voorkomen.
Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en ande-
ren zo veel mogelijk voorkomen. En zo houdt u ook rekening met 
mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid.
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Leven met en na kanker
”Goedemiddag, gaat u zitten. We hebben slecht 
nieuws, u heeft kanker.”
Vanaf het moment van deze diagnose stapt u als het 
ware in een trein. Een trein die reist langs allerlei 
perronnetjes waar artsen klaar staan, testen en 
uitslagen worden besproken en waar behandelingen 
plaatsvinden. De trein reist door dalen en tunnels en 
via bergen weer omhoog. En wanneer de reis stopt 
weet niemand. Wat we wel weten is dat er veel gespe-
cialiseerde zorgverleners gedurende deze reis mee 
kunnen rijden om u te helpen deze spannende reis te 
verlichten. 
Anno 2022 krijgt een op de drie mensen te maken met 
kanker. Gelukkig worden veel kankersoorten steeds 
eerder ontdekt en kunnen de meeste beter behandeld 
worden dankzij  de huidige wetenschappelijke inzich-
ten. Dit betekent ook dat meer mensen kanker overle-
ven of nog jaren kunnen leven na deze diagnose. Maar 
wat dan…?

Gedurende het medische traject kan er al gestart 
worden met eerstelijnszorg. Deze is gericht op het 
verbeteren van zowel de lichamelijke als fysieke 
belastbaarheid zodat u zo sterk mogelijk blijft om alle 
behandelingen aan te kunnen.

De survivors kunnen te maken krijgen met verschil-
lende (langdurige) klachten zoals vermoeidheid, 
gebrek aan energie, eetproblematiek, littekenver-
klevingen, oedeemvorming en niet te vergeten het 
mentale stuk. Had u ook al gedacht aan extra voeding 
om weer op krachten te komen? Het aanmeten van 
een borstprothese en/of prothese-lingerie en aan-
gepaste badmode. Na de achtbaan van het medische 
traject kunt u best wat hulp gebruiken om weer wat 
meer uw oude zelf te worden.
Tijdens de palliatieve fase zijn er veel uiteenlopende 
hulpvragen. Palliatief betekent dat er geen genezing 
mogelijk is, maar dat wil niet direct zeggen dat u 
terminaal bent. De palliatieve fase kan jaren duren. 
De insteek zal daarom ook meer gericht zijn op 
kwaliteit van leven.

Om de kankerpatiënt de beste zorg te bieden, zowel 
tijdens als na zijn behandeling, is in 2019 het Oncolo-
gie Netwerk Zuid-Gelderland (ONZG) opgericht. Het 
netwerk strekt zich uit van Zuid-Gelderland tot aan 
de kop van Noord-Limburg. Het bestaat uit zorgver-
leners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en 
begeleiden van patiënten en hun naasten, tijdens en 
na kanker. Doel is het bieden van kwalitatief goede 
oncologische zorg. Betrokken disciplines en hulpver-
leners hebben korte lijnen met elkaar zodat zij de zorg 
optimaal op elkaar kunnen afstemmen. Het ONZG 
werkt samen met o.a. het CWZ, het Mariekenhuis, de 
maatschap Herstel en Balans Nijmegen en Allerzorg 
Care for Cancer.  

Ook voor de gemeente Beuningen staat een compleet  
team oncologisch geschoolde zorgverleners voor u 
klaar. De fysiotherapeut kan u helpen met de dagelijk-
se activiteiten weer op te pakken, van het opstaan uit 
de stoel tot het weer zelfstandig kunnen sporten bij 
uw eigen vereniging. Ook kunnen zij mantelzorgers 
helpen met het uitvoeren van handelingen om u te 
ondersteunen. De huid- en oedeemfysiotherapeuten 
kunnen zorg dragen voor het afvoeren van oedeem en 
littekenweefsel weer soepel maken. De logopedist kan 
helpen wanneer er problemen zijn bij het slikken of  
bij het praten, bijvoorbeeld bij kanker in het hoofd-/
halsgebied. De diëtiste kan u, voor een optimaal 
voedingspatroon, voorzien van een goed eetschema. 
Onlangs is ook een psychologe/seksuologe bij ons 
aangesloten. Zij kan ondersteuning bieden tijdens 
verschillende fases van het behandeltraject, bij alle 
emoties die u ervaart. Als laatste is de ergotherapeute 
beschikbaar voor hulpmiddelen in het dagelijks leven 
of voor hulp bij het indelen van de dag (belasting 
versus belastbaarheid). 
Afhankelijk van uw verzekering vallen veel van onze 
diensten binnen de vergoedingen. Raadpleeg hiervoor 
uw verzekering of neem contact op met ons.

Wij staan voor u, en uw naasten, klaar zowel tijdens 
als na het oncologische traject. U kunt zelf bepalen 
welke zorg gewenst is. Wij zullen er alles aan doen om 
u te helpen bij uw hulpvraag. Voor meer informatie, 
kijk op de site www.onzg.nl en kijk welke zorgverlener 
bij u past. 

Marianne Paulzen en Floortje Croonen
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Prijsplafond energie definitief: 
hoger plafond voor stroom, tarieven omlaag

 

 

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 14 november 2022  
Start: 19.30. Einde: 21.00 uur  
Inloop: vanaf 19.00 uur  
DROOM! Schoenaker 10 in Beuningen. Entree is gratis 

 
Dementie! …en wat nu? 
 

De diagnose komt hard aan: dementie! Wat nu. Je wereld ziet er opeens heel anders uit. Hoe moet 
het nu verder. Jij hebt veel vragen. Je familie heeft veel vragen. De zorgtrajectbegeleiders van ZZG 
kunnen antwoorden geven op jouw vragen.  
Ook is er een presentatie van het Zanddonkhuis in Beuningen. Het Zanddonkhuis biedt zorg aan 
mensen met dementie. Kleinschalig en voorzien van 24 uur specialistische zorg 24. Zeven dagen in de 
week. 
Je bent welkom in het Alzheimer Café Beuningen. 
  
 
 
 
 
 
 
  

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

Het kabinet heeft een definitief 
prijsplafond voor gas en stroom voor 
consumenten vastgesteld. Voor gas 
gaat straks een maximumprijs van 1,45 
euro per kubieke meter gelden en voor 
stroom maximaal 0,40 euro per kWh. 
Het prijsplafond geldt vanaf 1 januari 
2023: voor november en december 
2022 ontvangen huishoudens een vaste 
korting van 190 euro per maand op de 
energierekening, maakte het kabinet 
bekend.

Het prijsplafond ligt lager dan de 
regeling waarmee het kabinet op 
Prinsjesdag kwam: in plaats van 1,50 
euro voor een kubieke meter gas geldt 
er nu een maximum van 1,45 euro voor 
een kubieke meter gas. Voor stroom 
geldt een maximum van 0,40 euro per 
kWh in plaats van de oorspronkelijke 
0,70 euro per kWh.

Kosten van het prijsplafond
Doordat het pakket soepeler is, vallen 
de maatregelen ook een stuk duurder 
uit: 23,5 miljard euro als de prijzen op 
een vergelijkbaar niveau blijven, maar 
de regeling voor volgend jaar kan in het 
minst gunstige geval zelfs oplopen tot 
40 miljard euro. Het kabinet ging eerst 
uit van ongeveer 10 tot 15 miljard euro.

De maatregelen op een rij:
- In november en december krijgen 
huishoudens 190 euro per maand aan 
compensatie. Deze korting wordt door 
de energiemaatschappij waar je klant 
bent uitgekeerd. Wie een lage energie-
rekening heeft, krijgt evengoed twee 
keer 190 euro.

- Tot een gemiddeld verbruik van 1200 
m3 en 2900 kWh geldt een maximum-
prijs van respectievelijk 1,45 en 0,40 
euro.
- De maximumprijs die mensen betalen 
voor stroom daalt van 0,70 euro naar 

0,40 euro per kWh. Op die manier moeten ook mensen die geen gas 
meer verbruiken meeprofiteren van het prijsplafond.
- Het maximumtarief voor gas daalt iets: van 1,50 euro naar 1,45 
euro per m3.
- Voor stroom geldt straks een hoger plafond dan oorspronkelijk 
de bedoeling was. In de eerdere plannen van het kabinet gold het 
prijsplafond tot een jaarlijks verbruik van 2400 kWh stroom, maar 
dat is nu naar boven bijgesteld tot 2900 kWh.
- Het kabinet onderzoekt nog wat de mogelijkheden zijn om mensen 
te helpen die gebruikmaken van blokverwarming. Daar is dus nog 
niks over bekend.

Bron: ANP
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13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder
13:00-15:00 Italiaans voor 
  beginners
  De Lèghe Polder
13:15-15:30 Patchwork/Quilten
  De Lèghe Polder
13:30-16:30 Jeu de Boules (Petanque)
  Molenhuis

Vrijdag  
09:15-12:00 Bridge VroegOp
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder

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

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

Agenda/ Wekelijkse activiteiten

Maandag  
10:00-11:30 Fit-hockey
  De Schoenaker
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
12:45-14:45 Cursus Engels
  gevorderden
  De Lèghe Polder
13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder
13:15-17:00 Koersbal
  De Tinnegieter
15:00-17:00 Cursus Engels
  half gevorderden
  De Lèghe Polder

Dinsdag  
09:00-11:30 Schilderen
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Walking-voetbal
  Beuningse Boys
13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder

Woensdag  
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Oldstars tennis  
  TV Ewijk
10:30-12:00 Fit tafeltennis
  De Lèghe Polder
13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder
13:00-17:00 Breiclub
  De Lèghe Polder
13:30-15:00 Fit tafeltennis
  De Lèghe Polder
15:45-17:45 Cursus 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

02 november
10:00-12:00
Cursus Kunstbeschouwing (groep 1)
De Lèghe Polder
13:30-15:30
Cursus Borduren anders
De Lèghe Polder

03 november
13:00-15:30
Cursus Borduren anders
De Lèghe Polder

04 november
13:30-16:00
Bowlen
Ol Round

07 november
10:30-12:00
Vertel eens
De Lèghe Polder

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

10 november
10:00-12:00
Cursus Kunstbeschouwing 
(groep 2)
De Lèghe Polder

14 november
10:00-12:00
Cursus Kunstbeschouwing 
(groep 3)
De Lèghe Polder

16 november
10:00-12:00
Cursus Kunstbeschouwing 
(groep 1)
De Lèghe Polder
13:00-15:30
Cursus Borduren anders
De Lèghe Polder

23 november
10:00-12:00
Cursus Kunstbeschouwing 
(groep 2)
De Lèghe Polder

24 november
13:00-15:30
Cursus Borduren anders
De Lèghe Polder

28 november
10:00-12:00
Cursus Kunstbeschouwing 
(groep 3)
De Lèghe Polder

30 november
10:00-12:00
Cursus Kunstbeschouwing 
(groep 1)
De Lèghe Polder
13:00-15:30
Cursus Borduren anders
De Lèghe Polder

02 december
13:30-16:00
Bowlen
Ol Round
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Ledenadministratie
Nieuw lid: 
Dhr. B.H.C. van Maasakker
Mevr. C.J. van Maasakker
Mevr. H.J.M. Schoep
Dhr. H.E. Kooi
Dhr. J.E. Jissink
Mevr. P.A. van Schaik
Dhr. P.G.M. van der Heiden
Dhr. G.J.M. Engelen

Overleden leden: 
Dhr. P.A.J. van Dinteren
Dhr. A.P.J. Janssen

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

80/90 jarigen: 1 oktober tot en 
met 31 oktober 2022

Hr. C. Albers  
   11-10-1932
Mevr. E.J.M. Megens
   15-10-1942
Mevr. H.P. Willems-Daanen
   16-10-1932
Hr. M.C.A. van den Bosch
   28-10-1942

Uitje Bob de Bot naar  Rijksmuseum 
Amsterdam 
Donderdag 6 oktober 
vertrok een volle bus 
uit Beuningen voor een 
gezellig en educatief uitje 
naar het Rijksmuseum 
in Amsterdam. Sinds 
kort ben ik lid van de 
Vereniging van Senioren 
in Beuningen en ik had 
het geluk om ingeloot te 
worden voor dit uitje. Ja, 
geluk, zo noem ik dat!

Rond de klok van 12.45 uur vertrokken we richting Amsterdam. We 
kregen allen van Bob de Bot een tasje met lekkers en informatie 
voor onderweg. Ik kreeg een déjà vu want het had veel weg van een 
schoolreisje. Tijdens de rit kwamen er twee zeer bijzonder aardige 
heren bij mij zitten om een praatje te maken en mij te informeren 
over Bob de Bot die zoveel doet voor de verbinding binnen de 
gemeente. Omdat het nog een app in wording is, was het voor hen 
belangrijk om te kijken hoe we met die app om zouden gaan. Zo 
konden ze werken aan de verbeterpunten c.q. aanvullingen. Met 
veel geduld werd een aantal mededeelnemers geïnterviewd. 
Bij aankomst in het Rijksmuseum stonden medewerkers van het 
KPN Mooiste Contact Fonds klaar om ons te ontvangen. In het 
gezellige restaurant van het Rijksmuseum kregen we heerlijke 
muffins met koffie en thee en werden we warm welkom geheten 
door KPN. Vervolgens kregen we een rondleiding door een zeer 
bedreven en ervaren gids van het museum. De tijd vloog om. Maar 
ja wat wil je, in zo’n museum kom je niet dagelijks en wie wil er 
nou niet die prachtige schilderijen en de Nachtwacht in levenden 
lijve zien. Na afloop wederom een tasje van KPN met twee broodjes 
gezond en drinken voor onderweg en een prachtige foto van  Rem-
brandt. Na een heerlijke reis arriveerden we moe maar voldaan weer 
in Beuningen. Wat zijn we verwend die middag. Een dag om nooit te 
vergeten. Bob de Bot, het KPN Mooiste Contact Fonds en het Oranje 
Fonds, reuze bedankt!

Annemieke Martinus-Claus
Voor meer info: www.bobdebot.nl

Filosofie-leesgroep Beuningen
De Filosofie-leesgroep Beuningen zoekt nieuwe leden ter aanvulling 
in verband met vertrek van leden. De leesgroep bestaat  meer dan 
10 jaar en bespreekt filosofieboeken.
De bijeenkomsten zijn woensdagavond aan de leestafel van de 
bibliotheek in Beuningen en worden ongeveer om de vijf weken 
gehouden. De eerstkomende data zijn 9 november en 14 december. 
Op 9 november wordt het boek Door Spinoza's lens van Tinneke 
Beeckman besproken. 
De leesgroep is voor ondersteuning, zoals leeswijzers, aangesloten  
bij de Stichting Senia. De groep staat ook open voor inwoners van 
omliggende dorpen.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informa-
tie of een afspraak voor een kennismakingsge-
sprek contact op nemen met:
Ekko Smith
via ekko.diny@upcmail.nl of 0487522462.

Ekko Smith
Ir. van Stuivenbergweg 4
6644 AB  Ewijk

Resultaat RABO Clubactie 
2022: € 533,23

Een mooi resultaat!  We gaan het 
inzetten voor onze nieuwe jeu de 
boules baan
Allen die hebben gestemd, 
hartelijk dank hiervoor.
Het bestuur
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Een rondje door de Schoolstraat 
in de vorige eeuw, vervolg.

Dit huis stond op de hoek Schoolstraat / 
Molenstraat.

de bewoners waren Jos (Juske) Daanen 
en Rosa van Teffelen. 

Later werd op deze plek een Notaris 
kantoor gebouwd, Roes en Frieling. Nu 
is het een verzamelgebouw waar diverse 
disciplines gevestigd zijn.

Dit is Jos Daanen, Lid 
van Het Korps Rijdende 
Artillerie (KRA), in de 
volksmond vaak beter 
bekend als de ‘Gele Rij-
ders’. Het korps De Gele 
Rijders heeft sinds haar 
oprichting in 1793 altijd 
een opvallende plaats 
ingenomen binnen de 
Nederlandse krijgsmacht. 
Het Korps Rijdende Artil-

lerie heeft als hoofddeksel geen baret zoals alle ander 
wapen – en dienstvakken. Als hoofddeksel heeft men 
naar traditie de kwartiersmuts ook wel rijdersmuts 
genoemd. Deze kwartiersmuts is uitgevoerd in de 
korpskleuren donkerblauw en geel.
Op deze foto heeft Jos Daanen niet de bekende muts 
van de gele rijders maar kennelijk zijn wintermuts op!

Tot de volgende keer,

Cor Engelen
Beheerder Website Oude Beuningen
www.oudbeuningen.nl

De Derde Beuningse 
Bridgedrive
Vrijdag was het na 2 jaar dan weer zo ver. Eindelijk 
weer een bridgedrive, georganiseerd door de 
seniorenvereniging Beuningen, Bridgeclub Alert en 
Vroeg Op, langs verschillende Beuningse locaties.

De opkomst was groot. Een 70-tal paren, van heinde 
en ver, had zich ingeschreven. Een succes voor de 
organisatie en inspirerend voor ons als deelnemers.

Bij de introductie in de Lèghe Polder werd ons, na 
wat huis- en spelregels door organisator Annie 
Verriet en Herman van den Bosch, meegegeven dat 

we er een gezellige dag van moesten 
maken, zonder mes op tafel. Wat niet 
voor alle bridgeparen altijd even gemak-
kelijk is. Maar het bleef fatsoenlijk en 
iedereen kwam aan het eind van de dag 
weer ongeschonden en vrolijk binnen bij 
ons thuishonk. Waar het barpersoneel, 
onder leiding van beheerder Gideon 
al klaarstond om voor onze nazit, de 
diverse kopjes en glazen te vullen.  

De lootjes werden getrokken, de prijzen 
voor de beste spelers werden uitgereikt. 
En rond vijven gingen we voldaan na 
een mooie dag, die te snel voorbij ging,      
weer naar huis.

Compliment aan de organisatie. De dag verliep 
voorspoedig, alles was goed voorbereid en de lun-
ches waren overheerlijk.
Een deelnemer

de organisatoren H. vd Bosch en A. Verriet

BEUNINGEN
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“Geen baret voor de Gele Rijders maar een 
kwartiersmuts.”
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Kerstpassion met K&V in De Lèghe Polder
December is de maand van korte, donkere dagen, 
van tradities en emoties. Hierbij is het ontroerende 
kerstverhaal niet weg te denken... Het concept van 
The Passion rond Pasen is inmiddels een begrip op 
de Nederlandse televisie. Muziekvereniging Kunst en 
Volharding onder leiding van dirigent Sjef de Kort is de 
uitdaging aangegaan om het kerstverhaal en de passie-
muziek   samen te brengen tot de ‘Kerst Passion’: een 
oeroud verhaal uitgebeeld in woord, beeld en muziek.  
Vorig jaar kon de voorstelling door de corona-lockdown 
niet doorgaan maar dit jaar lijkt het dan toch te gaan 
lukken! Op 10 en 11 december kunt u het bekende 
kerstverhaal horen, zien én voelen. 

Het orkest van Kunst en Volharding zocht de samen-
werking met verteller Nisse Groos. Hij weet u als geen 
ander te boeien met zijn stem. Vanaf het eerste mo-
ment hangt u aan zijn lippen, benieuwd naar nieuwe 
wendingen in het verhaal. U denkt het kerstverhaal 
inmiddels wel te kennen maar Nisse weet u met zijn 
versie vast en zeker te verrassen. 
Door de veelzijdigheid van dansgroep Confidans ziet 
u het kerstverhaal écht tot leven komen. Het orkest 
begeleidt de vertelling en dans met een breed muzikaal 
programma, zoals u bij een passion mag verwachten. 
De Winssense Fleur Perlo neemt de zang voor haar 
rekening. Fleur is in de regio al bij menigeen bekend en 
weet met haar prachtige stem het verhaal en de emotie 
van de muziek als geen ander aan u over te brengen. 
Daarnaast is er bij deze voorstellingen ook ruimte voor 
de trots van de muziekvereniging: het spiksplinter-
nieuwe leerlingenorkest onder leiding van Britt van 
den Dungen. Hij verwelkomt u bij de voorstelling en 
zal ook op het eind van de voorstelling samen met het 
orkest meespelen.
Kortom: een interactieve, muzikale vertelvoorstelling 
die niet alleen leuk is voor kinderen maar ook vol-
wassenen vanaf de eerste minuut weet te boeien! Een 
unieke voorstelling in Beuningen die je echt niet mag 
missen! Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kenvbeu-
ningen.nl/kerstpassion 

Praktische Informatie
Voorstellingen 
De voorstellingen worden gegeven in De Lèghe Polder 
in Beuningen. Zij zijn toegankelijk voor iedereen, jong 
en oud. De voorstelling duurt zo’n anderhalf uur en er 
zijn vaste zitplaatsen. 
De precieze invulling en organisatie van de voor-
stellingen zijn afhankelijk van de op dat moment 
geldende coronamaatregelen. We willen u vragen om 
bij coronagerelateerde klachten onze voorstelling niet 
te bezoeken. 
Voor leden van de Vereniging van Senioren is de 
toegang € 9,- als zij via het ticketsysteem van de 
website van de VvSB hun kaarten bestellen. U kunt dit 
vinden via de Link Kerstpassion KenV.

Prijzen en tijden 
Prijs 16 jaar en ouder € 10,- 
Prijs kinderen 4-15 jaar € 6,50 
Prijs kinderen 0-3 jaar € 0,- 
Zaterdag 10 december 2022: aanvang voorstelling 20.00 uur. 
Zondag 11 december 2022: aanvang voorstelling 11.00 uur en 
14.00 uur. 

Kerst

Met 
Optreden van 

leerlingenorkest 
Kunst en Volharding  

o.l.v. Britt van den 
Dungen

“Het 
ontroerende 

kerstverhaal in een 
modern en muzikaal 

jasje”

www.kenvbeuningen.nl/kerstpassion

Kunst en Volharding o.l.v. Sjef de Kort

10 en 11 
december

Muziek, dans en zang  
in een vertelling van Nisse Groos

Samen muziek maken  
Wat is er fijner dan samen muziek maken……
klassiek – pop- jazz – country -blues  etc. - of ‘van 
alles wat’. 
Vind je het leuk om met anderen te musiceren? Laat 
het weten; wellicht ontstaat er iets moois……...
Op dit moment ligt er een concrete vraag van een 
pianiste; zij wil graag klassiek muziek spelen met 
anderen. 
Interesse?

Bel of mail: Dinywenting@kpnmail.nl  0610842177



BEUNINGEN

23

Sport & bewegen 55-plus zoekt teamleden
Bij verschillende sportgroepen van Stichting Perspec-
tief zoeken we sporters voor de groepen in Weurt, 
Beuningen en Winssen. Speelt u nog graag een 
partijtje in de zaal en bent u een echte teamspeler, 
dan is deze groepsles leuk voor u! Elke week worden, 
onder deskundige begeleiding van Roland Spaan, 
trainingen verzorgd. In de lessen wordt op een 
ontspannen manier gewerkt aan spierversterking, 
lenigheid, coördinatie en conditie. We spelen onder 
meer hand- en volleybal in een aangepaste vorm. Ook 
minder bekende activiteiten zoals drijfbal en circuit 
spelen komen aan bod. Het gaat vooral om samen-
spelen, meer dan om het winnen. Heb je last van een 
blessure, chronische klacht of voel je je (be)zwaar(d), 
dan is er vast ook wel een oplossing voor je te vinden. 
Regelmatig wordt er ook gezellig na gekletst met een 
kopje koffie of thee. 

Waar? 
Beuningen: De Lèghe Polder en De Tinnegieter 
Weurt: De Kloosterhof 
Winssen: De Paulus 
Kijk op de website www.stg-perspectief.nl bij sport en bewe-
gen voor het actuele sportaanbod per dorp.   
Voor meer info of een gratis proefles kunt u contact opnemen 
met Stichting Perspectief via 024-6750939 of 06-22064927.

Beuningen On Ice en VvSB
Er wordt tijdens Beuningen On Ice wederom een seniorenmiddag voor de Ver-
eniging van Senioren Beuningen gehouden. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 20 
december 2022.
Er wordt gestart met een inloop vanaf 13.00 uur met koffie/thee en een gebakje.
Vanaf 13.30 uur volgt een programma met muziek en is het mogelijk om een 
dansje te maken.
Beuningen On Ice trakteert de bezoekers op enkele consumpties; mocht men wat 
meer willen drinken dan is dit voor eigen rekening.
De komende editie van Beuningen On Ice zal plaatsvinden op het parkeerterrein 
bij voetbalvereniging Beuningse Boys.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn met eigen vervoer te komen dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 
13.00 uur contact opnemen met Buurt Vervoer Beuningen, telefoon 024-7370555. Belt u wel minimaal één dag 
en maximaal twee weken van tevoren. U dient wel lid te zijn van Buurt Vervoer Beuningen!

Het Beuningen On Ice-team en VvSB

 

Taalcursussen
NIEUW: 1 november starten we met twee groepen conversatiecursus Frans voor beginners. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de donderdagavond, van 19.00-21.00 uur. 
Plaats: De Lèghe Polder te Beuningen 
Prijs: 8 lessen, € 80,00 voor leden/ € 93,25 voor niet-leden.

Verder lopen er momenteel cursussen Engels, Spaans en Italiaans. Als er genoeg belangstelling is gaan we 
kijken of in het voorjaar nieuwe beginnersgroepen gevormd kunnen worden. 

Mocht u interesse hebben in een van bovengenoemde cursussen, neem dan contact op met de coördinator Carla Schumbera via 
e-mailadres cursussen@seniorenbeuningen.nl .
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Senioren Muziekcafé
We gaan van start
Er is al vaker over gesproken maar nu gaat het echt 
gebeuren…, ons eigen (VvSB-) muziekcafé! We gaan 
voor gezelligheid, uiteraard met een drankje en een 
hapje. Daarnaast een lekker stukje muziek, veelal 
met tophits uit de jaren 60, 70 en 80. Beat, blues, 
(Nederlandse) pop, reggae, rock, etc., het zal zeker 
voorbij komen. Uiteraard moet er gebabbeld kunnen 
worden en er is ruimte voor een dansje. Tussendoor 
misschien een muziekquizje, muziekweetje, verzoek-
nummers of andere muziekgerelateerde onderwerpen. 
Het muziekcafé organiseren we een aantal keren in de 
koudere periode (oktober tot april), we bekijken hoe 
dit jullie gaat bevallen. 

En de naam is…
We zoeken nog een leuke naam voor ons muziekcafé. 
Er zijn al namen boven komen drijven zoals: Gouwe 
Ouwe café, 50+ Muziekcafé, Golden Oldies Pub, 
Club 678. Ons werkgroepje (Gerrit van den Bosch, 
Gerard van Leeuwe en Herm Kleinschiphorst) wil 
jullie hierover graag laten meedenken. Weten jullie 
een leuke naam, dan deze graag vóór 1 december a.s. 
sturen naar vandenbosch5@chello.nl of deponeren in 
de brievenbus van de VvSB in De Lèghe Polder, o.v.v. 
muziekcafé. In december kan er door de VvSB-leden 
gestemd worden over wat de nieuwe naam gaat 
worden.

De eerste keer
We gaan met het eerste muziekcafé starten op zaterdag 
14 januari a.s. (het tweede muziekcafé is op zaterdag 4 
maart) in De Lèghe Polder die ingericht zal worden als 
een gezellig huiskamercafé. Ons muziekcafé is geopend 
van 20.00 tot 24.00 uur en de bijdrage per avond is 5,00 
euro p.p. (inclusief 2 consumptiebonnen en een hapje). 

Nieuwsgierig geworden? Noteer dan alvast de data in je agenda 
want wij rekenen natuurlijk op jullie komst. Verdere informatie 
over ons muziekcafé volgt in De Cirkel, op de website  
en in de nieuwsbrief van de VvSB, en in folders die o.a. in De 
Lèghe Polder komen te liggen. 
 
 Gerrit, Gerard en Herm

Gouwe Ouwe café, 50+ Muziekcafé, Golden Oldies Pub, Club 678 of Café Happy 
Ouwer? Welke naam?

Seniorenbios Theater de Molen
Film Six Minutes To Midnight

VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022 | 14.00 UUR
FILM; DRAMA/THRILLER

Augustus 1939. Zeventien dagen voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog stuurt de Britse geheime dienst Thomas Miller (Eddie 
Izzard) naar een privéschool aan de Engelse kust. Daar zwaait 
schooldirecteur Richoll (Judi Dench) de scepter. De docent Engels is 
op mysterieuze wijze verdwenen dus Miller kan gelijk aan de slag. 
De studentes blijken veelal familieleden van prominente nazi’s. 
Miller heeft het vermoeden dat docente Ilse (Carla Juri) meer van 
plan is dan zij laat merken en hij gaat op onderzoek uit. Zijn ontdek-
kingen dwingen hem om te vluchten en een klopjacht volgt. Maar 
wie kan Miller deze zeer gevoelige informatie toevertrouwen? In 
deze spannende thriller is niets wat het lijkt…
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SoulCollage®
We hebben allemaal wel een moment in ons leven dat we denken: waar sta ik en wat wil ik?

Een van onze leden, Daphne Hoogeveen, stelde zich-
zelf deze vraag een aantal jaren geleden ook en kwam 
op internet een workshop SoulCollage® tegen. Dit is 
een intuïtieve manier van collages maken waarbij je 
jezelf op een creatieve manier beter leert kennen. Dit 
was, in 2019, haar kennismaking met SoulCollage®, 
een wereldwijd bekend programma bedacht door 
Seena Frost uit Amerika. Meer informatie hierover is 
te vinden op: www.soulcollage.com

Daphne liep er toevallig tegenaan maar vond wat ze 
zocht. Er zijn diverse manieren, bijvoorbeeld intu-
itief plaatjes zoeken van verschillende categorieën 
(mensen, dieren, dingen, achtergronden) of blind 
een aantal plaatjes pakken (handig bij mensen met 
keuze-stress). 

SoulCollage® kan in een klein groepje (van bijv. 3 
of 4 personen), 1 op 1 of, indien er een toepasselijke 
ruimte beschikbaar is, in een groep van maximaal 12 
personen. 
Het doel is vooral jezelf beter leren kennen en is 
beslist niet therapeutisch maar wel helend.

Het is de bedoeling dat je de (intuïtief uitgezochte) 
plaatjes uitknipt/scheurt, opplakt op een vast formaat 
kaart en in een hoesje stopt. Hierna ga je volgens 
de principes van SoulCollage® vaststaande vragen 
beantwoorden. De antwoorden die je geeft worden 
door een ander letterlijk opgeschreven en na het lezen 
voorgelezen. Je komt tot verrassende inzichten die 
je kunnen helpen het verleden en het heden beter te 
begrijpen.
Wanneer je meerdere kaarten hebt gemaakt is het ook 
mogelijk een reading te doen: je legt je eigen kaarten 
een vraag voor en je krijgt antwoorden vanuit jezelf.

Graag had ondergetekende een paar foto’s gemaakt 
van de kaarten die Daphne heeft maar helaas is dat 
niet mogelijk in verband met eventuele auteursrech-
ten. De kaarten zijn voor eigen gebruik en mogen niet 
verkocht of gepubliceerd worden.

Na enkele jaren workshops gevolgd te hebben en ruim 
250 kaarten verder heeft Daphne de opleiding tot 
facilitator gevolgd en mag ze dit mooie programma 
zelf aanbieden aan geïnteresseerden.

Daphne heeft een eigen website gemaakt: www.
uit-je-zelf.nl waarop allerlei informatie te vinden is. 

We willen u oproepen u bij interesse aan te melden bij 
Daphne, haar e-mailadres is  Daphne_Hoogeveen@
hotmail.com  (let op: er zit een _ tussen de naam).

Mocht er voldoende belangstelling zijn dan wil zij 
graag een introductieworkshop plannen, deze duurt 
circa twee en een half uur. Alle noodzakelijke materi-
alen zijn voorradig.

Joke van Lith
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Ledenadministratie
Overleden leden: 
Mevr. J. Albers-van Dodewaard
Mevr. N. Peters-Bruins
Mevr. Th. Klaassen-Lentje
Dhr. R. Peters
Dhr. J. Roelofs

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.50PLUSVERENIGINGWEURT.NL 

Donderdag
14.00 UUR
Tref-en-doemiddag
De Kloosterhof

19:30 UUR
Bridgeavond
De Kloosterhof

Vrijdag
10.00 UUR
Fitvoetbal
WVW-veld

14 en 21 november
10.00 UUR
Workshop schilderen
Kloosterhof

17 en 24 november
14.00 UUR
Workshop schilderen
Kloosterhof

Agenda / Wekelijkse activiteiten
17 november

14.00 UUR
Technocafé (biljarten)
Kloosterhof

18 november
20.00 UUR
50+ Café
Kloostertuin (Kerkstraat)

7 december
14.00 UUR
Bingo
Kloosterhof

Rabo ClubSupport 
Enkele jaren geleden heeft de Rabobank een fonds in het leven geroepen om clubs en verenigingen finan-

cieel te ondersteunen: het Rabo ClubSupport. Ook dit jaar was er weer geld beschikbaar. Na een oproep van 
ons bestuur hier aan mee te doen en te stemmen op onze 50+ Vereniging Weurt zijn er door onze leden 

flink wat stemmen uitgebracht. We mochten een bedrag van € 447,- ontvangen waar we weer leuke dingen 
voor onze leden mee kunnen doen. TOP! Zo zie je weer dat onze leden betrokken zijn en het verenigings-

hart op de goede plek hebben zitten.
Namens het bestuur: bedankt!    

In samenwerking met Hannie 
Kersjes gaan wij een workshop 
schilderen opzetten. Deze work-
shop krijgt de naam Klaproos 
schilderen. Heb je belangstelling 
om deel te nemen aan deze 
workshop, meld je dan hiervoor 
aan. In de maand november heb-
ben we hier tijd en ruimte voor 
vrijgemaakt op maandagochtend 
of donderdagmiddag in De Kloos-
terhof. In 2022 blijft het beperkt 
tot één activiteit. Op welke wijze 
dit het volgend jaar verder wordt 
uitgerold beslissen we op basis 
van de opgedane ervaringen. 
Om voor eenieder voldoende tijd 
te hebben kunnen maximaal 6 
personen per workshop worden 
ingeschreven. 

Workshop Klaproos schilderen met Hannie Kersjes  
Kosten voor materiaalgebruik, een kop 
koffie/thee en bijkomende zaken bedragen 
€ 10,=. Geef per mail aan op welke van de 
onderstaande data je niet kunt deelnemen. De 
gereserveerde momenten zijn: de maandagen 
14 en 21 november van 10 tot 12.00 uur of de 
donderdagen 17 en 24 november van 14.00 
tot 16.00 uur. Wij laten je dan weten op welk 
moment je wordt ingedeeld. 
Heb je vragen dan kun je vanzelfsprekend 
bellen met Hannie Kersjes of Sjaak Klaassen. 
Om mee te kunnen doen dien je vóór 9 
november aanstaande per mail te reageren 
bij: Hannie Kersjes (06 – 465 665 99), mail: 
c.kersjes@upcmail.nl  , of bij Sjaak Klaassen 
(06 – 333 272 32), mail: sjaakklaassen0908@
hotmail.com .
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Biljartcompetitie 
Op onze Tref-en-doemiddag op de donder-
dagmiddag in De Kloosterhof is er ook de 
mogelijkheid om te biljarten. Om het voor 
de beginnende en iets gevorderde speler 
aantrekkelijk te maken starten we een interne 
competitie. Spelen dus om het echie. We spelen 
maximaal 30 beurten. Je moet bij je aanmel-
ding aangeven hoeveel caramboles je denkt te 
kunnen maken in die 30 beurten. Om iedereen 
voldoende aan spelen toe te laten komen kun 
je niet meer dan 4 caramboles maken per 
keer. Zo kun je dus in minimaal 8 beurten de 
partij uitmaken en komt je tegenstander toch 
aan spelen toe. We vinden het deelnemen het 
belangrijkste en winnen is alleen maar leuk. 

Op donderdag 17 november om 14.00 uur willen we 
beginnen. Geef je dus zo snel mogelijk op zodat we 
het schema kunnen maken. Opgeven bij Wessel van 
Ewijk tel. 06 27530785 of per e-mail ewijk1510@
gmail.com .

Na jaren van weggeweest starten we weer met 
het 50+ Café, voorheen het Seniorencafé. Er 
was veel vraag naar wanneer we het café weer 
wilden openen en nu is het zover. Onze gast-
heer en gastvrouw waren ziek in oktober maar 
we hebben een nieuwe datum gevonden! We 
verruimen de accommodatie zo mogelijk zodat 
er wat meer ruimte ontstaat. De consumptie-
prijzen verhogen we niet, er zijn weer hapjes, 
muziek, uiteraard gezelligheid en misschien 
doet iemand nog iets geks. Je weet maar nooit. 

Vrijdag 18 november gaat 
de deur open om 20.00 uur 
in de Kloostertuin in de 
Kerkstraat. Annemie en 
Theo zijn zoals altijd de 
gastheer en gastvrouw.

Rotklok, ik lig al uren naar hem te staren. 
Niet constant natuurlijk maar met enige 
tussenpozen. Dan ga je niet te laat naar bed en 
ook niet te vroeg en dan ben je toch de halve 
nacht klaarwakker. En waarom? Dat weet je 
nooit en soms weet je het wel. Een hele optocht 
komt vaak voorbij als je niet specifiek met een 
probleem of een gebeurtenis zit. En de talk-
shows helpen je niet. De toekomst, hoe gaat 
die eruitzien? Overal conflicten die ontstaan 
door opgeblazen ego’s van zogenaamde 
wereldleiders. Activisten met oogkleppen op 
die alleen hun eigen ideaal nastreven. Wat 
weer nieuwe conflicten oproept. De exodus die 
gaande is; mensen zoeken een beter bestaan 
en geef ze maar eens ongelijk. Het is alweer 
een half uur later. Onder het dekbed is het te 
warm geworden en erboven is het te koud. Zo 
blijf je ronddraaien, je woelt van links naar 
rechts en weer terug. Je moet je rustig houden 
want als je opgefokt gaat doen lukt slapen 
helemaal niet meer en kun je de nachtrust wel 
vergeten.Dan sta je zéker gebroken op. Rustig 
blijven dus. Misschien een slokje water gaan 
drinken en nog een keer naar de wc. 

Die rotklok is eigenlijk een apart 
fenomeen; hij zorgt tegelijkertijd 
voor een toekomst en een verle-
den. Het is halverwege de nacht: 4 
uur gehad dus nog 4 uur te gaan. 
Lief slaapt gelukkig wél door. De 
gezondheid van je dierbaren komt 
voorbij, wordt het koud deze winter 
en wat doet corona? Waarom ben 
ik klaarwakker? Om gek van te 
worden, 6 uur gehad en nog 2 te 
gaan. Het liefst pleur je die rotklok 
het raam uit maar je kunt niet 
zonder, ook ‘s nachts niet. Langzaam worstel 
je door de nacht heen en op enig moment 
komt die slaap weer. Totdat dezelfde rotklok je 
wakker maakt met te veel lawaai dat je dan net 
niet kunt hebben. Vanavond nog maar weer 
proberen om een hele nacht te slapen, hopelijk 
wordt die klok ooit nog een vriend. 

Ton Zwartjes

Rotklok!   Die rotklok is eigenlijk een apart fenomeen  

We vinden het deelnemen het belangrijkste 
en winnen is enkel maar leuk

Hè hè, het kan (eindelijk) weer: 50+ Café!
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Een beetje vies…   
Een beetje vies is zo slecht nog 
niet… Dat zegt onder andere de 
Duitse arts Erika von Mutius. “We 
poetsen ons lichaam zo schoon 
elke dag dat ons immuunsysteem 
wordt aangetast en niet meer 
optimaal werkt. Boerderijen zijn 
per definitie niet de meest propere 
plekken maar gezonder dan alle 
zogenaamde hygiënemiddelen”, 
zegt zij. Een internationaal 
samenwerkingsverband van 
specialisten werkt aan behandeling 
van verschillende allergieën, 
met boerderijstof als basis voor 
een geneesmiddel. Studie heeft 
namelijk aangetoond dat kinderen 
die op een familieboerderij zijn 
opgegroeid tot in de vroege vol-
wassenheid zijn beschermd tegen 

astma en allergieën. Dat komt door 
de verscheidenheid van micro-or-
ganismen die boerderijstof maar 
ook melk bevatten. Deskundigen 
verkondigen dat onder andere hier-
mee is aangetoond dat ‘een beetje 
vies’ zo slecht nog niet is voor ons 
immuunsysteem. Waarvan akte. 

Referentie: Max Magazine  

Na enkele jaren geen dagtocht 
georganiseerd te hebben naar een 
van de vele kerstmarkten, gaan we 
dit jaar weer op pad. We hebben 
gekozen voor de kerstmarkt in 
Essen.
 Het is daar een van de mooiste 
markten van Duitsland mede door 
de uitzonderlijk mooie verlichting. 
Zeker in de avonduren is dit 
heel mooi. Het is daarom dat we 
gekozen hebben om pas ‘s middags 
te gaan. De 450.000 lampjes door 
de stad wijzen u automatisch de 
weg naar de mooiste plekken. De 
middeleeuwse kerstmarkt is uniek 
en een aanrader, mede ook door 
de oude ambachten die hier te zien 
zijn. Beroemd is de gigantische 
kerstboom op de Willy Brandtplatz. 

Het bekendste plein van de kerst-
markt in Essen is de Kennedyplatz; 
dit plein heeft maar liefst 500 
lichtkettingen van 20 meter lang. 

Met ruim 250 kraampjes is deze 
kerstmarkt ook een hele grote en 
vertegenwoordigt alle regio’s van 
Duitsland, maar ook culturen uit 
andere landen zijn hier vertegen-
woordigd. Door heel de stad zijn 
uiteraard bockworst, hamburgers 
en glühwein te koop. Wij raden je 
aan je bezoek aan de kerstmarkt 
te starten in Essen Hauptbahnhof. 
Vanaf hier kun je de kerstmarkt op 
lopen en zo doorlopen tot aan de 
Am Porschplatz. 

We gaan op vrijdag 9 december om 
12.50 uur vanaf de Coop in Weurt en om 
13.00 uur vanaf de kerk in Beuningen; 
om 21.30 uur vertrekken we weer uit 
Essen.  Op de heenweg hebben we 
een koffiestop. Opgeven bij Henk van 
Bergen, tel. 024 6772881, en betalen 
voor 28 november. De kosten zijn 30 
euro, te betalen via de bank op rekening 
NL82 RBRB 0983 8962 32 ten name 
van Seniorenbond afd. Weurt, onder 
vermelding van ‘kerstmarkt’. Ook leden 
van de andere seniorenverenigingen in 
de gemeente Beuningen zijn welkom om 
mee te gaan. Ga mee, het is de moeite 
waard!

Kerstmarkt Essen - Weihnachtsmarkt 2022 

Essen heeft 
de mooiste 
kerstmarkt 

van Duitsland

We poetsen onszelf zo schoon dat ons immuunsysteem niet meer werkt.
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Maandag
13:00-17:00
Biljarten
Zorgcentrum

14:00-16:00
Aquarelleren
De Salon

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

12:00-13:30
Eetpunt
De Paulus

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

Woensdag
09:30-11:00
Walking voetbal
Boshof

Agenda / Wekelijkse activiteiten

05 november
18:30-19:30
Verbonden door licht
Muziekkoepel

09 november
14:00-16:00
Bingo
De Paulus

18 november
10:30-16:30
Stamppottocht
De Paulus

23 november
19:30-21:30
Bloemschikken
De Paulus

24 november
19:30-21:30
Bloemschikken
De Paulus

29 november
14:00-17:00
Voorlichting AED
De Paulus

17:00-18:00
Duitse maaltijd
De Paulus

Donderdag
10:00-12:00
Inloop
De Paulus

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

18:15-20:00
Wandelcafé
De Paulus

19:30-22:30
Bridge
De Salon

Vrijdag
14:00-17:00
Biljarten
Zorgcentrum

01 november
14:00-16:00
Bingo
De Paulus

Vrijwilligersmiddag
Elke jaar bedanken wij de vrij-
willigers die ons het afgelopen 
jaar op de een of andere manier 
hebben geholpen. Dan denken wij 
aan de coördinatoren van onze 
activiteiten, de bezorgers van De 
Cirkel /Vijftig+ Magazine, orga-
nisatoren van de bingo, redactie 
en werkgroep De Cirkel, hulpen 
bij het inruimen en de aankle-
ding van de zalen, organisatie 
dagtochten, hulpen bij de inloop, 
organisatie van ’t roer(t) om, het 
bestuur etc. De groep vrijwilligers 
is groeiende en daar zijn we best 
trots op. Als dank worden de vrij-
willigers deze maand uitgenodigd 
voor een gezellige middag in De 
Paulus met daaraan voorafgaand 
enkele activiteiten. 

Kerstviering
Zoals het er nu naar uitziet 
kunnen we dit jaar onze kerstvie-
ring door laten gaan. Dit zal zijn 
op vrijdag 16 december, aanvang 
15.00 uur. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda. Via De 
Cirkel van de maand december, 
onze website en onze nieuwsbrief 
zullen wij u nader informeren.
Kerstdiner
Ons kerstdiner staat voor dinsdag 
20 december op de planning, 
aanvang 12.00 uur. Nadere 
bijzonderheden volgen.

Uitslag Rabo ClubSupport
Wij hebben ons aangemeld bij de clubactie van de Rabobank. Inmiddels is de uitslag bekend.

Onze vereniging kan een bedrag van € 171,20 tegemoet zien. 
Wij danken de leden die hun stem op onze vereniging hebben uitgebracht.
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27 bespaartips vanuit onze 
koepel FAS/v

Afgelopen maand steeg de inflatie 
met bijna 12%. Dat is sinds de jaren 
‘70 niet meer gebeurd. Brandstof-
fen en energie zijn veel duurder 
geworden, maar ook de boodschap-
pen slaan een steeds dikkere deuk 
in de portemonnee. Voor wie nog 
rond wil komen, zit er maar één 
ding op: besparen. Deze 27 tips van 
het Belgische Knack helpen daarbij.

Draai de thermostaat wat 
lager
Het is eenvoudig en misschien hebt 
u het al gedaan, maar met elke 
graad dat u de kamertemperatuur 
verlaagt, bespaart u 7% op uw 
gasverbruik. Binnen met een dikke 
trui rondlopen is geen schande, 
onder een dekentje naar televisie 
kijken is knus en gezellig.

Douche minder lang
U hebt al een waterbesparende 
douchekop? Prima, maar een 
gemiddeld huishouden dat altijd 5 
minuten doucht in plaats 9 minu-
ten bespaart op jaarbasis meer dan 
15.000 liter warm water en 60 m3 
gas. Een timer of een zandloper 
helpt u daarbij.

Ventileer voldoende, zeker als 
het buiten kouder is
Klinkt misschien tegenstrijdig, 
maar door te ventileren is er 
minder vocht in huis en droge 
lucht warmt sneller op dan voch-
tige lucht. Ventileer als u kookt of 
was ophangt. Zo voorkomt u ook 
schimmelvorming.

Radiatorfolie
Daarmee wordt de warmte de 

kamer in gestuurd in plaats van 
in de muur. Aanbrengen is niet 
moeilijk, meer dan een schaar en 
wat tijd heeft u vaak niet nodig.

Tochtstrip
Het dichtmaken van alle naden en 
spleten in een gemiddeld huis al 
snel 70 m3 gas per jaar, dat snel 
meer dan € 100.

Probeer eens wat anders in de 
super
Volgens het Belgische Test-Aan-
koop bespaart u gemiddeld 45 
procent door over te stappen van 
een A-merk naar een voordeliger 
huismerk.

Koop een regenton
Besproei in de zomer uw tuin niet 
met drinkwater, maar met regen-
water. Zo bespaart u honderden 
liters water per jaar.

Vervang alle gloei- en 
halogeenlampen door 
ledlampen
Een ledlamp is wel duurder in 
aanschaf, maar gaat langer mee 
en slurpt minder elektriciteit. Op 
lange termijn spaart u zo geld uit. 
En er kom en steeds meer led-op-
lossingen, bijvoorbeeld ook voor 
Tl-buizen is er tegenwoordig een 
led-alternatief.

Neem liever een douche dan 
een bad
Zo verbruikt u niet alleen minder 
water, maar het water hoeft ook 
minder lang op te warmen en dus 
bespaart u ook nog energie.

Maak een boodschappenlijstje 
en houd u daaraan
Met een boodschappenlijstje koopt 

u minder zaken die u niet nodig 
hebt en vergeet u minder dingen te 
kopen die u wél nodig hebt.

Schakel de oven op tijd uit
En maak handig gebruik van de 
restwarmte. Want een klassieke 
oven verbruikt tweekeer zoveel als 
een microwave.

Vul de vriezer
Vaak is de diepvriezer niet volledig 
gevuld. Stapel hem zo vol mogelijk, 
bijvoorbeeld met flessen water 
(let op dat ze niet barsten bij het 
invriezen). Die geleiden de koude 
goed en zo verbruikt uw diepvrie-
zer minder energie.

Kook altijd met deksels op de 
pannen
De gaartijd en dus het energie-
verbruik zal driemaal minder zijn. 
Kook met zo weinig mogelijk water. 
Zorg ervoor dat uw potten en 
pannen juist groot genoeg zijn voor 
de portie die u wilt bereiden en 
voor de grootte van de kookplaat. 
TV-Kok tipt Pierre Wind geeft 
ook de tip om het gas eerder uit 
de draaien en de groente daarna 
nog 10-15 minuutjes in de pan 
in het hete water te laten voor 
een heerlijk beetgaar resultaat. 
Een snelkookpan gaat niet alleen 
sneller maar bespaart ook tot 70 
procent energie.

Doe de hypotheekcheck
De woningprijzen zijn sterk 
gestegen en dat kan betekenen dat 
u ten onrechte te veel betaalt voor 
de hypotheek. Of dat het een goed 
moment is om de hypotheek over 
te sluiten. Doe dus de hypotheek-
check want op die kostenpost kunt 
u wellicht fors besparen.

Fietsen
Nadat de coronaperikelen zo goed 
als achter de rug waren, konden 
we ons opmaken voor een nieuw 
fietsseizoen. In de maanden mei 
tot en met augustus organiseerde 
onze vereniging om de andere 
week een fietstocht. De start was 
steeds op het Van Ghentplein, 
tegenover De Paulus. De routes 
waren ongeveer 30 kilometer lang. 
Halverwege de route was er een 
sanitaire stop, de beentjes konden 
gestrekt worden en een bakje 

koffie of andere consumpties ge-
nuttigd. Dan werd ook het nieuws 
uit ons dorp uitgebreid besproken. 
De weersomstandigheden konden 
roet in het eten gooien maar dat is 
dit jaar maar twee keren het geval 
geweest. Eén keer was de regen 
spelbreker. De andere keer liep 
de temperatuur op tot ver boven 
de 30 graden, en dan vinden wij 
het niet verantwoord om in de 
pedalen te gaan. 
Onze navigator Lard zorgde steeds 
voor een afwisselende toeristische 
route. Tussenstops dit jaar waren 
onder meer in Lent, Oosterhout, 

Hemmen, Wijchen, Appeltern, 
Maasbommel en Beneden-Leeu-
wen. 

Het was fijn dat we weer konden 
genieten van het mooie weer en de 
natuur, en dat we de beentjes weer 
in beweging konden zetten. Wij 
kijken uit naar het nieuwe seizoen. 

Hoe houd ik de  inflatie onder controle? 
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Stamppottocht vrijdag 18 november a.s.
Zoals toegezegd gaan we dit jaar 
niet één maar twee dagtochten 
organiseren. In juni hadden we 
gekozen voor een reisje naar Den 
Bosch dat zeer in de smaak viel. Wij 
verwachten ook dit keer een goede 
keuze te hebben gemaakt met een 
dagtocht naar Nistelrode en daarna 
een glasblazershow. Op vrijdag 18 
november a.s. staat de touringcar 
om 10.30 uur klaar op het Van 
Ghentplein.
11.00 uur: Vertrek vanuit Winssen 
naar Nistelrode.
12.00 uur: Aankomst Nistelrode 
Partycentrum ‘t Maxend voor een 

stamppotmaaltijd.
U gaat daar genieten van een 
heerlijke stamppotmaaltijd, 
bestaande uit boerenkool- en 
zuurkoolstamppot, geserveerd met 
draadjesvlees en jachtsaus, een stuk 
rookworst, tafelzuur, appelmoes 
en mosterd. Ter afsluiting krijgt u 
nog als dessert ‘hemelse modder’ 
aangeboden. 

13.30 uur: Vertrek vanuit Nistelrode 
naar Appeltern.
14.15 uur: Aankomst bij Moeke Mooren 
voor een glasblazershow die wordt 
verzorgd door Willem Buyse.

14.30 uur: Start show. Tijdens de pauze 
krijgt u een kop koffie/thee met gebak 
aangeboden.
16.00 uur: Vertrek richting Winssen.
16.30 uur: Aankomst in Winssen.
Aanmelden voor deze  mooie dagtocht 
kan door een mailtje te sturen naar 
info@seniorenwinssen.nl met vermelding 
van je naam en telefoonnummer.

Als lid van een seniorenvereniging in 
de gemeente Beuningen betaalt u voor 
deze mooie dagtocht slechts € 30,- p.p.; 
voor niet-leden is dat € 40,-. Dit bedrag 
uiterlijk 10 november a.s. over te maken 
op rekening NL 33 RABO 0158007514 ten 
name van Seniorenvereniging Winssen. 

Zet elektrische apparaten 
altijd helemaal uit
Of beter nog: trek de stekker 
uit. Een computer of televisie op 
stand-by, laders van smartphones 
of een elektrische tandenborstel 
die in het stopcontact blijft steken: 
het zijn sluipverbruikers die 
zomaar € 100 per jaar gebruiken.

Spaar uw afwas op
Was maar één keer per dag af. Vaat 
in de vaatwasser verbruikt twee 
tot drie keer meer energie dan vaat 
die met de hand wordt afgewassen. 
Met de hand doet u dat natuurlijk 
niet onder stromend water. 

Ontdooi uw diepvriezer
Want die werkt pas optimaal als 
u regelmatig het aangekoekte ijs 
weghaalt. Een ijslaagje van meer 
dan 2 mm op het vrieselement 
zou goed zijn voor 10% meer 

stroom verbruik. Zorg ook dat het 
deurrubber goed afsluit en zet de 
vriezer niet te koud, -18° Celsius is 
voldoende.

Gebruik de droogtrommel 
minder
Hang uw was te drogen aan een 
waslijn of op een droogrek. Vol-
gens het Nibud bespaart u 
€ 30 als u de helft van de was 
buiten laat drogen.

Koop in het juiste seizoen
Ze zijn er nog steeds: aardbeien, 
maar best prijzig. Koop aardbeien 
en andere groente en fruit in het 
juiste seizoen. Lokaal geteelde 
producten op het juiste moment 
zijn niet alleen vaak het goed-
koopst, maar meestal ook het 
lekkerst.

Koop tweedehands
Er zijn veel tweedehandswinkels 
en -sites zoals Vinted waar u een 
leuke jas of trui kunt kopen én 
verkopen. Tuinmeubels, kasten, 
fietsen: écht alles is voor een 
prikkie tweedehands te krijgen bij 
de kringloop of op Marktplaats.

Spaar uw kleingeld
Steek al uw losse muntjes en nu 
en dan ook eens een munt van € 
1 of € 2 in een spaarpot. U zult 
verbaasd zijn hoe snel het bedrag 
oploopt zonder dat u  daar veel 
moeite voor hoeft te doen.

Leg een voorraadkast aan.
Koop lang houdbare producten in 
de aanbieding, denk aan toilet-
papier, huishoudrol, waspoeder, 
zeep, tandpasta, droge pasta, 
tomaten in blik, enzoverder. Niet 
alleen is dat goedkoop, het is ook 

handig om in huis te hebben.

Doe niet mee en wacht af
Kerstspullen niet voor 25 decem-
ber, maar erna en paaseitjes na 
de 2e paasdag scheelt heel veel 
euro’s. Gewoon en kwestie van 
even afwachten, tot ze van deze 
voorraad af willen.

Laat niets over datum gaan.
Goedkoop boodschappen doen, 
maar dan toch nog eten weggooien 
is zonde.  Organiseer uw koelkast 
en maak een plankje vrij voor 
restjes, geopende producten of 
waren met een korte houdbaar-
heidsdatum die dus bij voorrang 
gebruikt moeten worden. En een 
volle vriezer is je beste vriend!

Controleer de betaalrekening
Dat kan makkelijk via de bankapp 
of online bankieren. Zo weet u wat 
u uitgeeft en wat er binnenkomt. 
En zo zorgt u er altijd voor dat u 
niet in het rood staat, want daar 
betaalt u rente op. En betaal ook 
altijd uw rekeningen op tijd, zo 
mijdt u extra kosten.

Wees ontrouw
Trouw wordt niet beloond in 
geldzaken. Controleer jaarlijks 
of u nog bij de juiste gas- en 
elektriciteitsleverancier zit. Is uw 
abonnement voor kabel, telefoon 
en internet nog altijd het beste? Er 
zijn talloze sites die u helpen met 
vergelijken en overstappen kan u 
veel geld opleveren.
Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief 
met iedere maand gratis bespaar- en 
ander geldtips, www.plusonline.nl/
nieuwsbrief. 
Bron/Auteur: Erik Bogaards



EWIJK

39

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

Wekelijkse activiteiten / Agenda

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

13:30-17:00
Prijsrikken
‘t Hart

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

12:30-13:30
Eetpunt
‘t Hart 

26 november
13:30
Sinterklaasmiddag
‘t Hart

Kerstmarkt in 
Duitsland
Op donderdag 17 november gaan we 
met de Vereniging van Senioren Ewijk 
naar een kerstmarkt in Essen, Duits-
land. Essen behoort tot de grootste 
en populairste Weihnachtsmarkten 
in Duitsland. Echte attracties zijn de 
markt met lichtkroon, het Adveniat 
kaarsenmakershuis en nog vele andere 
attracties. Een dagje kerstshoppen bij 
onze oosterburen is in alle opzichten 
de moeite waard. Op onovertroffen 
wijze wordt de intieme en gezellige 
kerstsfeer gebracht. 

We vertrekken ’s morgens om 09.00 uur bij 
’t Hart en zijn ’s avonds rond 18.15 uur weer 
terug. De kosten voor deze dag bedragen 
€ 20,00 per persoon voor de bus. De lunch 
komt voor uw eigen rekening. U kunt zich 
opgeven bij Anke Thomassen, telefoon 
06-40327117 of via e-mail:
ank@roelvers.nl. 
Rollators kunnen alleen mee indien u dit bij 
de aanmelding hebt opgegeven! 
Het bedrag kan overgemaakt worden naar 
rekeningnummer NL88RABO 0114902828.
Graag eerst opgeven voor u betaalt want: vol 
is vol!

Sinterklaasmiddag
Ook dit jaar voelen wij ons weer 
de koning te rijk,
en komen wij naar de Vereniging 
van Senioren Ewijk.

Zaterdagmiddag 26 november zijn 
wij in ‘t Hart,
de zaal is open om 13.30 uur en 
om 14.00 uur gaan we van start.

Ook worden er deze middag weer 
prijsjes verloot,
waar de Sint de vorige keer erg 
van genoot.

Dus, blijf niet langer schromen,
want wij zullen u in ‘t Hart harte-
lijk verwelkomen.

Vele groeten en tot dan,
van de Sint en zijn Pieterman.
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Dorpse dingen
Kapel in de kerk
Voordat de kerk in Ewijk in juni 2021 gesloten werd, is 
achter in de kerk een kapel gemaakt. 
Nu, ruim een jaar later, blijkt deze bescheiden kapel 
te voorzien in een behoefte. Dat is te zien aan de 
kaarsjes die ontstoken worden en aan de intenties die 
in het bezoekersboek staan. 
Het is een sobere ruimte waar een icoon hangt van 
Maria en waar een Mariabeeld staat. Er is ruimte 
waar kaarsen aangestoken kunnen worden en er 
staat een bankje. Als je er zit kijk je door een mooi 
metalen hek de kerk in. De kapel is goed toegankelijk 
voor mensen met een rolstoel of rollator. Vrijwilligers 
zorgen ervoor dat de kapel van 9.00 uur tot 17.00 uur 
open is en er steeds netjes uitziet.

Voorziet in een behoefte
Mensen die er binnenkomen hebben een soort ont-
moeting met zichzelf. De bezoeker is even alleen met 
de eigen emoties en gedachten. Een moment van rust 
en bezinning. Vaak laten bezoekers een boodschap 
achter in het intentieboek dat er ligt: een dank je wel 
voor genezing, of iets dat goed gegaan is. Een intentie 
om naar een ander land te reizen of een gedachte aan 
een dierbaar overleden persoon.
Er staan ook mededelingen in: dat de bezoeker op  
(door)reis is, dat Ewijk een mooi dorp is en dat de 
kapel een koele rustplaats biedt. Hele gewone dingen. 
Het gebeurt ook wel dat er minder fraaie, schunnige 
teksten geschreven worden. Deze bladzijdes worden 
door de beheerders van de kapel uit het boek verwij-
derd.
Als de bezoeker een gebedsintentie opschrijft, wordt 
deze intentie uitgesproken in de viering van Beunin-
gen en Weurt. De kapel biedt iets aan de bezoeker. 
Met regelmaat staat er een verse bos bloemen en die 
staat er niet zomaar.

Metamorfose
De voorbereidingen voor 
de verbouwing van de 
kerk zijn in volle gang. 
Als deze bouwplannen 
uitgevoerd worden zal ook 
de kapel een metamorfose 
ondergaan. De kapel zal 
een stuk groter worden. 
Er zullen een paar bankjes 
geplaatst worden waar-
door meer mensen tegelijk 
in de kapel kunnen zijn. 
Er zal een speciale, goed 
beveiligde ruimte komen 
waar twee prachtige 
antieke beelden geplaatst worden. Een beeld van 
Maria met Kind en een beeld van Jozeph  met Kind. 
Die beelden stonden lang geleden al in de voormalige 
kerk van Ewijk. Als afscheiding naar de binnenkant 
van de kerk komt een grote foto te hangen. Als je dan 
de kapel ingaat kijk je als het ware vanuit de kapel de 
kerk in zoals deze nu is.

Kerkklok
De klokken in de oude toren zijn opgeknapt en 
klinken weer als  vanouds. Elke dag om 12.00 uur 
luiden de klokken het Angelus, de Engel des Heren. 
Als de klok luidt van 11.45 uur tot 12.00 uur betekent 
het dat er een (katholiek) persoon uit het dorp overle-
den is.
Als je voor een overledene de klok wil laten luiden 
kun je dat aanvragen bij het secretariaat van de 
parochie. Zij geven dat dan door aan de klokkenluider 
van Ewijk waarna de klok zal luiden.

Toon van Wezel

Duimpjes 
Het is alweer bijna twee jaren geleden dat ik iets van 
OSN (Opgeruimd Staat Netjes) liet horen. Niet dat we 
in die tijd niet geraapt hebben maar omdat er niets 
bijzonders te melden was. Is dat een goed teken? Ik 
denk van wel… Vele vuilniszakken zijn in die periode 
volgepropt en afgevoerd.
Afgelopen maandag waren we weer op pad, na eerst 
gezellig met elkaar koffie gedronken te hebben. We 
waren nog maar net aan het rapen, de nog bijna lege 
zakken wapperden in de wind, toen er twee maal 
achter elkaar een flinke duim opgestoken werd met 
als toevoeging: “Goed bezig!” Heerlijk vinden we dat. 
Ons werk wordt gewaardeerd, dat wisten we al. Maar 
toch doet zo’n compliment ons steeds weer goed.

Maar toen, we liepen langs de Van Heemstraweg, riep 
een voorbijfietsende mevrouw: “Doe het gemeente-

huis ook maar…”
Die zin liet me niet meer los. Wat zou ze bedoelen? 
Moeten we het gemeentehuis in zakken stoppen? 
Of ligt er zoveel zwerfvuil dat we daar moeten gaan 
rapen? En is dat dan buiten? Is dat binnen? Zou ze ook 
het personeel bedoeld kunnen hebben? Moet dat in 
de zak? Poeh, wat een vragen. Zo ontspannen is dat 
rapen dus ook weer niet… Wie antwoorden op deze 
prangende vragen heeft, mag ze mailen…

Theo van Sommeren (t.sommeren@upcmail.nl)

Doe het gemeentehuis ook maar…..
”(in de vuilniszak)”
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Het is vrijdag de 23ste september. Om 13.30 uur 
begeven zich tientallen liefhebbers vanuit Ewijk, 
maar ook vanuit omliggende dorpen, naar ’t 
Hart om op tijd aanwezig te zijn voor de eerste 
BINGOMIDDAG.

Vanuit de Vereniging van Senioren Ewijk is onlangs 
een bingocomité gevormd dat dus vandaag garant 
staat voor een gezellige middag. 
Het is bijna 14.00 uur en de eerste paniek slaat toe, 
we komen tafels en stoelen tekort! Theo en Richard 
van ’t Hart worden ingeschakeld  om dit op te lossen, 
gelukkig kunnen we nog precies op tijd beginnen.

Het elektronisch bingoapparaat is nog niet helemaal 
opgewarmd en er wordt op verschillende knoppen 
gedrukt om de gevallen nummers op het beeldscherm 
te kunnen zien. De technische dienst van Vrienden 
van Waelwick, die het apparaat beschikbaar stelt, lost 
dat in een snel tempo op. Mevrouw van Rens neemt 
de microfoon ter hand en gaat de nummers opnoemen 
die tevoorschijn komen wanneer er gedrukt wordt. 

Bij de derde ronde schrikt iedereen want nummer 96 
is gevallen. Dat kan niet want de nummers op onze 
kaart gaan maar tot nummer 75. Gelukkig blijkt dat 
ze door haar enthousiasme het nummer onderstebo-
ven gehouden  had en dat het dus  69 moet zijn. 
Deze keer waren er alleen maar geldprijzen.
Iedereen was dik tevreden over deze gezellige eerste 
bingomiddag.

Dank aan Jeanette Kersten, Tiny van den Brant, Peter Engelen 
en Mien Lamers die dit, onder het toeziend oog van onze 
nieuwe voorzitter Toon van Wezel, organiseerden.

Ze had het nummer ondersteboven gehouden

De eerste BINGOMIDDAG
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Puzzel - Woordzoeker 8.9

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

Annie Nieuwboer, 
Voet 4 te Beuningen

Anja ten Eijkelder, 
Severushof 16 te Beuningen

Ria Spin, 
Blatenplak 3 Ewijk  

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 

met een late uitgave te maken.

De oplossingen voor puzzel 8.9 dienen uiterlijk 12 November 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 juiste oplossing van woordzoeker 8.8 luidt: slakkenkoning Er kwamen 81 goede oplossingen binnen.

Woordzoeker: schema

N D G I D R A A V E G F A A S D I E R

A E V L E L L A R A P I T N A O L N P

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

S Z L E R D E D A N E K D O T E S N D

N L E O R D I V R I I G O S V D L I D

E E E S G Z I E D E N K E L IJ K E E E

R G B U E O E R H I I M K T V H T T N

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

V E A R O E D E T E E G A E H A N O T

I B A B Y K L E D I N G V P G C E F O

U S E H C U R R R I N O E M S T S M E

Z T D Z M N A D N T S G A L S N S E L

N E I R E A L E S K I T S I E I A O B

A I O T P M P R IJ E S G P E R G O L A

A F E R V O O R W A A R D E L IJ K B G

AANZUIVEREN
AASDIER
ADVERTEERDER
AFGEVAARDIGD
ANEKDOTE
ANTIPARALLEL
ASSENSTELSEL
ATELIER
BABYKLEDING
BESCHIKKING

BEZEM
BLOEMFONTEIN
DENKELIJK
ERVOOR
FIETSBEUGEL
FORMULERING
GELEGENHEID
GLANSPAPIER
IDEAALBEELD
INTERNET

KOLVEN
LOGOPEDIST
NEDERZETTING
ONDERVRAGEN
OPENINGSTIJD
PAARDENMEST
PERGOLA
PISTE
RIJKSOVERHEID
ROEDE

RUCHE
SLEUTEL
STAMGAST
STIKSEL
VOORWAARDELIJK
VORIG
VROEG
ZESENDERTIG
ZIEDEN
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