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WAAR LIGT DEZE 
FRAAIE WIJNGAARD?
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Onder meer in deze cirkel
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Welkom in De Cirkel
De omgeving van Beuningen staat nou niet zozeer 
bekend om zijn glooiende hellingen zoals we die 
aantreffen in de bekende Franse of Duitse wijnstreken. 
De afvalbulten rond de ARN even niet meegerekend. En 
toch bevinden zich in onze gemeente drie, ik herhaal: 
drie(!) wijndomeinen. Op de cover staat de wijngaard 
nabij Slot Doddendael, vervolgens is er sinds kort in 
Weurt, langs de Van Heemstraweg, de wijngaard van 
Pieter Oosterhout en Gea Offerein. En ten slotte kennen 
we in Winssen wijngaard de Haneman die de allereerste 
was binnen de gemeentegrens. Drie wijndomeinen: 
slechts één minder dan in Groesbeek, het bekendste 
wijndorp in deze regio. Er is dus blijkbaar iets waardoor 
uitgerekend binnen Beuningen deze heerlijke vruchten 
kunnen gedijen. In het verhaal van Rob de Kanter over 
de oudste Beuningse wijngaard te Winssen wordt dat 
“iets”  een beetje zichtbaar gemaakt. Het heeft te maken 
met de speciale grond van onze oeverwallen én, niet 
onbelangrijk, het enthousiasme gecombineerd met de 
kennis en kunde van onze plaatselijke wijnboeren: Jan 
Willem ’t Hooft en Fabiënne Braam((Slot Doddendael), 
Pieter en Gea (Weurt) en Jos van Loenhout en André 
Lam (Winssen).

In Weurt verwachten ze dit najaar de eerste oogst. Slot 
Doddendael wil met Kerstmis 2024 de eerste eigen 
mousserende wijnflessen ontkurken nadat die minimaal 
24 maanden hebben kunnen rijpen. En de wijn van de 
Haneman staat nu al op de kaart bij Gasterij De Arend. 

De komende jaren weten we dus echt wel welke wijn we 
moeten bestellen als we onszelf een keer in de buurt 
willen vergasten op een lunch of diner. Streekproducten 
zijn tegenwoordig immers ‘in’ zoals dat heet. En zo is 
er een nieuw en onverwacht streekproduct verschenen 
naast de appel, de peer, de aardbei en de kers. Maas en 
Waal is misschien wel een meer aansprekende fruit-
streek dan de Betuwe. Daar kan Flipje uit Tiel niet veel 
aan veranderen. 

Wederom wordt bevestigd dat ‘dichtbij’ evenzeer kan 
verrassen als veraf. In deze Cirkel wordt bijvoorbeeld ook 
melding gemaakt van een levensgrote diervriendelijke 
kippenfarm   in Ewijk. Heel veel kippen en dan toch nog 
met de mogelijkheid om uit te lopen en te scharrelen. 
Hoe dat allemaal mogelijk is leggen de jonge farmers 
trots uit aan onze Ewijkse correspondent. Als de drei-
ging van de vogelgriep voorbij is is deze farm de moeite 
van een bezoekje zeker waard. 
Volop informatie en nieuws dus in 
deze Cirkel. Veel leesplezier!

Chris Zaad,
hoofdredacteur De Cirkel 
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De ’wijnpioniers’ André Lam en Jos van 
Loenhout van Wijngaard de Haneman in 
Winssen zijn er vast van overtuigd!

Inmiddels telt onze gemeente een drietal wijngaarden 
op de oeverwallen: in Weurt langs de Van Heemst-
raweg, in Ewijk bij Slot Doddendael en in Winssen 
aan de Haneman; deze laatste is de oudste, want die 
bestaat sedert 1997. 

In gesprek met de beide wijnboeren wordt me al snel 
duidelijk dat het helemaal niet zo gek is dat hun 
druivenstokken zo goed gedijen. De oeverwalbodem 
(zavel, een mengsel van zand en klei) blijkt  uitermate 
geschikt voor wijnbouw. De huidige klimatologische 
omstandigheden die optimaal zijn en de synergie van 
de beide heren maken het compleet. 

André heeft zijn hele leven ’op het land’ doorgebracht 
en is niet alleen regionaal bekend om zijn fruitteelt. 
Zijn aardbeien vonden immers ook hun weg naar 
Wimbledon. Zijn insteek is: “Het gaat er niet om om 
ergens de grootste in te worden maar wel om de beste 
te zijn”. 

Jos, voorheen werkzaam in het Radboudziekenhuis als 
Internist/oncoloog en docent farmacotherapie  is een 
soort wandelende encyclopedie bij wie Maarten van 
Rossum in de schaduw staat. “In de middeleeuwen, 
toen het hier ook veel warmer was, waren er al 
wijngaarden. Na de komst van Napoleon zijn die weer 
verdwenen”. Samen vormen deze mannen een kennis- 
en kunde-duo met eenzelfde passie: druiventeelt voor 
kleinschalige wijnproductie.

Kennelijk doen ze dat heel erg goed want hun biologi-
sche wijn heeft al diverse onderscheidingen behaald. 
Zo heeft de Haneman-wijn als enige niet-Limburgse 
wijn een eervolle vermelding gekregen in het 
Zuid-Limburgse culinaire tijdschrift Chapeau. In 2021 
heeft Gasterij de Arend de wijn opgenomen in haar 
wijnkaart.

In 1997 is Jos begonnen met de eerste aanplant van 
klassieke druivenrassen. Deze bleken steeds schim-
melgevoeliger te worden. In 2011 zijn deze daarom 
vervangen door  schimmelresistente druivenrassen: 
Johanniter, Muscaris, Sauvignac Gris en Bronner. De 
combinatie van deze druivenrassen vormt de basis 
van een geurige en smaakvolle witte wijn. Besmet 
door Jos, is buurman André in 2019 gestart met de 
aanplant van zijn eigen wijngaard. 

Voor het maken van een fles wijn van 0,75 liter is 
minstens een kilo druiven nodig. Nadat de druiven 

zijn geplukt gaan ze 
naar een professionele 
wijnmakerij voor het 
verdere proces. De 
totale oogst van hun 
ongeveer ¼ hectare 
druivenstokken komt 
samen in het kleinst 
beschikbare vat van 
500 liter. Daaruit is een 
productie van zo’n 700 
flessen te bottelen. 
“Het moet een hobby 
blijven en geen werk 
worden”. De oogst van 
2021 is voor het eerst 
verwerkt tot een ‘witte 
natuurwijn’. Dat is 
een wijn die volgens 

een specifiek procedé tot stand komt. De witte wijn 
krijgt daarbij een licht-oranje kleur, een koninklijke 
kleur! Aan de Amsterdamse grachtengordel hoor je er 
helemaal bij met zo’n natuurwijn als aperitief. Hier-
voor komen  uitsluitend goede oogsten in aanmerking  
na een blinde proeverij door professionele wijnmake-
rijen,  omdat de druiven extra gezond moeten zijn om 
zonder sulfiet verwerkt te worden. 

Nu maar hopen dat deze wijncultuur een breder 
vervolg gaat krijgen voordat al onze zo karakteristieke 
oeverwallen zijn volgebouwd of  veranderd in diepe 
waterplassen.

Rob de Kanter

Wordt Beuningen de Bourgogne van Nederland? 

Jos is een soort 
wandelende encyclopedie
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Buurt Vervoer Beuningen rijdt 1e avondrit
Dinsdagavond 23 augustus stond de auto van Buurt 
Vervoer Beuningen op het afgesproken tijdstip klaar 
bij de familie Engels. Zij besloten lekker uit eten 
te gaan en zich te laten brengen en ophalen door 
Buurt Vervoer Beuningen. Zij zijn hiermee de eerste 
personen die door Buurt Vervoer Beuningen in de 
avonduren zijn vervoerd.

Verschillende deelnemers van Buurt Vervoer Beunin-
gen hebben aangegeven er ook gebruik van te willen 
maken in de avonduren. Daarom loopt er acht weken  
lang  een proef  om te bekijken of hier behoefte aan 
bestaat. De avondritten zijn proef op  de maandag- en 
dinsdagavonden. Eer is op dit moment van schrijven 
dus nog geen resultaat bekend.

We willen de leden van de vier seniorenverenigingen 
in de gemeente Beuningen er hierbij ook op wijzen dat 
Buurt Vervoer Beuningen niet alleen bedoeld is voor 
het halen en brengen van en naar huisarts, familie 
of winkel. U kunt net als de familie Engels besluiten 
om een paar uur lekker op een terras te gaan zitten of 
uit eten te gaan. Zaken waar u misschien niet direct 
aan denkt maar die o zo belangrijk kunnen zijn in het 
leven. 

Om u de laten rijden dient u wel deelnemer te zijn van 
Buurt Vervoer Beuningen.
U kunt voor deze ritten zoals gewoonlijk op werkda-
gen, ’s morgens tussen 9.00 – 13.00 uur, bellen met 
de planning op telefoonnummer 024-7370555. Belt u 
wel minimaal een dag en maximaal twee weken van 
tevoren. 

Meer informatie treft u aan op www.buurtvervoer.nl
Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan 
contact op met Stichting Perspectief of  rechtstreeks met 
Joseph Vink: via telefoon ( 06-22065334) of mail naar joseph-
vink@stg-perspectief.nl 

Zij besloten lekker uit eten te gaan en zich te laten brengen en ophalen door 
Buurtvervoer

Zonder gedoe met Buurt Vervoer Beuningen 
ergens naartoe!

Nieuw activiteiten van de Vereniging van 
Senioren Beuningen en Het Dijkmagazijn!

Naar buiten in het groen: dat kan met groen ONT-
MOETEN op vele manieren voor alle senioren in 
Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen.

Creatief: aan de slag met bloemen, planten, 
klei en schildergerei.
De natuur biedt veel moois waaruit een ieder 
inspiratie kan halen om zelf met die mooie takken, 
bessen, bladeren en bloemen creatief aan de slag te 
gaan. Daar willen wij, samen met u, mee aan de slag 
gaan. In 2 blokken van 3 bijeenkomsten waarin u 
kunt werken met materiaal uit de natuur.

Wandelend Wijzer: meer horen over 
planten, dieren en het landschap.
Gaat u wel eens een eindje wandelen, een stukje 
lopen, of een frisse neus halen? U zult dan ook wel 

eens een mooie plant, struikje of bloemen hebben 
zien staan waarbij u zich afvroeg wat het is. Mis-
schien ook wel eens geroken aan een kruidig blad 
of een bloem en je afgevraagd of ze eetbaar zijn en 
of bepaalde planten als kruiden te gebruiken zijn. 
Ook best wel handig om te weten welke plant- en 
boomsoorten giftig zijn want dan moeten we daar 
in ieder geval van afblijven.

Milieu & klimaat: Informatie verzamelen 
over klimaatverandering en ons milieu
In 2023 organiseert Groen Ontmoeten Milieu & Kli-
maat een aantal activiteiten rondom de impact van 
klimaatveranderingen op het milieu. Met lezingen 
en met excursies onder leiding van experts en met 
behulp van meetapparatuur krijgen we inzicht in de 
effecten van de klimaatveranderingen.

Uitnodiging om mee te doen
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De redactie van De Cirkel heeft 
met de PR-medewerkers van de 
gemeente Beuningen afgesproken 
dat er elke maand informatie en 
berichten zullen komen vanuit 
het gemeentehuis. Dit, om de 
lezers van dit blad op de hoogte te 
houden van interessante lopende 
zaken. Het wordt een vaste rubriek 
voor wetenswaardigheden voor ons 
senioren. 
Deze keer informatie over operatie 
Steenbreek en pluktuinen.

Operatie Steenbreek Beuningen
Woensdag 8 september vond de uitge-
stelde kick-off van Operatie Steenbreek 
Beuningen plaats bij Het Dijkmagazijn in 
Beuningen. Operatie Steenbreek houdt 
kort gezegd in meer groen in je tuin en 
dus tegels eruit. 
Kartrekkers Robin (campagneleider Stich-
ting Steenbreek), Suzanne (beleidsme-
dewerker klimaatadaptatie gemeente 
Beuningen) en William (drijvende kracht 
van Het Dijkmagazijn Beuningen) gingen 
in gesprek met hoveniers, andere groene 
partijen en maatschappelijk partners uit 
onze gemeente. 

Wethouder Openbaar 
groen en klimaatadap-
tatie Pascal Cobussen 
onderstreepte het belang 
van het samen optrekken 
in het vergroenen en 
verduurzamen van onze 
gemeente. Zeker met alle 
opgaven en vraagstukken 
waar we nu en de komende 
jaren voor staan. 
Meer weten over Operatie 
Steenbreek en wat u zelf kunt 
doen? Kijk op https://www.
dijkmagazijnbeuningen.nl/
steenbreek/

Enthousiaste deelnemers
Medewerkers en vrijwilligers van 
Groei&Bloei, Toffe tuinen, Stichting 
Planeet, Amateurtuindersvereniging Van 
Heemstra, De Lèghe Polder en Waalgaard 
deelden hun ervaringen en inspiratie op 
het gebied van groen, duurzaamheid en 
biodiversiteit. Zij gaan graag met elkaar 
en met de gemeente en Het Dijkmagazijn 
aan het werk om inwoners te helpen hun 
tuin en leefomgeving te vergroenen. De 
droogte en soms, zoals vorig jaar  extre-
me buien tonen aan dat dit hard nodig is. 

Pluktuinen voor jezelf of voor de 
voedselbank
Myriam Klaasen van Stichting Planeet is 
sinds een paar maanden weer terug op 
haar ‘geboortegrond’. Zij is de initiatief-
neemster van onder andere de pluktuin 
op het terrein van het voormalige 
fruitbedrijf De Weeropper in Beuningen. 
Haar stichting, die dus zonder winstoog-
merk is, wil kinderen en volwassenen 
weer verbinding laten maken met hun 
voedsel. “Planeet stelt zich een wereld 
voor waarin iedereen toegang heeft tot 
verse en gezonde voeding van duurzame, 
liefst lokale boerderijen, waar iedereen 
zich verbonden voelt met de oorsprong 
van ons eten en waar een groeiende 
bewustwording bestaat van een duurza-
me levensstijl”. “Als je donateur bent van 
onze stichting mag je komen oogsten in 
onze tuin. Maar ook mensen die afhan-
kelijk zijn van de voedselbank mogen 
bij ons hun groenten en fruit komen 
plukken. Door zelf voor je eigen voedsel 
te zorgen ga je het anders waarderen. Dat 
leren wij bijvoorbeeld ook aan kinderen 
van scholen uit onze gemeente.”

PR-afdeling gemeente Beuningen

Uit het gemeentehuis

Met groen ONTMOETEN nodigt de Vereniging van 
Senioren Beuningen iedereen uit om te ontspannen 
en gezellig actief te zijn in het groen van de hele
gemeente Beuningen. Buiten geeft daarvoor alle 
ruimte, letterlijk en figuurlijk. De korte verschillende 
series activiteiten worden georganiseerd door de 
werkgroep van de VVSB in samenwerking met Het 
Dijkmagazijn, tevens de uitvalsbasis voor nagenoeg 
alle activiteiten.

U kunt zich aanmelden voor de eerste activiteiten klimaatex-
cursie, wildplukversiering en de winterwandeling op www.
seniorenbeuningen.nl. Daar vindt u het aanmeldformulier. 
Ook zijn er formulieren bij de Lèghe Polder verkrijgbaar.
Informatie over alle activiteiten vindt op de websites van de 
VvVSB, www.seniorenbeuningen.nl en Het Dijkmagazijn 
www.dijkmagazijn.nl.
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Na mijn verhalen over de vogels in onze tuin 
wordt er door een lezer wel eens gevraagd of 
er de laatste tijd nog iets gebeurd is. Eigenlijk 
niets meer dan in andere tuinen, denk ik dan. 

Sommige vogels hebben hun dagelijkse bezigheid 
en zijn erg voorspelbaar. Andere hebben baldadig 
gedrag. Zitten achter elkaar aan en hangen een beetje 
de macho uit. Er zijn er ook die zonder goede reden 
maar een beetje rondhangen tot het donker wordt. 
Waarschijnlijk uit verveling want wat moet je als 
vogel als je niet tot de mooiste behoort en dus niet 
gezien wordt? 

Tussendoor moet je natuurlijk wel je dagelijks kostje 
bijeen scharrelen. Besjes pikken bij de buren, een 
duffe vlinder of vlieg te pakken nemen, wormpjes uit 
de grond trekken en rupsen uit de buxus plukken. Een 
meer serieuze vogel zoals de Turkse tortel komt tijd 
te kort en is al vroeg bezig om takjes voor de uitzet 
te verzamelen en bekijkt meerdere opties voor een 
nestje. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. De 
mannetjes zitten de hele dag te koeren en de vrouw-
tjes het hof te maken. Ze zijn er klaar voor.

Dan de kraaien. Die vind ik zo irritant. Terwijl er één 
op de uitkijk zit proberen andere de oude wintervet-
bollen met touwtje en al van de boom te rukken of, in 
de zomer, een nestje te plunderen om een vers eitje 
te scoren. Vliegende struikrovers zijn het. Ze zijn 
eigenlijk te groot voor onze tuin maar vinden het wel 
fijn om even te roven, te stelen en andere de stuipen 
op het vege vogellijf te jagen. Slim zijn ze wel. Een 
beetje irritant slim. 

Baas merel doet zijn dagelijkse wormenstrooptocht. 
Beetje tuinaarde omspitten en alles op zijn pad 
omgooien. Hij voelt zich een beetje bevoorrecht, 
komt dichtbij en kijkt je met een scheef kopje aan en 
knipoogt alsof we vrienden zijn. 

Nee, dan de vissen in onze kleine bovengrondse 
tuinvijver. 
Je hoeft maar langs te lopen of ze hangen met hun 
opengesperde bek boven water. Totaal verpest en 
verwend. Ze eten uit de hand alsof hun leven alleen 

maar uit eten bestaat. Voor een beetje conditie heb 
ik toch maar een waterverplaatser aangeschaft. Nu 
moeten ze hun vinnen en staart gebruiken om op de 
plaats te blijven. Dat doet hun conditie goed. 

Samen in bad
Afgelopen week was er toch wel even iets merkwaar-
digs.
Op de ronde tuintafel stond een metalen schaal in de 
vorm van een Jakobsschelp.  Niet zo groot maar altijd 
gevuld met water voor onze dorstige tuinvrienden. 
Een romantisch bakje. 
Wat schetste onze verbazing? De mus en de mees 
gingen samen in bad. Om beurten hield een van de 
twee schichtig rondkijkend de wacht terwijl de ander 
kopje onder ging. En spetteren. En wat een lol hadden 
die twee. Ze keken ons aan met een vogelblik. Zo van: 
“Nou en?” 

Ze dachten zich natuurlijk onbespied. Maar er was 
duidelijk enige chemie tussen die twee. Ria en ik 
keken elkaar aan en vroegen ons af: “Moeten we dit 
zo maar toestaan? Waar leidt dit naar?” De mus en 
de mees. Krijgen we daar straks jonkies van? Want 
zo begint het. Samen in bad. Huisje, boompje, nestje, 
eitje, beestje. 
De Meus. Gele vogel, bruine kop? Bruine vogel, gele 
kop?  We houden jullie op de hoogte. 

Zo zie je maar. In iedere tuin is altijd wel iets te 
beleven. Kwestie van goed opletten. 

Jan Daanen

Tortelen

Moeten we dit zo maar toestaan? Waar leidt dit naar?
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Op vrijdag 26 augustus hadden we weer onze 
jaarlijkse dagtocht en deze keer gingen we naar het 
Overijsselse Ootmarsum en naar het kuuroord Bad 
Bentheim. We hadden prachtig weer om erop uit te 
gaan. De bus zat bijna vol en de stemming was prima. 
Na de koffie onderweg arriveerden we in Ootmarsum 
bij het openluchtmuseum. In dit museum zie je hoe 
de mensen in Twente, voornamelijk op het platteland, 
leefden, zo’n goeie 100 jaar geleden. Veel was voor 
ons ouderen nog wel herkenbaar en daardoor was dit 
bezoek aan dit museum ook beetje een terugblik naar 
ons eigen verleden. Na het museum kregen we een 
héél goed verzorgde lunch aangeboden. Een ‘lopend 
buffet’ met streekproducten en speciaal Ootmarsums 
brood voor wie dat wilde. Zo’n goed verzorgde lunch 
hadden we in het verleden nog niet eerder gehad. 
Na de lunch vertrokken we naar het Duitse Bad 
Bentheim, een bescheiden kuuroord zoals we die in 
Duitsland wel meer zien. De groep werd in drieën 
gesplitst en elke groep kreeg een eigen gids die het 

een en ander prima uitlegde. Een mooie plaats met 
een gezellig en authentiek centrum. Als afsluiting 
kregen we een diner in Doetinchem. Een uitstekend 
diner waar we ten volle van genoten. Het was een 
leuke, bijzondere en goed verzorgde dag. 
Een reislustige deelnemer

Ledenadministratie
Nieuw lid: 
Dhr. M. Moerman, 
Mevr. I. van Hooft

Overleden leden: 
Dhr. H. Ophuizen

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

7 oktober
20.00 UUR
50+ cafe (kerkstraat)
Kloostertuin

Agenda / Wekelijkse activiteiten
9 oktober

14:00 UUR
Toneelmiddag
De Kloosterhof 

18 okt. en 1 nov.
09.30 UUR
Koos’ fietstochten
Kloosterhof

20 oktober
14.00 UUR
Technocafé
Kloosterhof

Dagtocht naar Ootmarsum en Bad Bentheim 

Een beetje een terugblik 
in ons eigen verleden

Programma Campagne 50+ 
Vereniging Weurt
Zaterdag 22 oktober 10.00 uur: aftrap en presenta-
tie nieuwe naam bij De Kloosterhof. 
Er is koffie en iets lekkers en iedereen is welkom!

Zaterdag 22 oktober tot en met 29 oktober: flyeren.
We gaan alle bewoners van Weurt op de hoogte 
stellen van ons bestaan

Donderdag 27 oktober: speciale Tref- en doemiddag 

in De Kloosterhof om 14.00 uur.
Dit is natuurlijk het uitgelezen moment om eens te 
komen kijken wat de 50+ Vereniging doet. We zijn 
er dan met onze promotiekraam.

Zaterdag 29 oktober: promotiekraam bij de Coöp en 
om 17.00 uur afsluiting.
Natuurlijk nog even met een kopje koffie.
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Beste leden
Het nieuws is natuurlijk al enige tijd bekend. We heten geen Seniorenvereniging 
Weurt meer maar 50+ Vereniging Weurt. De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt 
aan alles wat bij zo’n naamsverandering komt kijken. Naar de notaris, collega-vereni-
gingen inlichten, nieuwe banners en website, promotiemateriaal maken etc. etc. Nu 
is het ook tijd om er mee naar buiten te komen en onszelf te presenteren. Dit willen 
we combineren met een campagne om nieuwe leden te werven. In de week van 22 
oktober tot en met 29 oktober trekken we erop uit als bestuur. We gaan ons presente-
ren aan Weurt. Een onthulling, flyeren, de pers, een promotiekraam en een speciale 
Tref-en doemiddag en natuurlijk een afsluiting. Iedereen zal moeten gaan merken dat 
we bestaan. Hiermee hopen we ons nieuwe elan als vereniging voor de 50-plusser een 
plaats binnen Weurt te geven. Nu hopen we natuurlijk dat hierdoor nieuwe leden als 
vanzelf binnen komen stromen. We zijn echter bang dat de realiteit wat weerbarstiger 
is. Daarom schakelen we u als leden in om ons te helpen. Ga eens kijken in uw buurt 
naar 50-plussers die nog geen lid zijn, praat met ze en nodig ze uit. 

Voor wat hoort wat. Als u een nieuw lid aanbrengt krijgen zowel u als het nieuwe 
lid het lidmaatschap voor 2023 voor half geld, voor € 11,00 dus. Voor allebei een 
voordelig jaar lidmaatschap. Wij gaan aan de slag, doet u mee?

Het Bestuur

Een Technocafé in Weurt
Vanaf 20 oktober organiseren we, elke derde donderdag van de maand, tijdens de 
Tref-en-doemiddag in De Kloosterhof, een technocafé. Het is een moment om iets te 
laten repareren, te vragen, te leren of te kletsen. Als het maar met techniek te maken 
heeft. Het lijkt op een Repaircafé maar het is meer. Niet alleen willen we reparaties 
verrichten maar bijvoorbeeld ook workshops of kleine lezingen geven. Hoe het er 
allemaal uit gaat zien? Dat hangt af van waar er belangstelling voor is. We gaan 
gewoon starten en maken er iets moois van. Heb je dus iets wat defect is of wil je eens 
je ideeën hierover delen, kom dan gezellig langs! Je kunt ook vragen stellen over de 
klussendienst, kleine klusjes die we eventueel kunnen doen in of rondom huis.

Contactpersonen: Wilbert Schoenmakers, Cees Heijblom en Theo Veenman.

Milieu & Klimaat
In 2023 organiseert Groen Ontmoeten Milieu & Klimaat een aantal activiteiten 
rondom de impact van klimaatveranderingen op het milieu. Met lezingen en met 
excursies onder leiding van experts en met behulp van meetapparatuur krijgen we 
inzicht in de effecten van de klimaatveranderingen.
Daarnaast worden er activiteiten voor grootouders en kinderen gepland, zoals 
bijenhotels en vogelnestkastjes maken en samen bloembollen planten in het 
groen.

De aftrap van de activiteiten van Milieu & Klimaat is op vrijdagmiddag 28 oktober 
2022 met een Klimaatexcursie.
De start is om 14:00 uur in het Dijkmagazijn. William van den Akker leidt u door 
de uiterwaarden en de omgeving van de dijk om de gevolgen van de klimaat-
verandering - denk daarbij ook aan de extreme droogte in de maanden juli en 
augustus - aan te wijzen.
De kosten van de klimaatexcursie zijn € 5,--, incl. koffie/thee. Rond 16:00 uur 
eindigt de wandeling bij het Dijkmagazijn.
Het maximum aantal deelnemers is 20, dus geef u snel op

Ben u erg enthousiast? Wilt u 
meedenken, mee organiseren 
of meehelpen meer vrijwilli-
gers zijn van .harte welkom. 
Meldt u aan bij voorzitter@
seniorenbeuningen.nl

8



WEURT

9

Het Geurbericht  
Soms is er een bedrijf dat je een bele-
ving wil aanbieden. Ze schrijven dan 
beeldend en ondersteund met veel foto’s 
wat je kunt verwachten. Kijk maar eens 
op een website van een wellnessresort. 
Alsof je in de zevende hemel wordt 
uitgenodigd. Soms is er een bedrijf dat 
geurtjes verkoopt en je een folder met 
het hele assortiment stuurt. 
Je zou die geurtjes moeten kunnen 
opsnuiven om te weten of alle gebakken 
lucht echt is. Je zou zelf ook een per-
soonlijk soort van geurbericht moeten 
kunnen maken. Vanwege de beleving. 
Dan doe je de enveloppe open, haal de 
kaart eruit en komt er een luchtje mee 
naar buiten. Stuur je luie vrienden je 
oksellucht van het harde werken, of die 
lieve vriendin een heerlijk bloemen-
luchtje. Die hork van een familielid een 
opgevangen scheetlucht van jezelf. 
Dikke vinger dus. De binnenlucht van 
je nieuwe auto, alleen al om de kift. Je 
zou ook de geur van het zelf gebakken 
appelgebak bij een uitnodiging kunnen 

meesturen. Spruitjeslucht doet het ook 
goed als je iemand niet wil laten mee-
eten. De mestlucht als de boer weer 
bezig is; om te laten weten dat je zo 
lekker buiten woont. De brandlucht van 
je open haard want jíj hebt het wél ge-
zellig en goedkoop. Dit zou je allemaal 
zelf kunnen invullen en klaarmaken, de 
mogelijkheden zijn eindeloos en naar-
gelang je stemming richting geadres-
seerde. En wel de hartelijke groeten 
doen natuurlijk. De voorpret die je zou 
hebben van je persoonlijke geurbericht 
is onbetaalbaar. Dagenlang genieten! Je 
kunt je dan ook al afvragen wat je van 
wie teruggestuurd zou kunnen krijgen. 
Als je het dan goed geraden hebt, heb 
je er nog speciaal plezier van ook en 
weet je gelijk hoe de verhoudingen in 
je sociale leven ervoor staan. Scheelt 
ook woorden. Maar uiteindelijk durf 
je natuurlijk geen post meer open te 
maken, want stel? 

Ton Zwartjes

Hoe doe ik ‘t? 
Om onze website te bekijken zet je onze website het 
makkelijkst op het openingsscherm van je 
I-pad, laptop of tablet en met één klik/tik ben je 
‘binnen’. Verwijder eerst de oude app.
Voor 50+ geen(!) plus (+)-teken gebruiken maar 
gewoon “plus” intikken.

iPad
1. Ga naar Google
2. In de bovenste balk intypen: 50plusvereniging-

weurt.nl en de site wordt geopend  
3. Rechtsboven naast de balk staat weergegeven 

een vierkantje met een pijl naar boven, hierop 
drukken                              

4. Op het dan verschijnend beeld staat rechtsonder 
een icoontje met een kruis erin  

5. Hieronder staat ‘Zet op beginscherm’. Druk 
hierop.  

6. Druk op ‘Voeg toe’ en de site staat op het voorblad    
7. Ga vervolgens naar het voorblad (bladen), zoek 

het icoon en open de site

Laptop 
1. Ga naar Google 
2. Type in de bovenste (grijze) balk ‘50plusvereni-

gingweurt.nl’ en de site wordt geopend 
3. Klik vierkantje (met 3 puntjes of streepjes) aan, 

rechts boven op het scherm 
4. Ga naar hulpprogramma en regel vastmaken aan 

start 
5. Tegel aan start vastmaken - klik ‘ja’ aan 
6. De site staat op het openingsscherm/openen met 

de tegel  

Tablet  
1. Ga naar Google 
2. Type in de balk 50plusverenigingweurt.nl en de 

site wordt geopend 
3. Druk op de 3 puntjes (streepjes) rechts boven op 

het scherm 
4. Druk op ‘vastmaken op startscherm’
5. De site staat nu op het startscherm/voorblad, zoek 

icoon en open de site
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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

12 oktober
14:00-16:00
Bingo
De Paulus

25 oktober
14:00-17:00
Pubquiz
De Paulus

17:00-18:00
Hollandse stamppotten
De Paulus

26 oktober
19:30-21:30
Bloemschikken
De Paulus

27 september
19:30-21:30
Bloemschikken
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

’t roer(t) om
onder de noemer ’t Roer(t) om is er elke laatste dins-
dag van de maand een activiteit.
Voor de maanden oktober en november staan de 
volgende activiteiten op het programma:

25 oktober: pubquiz 
Op dinsdag 25 oktober om 14.00 uur is er in De Paulus 
een pubquiz met veel gezelligheid en uiteenlopende 
vragen. En vooral strijd tussen de samengestelde 
teams. De winnaar gaat naar huis met de ‘ ’t Roer(t) 
om’-trofee.
De kosten voor deelname zijn € 7,50 per persoon 
inclusief koffie/thee. 

Aansluitend kunt u om 17.00 uur genieten van Hollandse 
stamppotten en een ouderwets toetje. De kosten hiervan, 
inclusief een consumptie, zijn € 12,50 p.p.

Aanmelding uiterlijk 18 oktober a.s. bij Ans Kersten,
telefoon 06 28338144.

29 november: uitleg AED 
Op dinsdag 29 november om 14.00 uur wordt er in 
De Paulus uitleg gegeven over hoe om te gaan met 
een AED. Deze Automatische Externe Defibrillator is 
een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand.
Na afloop kunnen hierover vragen worden gesteld aan 
een ambulancemedewerker.
De kosten zijn € 10,00 per persoon inclusief koffie/
thee.

Aansluitend kunt u om 17.00 uur genieten van een driegan-
gendiner “Duitse keuken” met onder andere schnitzel en 
apfelstrudel. De kosten van dit diner zijn € 12,50 p.p.

Aanmelding uiterlijk 22 november a.s. bij Ans Kersten, 
telefoon 06 28338144.
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50 jaar buurtvereniging ‘De Loaters’
Buurtvereniging ‘De Loaters’ bestaat dit jaar 50 jaar. De buurtver-
eniging bestaat uit de Jan van Harenstraat en het westelijk deel 
van de Kennedysingel. In 1972 kwam een aantal buurtbewoners op 
verzoek van Vic en Toos Smits bij elkaar om als een van de laatste 
buurten in Winssen een buurtvereniging op te richten. Waarschijn-
lijk komt daar de naam De Loaters vandaan. Zeker is dat niet want 
het kan net zo goed zijn dat de naam is afgeleid van de feesten die 
altijd tot in het holst van de nacht duurden.

Als eerste hebben wij gezeten in de kippenschuur van de dames Van 
Haren en in de oude boerderij die later Pandahara werd. Daarna 
ook nog twee jaar in het achterhuis van Hent en Grad Libotté, op 
de plaats waar nu Geert en Ria Hopmans wonen. Mooie carnavals-
wagens zijn er in de loop der jaren gebouwd. Te denken valt aan 
de Loaters apotheek en de Loatersklok. Maar de mooiste wagens 
werden vanaf 1992 gebouwd toen Joop en Elly Burgers in de buurt 
kwamen wonen. Met hun zonen John en Fred en enkelen van hun 
vriendengroep werden o.a. de wagens Één Europa met de ECU, 
Ron’s Honeymoonquiz en De Flintstones gebouwd. De bekendste 
Loater in toen nog Winssen (later Oelewaal) was ongetwijfeld Geert 
Wattenberg. Geert die drie jaar tot Loatersprins werd benoemd en

 elk jaar een ‘grotere’ prinsencape kreeg. Elk jaar naaide Els Megens 
er een strookje stof aan. Ook legendarische optredens hebben we 
in het Hol mogen aanschouwen zoals orkest De Floaters o.l.v. Jan 
van Eck op de piano, Huib Beijer en Liesbeth van Deijzen als ‘pater 
Hubertus en zijn Liesje’, De Loaterssneetjes, en Bas v.d. Aa als 
‘Normaal’. We hebben zelfs een gastoptreden van Jantje Koopmans 
met Rode Rozen gehad. De oplettende kijker zag natuurlijk dat het 
niemand minder was dan Ton Megens alias d’n Broaierd. Toen we 
rond 1999 het Loatershol moesten ontmantelen en we geen ver-
vangend onderkomen konden vinden, hebben we destijds besloten 
om tijdelijk de stekker eruit te trekken en te wachten op mogelijk 
nieuwe initiatieven. En die kwamen tien jaar later in de vorm van 
een verzoek van Jos en Dorien Grisèl, Frank Wattenberg en Thijs 
Stevens die het als nieuwe buurtbewoners wel een goed idee vonden 
om de buurt nieuw leven in te blazen. Toenmalige oud-Loaters 

Ton en Liesbeth van Deijzen, Harry en 
Mariet Burgers en Harrie en Jannie v.d. 
Aa hadden hier wel oren naar. Maar dan 
wel met andere activiteiten dan voor-
heen. Was vroeger carnaval de hoofd-
zaak, nu zijn dat leuke bezigheden en 
gezellige samenkomsten met alle buren 
die hieraan mee willen doen. Alles op 
vrijwillige basis. Contributie hebben 
we niet, en om de kosten enigszins te 
dekken gaat Harry Burgers elk half jaar 
met de Loaters-lotto langs de deur. 
Komt er op een aantrekkelijke manier 
toch nog een leuk centje in de pot. 
Dus de nieuwe Loaters zijn weer volop 
actief en dit hopen we ook de komende 
jaren zo voort te zetten. Het 50-jarig 
jubileum hebben we op 24 september 
jl. op bescheiden wijze gevierd met de 
jaarlijkse burendag.       

Ton van Deijzen

om de kosten enigszins te dekken gaat Harry 
Burgers elk half jaar met de Loaters-lotto 

langs de deur

Bloemschikken
In oktober starten we weer met een nieuwe serie workshops 
bloemsierkunst in De Paulus in Winssen. Dit is in de 4e week van de 
maand en begint om 19.30 uur; om ongeveer 21.30 uur zijn we klaar. 
Het gaat om vier lessen. De kosten daarvoor zijn in totaal € 80,00. 
Op de donderdagavond zijn er nog enkele plaatsen vrij. Vind je het 
leuk om met ons mee te doen?
Neem dan contact op met Marjolein Roelofs, tel. 0643164399, of via 
e-mail marjolein.roelofs@gmail.com , of Trudy Teunissen, tel. 
0619299692, e-mail trudyteunissen@ziggo.nl.
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Aankoop boerderij van ‘de Melskes’
In De Cirkel van de maand maart 2022 hebben we 
gevraagd wie ons meer zou kunnen vertellen over de 
foto van een T-boerderij. Henk Engelen bracht ons op 
het juiste spoor. Het was het huis van ‘de Melskes’ dat in 
verval raakte en later door Huub en Adelheid Kortekaas 
werd gekocht. Adelheid doet hieronder uit de doeken hoe 
de aankoop van die boerderij verliep. 

Sinds 1964 woonden Huub 
en ik met onze 2 kinderen, 
Femmigje en Tjebbe, op de 
door ons prachtig geres-
taureerde T-boerderij aan 
de Van Heemstraweg 30-32 
in Afferden. Deze boerderij 
is nu tot ons verdriet weer 

terug in staat van verval. Al enige tijd hield ik het oude 
vervallen boerderijtje van de Melskes in de hoek van 
Winssen in het vizier omdat ik het plekje zo leuk vond. 
Maar ook omdat ik ons huis aan de drukke Van Heemst-
raweg voor onze kinderen, heen en weer naar school en 
op en neer naar vriendjes, als behoorlijk eng ervoer. 

Over de twee vrijgezellen van de Melskes en hun derde 
ooit getrouwde broer hadden we al veel gehoord. Volgens 
de verhalen liepen de kippen rond in de kamer en dom-
melden de drie oudjes, ergens in de leeftijd van 90, vaker 
in bij de kachel. Ze hadden op zekere dag niet door dat 
een van hen al uren dood tussen hen in zat. Enfin, nadat 
ze alle drie overleden waren reed ik enige tijd later op een 
avond in 1964 op  intuïtie richting Nijmegen naar een 
adres in een volksbuurt waar naar zeggen van mensen uit 
ons dorp Winssen een neef tevens erfgenaam woonde. 
Ik belde aan en een dame deed open. Ik stelde me voor 
en vroeg haar of het klopte dat hier de erfgenaam van 
het boerderijtje in Winssen woonde. Ze bevestigde dit in 
Nimweegs dialect en toen zei ik heel direct ook in Nim-

weegs dialect (daar ik in Nijmegen geboren en getogen 
ben) dat ik het heel graag wilde kopen. Immers de plek 
waar we nu woonden vond ik doodeng voor de kinderen 
in verband met het drukke 
verkeer. Ze antwoordde 
dat ik net te laat was want 
er had al iemand een bod 
uitgebracht. Spontaan 
vroeg ik hoeveel dat was. 
Ze riep naar achteren want 
we stonden nog steeds 
in de deuropening: “Héé 
Jan, wat hebben ze voor de 
Melskes geboden?” Jan riep vanuit de huiskamer: “80.000 
gulden!” Direct daarop riep ik “Nou, dan bied ik 81.000. 
En kunnen we dan meteen tekenen?” Jan slofte naar de 
voordeur. Ik had inmiddels mijn paspoort uit m’n tas 
gevist. Op het tafeltje in het piepkleine halletje tekenden 
we het voorlopig koopcontract. Ik ben nooit in hun kamer 
geweest. Later ontmoetten we elkaar weer bij notaris 
Libourel.

Thuis aangekomen vertelde ik Huub dat ik het boerde-
rijtje van de Melskes had gekocht want hij wist helemaal 
niet dat ik daar mijn zinnen op had gezet. Tot mijn grote 
verbazing en verrassing vertelde hij schaterend dat dat 
dan prachtig uitkwam want een uur terug was hij gebeld 
door de Landbouw Hogeschool Wageningen. Zij wilden 
onze grote cortenstalen plant  kopen voor 80.000 gulden. 
Hoe mooi kan het leven zijn!    

Adelheid Kortekaas

Verbonden door licht
Zoals op meerdere plaatsen in ons land wordt er ook 
in Winssen de mogelijkheid geboden om onze dierba-
re overledenen, die waar ook ter wereld begraven of 
gecremeerd zijn, in de eigen omgeving te herdenken. 
U wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Dit 
door middel van diverse rituelen waarbij saamhorig-
heid, warmte en licht centraal staan.

Het eerste ritueel is: Hemelse Post waarbij een 
zelfgeschreven briefje in een kokertje wordt gedaan 
en in een vuurkorf wordt geworpen. De geschreven 
boodschap stijgt als het ware op met de rook. De tekst 
kunt u thuis alvast op een stukje papier van 6 bij 10 
cm schrijven. Het kokertje wordt u door de organisatie 
aangereikt bij de vuurkorf.

Een volgend ritueel is Zee 
van Licht. Deze ontstaat 
door de waxinelichtjes, 
die u krijgt bij de ingang 
van het kerkhof, op een 
tafel te zetten bij de oude 
toren. 

De bijeenkomst vindt 
plaats op zaterdag 5 
november bij de muziekkoepel en begint om 18.30 
uur. Vervolgens gaat men naar het sfeervol verlichte 
kerkhof. Muzikale medewerking wordt verleend door 
een zangeres en Koninklijke fanfare ULTO.    

“ Ze hadden op zekere dag niet door dat een 
van hen al uren dood tussen hen in zat ” 
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Ledenadministratie
Als er iets wijzigt in uw situatie of u 
gaat verhuizen, geeft u dit dan s.v.p. 
schriftelijk door aan Hans Spits, 
Schoolpad 24, 6644 CP Ewijk of via 
e-mail: ledenbeheer@seniorenewijk.nl 
Dit om vergissingen te voorkomen.

Maandag
13:30-17:00
Biljarten
‘t Hart

13:30-17:00
Vrij kaarten
‘t Hart

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

14:00-16:00
Workshop tekenen
‘t Hart

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

Wekelijkse activiteiten / Agenda

13:30-17:00
Prijsrikken
‘t Hart

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

12:30-13:30
Eetpunt
‘t Hart 

13 en 27 oktober
13.30 – 17.00 UUR

Fietsen 
vanaf ’t Hart

21 oktober
14.00 – 17.00 UUR

Vrijwilligersavond
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26 november
Sinterklaasmiddag
nadere informatie volgt

Bingo in MFA ’t Hart
Zoals in de vorige Cirkel vermeld, 
zal er één keer per maand een bingo 
gehouden worden in MFA ’t Hart in 
Ewijk. De data zijn als volgt (allemaal 
op vrijdag):
In 2022: 23 september, 28 oktober, 25 
november, 16 december
In 2023: 27 januari, 24 februari, 24 
maart, 28 april, 26 mei, 23 juni
Om 13.30 uur is de zaal open en de 
bingo begint om 14.00 uur.
Zie voor de spelregels en de prijzen de 
vorige Cirkel.

Prijs per consumptie: € 2,50. Dit geldt 
voor alle consumpties. Deelnemers kunnen 
consumptiebonnen kopen.
Het is niet toegestaan om eigen meege-
brachte etenswaren en/of dranken te eten of 
te drinken in MFA ‘t Hart.

Prijsrikken 2022-2023
Dames en heren rikkers, het is de bedoeling dat we weer begin-
nen met prijsrikken op woensdag 12 oktober 2022. We hopen 
weer op een goede deelname. Nieuwelingen die graag eens 
komen kijken of een keer mee willen doen, zijn van harte wel-
kom. We beginnen om 13.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Inleg 
is € 2,50 per vier weken en er is elke week een prijsje.

Groet, 
Jan Brants

Oproep van Volksdansgroep Brigida
• Zet je graag je beste beentje voor?
• Ben je op zoek naar ontspanning?
• Wil je meer bewegen?
• Houd je van muziek?
• Vind je het leuk om andere mensen te ontmoeten in een 

leuke en gezellige sfeer?

Kom dan bij ons een dansje maken! 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze gemengde Volksdansgroep 
Brigida.
Wij dansen iedere dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur in MFA ’t Hart, 
Den Elt 17 in Ewijk.
Voor meer info kun je contact opnemen met Mien Lamers, 
telefoonnr. 0487-522 213 of 06-1247 0680.

Hopelijk tot ziens op een van de komende dinsdagavonden!
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Rondeel in Ewijk
Voor veel mensen uit de omgeving zal het Rondeel aan de 
Elsenpas bekend zijn. O, ja, dat bijzondere ronde pluimvee-
bedrijf net voorbij de bocht waar die lekkere eieren vandaan 
komen. Inderdaad, dat is het Rondeel. Sinds maart 2012 
staat het er. 
Jan en Heleen van Wijk zijn vanaf het begin actief betrok-
ken geweest bij de bouw van Rondeel Ewijk. En het is niet 
zomaar een pluimveebedrijf.

Van harte welkom
Onder gewone omstandigheden is iedereen weer van harte 
welkom op het Rondeel maar vanwege de dreigende vogel-
griep spreken Arno Spin en ik Heleen buiten het bedrijf. Er 
zijn hier 10 groepen van maximaal 3.600 leghennen, totaal 
dus 36.000 leghennen.
Met veel enthousiasme legt ze uit dat destijds samen met 
de universiteit van Wageningen een concept ontwikkeld is 
voor een duurzame legpluimveehouderij. In dit concept is 
een aantal dingen van belang.

Natuurlijk gedrag 
In de bedrijfsvoering  wordt uitgegaan van de behoefte 
van de kip. Dat betekent dat de kippen hier kunnen leven 
zoals ze dat van nature doen. Een kip is, zoals veel dieren, 
een gewoontedier. De kip houdt van regelmaat, voorspel-
baarheid, op tijd rondscharrelen, rust en het liefst weinig 
veranderingen. Zo begint de dag van de kippen om 06.15 
uur. In de zomer is dat een vrij natuurlijke tijd, in de winter 
gaan de lampen in het rondeel aan. Om 22.15 uur wordt 
het licht gedimd en gaan de kippen op stok. Licht is erg 
belangrijk voor kippen. Overdag krijgen de kippen vijf keren 
te eten op gezette tijden. Drinken kunnen ze de hele dag. Ze 
kunnen de hele dag door rondscharrelen in het dagverblijf 
waarnaast een bosrand is aangelegd met hoogteverschillen 
en stoffige stukken. Daar vinden ze graankorrels die er 
gestrooid zijn en kunnen ze een stofbad nemen. 
De kippen kunnen hun eieren leggen in legnestjes in de 
stal. Deze zijn open van 05.45 uur tot 16.00 uur. Wist u dat 
een kip er ruim 25 uur over doet om een ei te maken?
Jan controleert dagelijks of de kippen de eieren in de 
legnestjes leggen en niet daarbuiten. Anders kunnen deze 
gewoontedieren daar snel een gewoonte van maken en dat 
is niet de bedoeling.

Diervriendelijk
Maatschappelijk gezien is het inmiddels gewoon dat dieren 
op een diervriendelijke manier gehouden worden en dat de 
dieren het naar de zin hebben.
In het Rondeel begint dat al voordat het kuiken uit het ei 
komt. Dan is al onderzocht of het een hen is. Die bevruchte 
eieren gaan naar het opfokbedrijf waar de eieren uitkomen 
in de stal en waar ze daarna 17 weken verblijven. Dat scheelt 
in transportkosten en is diervriendelijker.

Na 17 weken gaan de jonge hennen naar het Rondeel.  Ze 
leren dan waar ze kunnen rondscharrelen, waar en wanneer 
het voer er is, waar ze op stok moeten en waar ze hun ei 
kunnen leggen. Na een week of 20 gaan de kippen aan de 
leg.
Jan en Heleen hebben veel zorg voor de dieren. Dat spreekt 
uit de vele certificeringen die het Rondeel heeft. Het komt 
ook tot uiting in de uitgebalanceerde voeding die de kippen 
krijgen. Dit in samenwerking met een voedseladviseur. 
De dierenarts is een geregeld geziene gast op het bedrijf. 
Samen met Jan loopt hij de dierenverblijven door, bekijkt 
de dieren en onderzoekt de dieren die er niet tiptop uitzien. 
Kippen worden preventief onderzocht en gemonitord. Er 
worden monsters genomen in het belang van de voedsel-
veiligheid en de leefomgeving wordt scherp in de gaten 
gehouden. Kortom: veel aandacht ter voorkoming van 
narigheid.

Milieuvriendelijk
In de dierenverblijven heerst een optimaal leefklimaat 
voor de kippen. Overdag is het binnen- buitenklimaat 
hetzelfde. In de nacht houden Jan en Heleen het klimaat in 
de verblijven kunstmatig op peil met een warmtewisselaar. 
Daarnaast is er een natuurlijke ventilatie.
De warme lucht wordt over de verzamelde mest geblazen 
waardoor de mest droog van het bedrijf gaat. 
Bij gevogelte kan bloedluis voorkomen. Vroeger werd dit 
bestreden met een bestrijdingsmiddel. Bij het Rondeel 
hebben de kippen speciaal ontwikkelde zitstokken waar 
bloedluis van wegblijft.

Trots
Met trots vertelt Heleen dat alles van het Rondeel 
traceerbaar is. Ieder ei is gecodeerd en zelfs de foodinkt 
is traceerbaar. Ook de eierverpakkingen zijn vanaf de 
oorsprong herleidbaar. Van heinde en ver uit allerlei landen 
zijn er de afgelopen jaren mensen komen kijken vanwege de 
innovatieve manier van werken.

Het is te hopen dat de dreigende vogelgriep snel voorbij is, 
dan kan iedereen dit mooie bedrijf weer met eigen ogen 
gaan zien.

Toon van Wezel

Een kip is, zoals veel dieren, een 
gewoontedier
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Bestuursmededeling
Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat met 
ingang van 19 september 2022 Toon van Wezel door 
het bestuur van de Vereniging van Senioren Ewijk 
unaniem gekozen is tot voorzitter van onze mooie 
vereniging.

Toon, van harte gefeliciteerd en wij wensen je veel 
succes en vooral ook veel plezier in deze functie. 

Creatief
De natuur biedt veel moois waaruit een ieder inspiratie 
kan halen om zelf met die mooie takken, bessen, bladeren 
en bloemen creatief aan de slag te gaan. Daar willen wij, 
samen met u, mee aan de slag gaan. In 2 blokken van 3 
bijeenkomsten waarin u kunt werken met materiaal uit 
de natuur.

Het eerste blok van 3 bijeenkom-
sten: Wildpluk versiering
Wat dacht u van een herfstkrans 
maken van vers afgevallen 
bladeren van de esdoorn, sierpeer, 
eikenblad, bessen en rozenbottels. 
Van een tafelstuk met Kerst van 
alles wat de natuur in die tijd te 

bieden heeft of een festoen gemaakt van wilde bloemen 
rond de zonnewende.

We starten vrijdagochtend 21 oktober van 10-12 uur in 
het Dijkmagazijn, met het onderdeel wildpluk versiering: 
het maken van de herfstkrans van vers afgevallen blad, 
bessen en rozenbottels. De workshop wordt gegeven door 
Thea Vissers uit Druten. Wij 

vragen u voor de wildpluk versiering zelf alvast materiaal 
in uw omgeving te zoeken.

Het maximum aantal deelnemers is 15..
Eigen bijdrage € 25,-- per deelnemer voor 3 bijeenkom-
sten inclusief materialen en koffie/thee.

Bent u geïnteresseerd en wilt u met de natuur creatief 
aan de slag. Meldt u aan
Want het mooiste is toch, dat je samen in de natuur bent 
en deze bewondert!

Het tweede blok van drie bijeenkomsten: Boetseren
We halen klei uit de uiterwaarden en daarmee gaan we 
de eerste keer een bloem (lieveling) boetseren de tweede 
keer een vogel en daarna een steen bewerken met beitel 
en vijl.

Kijk op de website wanneer we hiermee starten.
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Wandelend Wijzer
Gaat u wel eens een eindje wandelen, een stukje lopen, of 
een frisse neus halen? U zult dan ook wel eens een mooie 
plant, struikje of bloemen hebben zien staan waarbij u 
zich afvroeg wat het is. Misschien ook wel eens geroken 
aan een kruidig blad of een bloem en je afgevraagd of 
ze eetbaar zijn en of bepaalde planten als kruiden te 
gebruiken zijn. Ook best wel handig om te weten welke 
plant- en boomsoorten giftig zijn want dan moeten we 
daar in ieder geval van afblijven.

Bent u al wat nieuwsgieriger geworden? 
We wandelen in een ontspannen tempo. 
We nemen de tijd voor die planten, strui-
ken, bomen en bloemen die interessant 
zijn waardoor de afstand doorgaans niet 
langer zal zijn dan 4 km.

De wandeling kan in de uiterwaarden zijn maar ook op 
andere plaatsen in onze gemeente. Het buiten en samen 
zijn is belangrijk bij deze activiteit maar voorafgaand aan 
de wandeling vertellen en brengen deskundige begelei-
ders ook in beeld wat we zoal tegen kunnen komen.

De bijeenkomsten zijn in beginsel 1 keer per 14 dagen 
op donderdagmorgen en We starten om 10.00u in het 
Dijkmagazijn met uitleg over bomen en boomsoorten en 

gaan daarna op pad.
Rond 12.00u zijn we terug en sluiten af 
met een lekker broodje en erwtensoep.
duren ongeveer 2,5 uur. In het voorjaar 
(start april) 3 bijeenkomsten, in de herfst 
2 bijeenkomsten, in de winter (december) 
1 bijeenkomst. Meer informatie over de 
inhoud op de websites.

Namens het bestuur,
Klaas Vos,
penningmeester VvSE
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Donderdag  
09:30-11:30 Schilderen
  De Lèghe Polder
10:00-11:30 Fit-hockey
  De Schoenaker
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder
13:00-15:00 Italiaans 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

5 Okt
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 1
De Lèghe Polder

6 Okt
13:30-15:30
Cursus borduren
De Lèghe Polder

7 Okt
13:30-16:00
Bowlen 
Ol Round

10 Okt
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 3
De Lèghe Polder

11 Okt
19:00-20:00
Basketbal Old Stars
De Lèghe Polder

12 Okt
10:00-12:00
Bloemschikken
De Lèghe Polder
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 2
De Lèghe Polder
13:00-15:00
Bloemschikken
De Lèghe Polder

14 Okt
13:30-16:30
Fotoclub De Positieven
De Lèghe Polder

18 Okt
19:00-20:00
Basketbal Old Stars
De Lèghe Polder

19 Okt
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 1
De Lèghe Polder

20 Okt
13:30-15:30
Cursus borduren
De Lèghe Polder

21 Okt
10:00-12:00
Wildpluk versiering (Groen 
ontmoeten)
Dijkmagazijn

24 Okt
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 3
De Lèghe Polder

26 Okt
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 2
De Lèghe Polder

28 Okt
14:00-16:00
Klimaatexcursie (Groen 
Ontmoeten)
Dijkmagazijn
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Onze penningmeester Mary van Oort 
wil graag een andere functie in het 
bestuur gaan vervullen die zich meer 
richt op de coördinatie en organisatie 
van onze activiteiten. We zoeken 
daarom:

Bestuurslid penningmeester

Bij voorkeur kennis van en ervaring 
met financiële vraagstukken;
Deelname aan de maandelijkse 
bestuursvergaderingen en algemene 
vergadering
Het opstellen van de begroting overleg 
met de coördinatoren, activiteitenlei-
ders en bestuur;
Het verzorgen van de automatische 
incasso voor de jaarlijkse contributie en 

deelname aan activiteiten;
Overleg met bureau Kalo over de 
financiële administratie. De financiële 
administratie wordt verzorgd door 
bureau Kalo;
Aanvragen van subsidies o.a. bij de 
gemeente Beuningen;
Overleg met Bureau Kalo over de 
kwartaalcijfers en de jaarrekening;
Het geven van toelichting op de jaarre-
kening aan de controle commissie;

Interesse, neem contact op met de voorzitter 
Frans Peperzak, 06 – 53649428 of  “voor-
zitter@seniorenbeuningen.nl” voorzitter@
seniorenbeuningen.nl

Het bestuur

Wij verwelkomen de volgende nieuwe 
leden augustus en september 2022: 

Augustus:
De heer N.C.T.M. Veenman
Mevrouw T.C.A. Hinkofer
Mevrouw I. Molleman
Mevrouw L.G.C. Wanders-Peters
Mevrouw J.M.L. Martinus-Claus

September:
Mevrouw P.A.M. Janssen-Janssen
De heer A.M. Bergers
Mevrouw I.H.A.A. Bergers-Tromp

Onderstaande leden zijn ons helaas 
ontvallen:

Mevrouw T.D.B. Nieuwenhuis-van 
Otterle

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 Mieke 
van den Dobbelsteen, Ledenadministratie 
VvSB, tel.06-22581647 of via mail: 
ledenadmin@seniorenbeuningen.nl

80/90-jarigen 1 
augustus t/m 30 
september 2022

Mevr. J.C. Camp-
bell-Johnson 

04-08-1942
Mevr. J.M. Toussaint-van 
Ewijk

06-08-1932
Mevr. N. Croonen-van 
Brandwijk

02-09-1942
Mevr. B.H. Schrievers- 
van de Tillaart

05-09-1942
Mevr. W.A.M. Opsteeg- 
Oerlemans

07-09-1932
Hr. H.G. de Bruyne

09-09-1942
Mevr. J.L. Geurts- de 
Groot

11-09-1932
Mevr. H.M.G. Hek- ter 
Elst

17-09-1942
Mevr. E.W. Cillessen- 
Willems

28-09-1942
Mevr. G.T. Philipsen- de 
Vos

29-09-1942
Hr. J.H.M. Dinnissen

30-09-1942

DSO: Digitaal Steunpunt Ouderen
Onze dienstverlening is niet bedoeld 
om les te geven in het gebruik van deze 
apparatuur. Daarvoor kunt u terecht bij 
de Bieb of het Nationaal Ouderenfonds.
We gaan ons bezinnen over deze vorm 
van dienstverlening. Het afgelopen 
halfjaar is gebleken dat de animo 
hiervoor sterk is afgenomen. Sommige 
vrijdagmiddagen kwam er geen enkele 
bezoeker. 

We hopen een modus te vinden die 
meer past bij uw vragen. 
Wij willen daarom een enquète houden 

om uw wensen te inventariseren.
U hoort van ons!

Het DSO-team: 

Hans van Beek 
Douwe Bangma
Albert Burgers 

Oproep

Dienstverlening VvSB Omgaan met de 
computer

We hopen een modus te 
vinden die meer past bij uw 

vragen

Start zomerfestival 
met fietstocht langs 
alle dorpen

Bij De Lèghe Polder 
werden alle fietsers 
verrast met een aardige 
attentie, ons aangebo-
den door Diny en José 
van De Lèghe Polder.
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  Op de uitkijk...
         ...onbegrijpelijk

Gaan we weer bingo spelen?
Van één van de leden van onze vereniging kregen 
we een brief met het verzoek om weer met bingo te 
starten. 
Zij schrijft: “Van veel senioren heb ik vernomen dat 
het zo ontzettend jammer is dat er geen bingo in 
Beuningen is. De animo was altijd groot. Langs deze 
weg wil ik laten weten dat het heel fijn zou zijn als we 
weer kunnen starten.“

Het bestuur juicht het altijd toe dat er voorstellen 
voor activiteiten komen. We willen daar graag aan

meewerken. Maar we zijn in het bestuur met te 
weinig mensen om alle activiteiten als bestuur te 
organiseren en dat is ook voor bingo het geval. Als 
het klopt wat mevrouw schrijft dan is er voldoende 
animo om te spelen. Maar er moet dus ook een groep 
vrijwilligers zijn om het te organiseren. 
 
Meld u dus aan voor het organiseren van bingo bij de VvSB. 
Het zou leuk zijn als het zou lukken. Aanmelden kan via 
e-mail: secretariaat@seniorenbeuningen.nl .

Het bestuur

Heeft u dit bericht in de vakantieperiode ook in de 
krant gelezen? 
Het is gelukt: de ruimtetelescoop James Webb 
(JWST) werkt en de eerste vier officiële foto’s zijn 
met de wereld gedeeld. Hierop staan extreem verre 
sterrenstelsels: van een aantal sterrenstelsels heeft 
het licht er maar liefst 13 miljard jaar over gedaan om 
naar de aarde te reizen. Dat betekent dat het licht dat 
de telescoop vastlegde niet lang na het ontstaan van 
het heelal door deze sterrenstelsels verzonden werd. 
Ik heb de zin wel drie keer gelezen om de betekenis 
tot mij te laten doordingen. 13.000.000.000 jaar! Zo 
dicht waren we als mensen nog nooit bij de geboorte 
van het heelal, de oerknal. Er stond een kleurenfoto 
bij en laat duizenden sterrenstelsels zien. De groot-
heid van het heelal is voor mij onbegrijpelijk. En het 
dijt volgens de sterrenkundigen nog steeds uit.

Astronauten hebben het voorrecht gehad vanuit de 
ruimte naar de aarde te kunnen kijken. Het blijkt een 
verbluffende en ontzagwekkende ervaring die alle 
astronauten met elkaar delen. Slechts weinigen van 
ons hebben ooit in een ruimteschip gezeten. Maar wij 
kunnen ons hun ontzagwekkende ervaring misschien 
wel indenken zonder de aarde in zijn geheel gezien 
te hebben van veraf. De aarde  lijkt dan immers een 
kwetsbaar eindig blauw bolletje, gevaarlijk scheef 
hangend in de donkere ruimte, omstraald door een 
ragfijne sluier van licht. Op duizenden kilometers 

afstand is  onze planeet zo klein en fragiel.
Wubbo Ockels schreef: “Je beseft opeens dat de hele 
mensheid op een klein laagje woont op de top van 
een rots. Je realiseert je hoe gemakkelijk wij ten 
onder gaan in die oneindige ruimte. Je beseft dat 
onze planeet maar heel klein is. Je kunt er in ruim 
90 minuten omheen vliegen. Met slechts een of twee 
uitzonderingen zijn er geen echte grenzen tussen 
landen. Je ziet een aaneengesloten stuk land en veel 
water. Je begrijpt meteen dat alles wat er aan de ene 
kant van de aarde gebeurt, gevolgen heeft voor de 
andere kant. Het gaf me een gevoel van verbonden-
heid - dat we allemaal verbonden zijn met elkaar.”
Astronauten die in de ruimte hebben gereisd blijken 
fundamenteel te zijn veranderd. Zij gaan zich inzet-
ten voor duurzaamheid of voor wereldvrede.

Ik legde de krant neer en dacht: “Waar zijn we als 
mensen toch mee bezig?” Crisis over stikstof, boeren 
in opstand, waterkwaliteit, droogte, vluchtelingen, 
macht en onmacht, conflicten en oorlog, arm en 
rijk. Te veel om op te noemen. Onbegrijpelijk als 
we ons indenken dat we als mensheid in het heelal 
niets voorstellen. Misschien moeten alle politici een 
ruimtereis maken voor ze gaan regeren. Ik weet het, 
het is een utopie, een wensdroom.

Willem Waalmaes
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Een rondje door de Schoolstraat in de jaren 50/60, deel 2.
Het huis waar vroeger een meester woonde, wie is niet bekend.
Er woonde ook een huishoudster genaamd Kee de Meester omdat zij 
bij een meester diende. In werkelijkheid heette ze Kee Loermans.
Het verhaal dat de schrijver dezes van zijn moeder heeft gehoord, 
was het volgende.

Paardenkarren  reden er in die tijd best veel, en de paarden  moes-
ten soms ook hun behoefte doen.
Kee schepte dat op, liet het drogen en stookte dat op in de kachel.
Haar broer was Jan Loermans (Jan de Kiets), hij was een apart figuur 
in het dorpsleven.

Schrijven en lezen kon hij niet maar hij kwam toch wel aan zijn kost.
Volgens zeggen “kon hij niks anders laten liggen dan heet ijzer en 
molensteen’’. De inwoners van Beuningen hadden meestal wel een 
bijnaam, niet te verwarren met een scheldnaam.
Later woonde hier de Frans de Swart die samen met zijn vrouw en 
kinderen tenten verhuurde. Zij verzorgden ook feesten en partijen.

Hier woonde Nol Daanen met zijn vrouw Annie van Kempen. Nol 
had een schildersbedrijf en zijn vrouw en kinderen hielpen in de 
winkel daar waar dat nodig was. De winkel is nog net een stukje te 
zien links op de foto.

Op het huis hangt een bordje “Brandmelding”, niet meer te zien op 
deze foto. In die tijd had lang niet iedereen een telefoon, dan ging je 
zo snel mogelijk op je fiets hier naartoe en meldde de brand. Op de 
oude jongensschool stond een sirene die dan in werking werd gezet.

De vader van Nol was Kloas de smid, een smid van zijn vak, prima 
vakman en een graag gezien persoon. Hij had rechts om de hoek, 
aan de Molenstraat, zijn werkplaats.

Dit was deel 2 van het rondje door de Schoolstraat. Voor sommigen 
van u misschien  herkenbaar, voor anderen een leuk stukje geschie-
denis.

Tot de volgende keer!
Cor Engelen, 
Beheerder Website Oud Beuningen.
www.oudbeuningen.nl

“hij kon niks anders laten 
liggen dan heet ijzer en 

molensteen’’.

“In die tijd had bijna  
niemand een telefoon’’.
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OldStars basketbal( in Beuningen)
Basketbalvereniging Challenge is een in 1983 opgerichte 
Beuningse sportvereniging en heeft de ambitie om voor iedere 
leeftijdscategorie basketbal aan de Beuningse gemeenschap te 
bieden. Nadat het de basketbalvereniging jarenlang niet voor de 
wind ging, heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers er een paar 
seizoenen geleden de schouders onder gezet. De vereniging moest 
weer van onder af aan opgebouwd worden want het enige jeugdteam 
dat er was, bestond uit zulke uiteenlopende leeftijden dat basketbal 
voor de jeugdleden niet leuk meer was. Met bloed, zweet en tranen 
hebben zij er voor gezorgd dat de basketbalsport in Beuningen 
weer groeit. En ook al staat het niet zwart-op-wit, Challenge zal 
procentueel gezien de hardst groeiende sportvereniging in de 
gemeente Beuningen zijn! Want we zijn in een paar jaar tijd van 65 
naar 130(!) leden gegroeid.

Zoals geschreven groeit de vereniging hard aan de onderkant en is 
het de verwachting dat in de komende jaren basketbal aangeboden 
kan worden voor alle jeugdcategorieën in de gemeente. Tijd dus 
om naar de andere kant te kijken, de bovenkant, want na de 
recreantenteams (waar volwassenen tot een leeftijd van 50-55 jaar 
basketballen) is er geen basketbal meer. Daar wil Challenge veran-
dering in gaan brengen door het opstarten van een groep OldStars 
basketballers voor 50-plussers.

OldStars basketbal.
OldStars basketbal is een discipline binnen het basketbal, gericht op 
senioren. Er zijn daarom ook enkele specifieke spelregels opgesteld: 
zo mag er niet gerend en gesprongen worden en houd je afstand bij 
het verdedigen. Het is toegankelijk voor iedereen vanaf 50 jaar, ook 
al heb je nog nooit gebasketbald.

Fotopuzzel op de dijk verlengd tot 25 
oktober
Voor fervente wandelaars, puzzelaars en vakantiethuisblijver 
organiseert Het Dijkmagazijn deze zomer een fotokwis. In het 
centrum van Beuningen en op de dijk zijn 30 foto’s genomen. De 
vraag is om aan te geven waar die foto’s genomen zijn. De kwis is 
één van de vele jubileumactiviteiten van Het Dijkmagazijn dat 25 
jaar bestaat. De inleverdatum is verlengd naar 25 oktober

Voor jong en oud is het een kwestie van goed kijken en zoeken om 
de details te vinden op de route. Het gaat om vaste onderwerpen die 
niet afhankelijk zijn van weer of seizoen. De foto’s staan door elkaar 
en ook wie niet alles heeft kunnen terugvinden maakt kans. Onder 
de goede inzendingen worden prijzen verloot. De eerste prijs is een 
begeleide excursie door de uiterwaarden met koffie en appeltaart 
toe voor 18 personen. Het boekje met foto’s is te downloaden 
vanaf de site www.dijkmagazijnbeuningen.nl of op te halen bij 
Het Dijkmagazijn, Leghe Polder en Molenhuis (zolang de voorraad 
strekt). Inleveren kan tot 25 oktober bij Het Dijkmagazijn, Dijk 41, 
Beuningen.

Proeftrainingen in oktober.
In oktober van dit jaar worden er twee 
proeftrainingen georganiseerd. De 
trainingen zullen op dinsdag 11 en 
dinsdag 18 oktober plaatsvinden in 
dorpshuis De Lèghe Polder, van 19.00 
uur tot 20.00 uur. We beschouwen deze 
proeftrainingen als een soort behoefte-
peiling en daarom is deelname hieraan 
gratis! De trainingen worden verzorgd 
door een trainer die ervaring heeft 
met het geven van OldStars basketbal. 
Heb je interesse om deel te nemen aan 
één van of allebei de trainingen, geef 
je dan op door een mail te sturen naar 
communicatie@challengebeuningen.
nl of bel met 06-14314232 (Chiel van 
Haaren).
Het vervolg.

De ambitie is om na de herfstvakantie 
de OldStars-trainingen door te zetten 
in De Lèghe Polder, op dezelfde dag en 
hetzelfde tijdstip. Er zijn daarbij nog 
wel enige uitdagingen en onduidelijk-
heden. Zo moet er nog een contributie-
bedrag worden vastgesteld en zal er nog 
een trainer moeten worden gevonden 
die structureel het OldStars basketbal 
wil gaan begeleiden. 

SOMS
Soms heerst vreugde

warme blijheid
dan weer angsten

zorg en pijn
soms gevangen

dan weer vrijheid
licht en donker

mens zijn

Wieke Mulier, actrice.
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Het pensioenfonds kan je gewoon in de kou laten staan!

Klaverjasclub Ooigraaf
Hallo leden van de VvSB,
In april 2021 zijn wij vanuit Drenthe verhuisd naar Beuningen, en 
één van de zaken die ons vrij snel opviel, was dat we nergens in 
Beuningen of Ewijk gezellig een avondje konden klaverjassen.
Corona heeft een en ander vertraagd maar wij willen proberen om 
daar nu toch verandering in te gaan brengen.
Na overleg met voetbalvereniging Beuningse Boys en de VvSB 
(Vereniging van Senioren Beuningen) gaan wij een klaverjascom-
petitie opstarten.

Vanaf dinsdag 4 oktober kunnen wij wekelijks om 20.00 uur 
terecht in de kantine van Beuningse Boys.
Er zal Amsterdams worden gekaart (slag van je maat hoeft u niet 
af te troeven) en we spelen 4 potjes van 12. Ieder potje wordt er 
opnieuw geloot met wie u aan tafel zit.
Hoewel we in competitieverband zullen kaarten, van oktober t/m 
april, kunt u ook gewoon een avondje meedoen voor de dagprij-
zen.
Het inschrijfgeld per avond is € 3,00.
Is uw belangstelling gewekt dan horen wij dit graag op telefoon-
nummer 06-23009221. 

U kunt ons ook mailen: KlaverjasclubOoigraaf@hotmail.com .
En we zitten al op Facebook: Klaverjasclub Ooigraaf.
Wij hopen u binnenkort te ontmoeten!

Diny en Alex Zijlstra

In de Gelderlander van enige tijd geleden stond een artikel van een 
waargebeurd verhaal uit een notarispraktijk. De inhoud/strekking 
hiervan willen wij u niet onthouden! 
Een echtpaar was jaren gelukkig geweest, nooit getrouwd want dat 
was burgerlijk. Ze hadden wel een samenlevingsovereenkomst en 
een testament voor als een van beiden zou overlijden. Op een zeker 
moment overlijdt de man en krijgt ze van zijn pensioenfonds te 
horen dat zij hun samenlevingscontract niet erkennen en dat ze dus 
geen aanspraak kan maken op zijn pensioen! Dit voelt wel als een 
schop na. Het stel heeft 34 jaar samengeleefd en ze hebben keurig 
pensioenpremie betaald en dan wordt je relatie niet erkend!!  

De pensioenfondsen hanteren allemaal hun eigen, afwijkende 
regels. Het zijn vaak taaie en bureaucratische clubs, die hun eigen 
reglementen als heilig beschouwen en wie daar buiten valt heeft 
gewoon pech.

Dit betekent niet dat u, mocht u in deze situatie zitten, alsnog zou 
moeten trouwen! Het moet alleen gemeld worden aan het betreffen-
de pensioenfonds als de  partners nog leven. 

Daarom: Zit u in deze situatie of kent u iemand die in deze situatie 
zit: kijk de voorwaarden en de kleine lettertjes bij uw pensioenfonds 

goed na. Dan kunt u misschien nog 
tijdig maatregelen nemen. En vooral: 
laat er een deskundige naar kijken…

Joke van Lith

de pensioenfondsen 
hanteren allemaal hun 

eigen, afwijkende regels

Het Beunings Shutteltje 
Senioren-badminton

Ben jij 55+ en op zoek naar een sport 
die jou aanspreekt?
Dan is badminton zeker één van de 
mogelijkheden… 
Kom gerust eens kijken en/of meespe-
len om te ontdekken of dit iets voor 
jou is (een racket is aanwezig).

Wij spelen op maandag- en vrij-
dagmiddag van 15.30 - 16.30 uur in 
sporthal De Tinnegieter,  Leigraaf 2 
in Beuningen. 

Voor verdere info, mail naar 
Wimma30@kpnmail.nl en zie de komende 
Cirkel.
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Terugblik op een politieloopbaan
Op 17 oktober om 20.00 uur overhandigt Ed Jissink in 
de Lèghe Polder / Bibliotheek Beuningen zijn debuut 
aan burgemeester mevrouw Daphne Bergman. U bent 
van harte uitgenodigd.

Ed Jissink (1950) oud politieman, woonachtig in 
Beuningen, schreef een non-fictie boek over zijn 
ervaringen als mens in het politiepak gedurende 43 
dienstjaren en noemde het “Diender in naam van 
de koning(in)”. Een terugblik op zijn belevenissen in 
Assen en Nijmegen.
Hij beschrijft in ruim 125 gebeurtenissen zijn vallen 
en opstaan tijdens zijn loopbaan en de invloed van 
zijn handelen en niet-handelen op ook zijn persoonlij-
ke ontwikkeling.

Zijn politieleven begon als uitvoerend agent in Assen 
en voerde hem naar Nijmegen waar hij diende in 
uiteenlopende staf- en lijnfuncties. Het zijn niet 
alleen de successen die aanspreken. Met name ook de 
verbinding van (zijn wijze van) uitvoeren met de 
maatschappelijke betekenis die hij in zijn werk zag. 
De vertellijn die gehanteerd wordt is boeiend en 
beeldend: zij voedt de bewustwording.
Noud Bles, schrijver uit Gendt, gaat in gesprek met Ed 
Jissink over zijn boeiende boek met ervaringen in het 
politievak.  

Graag aanmelden bij gcornelissen@obgz.nl 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Bibliotheek 
Gelderland Zuid en de Vereniging van Senioren Beuningen 
met medewerking van boekhandel Bruna uit Beuningen

De derde Beuningse Bridgedrive (BB) op vrijdag 14 oktober 2022
De VvSB organiseert in samenwerking met de bridge-
club VroegOp en bridgeclub Alert de 3e Beuningse 
Bridgedrive op vrijdag 14 oktober 2022.
Aan deze bridgedrive werken diverse horecagelegen-
heden en andere ondernemers mee, verspreid over het 
centrum van Beuningen.

Hoe ziet de dag eruit?

• U meldt zich tussen 08.45 uur en 09.15 uur in De 
Lèghe, Polder, Schoolstraat 16; daar krijgt u een 
enveloppe met de benodigde papieren.

• Na het welkomstwoord en nadere uitleg gaat u 
naar de eerste locatie die vermeld staat op uw 
loopbriefje; om 09.45 uur krijgt u daar koffie/thee 
met wat lekkers.

• De 1e ronde start om 10.00 uur. Elke ronde speelt 
u in een andere gelegenheid.

• Na de 4e ronde krijgt u een lunch op die locatie.
• In totaal speelt u 7 rondes op de diverse locaties.
• Na afloop, om 15.45 uur, gaat u terug naar De 

Lèghe Polder voor de prijsuitreiking en voor een 
hapje en een drankje.

U betaalt voor deze dag 50 euro per paar. Daarvoor 
krijgt u aan het begin van de dag koffie/thee met 
iets lekkers, een lunch op uw 4e speelplek, 2 con-
sumptiebonnen te besteden op de speelplekken en 1 
consumptiebon voor de nazit in De Lèghe Polder.
Hoe inschrijven?

U kunt zich inschrijven via de website van de Vereni-
ging van Senioren Beuningen: www.seniorenbeunin-
gen.nl . Links op het scherm klikt u op “reserveren 
Bridgedrive”, daarna klikt u linksonder op “bestellen”, 
daarna klikt u op “betalen”. Nu komt u in het scherm 
waar u uw gegevens kunt invullen. Als u deze heeft 
ingevuld kunt u onderaan betalen via iDeal.
Na betaling ontvangt u een bevestiging per mail van 
uw inschrijving. Voor aanvang van de bridgedrive 
ontvangt u een mail met de benodigde informatie 
voor uw deelname.

De inschrijving sluit op 12 oktober 2022.
Voor informatie: Annie Verriet, tel. 06-22 69 54 90 of per 
e-mail annieverriet@gmail.com Medewerking wordt verleend 
door De Lèghe Polder, Restaurant de Provence, Echte Bakker 
Robbert, Elke dag…Lekker!, Restaurant Nova, Karakter 
Bloemen en Limburgia Vlaaien.
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Puzzel - Woordzoeker 8.8

De bij deze prijzen behorende cadeaubonnen worden thuis afgegeven.

1e prijs van €10,00 2e prijs €7,50 3e prijs €7,00

BLOEMENHUIS CORYAN
Geerstraat 23A Winssen

Tel: 0487-525522
www.bloemenhuiscoryan.nl

Jan Laurensen, 
Dijk 12 te Beuningen

Yvonne Hendriks, 
Alexiastraat 119, Beuningen

Trudy Hoenderop, 
Th. Repkesstraat 37, Weurt

Wanneer alle woorden kris kras binnen de puzzel zijn weggestreept, blijven er een aantal letters over. Wan-
neer u deze in de leesrichting achter elkaar zet levert dit de oplossing op. De oplossing van deze keer heeft 

alles te maken met een gebrek aan snelheid.

De oplossingen voor puzzel 8.8 dienen uiterlijk 15 Oktober 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 op puzzel 8.7 was: De wijde wereld in. We ontvingen 76 goede oplossingen

      
WOORDZOEKER 

    
8.
8 

     

                     

S S K L E I N D T B D G M L W O S M O S E 

A P Z A N D N P R E M N K IJ U N R P L I K 

K O M E L E S A O A I I O B L E E A O U V 

V E N O T S K U N R A D L R K S T R O H O 

O L G R E W N T L U S I O K G T E E K N O 

E H O E A R E R I C E E R R U O S L S E R 

L O R T L L A T O H Y H L I F R A M L K T 

S O E A H H B S O O K C N E C A A O A K B 

P R L O A R O O S IJ H S S E I H M E K A E 

R N L A O B R O R L L F C N T N T R J L W 

I T O E R N T L R A A A IJ H E H S I E S E 

E J D N T V A E K N I K N H E V C L N H G 

T E G J S T E K E L S L A K C L E E A G I 

N L E V E R B O T S L A K J E S P L R K N 

F O S S I E L K I U R K I L A E N O W E G 

G I P R E W G N A L V E R D E D I G I N G 

 
AASETERS
BRAK WATER
DRAAIRICHTING
EETBAAR
FOSSIEL
GERECHTEN
GEWONE ALIKRUIK
GROND
HERMAFRODIET
KALKAFSCHEIDING

KEGELHOORN
KLEIN
LANGWERPIG
LARVE
LEVENSCYCLUS
LEVERBOTSLAKJES
LOOKSLAKJE
MANTELHOLTE
MOERASSLAK
OSMOSE

OUBLIEHOORNTJE
PARELMOER
PORSELEINSLAK
ROTSEN
SCHELP
SCHIJFHOORNSLAK
SLAKKENHUIS
SLIJM
SOORTEN
SPOELHOORTJE

STEKELSLAK
TALRIJK
TUINSLAK
UITBROEDEN
VERDEDIGING
VOELSPRIET
VOORTBEWEGING
WULK
ZAND
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