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Welkom in de Oekraïnse 
wijk van Beuningen
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Welkom in De Cirkel
Op de voorpagina een foto van het welkom door de 
burgemeester aan de eerste bewoners van de nieuwe 
’Oekraïense’ wijk in onze gemeente. Toch wel een 
bijzonder gebeuren. De wijk is in zeer korte tijd bedacht 
en opgezet en zal op termijn ruim 200  bewoners tellen. 
In deze Cirkel verdere informatie over de realisatie van 
dit zeer bijzondere project. Het Asdonckterrein bekend 
als een plek waar van alles gebeurde - van kermis tot 
schaatsbaan - maar waarvan de toekomst onduidelijk 
bleef. Er zijn bouwplannen. Die fase naar een definitieve 
invulling bood nu dus de mogelijkheid tot een zeer 
gewaardeerde hulpvorm aan vluchtelingen uit Oekraïne. 
En zo voegt het Asdonckterrein weer een nieuw stukje 
geschiedenis toe aan haar toch al rijke historie. Daarmee 
zal het terrein zeker de status verwerven van een 
monument want behalve gebouwen kunnen ook wijken 
zo’n status verwerven. Het terrein kan in de toekomst 
wellicht opgenomen worden in de opvolger van het 
bijzondere boek dat deze maand verschijnt van de hand  
van Stichting Historisch Besef Beuningen. Op 7 septem-
ber zal de officiële presentatie plaatsvinden van het boek 
Monumenten in de gemeente Beuningen  in Het Hoogh 
Huys te Winssen door de voorzitter van de Stichting  en 
de burgemeester. In deze Cirkel probeert Jan Daanen iets 
te ‘vangen’ van wat we kunnen aanduiden als de ziel van 
elk monument. Vakmanschap en specifieke anekdotes 
spelen daarin een rol, zo schrijft hij. Maar ook de histo-
rie. De ziel van het Asdonckterrein zal iets  herbergen 
van hulpvaardigheid en oorlogsgeweld.

Daarnaast vindt u in deze Cirkel natuurlijk allerlei 
informatie over gemeenschappelijke activiteiten waar-
aan  wij  senioren de voorbije tijd weer  konden meedoen. 
Hierbij mag zeker het Zomerfestival niet onvermeld 
blijven. Dit alles was extra plezierig na de langdurige 
ontmoetings-arme periode vanwege corona. De seni-
orenverenigingen kunnen de draad weer oppakken of 
nieuwe ontmoetingen arrangeren. Hartstikke mooi, 
toch? Maar je kan natuurlijk ook lekker in je eentje op 
pad. Fietsen langs onze kunstwerken of monumenten. Of 
gewoon even naar een rommelmarkt zoals Ton Zwartjes 
uit Weurt onlangs deed en die zowaar een ‘kunstwerk’ 
van zichzelf ontdekte. Hij vertelt daarover in het verhaal 
Ouwe meuk. Het kunstwerk had duidelijk niet de klasse 
en het vakmanschap van een monument maar vanwege 
de geschiedenis vertegenwoordigde het wel degelijk veel 
waarde. Het kastje had zogezegd  echt wel een ziel.

Ik wens u veel leesplezier en een 
niet te hete nazomer.

Chris Zaad,
hoofdredacteur De Cirkel 
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Persbericht
Lezing over de molens in het land van Maas en Waal: 
op 21 september
 
Tot en met 28 september is de tentoonstelling Molens 
in Maas en Waal te zien in museum Tweestromen-
land. Met daarbij ook een mooie film. Deze tentoon-
stelling is gemaakt door Erfgoed Studiehuis Land van 
Heerlijkheden. 
 
Op woensdag 21 september om 15.00 uur spreken 
Wim Kattenberg en Hugo van Capelleveen in het 
museum.

De lezing van de historicus Wim Kattenberg, ‘De 
Woal gaat los’, gaat over de rol en betekenis van de 
molens in ons gebied waarbij vooral de poldermolens 
belangrijk waren. Hij vertelt ook over windrecht en 
recht op windvang en dat de boeren niet zo vrij waren 
in keuze waar hun te graan te laten malen.

Hugo van Capelleveen, bouwhistoricus, vertelt over 
de verschillende typen molens die er in Maas en 
Waal waren. Begrippen zoals als beltmolen, hellend 
scheprad en grondzeiler etc. gaan leven.  
 
Voor deze lezing geldt de normale toegangsprijs. Voor 
meer informatie: www.museumtweestromenland.nl.

HOERA SHOPPEN@MIJNTJE IS 
WEER OPEN! 
Het initiatief van Mijntje is overgenomen door wel-
zijnsorganisatie Perspectief. De weggeefwinkel is in 
een nieuw jasje gestoken op dezelfde locatie, Rijstveld 
4 in Beuningen. Samen met de vrijwilligers is er hard 
gewerkt om de winkel een nieuwe look te geven en de 
nieuwe collectie kleding op te hangen.
Beuningse gezinnen die leven van een laag inkomen 
zijn van harte welkom bij Shoppen@Mijntje.
Kent uw omgeving een gezin die het goed kan 
gebruiken. Attendeer hen dan op Nijntje.  Er is geen 
aanmeldprocedure, mensen kunnen zo binnenlopen.

Wanneer geopend? 
Mijntje is iedere dinsdagmiddag geopend van 14:00-
16:00 uur. Adres: Rijstveld 4 in Beuningen. 
Het shoppen is geheel gratis. Per week mag een gezin 
3 stuks volwassen kleding meenemen en 3 stuks voor 
kinderen. Ook mogen klanten gebruik maken van ons 
shopadvies en een eigen personal stylist. 
Feest, sporten of een andere bijzondere gelegenheid 
waar speciale kleding voor nodig is? Dan kan met Nijntje 
contact opgenomen worden. Nijntje denkt graag mee!
 
Kleding inleveren? 
Vanaf nu kunt u ook wekelijks op dinsdag tussen 
13:00-16:30 uur of op afspraak kleding inleveren op 
het Rijstveld 4.  

Contactgegevens
Stichting Perspectief: 024-6750939 en dan kunt u 
vragen naar Valerie Bekkers of Lotte Lemmens
Email: info@stg-perspectief.nl 

Cursus 
Frans voor 
beginners 

We gaan met zovelen 
jaarlijks naar Frankrijk 
op vakantie en hoe leuk 
is het dan om toch wat 
meer te kunnen zeggen 
dan: un pain/un crois-
sant et un boursin et un 
vin of mon papa fumes 
une pipe. 

Heeft u dus interesse 
om die kennis wat uit te 
breiden laat het ons dan 
weten want dan gaan 
we kijken of we genoeg 
deelnemers krijgen ( 
minimaal 10) om een 
groep te starten. 

Of bent u docent Frans/
of beheerst u de taal 
goed: misschien leuk 
om les te geven??

Opgeven kan bij Carla 
Schumbera per mail : 
cursussen@senioren-
beuningen.nl
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Uit het gemeentehuis
De redactie van De Cirkel heeft met de PR-medewerkers van de gemeente Beuningen afgesproken, dat er elke 
maand informatie en berichten zullen komen vanuit het gemeentehuis. Dit, om de lezers van dit blad op de 
hoogte te houden van interessante lopende zaken. Het wordt een vaste rubriek voor wetenswaardigheden 
voor ons senioren.

Deze keer een bijdrage van Ingeborg Kanij over:  
Vluchtelingenopvang op de Asdonck 

Op 25 juli werden de eerste twee chalets van de 
Noodopvang Asdonck in Beuningen in gebruik genomen 
door Oekraïense gezinnen die eerst bij gastgezinnen 
woonden. Wat ging er aan vooraf? En hoe is het nu?

Al snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd duidelijk 
dat de Nederlandse gemeenten samen veel vluchtelingen moesten 
gaan opvangen. Beuningen wilde een steentje bijdragen aan die 
opvang. Zo kwam er kortdurende crisisnoodopvang in sporthal De 
Tinnegieter. 
Toen bleek dat er ook langdurige opvang nodig zou zijn, is gezocht 
naar een locatie voor noodopvang. De Veiligheidsregio Gelder-
land-Zuid vond het voormalig kermisterrein op de Asdonck het 
meest geschikt. 

Belangrijke eis voor de gemeente was dat de crisisopvang gesloten 
zou zijn voordat de noodopvang open zou gaan. De crisisopvang in 
De Tinnegieter sloot op 27 juni. Intussen  werd er hard gewerkt op 
het Asdonckterrein. De oplevering van de chalets gaat in etappes. 
De eerste bewoners kwamen op 25 juli. Sindsdien worden elke week 
een paar chalets ter beschikking gesteld.  

Noodopvang Asdonck is er maximaal 5 jaar. De gemeente heeft 
bewust gekozen voor een einddatum: dat geeft duidelijkheid aan 
inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners. Ondertus-
sen bereidt de gemeente de woningbouwplannen voor het Asdon-
ck-terrein voor zodat die over 5 jaar kunnen starten.

Wat is er op het terrein?
Opvang voor ongeveer 230 personen
41 chalets (4-persoons en 6-persoons) 
en een beheerdersunit
Algemene voorzieningen: gezamenlijke 
wasmachines/drogers, afvalcontainers, 
parkeerplaatsen en fietsenstalling
Ingang aan Waardhuizenstraat; de 
straat is geasfalteerd en heet de komen-
de 5 jaar Asdonck 
Het terrein is aangekleed met groen

-
-

-

-

-

Megaproject
Al met al een grote, extra klus voor het gemeentelijk apparaat: van 
gereedmaken van het terrein tot vergunningen en andere adminis-
tratieve handelingen. Zeker in deze tijd van schaarste van personeel 
en materialen was het zoeken naar aannemers en leveranciers. En 
dat alles onder grote tijdsdruk.

De gemeente heeft zo snel mogelijk gecommuniceerd over de komst 
van de noodopvang. Er zijn verschillende inwonersavonden georga-
niseerd en er is een klankbordgroep voor direct omwonenden. De 
open dag op zaterdag 9 juli was zeer goed bezocht.

Scholen  en de kinderopvang dachten mee.

Stichting Perspectief en Vluchtelingenwerk maar ook veel tolken, 
locatiemanagers en vrijwilligers gingen mee over van De Tinnegie-
ter naar de Asdonck.

Niet alles is  overigens nieuw in het 
tijdelijke nieuwe wijkje. De kringloop-
winkel  Bij-Wa leverde bij voorbeeld 
huisraad en er worden regelmatig 
oproepen voor tweedehandsspullen ge-
plaatst in de Facebook-groep Buurthulp 
Beuningen, Ewijk, Winssen en Weurt.

Hoe is het leven op de Asdonck?
Er wonen vluchtelingen die doorge-
stroomd zijn vanuit gastgezinnen 
of vanuit een crisisnoodopvang. De 
chalets worden maximaal gebruikt; dit 
kan dus betekenen dat men met ande-
ren een chalet moet delen. 
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Men is dankbaar voor de opvang die Beuningen biedt 
en ook blij met de vorm: chalets waarin men zoveel 
mogelijk zelfstandig kan wonen (zelf wassen, koken, 
schoonmaken).

Nieuwe bewoners worden bij aankomst ingeschreven 
in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeen-
te Beuningen. De gemeente is verantwoordelijk voor 
veel zaken voor alle inwoners van Beuningen, dus 
ook voor de bewoners van de Asdonck. In ieder chalet 
liggen gidsjes met de nodige  informatie en regels. 
Loopt men ergens tegenaan, dan kan men naar de 
spreekuren op het terrein voor hulp bij praktische 
zaken (werk, inkomen, onderwijs, kinderopvang) of 
voor het regelen van fysieke en psychosociale zorg.

Wilt u helpen of heeft u speciale vragen? 
Voor oproepen: volg Buurthulp Beuningen, Ewijk, Winssen 
en Weurt op Facebook.
Of mail naar: noodopvangasdonck@beuningen.nl
Meer informatie staat op de website: beuningen.nl/oekraine 

Mensen die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen 
contact opnemen met St. Perspectief:
Meld u aan als vrijwilliger of tolk door te mailen 
naar vip@stg-perspectief.nl of bel 024  675 09 39.

Collectiviteitskorting 
zorgverzekeringen bij onze 
koepel FASv
Onze VvSB is sinds 2021 aangesloten bij de 
Federatie van Algemene Seniorenverenigingen 
(FASv). Deze heeft voor haar leden voor het 
jaar 2022 een premiekorting geregeld bij 
verschillende zorgverzekeraars. Voorheen was 
de VvSB aangesloten bij de KBO-PCOB. Daar 
bestond deze collectiviteitskorting ook. Deze 
korting op de basispremie is wettelijk maximaal 
5%. Per 1 januari 2023 zal de korting op de 
basisverzekering - volgens berichten van het 
ministerie van VWS - waarschijnlijk komen te 
vervallen. Korting op aanvullende verzekeringen 
blijft dan nog wel mogelijk. Denk, als voorbeeld, 
aan belastingaftrek van lidmaatschappen van 
seniorenverenigingen. 

Het eigen risico in 2023 blijft € 385,-.

Voor verdere info, zie https://fasv-ledenvoordeel.nl

Buurt Vervoer Gemeente 
Beuningen start met rijden in 
de avonduren  
Zonder gedoe ergens naar toe? Dat wil toch iedereen. 
Maar wat als dat niet meer gaat ? Als u niet meer 
in staat bent, om binnen de gemeente Beuningen, 
zelfstandig van A naar B te komen? Dan kunt u 
gebruik maken van Buurt Vervoer Beuningen. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u, zeker in de zomer, 
ook in de avonduren af en toe vervoerd wil worden 
naar activiteiten, familie, vrienden of kennissen. Om 
te onderzoeken of hier belangstelling voor is, gaan wij 
ook in de avonduren rijden. 

Met ingang van maandagavond 22 augustus kunt u 
acht weken lang, op de maandag en dinsdagavond tot 

21:30 gebruik maken van onze diensten. Dus wilt u 
in de avonduren op maandag of dinsdagavond zonder 
gedoe ergens naar toe? Neem dan contact met ons op. 
Ook deze ritten kosten € 1,00 per rit. 

Wilt u meer informatie of gebruik gaan maken 
van Buurt Vervoer Beuningen. Kijk dan op www.
buurtvervoerbeuningen.nl . Voor vragen kunt u altijd 
telefonisch contact met ons opnemen: 024-737055
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Monumenten met een ziel
Een nieuw boek van historisch besef Beuningen

Is het de in een klassieke kleur gelakte voordeur, met de 
naam van de bewoners in strak gepenseelde schrijfletters  
erop, een gepoetste messing deurkruk, de profielen van 
raam en kozijnhout, een brede kroonlijst, of zijn het 
de knipvoegen in een bijzonder metselverband? Het is 
een samenspel van diverse ambachten waarin iedere 
ambachtsman, vanuit het eigen gilde, zijn persoonlijke 
vaardigheid laat zien. Het monument heeft daardoor een 
ziel gekregen. Een stukje ziel van de leerling, gezel of de 
meester zelf is overgegaan naar het gebouw. Het gebouw 
is een monument geworden met een eigen identiteit. 
Voor wie nog twijfelt, het is  zichtbaar aan het monumen-
tenteken  op de voorgevel. 

Bijna iedere gemeente, dorp of stad heeft ze wel. In het 
nieuwe Beuningse monumentenboek wordt er een aantal 
omschreven. Het boek, met foto’s en bewonersverhalen, 
wordt uitgegeven door Stichting Historisch Besef Beu-
ningen. 
Het zijn de monumenten waar ik even bij stil sta wanneer 
ik er langs kom. Op de een of andere manier trekken ze 
mijn aandacht.

Wanneer ik naar een oud gebouw of woning kijk probeer 
ik mij voor te stellen hoe de vele vakkundige handen 
hebben samengewerkt. De steigers van houten palen en 
planken waarop de zinken kuipen met kalkspecie staan te 
wachten op de man met de troffel. Handboor, schietlood 
en blokschaaf nog in de kist. Een zak met gesmede 
spijkers. Alles omhooggetrokken met touw en takel. 

Oud nieuws voor op de poepdoos

Geschiedenis, waarin de dienstmeid het raam omhoog 
schuift en met een pen in het kozijn zorgt dat het terug-
vallen wordt geblokkeerd. De mannen met hoge hoeden 
die aan de bel trekken en even later door de imposante 
voordeur ter vergadering binnen worden gelaten, of de 
eenvoud van een kleine boerderij zoals De Potmik aan 
de Wilhelminalaan te Beuningen. Hier deed men tot in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw nog zijn  behoefte op 
een houten ton die op de deel van het achterhuis stond en 
waarin een stukje krant van de vorige dag als het toilet-
papier functioneerde erving. Zuinigheid boven alles.

Als huidige bezitter of bewoner van een monumentale 
woning ben je je altijd bewust van de zorgplicht die op je 
schouders rust. Het besef dat het monument in zijn meest 
haalbare originele staat, door goed onderhoud, behouden 
moet blijven voor de toekomst. Om het door te geven 
aan de volgende generatie, zodat ook zij hiervan kunnen 
genieten. 

In dit spanningsveld nemen enkele ambitieuze leden 
van onze Stichting Historisch Besef Beuningen u mee 
in de geschiedenis van een aantal monumenten in onze 
gemeente. 
Ze hebben deze monumenten met hun specifieke ken-
merken, in de context van bewonersverhalen, beschreven 
in een nieuw boek. Soms onthullende verhalen die nog 
een geheim prijsgeven.  Ook  anekdotes die een tijdsbeeld 
kenmerken en onlosmakelijk verbonden zijn  met  het 
monument. 

Het nieuwe overzichtelijk gedocumenteerde en van 
vele foto’s voorziene monumentenboek ligt nu te koop. 
Geschreven en uitgegeven door Stichting Historisch 
Besef Beuningen . Het is een prachtig naslagwerk gewor-
den  niet alleen voor de bewoners maar ook voor iedereen 
die een monument omarmt en beseft dat het bordje op de 
gevel méér is dan een administratief gegeven.  Het beok 
omschrijft het gebouw vanuit  de ziel van de  vakmensen 
die verborgen zit in de details waar we zo graag naar 
kijken. 
Het is deze ziel die als een vonk het vuurtje brandend 
houdt. Het vuurtje dat het monument laat leven en 
schitteren. 

Jan Daanen, Stichting Historisch Besef Beuningen Oude school Weurt

Binnenweg 5a

van Heemstraweg 55 Leegstraat 41
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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

Agenda / Wekelijkse activiteiten

Vrijdag
14:00-17:00
Biljarten
Zorgcentrum

7 september
14:00-17:00
Fietsen
De Paulus

14 september
14:00-16:00
Bingo
De Paulus

27 september
14:00-18:30
‘t roer(t) om
De Paulus

Woensdag
09:30-11:00
Walking voetbal
Boshof

Donderdag
10:00-12:00
Inloop
De Paulus

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

18:15-20:00
Wandelcafé
De Paulus

19:30-22:30
Bridge
De Salon

Aquarelleren met Marie-José Mol
Op maandag 3 oktober starten we weer met de cursus aquarelleren 
in de Salon (De Paulus) in Winssen. De cursus bestaat uit 10 lessen 
van elk twee uur en is op maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. U 
hoeft in het begin nog geen materialen aan te schaffen, een goed 
aquarelblok is voorlopig voldoende. Penselen, aquarelverf en alle 
aquarelbenodigdheden zijn kosteloos in bruikleen tijdens de les. Er 
komen diverse onderwerpen aan bod zoals landschap, structuren, 
toonwaarde, bloemen, stilleven, glas, tekenvaardigheid, compositie, 
kleur en achtergrond maar er is zeker ook ruimte voor eigen ideeën. 
Tijdens de lessen krijgt u uitleg over techniek, opbouw van de 
aquarel en over de materialen waarmee gewerkt wordt. Hoe maken 
we bijv. een lucht, wat is het perspectief, welke kleuren moet u 
mengen? Ook is er uitleg over aquarel-hulpmiddelen en het gebruik 
van andere materialen zoals pastelkrijt of aquarelpotlood. Wat 
kunt u? Waar zit u vast? Waar kan ik u mee helpen? En…, ook niet 
onbelangrijk: wat vindt u leuk? Wat wilt u leren? Wat is de nat-in-
nat techniek? Veel vragen die tijdens de les een antwoord krijgen. Er 
is plaats voor max. 10 personen, de kosten zijn in totaal 130 
euro. Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.atelierdemollenwaard of 
de facebookpagina van atelier de Mollenwaard. Wilt u meer weten 
over deze cursus? Neem dan contact op met Marie-José, tel. 0487 
525515 of per e-mail : mariejosemol@gmail.com . Of kom kijken 
in het atelier aan de Van Heemstraweg 42A in Winssen tijdens de 
Kunstroute Beuningen op 17 en 18 september. 
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Kermismatinee in Winssen
Eindelijk, na twee jaren stond de dansmiddag op 
kermismaandag weer op de kalender. De ware 
dansliefhebbers zijn op die 15e augustus volop aan 
hun trekken gekomen. Ondanks de tropische omstan-
digheden wisten velen de weg naar het ULTO-gebouw 
te vinden. Sommigen wisselden na binnenkomst van 
schoenen om nog beter met hun pasjes ‘uit de voeten’ 
te kunnen. Het orkest Jersey was als vanouds op dreef 
met uiteraard de bekende Veleta, mazurka, polka 
en tango in het repertoire. De sfeer van de kermis 
van toen kwam weer tot leven. Met de nodige hapjes 
en drankjes achter de kiezen kwam de stemming er 
zo goed in dat er aan het eind een polonaise werd 
gelopen. Al met al kunnen we terugkijken op een 
geslaagde middag.

Kermisbuffet    
Mede dankzij de samenwerking met de andere 
seniorenverenigingen in de gemeente was er dit keer 
erg veel animo voor dit buffet. Al vrij snel was het 
maximum aantal deelnemers van 100 bereikt. De 
vrijwilligers hebben er samen met de beheerder van 
De Paulus en zijn assistente alles aan gedaan om 
het de bezoekers naar hun zin te maken. Het begon 
allemaal met een inleidend woordje van onze secreta-
ris  Ria, die iedereen bedankte voor hun inzet om dit 
te organiseren. Dank ook aan Jumbo/Loeffen  die al 
het lekkers geleverd had,. Allereerst kon men kiezen 
voor een gratis drankje. Vervolgens kwam de bekende 
soep met ballen op tafel waarna het lopend buffet 
werd geopend met allerlei salades en belegde brood-
jes. En of het nog niet genoeg was kwam men nog met 
een petit-four langs. Met ijs en daarna koffie werd 
dit buffet afgesloten. Van meerdere kanten was er lof 
voor de perfecte organisatie van dit kermisbuffet.   

Liederentafel
Als onderdeel van het Zomerfestival 2022 is op 
woensdag 18 augustus een liederentafel in De Paulus 
georganiseerd. De dames van de Amaretto’s lieten 
hun welluidende klanken uit hun trekzak combineren 
met klanken van  hun partners die zoals gewoonlijk 
op de achtergrond figureerden. Na een instrumentale 
start werden de kelen van de deelnemers op de proef 
gesteld. Na een aantal inzingliedjes met veelal beken-
de Hollandse meezingers werd het niveau omhoog 
getild door husselliedjes en zelfs een canon. Zoals 
spreekstalmeester Leo al verkondigde, zo’n liederen-
tafel is zeker voor herhaling vatbaar. 
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Dansavonden Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk 

Noorwegen, een aanrader voor de liefhebber van spectaculaire 
panorama’s

Houdt u van een spectaculair landschap, onverwachte 
watervallen en mooie luchten? De zon die niet 
ondergaat? Ga dan eens in juni naar Noorwegen. 
Een fantastisch land om te bezoeken. We zijn vanuit 
Winssen vertrokken naar Eemshaven in Groningen. 
Met de boot naar Kristiansand in Noorwegen. ‘s 
Middags weg en de volgende ochtend om 9 uur rij je al 
van de boot af. Mits tijdig geboekt, is de bootreis net 
zo duur als zelf rijden met de camper. In Noorwegen 
zijn we naar Tromsø gereden. De route liep van 
Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodo oversteken naar 
de Lofoten en naar Tromsø.

Enige planning is wel nodig, anders verzand je in de 
veerponten waar je gebruik van moet maken om over 
te steken bij fjorden en meren, en dat maakt het dan 
duur. Als je in Google Maps de plaatsen intypt kun je 
in grote lijnen de route zien. We reden door bergen en 
dalen, fjorden en meren, gletsjers en bossen. Een heel 
mooie natuur. Het weer was redelijk en de reis beslist 
de moeite waard. De foto’s spreken voor zich en geven 
een indruk van de reis. Totaal zijn we twee maanden 
onderweg geweest en we hebben weer veel gezien.                      

Paul Cousijn

Iedere tweede zaterdag van de maand vindt in het 
ULTO-muziekcentrum aan de Notaris Stephanus 
Roesstraat 3 te Winssen een dansavond plaats. Door 
een DJ worden echte dansnummers gedraaid, zo 
komen bijvoorbeeld Veleta, wals, foxtrot en tango 
voorbij. Voor de echte dansliefhebber een ware 
belevenis dus. De dansavonden beginnen om 20.00 

uur en eindigen om 24.00 uur. De entree is € 4,00 
inclusief diverse gratis hapjes gedurende de avond. 
De dansavonden vinden plaats op de zaterdagen 10 
september, 8 oktober, 12 november en 10 december. 
Het bestuur van de fanfare hoopt u op deze avonden 
te mogen begroeten.
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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.

Tijdens de afgelopen periode is me-
vrouw W.C.N. Giesberts lid geworden 
van onze mooie vereniging. Wij 
wensen haar veel plezier van haar 
lidmaatschap.

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

13:30-17:00
Prijsrikken
‘t Hart

Wekelijkse activiteiten / Agenda

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

12:30-13:30
Eetpunt
‘t Hart 

1,15 en 29 september
13.30 – 17.00 UUR

Fietsen 
vanaf ’t Hart

23 september
14.00 – 17.00 UUR

Bingomiddag 
’t Hart

13 en 27 oktober
13.30 – 17.00 UUR

Fietsen 
vanaf ’t Hart
 

21 oktober
Vrijwilligersavond
nadere informatie volgt

Zomerconcerten Koninklijke Fanfare ULTO
Evenals vorig jaar heeft Koninklijke Fanfare ULTO dit jaar weer twee 
zomerconcerten gegeven in Ewijk en Winssen. 
Op dinsdagavond 5 juli jl. streek het orkest eerst neer op de parkeer-
plaats van De Klef in Ewijk, zodat iedereen die de winkels inging of 
uitkwam meteen in een goede bui was door de vrolijke muziek. Het 
was toen ook al zonnig en warm weer en de muzikanten probeerden 
zoveel mogelijk in de schaduw te gaan zitten. Helaas stonden er wat 
auto’s in de weg. Daardoor  zaten er toch nog wat orkestleden in de 
zon,  maar dat deed geen afbreuk aan de muziek. 

Zij speelden o.a. de stukken “Max Verstappen Formule 1 Theme” en 
“Eloyse”. Na ongeveer een half uurtje spelen werden de instrumenten 
weer ingepakt en ging het orkest richting Winssen waar de winkels 
eveneens  nog open waren en mensen uitzagen naar het zomerconcert.

Wat mij betreft mag het een traditie worden!

19

Droogteschade
Heeft u de planten en struiken in uw tuin 
vochtig genoeg kunnen houden tijdens de 
afgelopen droogte? Ik heb geprobeerd de 
hortensia met een bijpassende paraplu uit 
de zon te houden. Dit is niet helemaal ge-
lukt, maar hij is in ieder geval niet helemaal 
ingedroogd, dus hij overleeft het wel.

Annie Roelofs 

26 november
Sinterklaasmiddag
nadere informatie volgt
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Bingo in MFA ’t Hart
De afgelopen ledenvergaderingen van de VvSE zijn er veel vragen 
geweest om weer een bingo in Ewijk te houden. Uiteraard onder-
steunt het bestuur deze vraag en is er een bingocommissie in het 
leven geroepen om bingo in MFA ’t Hart mogelijk te maken.
Leden van deze commissie zijn: Mien Lamers, Tiny van den Brant, 
Jeanet Kersten, Peter Engelen en Toon van Wezel. 

Op vrijdag 23 september gaat de eerste bingo in MFA ‘t 
Hart van start. 
Om 13.30 uur is de zaal open en de bingo begint om 14.00 uur.
De volgende bingo’s zullen op de 4e vrijdag van de maand zijn, op 
dezelfde tijd en dezelfde plaats.

Wat zijn de spelregels:
Per bingomiddag zullen er 8 rondes 
bingo gespeeld worden.
Prijzen bingo kaarten: 
1 kaart  €   6,50
2 kaarten  € 13,00
3 kaarten € 19,50
4 kaarten € 26,00

De prijs van de bingo kaart(en) is 
inclusief één kopje koffie of thee. Dit 
wordt aangeboden namens de VvSE.

Wat kun je winnen en wanneer win je een prijs:
Er wordt gespeeld voor geldprijzen:
Bij 4 hoeken het juiste nummer   Prijs  €  3,00
Bovenste rij de juiste nummers   Prijs  €  5,00
Bovenste en onderste rij de juiste nummers  Prijs €  7,00
Volle kaart de juiste nummers   Prijs € 10,00

De prijzen worden door een commissielid naar de winnaars gebracht.
Als meerdere deelnemers één prijs winnen wordt deze gedeeld.

Prijs per consumptie: € 2,50. Dit geldt voor alle consumpties. 
Deelnemers kunnen consumptiebonnen kopen.
Op elke bingotafel ligt een blokje waarmee mensen hun consump-
tiebestelling kunnen opgeven. De bingomedewerkers halen de 
consumptiebonnen op. Na de vierde ronde is er een pauze en worden 
consumpties rondgebracht.

Het is in MFA ‘t Hart niet 
toegestaan om eigen 
meegebrachte etenswaren en/of 
dranken te eten of drinken.

Bridgen in MFA ‘t Hart
Bridgeclub Klaver Vier Ewijk heeft nog 
ruimte voor nieuwe leden.
We spelen op woensdagavond vanaf 
19.30 uur in MFA 't Hart.

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Ria Koopmans tel. 06 - 1255 0973

Bestuurswisseling Comité 4 en 5 mei Ewijk
Op zondag 26 juni traden Toon Reuvers en Henk 
Groenen officieel terug uit het Comité 4 en 5 mei 
Ewijk. Beide mannen waren, samen met Grad van 
Hulst, initiatiefnemer van het oorlogsmonument aan 
de Julianastraat in Ewijk. Op dit monument, dat op 

4 mei 2013 werd onthuld, worden de Ewijkse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog herdacht. Sindsdien vindt de jaarlijkse doden-
herdenking plaats bij het monument.

Tijdens een etentje met de overige leden van het comité werden 
Henk en Toon in het zonnetje gezet. Ook Ria Reuvers werd, als 
gastvrouw van vele vergaderingen, niet vergeten bij de bedankjes.
Het Comité 4 en 5 mei Ewijk bedankt, ook namens de families van 
de oorlogsslachtoffers, Henk en Toon voor de vele jaren waarin zij 
zich hebben ingespannen voor het herdenken van de oorlog en het 
vieren van de vrijheid.

Het Comité 4 en 5 mei Ewijk zal, in een aangepaste samenstelling, 
ervoor zorgen dat de gestarte traditie in Ewijk wordt voortgezet. 
Wim Roelofs is daarbij bereid gevonden om de voorzittersrol over te 
nemen. Wim hoefde geen moment te twijfelen: “Vrijheid en veilig-
heid zijn het belangrijkste gedachtegoed dat we hebben. Ik wil hier 
graag mijn steentje aan bijdragen”, aldus Wim.
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De ene doos is de andere niet 
Als er vroeger in ons magazijn een grote lege kartonnen 
doos stond werd die steevast door mijn dochter naar 
haar slaapkamer gesleept. Ze maakte er haar eigen huisje 
van. Dekentje en kussentje erin plus een leuk boek om te 
lezen. Ze zat zoveel mogelijk in die grote doos. Zelfs de 
boterhammen smaakten in die doos beter dan aan tafel. Ze 
sliep er zelfs in. 

Ik besefte dat ik zelf in mijn jeugd ook vaak droomde van 
een klein hutje in de natuur. Niet in een bos want dat vind 
ik benauwend. Zo’n hutje met een golfplaten dakje en 
slechts één deur en één raampje. Dat leek mij heerlijk. 
Daar zou ik dan ‘puur natuur’ op zijn best ervaren. De 
wind om het huisje horen gieren en de regen zich horen 
stukslaan op het dak en het raampje.

In die omstandigheden zou ik ook mijzelf en mijn persoon-
lijke rol in dit alles leren kennen. In dat hutje zou ik dan, 
los van alle stemmen en aardse zaken, mijzelf kunnen zijn. 
Niet hoeven uitleggen waarom je iets doet, of, zoals je het 
doet. Ook al is dat helemaal niets. Alleen maar luisteren. 
Luisteren naar de woorden die door en in mijn gedachten 
geschreven worden. Geschreven op het blanke vel papier 
dat ik nog kopen moet. 

Het is dát gevoel dat mij vele jaren later, na een tentva-
kantie in Frankrijk en weer wat later een  caravanvakantie 
in Friesland, deed besluiten om een klein zeilbootje te 
kopen. In de tent was het snel koud of modderig door de 
slotgracht die ik, naar aanleiding van enkele dagen regen, 
er omheen had gegraven. Hij bleek ook gehorig door het 
gesnurk van de buren. De caravan was al een stuk beter. 
Echter, drie weken op dezelfde plek werd ook saai. Het 
kleine zeilbootje is later wat groter geworden. Groot 
genoeg om op te wonen en verre plaatsen te ontdekken. 
Het hutje in mijn hoofd was een boot geworden, als het 
droomhuisje uit mijn jeugd. De wind horen gieren terwijl 
je geniet van de regen die zich te pletter slaat op het dak 
boven je. En dat alles terwijl je ligt te snorren in de warmte 
van een warm bed. Vrij in de natuur.

Bericht van het bestuur

Zo heeft deze dag mij al vroeg gewekt. Ik steek mijn hoofd 
door het luik naar buiten. In de frisse ochtendwind die hier 
over de plas aan komt waaien, sta ik even te genieten van 
de opkomende zon.
Honderden meeuwen hebben de nachtwake gehouden op 
de grote waterplas achter mij. Ze ontwaken goed hoorbaar 
terwijl mijn gedachten nog bij de vorige avond zijn. Toen 
wandelde ik in de avondschemering tussen alle bootjes 
door, over de steiger. Bootjes die in een oneindig vredig 
ritme liggen te wiegen in de schoot van moeder natuur. In  
hun binnenste, achter de beslagen ramen, alle volwassen 
kinderen die hun fopspeen omgeruild hebben voor de 
serieuze zaken van het leven. 
Hier, in deze surrogaat baarmoeders, liggen ze met hun 
kinderhartjes te genieten van alle zekerheid, liefde en 
warmte van elkaar. 
En wanneer ze in de avond naar de woorden van de wind 
luisteren, bij het schaarse licht van kaarsen en kleine 
lampjes, ontspannen hun gezichten zich terwijl een gevoel 
van duimzuigerij zich meester van hen maakt.
Het is dit surrogaat baarmoedergevoel dat hun weer het 
gevoel geeft van de kartonnen doos uit onze jeugd.

Jan Daanen

Nu de meesten van ons terug zijn van vakantie en nog 
aan het bijkomen zijn van tropische temperaturen is het 
bestuur van VvSE weer bijeen geweest in haar eerste 
vergadering na het zomerreces. Op het moment dat jullie 
dit lezen is de Ewijkse kermis al geweest en hebben we 
onze eerste activiteit, het kermisbuffet, al gehad.
We hebben ook nog gesproken over onze prachtige busreis 
naar Rotterdam en hebben overwogen om in september 
nogmaals een reis te organiseren maar het ontbreekt ons 
aan de tijd. Daarnaast zijn bij Betuwe Express de dagtoch-
ten tot 13 oktober al volgeboekt. Tijdens de vergadering 
hebben we besloten om bij Betuwe Express te gaan infor-

meren voor een bezoek aan een kerstmarkt in Duitsland. 
Zodra we meer weten horen jullie van ons. 
Op 23 september is onze eerste bingo en we hopen dat veel 
senioren, leden en niet-leden, hier aanwezig zullen zijn. 
Vervolgens is op 21 oktober de vrijwilligersavond en we 
hopen dat Sinterklaas ons op 26 november wil verblijden 
met een bezoek.
We zijn overigens  nog steeds op zoek naar een 
voorzitter.

Klaas Vos,
voorzitter a.i.
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Agenda/ Wekelijkse activiteiten

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

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
13:00  Biljarten
  De Lèghe Polder
13:30-15:00 Fit Tafeltennis 
  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

2 Sep
13:30-16:00
Bowlen
De Lèghe Polder

7 Sep
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 1
De Lèghe Polder

9 Sep
13:30-16:30
Fotoclub De Positieven 
De Lèghe Polder

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

13 Sep
13:00-17:00
Fietstocht (middag)
De Lèghe Polder

14 Sep
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 2
De Lèghe Polder

21 Sep
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 1
De Lèghe Polder

22 Sep
13:30-17:00
Fietstocht (middag)
De Lèghe Polder

26 Sep
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 3
De Lèghe Polder

28 Sep
10:00-12:00
Kunstbeschouwing groep 2
De Lèghe Polder

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

80/90-jarigen 1 juni t/m 31 juli 2022

Mevr. P.A. Willems-Cobussen
01-06-1942

Mevr. D. Bernards-Fransen
28-06-1942

Hr. H.W.C. Kersten
05-07-1942

Hr. H.J. Aquina
09-07-1942

Mevr. G.M.W. Gijsbers-van der Wielen
09-07-1942

Mevr. W.H.T. Swartjes
11-07-1942

Hr. J.C.A. Wellen
13-07-1932

Hr. H.B.M. Kogelman
18-07-1942

Hr. H.J. van Bergen
21-07-1942

Mevr. M.D. Kouwenberg-van den 
Berg

23-07-1942
Mevr.W.Th. Engelen-Spanjaards

25-07-1942
Mevr. A.M.W. Siepman

25-07-1942
Hr. K. Claassen

29-07-1942
Mevr. M.J. van Thiel-van Steen

30-07-1932
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Project “Groen Ontmoeten”  Beuningen 
gaat van start met de tentoonstelling “Kijk de Dijk”
 
In het najaar 2020 deden we een oproep aan onze leden om, samen met het Dijkmagazijn, 
mee te denken over nieuwe activiteiten voor senioren uit de gemeente Beuningen. Acht leden 
hebben zich hiervoor aangemeld.  Door Corona is de organisatie vertraagd maar inmiddels is 
“Groen Ontmoeten” ontstaan en uitgewerkt.

Hieronder vallen 3 activiteiten:
- Milieu & klimaat
- Creatief
- Wandelend wijzer.                                                                                                    

Voor de uitvoering van het project hebben we van het Oranjefonds 
en het fonds RCOAK subsidie ontvangen. We kunnen dus aan de 
slag en in de komende maanden meer vorm gaan geven aan de 
verschillende activiteiten. 
Meer informatie over het project en de activiteiten vindt u vanaf 
medio september o.a. op de website van het Dijkmagazijn www.
dijkmagazijnbeuningen.nl en de website van de VvSB www.seni-
orenbeuningen.nl. Uiteraard houden wij u ook via de Cirkel op de 
hoogte.

Om de start van het project en de samenwerking van het Dijkmaga-
zijn en de VvSB te vieren presenteren we een tentoonstelling, heel 
toepasselijk, over dijken. 
U bent van harte uitgenodigd om de opening op zaterdag 17 
september om 12.00 uur in het Dijkmagazijn bij te wonen. 

Over de tentoonstelling
‘KIJK DE DIJK’ is een tentoonstelling van Wim Kol in het Dijk-
magazijn in Beuningen met maquettes, tekeningen, gedachten en 
fantasieën over dijken in ons Nederlandse landschap. 
De raamtentoonstelling is op zaterdag 17 en zondag 18 september 
en het weekend van 24 en 25 september gratis te bezichtigen in 
het Dijkmagazijn. Opening op zaterdag 17 september om 12.00 uur door de dijkgraaf van het waterschap 
Rivierenland Co Verdaas.

Hoe lang gaat het nog duren voor de ‘Waaldijk’ een échte zeedijk wordt? Wordt het Beuningen aan zee? 
Hoeveel dijken hebben we moeten bouwen om de stijgende zeespiegel tegen te houden? En wat doen we met 
al die dijken? Allemaal vragen waar architect Wim Kol zich al decennia over buigt. Over de inrichting van ons 
dierbare landschap in tijden van klimaatverandering. Hoeveel tijd hebben we nog?

Wim Kol
Wim Kol is architect en vanaf 1980 bezig met de toepassing van 
zonne-energie en natuurlijke materialen, zoals stro en klei in de 
door hem ontworpen gebouwen. Dijken hebben Wim Kol altijd 
gefascineerd. Niet alleen dijken als bescherming tegen hoog water, 
maar ook dijken als vestingwallen. Van de gemeente Nijmegen 
kreeg hij de ‘Karel-de-Grote-prijs’ voor zijn gehele oeuvre. Maarten 
de Vletter is stedenbouwkundig ontwerper, publicist en architec-
tuurcriticus en werkt mee aan de inrichting van de tentoonstelling.
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Een nieuw laken op onze biljarttafel!
Sinds begin januari zijn de biljartleden van de Vereniging van Senioren Beunin-
gen in de middag weer druk bezig met hun biljartactiviteiten. De biljarters spelen 
iedere week op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag hun 
wekelijkse potje biljart in een onderlinge competitie in De Lèghe Polder. 
Iedere middag heeft hiervoor zijn eigen competitieopzet waarbij het niet uitmaakt  
hoeveel caramboles je moet of kunt spelen. Allemaal zijn we gelijk aan elkaar bij 
het spelen van het potje biljart.
 
In de afgelopen periode was er vanwege de coronaperiode helaas weinig aandacht 
besteed aan het onderhoud van het biljartlaken, dus vervanging van het laken 
was nu echt nodig.
Het bestuur van de VvSB klopte aan bij de nieuwe beheerder van De Lèghe Polder 
of er een nieuw laken op het biljart gelegd kon worden. Een dag later kregen we al 
een positief bericht dat dit op korte termijn zou gebeuren. 
Op dinsdagmorgen 2 augustus is het oude laken uiteindelijk vervangen en konden 
de biljarters weer aan de slag met het maken van hun caramboles. 
Via dit schrijven willen een bedankje doen aan de nieuwe beheerder van De Lèghe 
Polder voor zijn inspanningen. En natuurlijk willen we ook de biljarters veel 
succes toewensen bij het verloop van hun competities.

Tot slot willen we als bestuur van de VvSB de mogelijkheden bekijken voor een 
onderlinge competitie in de avonduren. Men kan zich hiervoor opgeven via een 
e-mail aan Geert Benders geertbenders1948@kpnmail.nl of Jan Linschoten 
janlinschoten@chello.nl . Op een later moment zullen we dan samen bepalen op 
welke avond we gaan biljarten.

Was u er bij? Of heeft u het gemist?
Maandagavond 11 juli. Een mooie zomeravond met een prachtig concert van de 
muziekvereniging Kunst en Volharding in de tuin van Galerie De Nieuwe Gang. 
U was er niet bij? Dan heeft u wat gemist. Met ruim 70 bezoekers was de tuin goed 
gevuld voor het bijwonen vaneen vertelling door André Haverkort, oud-huisarts 
en een ervaren muzikant, over ‘het klooster & de kunst’. Het klooster kent een 
rijke historie als School van de Zusters van Liefde uit Tilburg en nu als kunstiniti-
atief De Nieuwe Gang.

In het huidige Klooster wonen en werken kunstenaars uit verschillende disci-
plines: muzikanten, beeldend kunstenaars, een dichter en een fotograaf. Deze 
gevarieerde samenstelling leidt als vanzelf tot gemeenschappelijk projecten van 
voorstellingen met een samengesteld aanbod van kunstvormen. 
Kunst en Volharding speelde onder leiding van dirigent Sjef de Kort bij wijze van 
spreken de sterren van de hemel met Mamma Mia, Sweet Sunset en Robin Hood. 
Een gevarieerd muzikaal programma dat de muzikanten vol enthousiasme uit-
voerden. Met een luid applaus werd de avond afgesloten. Van alle kanten hoorde 
je: “Dit moeten we vaker doen!” 

Deze voorstelling is tot stand gekomen door een samenwerking van onze muziek-
commissie (Joep Mes, bedankt) en de concertcommissie van Kunst en Volharding.

Onze muziekcommissie kan versterking gebruiken. Interesse? Meld u aan bij 
Frans Peperzak via voorzitter@seniorenbeuningen.nl of tel. 06 53649428.

Het bestuur van de VvSB
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‘Vertel eens’ start weer. Alle senioren zijn welkom!

Plaats: De Lèghe Polder
Tijd: van 10.30 tot 12.00 uur
Toegang: gratis
Voor koffie en thee wordt gezorgd

Maandag 5 september
Op die dag verzorgt Piet Britsemmer (zelfstandigheidstherapeut) 
een voorlichting over de hulpmiddelen voor blinden en slechtzien-
den.      

 Film: “Stap voor stap, tik voor tik”

 Acht korte filmpjes (totaal 40 min.) over mobiliteit met mensen die 
slechtziend of blind zijn.

Als je slechtziend of blind bent zijn er verschillende mogelijkheden 
om je mobiliteit en zelfstandigheid te behouden of uit te breiden. In 
elk filmpje vertellen de mensen zelf over hun mobiliteitservaringen 
en wat daar mee samenhangt. De onderwerpen zijn:   
de taststok
de herkenningsstok
de steunstok
de rollator
de scootmobiel
de geleidehond
reizen met het openbaar vervoer
de tandem

Na afloop van de film is er gelegenheid voor vragen en discussie.

 Z.B.S. Zorgverlening aan blinden en slechtzienden

 
Op maandag 3 oktober geeft Tamara 
Bessels, een ervaren geleidehondenge-
bruiker, een presentatie.

Wat kunt u verwachten?
Voorlichting over de opleiding van de 
hond
Kennismaking met het werk van de 
geleidehond door middel van        
hun ervaringsverhaal
Het persoonlijke verhaal van onze 
ambassadeurs over hun leven              
met geleidehonden

Tamara Bessels is ambassadeur van het 
Koninklijk Nederlands Geleidehonden 
Fonds (KNGF) en geeft, met haar gelei-
dehond, graag een presentatie. Zij weet 
het verhaal van KNGF Geleidehonden 
goed over te brengen. De persoonlijke 
ervaringen die ze eraan toevoegt geven 
de presentatie een uniek karakter. Zij 
is ervaringsdeskundige die het verhaal 
opluistert  met haar eigen belevenissen 
met haar blindengeleidehond.

‘Vertel eens’ wordt georganiseerd 
door de Bibliotheek Beuningen en de 
Vereniging van Senioren Beuningen en 
vindt plaats iedere eerste maandag van 
de maand.

Wijziging van de statuten van de VvSB
Zoals aangekondigd in de Algemene Vergadering van 14 september 
2021 heeft het bestuur de statuten aangepast. Uit een scan van de 
notaris was gebleken dat onze statuten niet meer bij de tijd waren 
en aanpassing noodzakelijk was. Als belangrijke punten zijn te 
noemen:
De verwijzing naar de KBO is komen te vervallen en vervangen door 
een verwijzing naar een organisatie die landelijk de belangen van 
senioren behartigt.
Bestuursleden worden benoemd voor 3 jaar en er zijn twee her-
benoemingen van 3 jaar mogelijk. Dus totaal 9 jaar. Dat moet een 
bestuurslid statutair aftreden en kan niet meer worden benoemd.
Het bestuur verdeelt onderling de taken van voorzitter, secretaris 
en penningmeester. De AV benoemt dus niet meer de voorzitter.
Er is geen Dagelijks Bestuur meer.
Het elektronisch vergaderen is nu statutair mogelijk gemaakt.
De regelingen met betrekking tot lidmaatschap van de VvSB zijn  
van het Huishoudelijk Reglement verplaatst naar de statuten en aan 
de wettelijke teksten aangepast.
Per 1 juli 2021 is de Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen van 
kracht geworden. De wet vereist goed bestuur in brede zin en 

voorkomen van belangenverstrengeling 
bij besluitvorming. Deze zaken zijn nu 
in de statuten geregeld.
Uiterlijk in december legt het bestuur 
een begroting voor het komende jaar ter 
inzage voor de leden. Op de AV wordt 
de begroting vastgesteld.

De volledige statuten zijn in te zien in 
het besloten deel van de website van de 
VvSB www.seniorenbeuningen.nl. 

Het bestuur
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Cursus Borduren, maar dan Anders 2022 – 2023
Een 2de jaar met een nieuwe invulling van de Borduur 
Cursus maar nu Anders. Handwerken is niet alleen 
borduren maar ook breien, haken, quilten, kaarten 
maken, kralen op stof bewerken of sieraden maken, 
macramé, en nog veel meer…start begin oktober

Meer informatie in de komende Nieuwsflits.

Je kunt je aanmelden bij Ruby Struiksma, r.struiks-
ma1@chello.nl of via telefoonnummer 024 6776301, 
ook voor meer informatie.

Wie houdt  er nou niet van 
verse koffie? 
Door Rob van Montfoort.

Wist u, dat u als senior van de gemeente Beuningen, 
of u nou lid bent van de seniorenvereniging of niet, 
zes dagen in de week een gratis kopje koffie kunt 
drinken in het gezellige inloophuis “de Schakel”’?
 
U wordt daar netjes ontvangen door een van de 
gastvrouwen waar u kunt genieten van een kopje  
verse koffie met een koekje. U vindt het inloophuis 
in het wijkcentrum De Lèghe Polder. Het is elke 
maandag t/m vrijdag en op zondag van 10.00 tot 
12.00 uur geopend.

Ondertussen maakt u een praatje met de overige 
mensen en hebt u vragen, dan is er altijd wel iemand 
aanwezig die u verder kan helpen. Dus bent u senior 
van de gemeente Beuningen dan bent u van harte 
welkom.

En zou u het ook leuk vinden om zelf een kopje kof-
fie uit te serveren in deze fijne sfeer als gastvrouw of 
gastheer, meldt u zich dan aan in het inloophuis.

Stem op de VvSB bij de Rabo 
Club Support
Het doel dit jaar van de VvSB is de aanleg van een 
nieuwe jeu de boules-baan bij Stichting Perspectief.
U kunt van 5 september t/m 27 september 2022 op de 
VvSB stemmen! 

Om te stemmen moet u lid zijn van de coöperatie 
Rabobank. Alleen als lid van de coöperatie mag u 
namelijk meebeslissen welke maatschappelijke doelen 
de Rabobank ondersteunt. Bent u nog geen lid? 
Registreer u dan gratis via de Rabo App. 

Let op, we staan als Vereniging van Senioren 
Beuningen geregistreerd. Dus onderdaan de deelne-
merslijst ( even scrollen; of filters instellen…).

Het Bestuur

Kunnen wij u binnenkort verwelkomen als gast of 
misschien als gastvrouw of gastheer?

Dan graag tot ziens!! 
Team de Schakel
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Een rondje door de Schoolstraat in de jaren 50/60 dl 1
Wat ooit de Lagestraat was kreeg in 1953 haar huidige 
naam: de Schoolstraat.
Een naam die zij te danken heeft aan de aanwezigheid 
van de RK Jongensschool.
Dit gebied werd in de volksmond ook wel de Lèghe 
Polder genoemd; dit kwam doordat gedeeltes van 
dit gebied erg laag waren en voor veel wateroverlast 
zorgden.
In de Schoolstraat woonden veel zelfstandigen met 
verschillende beroepen.
Als je vanaf de Van Heemstraweg, in de volksmond de 
Nijeweg, de Schoolstraat in reed,
stond rechts de jongensschool, genaamd Don Bosco.
Hier kon men naar de eerste tot en met de zesde klas. 

Eind jaren vijftig was er ook een klas voor de VGLO-
school. Dit is de afkorting van Voortgezet Gewoon 
Lager Onderwijs.
Dit onderwijs werd gegeven aan leerlingen die de lagere 
school verlaten hadden en niet meer leerplichtig waren, 
om te kijken wat men verder wilde gaan doen, welk vak 
te leren.

De bewaarschool (kleuterschool) was op de meisjes-
school bij de nonnen in de Kloosterstraat.

In het begin van het schooljaar 1928-1929 waren er vier 
schoolmeesters: v.l.n.r. meester Smolders (voornaam 
onbekend), Hendrik de Krijger, Nico Gremmen en Sjef 
Brekelmans.
In de jaren zestig waren meester Oosterhout en meester 
Sengers bekende schoolmeesters.
Deze school is rond 1960 afgebroken waarna er verder-
op in de Schoolstraat een nieuwe werd gebouwd. Daar 
komen we later in ons rondje Schoolstraat nog op terug.

Deel 2 verschijnt in De Cirkel van oktober.

Cor Engelen, beheerder website oud Beuningen
www.oudbeuningen.nl

Koersbalcompetitie 2021 – 2022
Op 35 maandagmiddagen is er gestreden om het 
kampioenschap koersbal.
De start was in september in De Tinnegieter en 
werd in mei vervolgd in De Lèghe Polder. Hier was 
ook de afsluiting van het seizoen.
Er werd met veel plezier en inzet van alle spelers 
gespeeld. Per week waren er gemiddeld 16 personen 
om te koersballen.

Het hoogste aantal koersbalpunten dat op één 
middag gegooid is is 41 punten door Wally Gijsberts 
op 24-01-2022. Op een speelmiddag zijn maximaal 
3 competitiepunten te behalen als men meer gooit 
dan de gemiddelde score. De competitie is op 11 juli 
afgesloten met de prijsuitreiking en een kop koffie/
thee met iets lekkers.

Op de 1e plaats met 87 punten en een gemiddelde 
score van 16,79 : Jaap van Doorn. Hij kreeg ook de 
wisselbeker. 
Op de 2e plaats met 86 punten en een gemiddelde 
score van 18,23: Gerda Pleumeekers.
Op de 3e plaats met 85 punten en een gemiddelde 
score van 21,89: Riet Krebbers.

Op 5 september zullen we weer starten met de nieuwe 
competitie.
Deze wordt gespeeld op de maandagmiddag van 13.00 
uur tot 16.00 uur.
We zijn dan weer terug in De Tinnegieter.
Wilt u mee doen of eens komen kijken, dan bent u van 
harte welkom.

Sjaak Krebbers, wedstrijdleider
Hanny Romviel
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FitTafeltennis weer volop in actie na coronaperiode
Twee jaar lang was het vanwege corona niet moge-
lijk een 60 plus-Fittafeltennistoernooi te houden. 
Woensdag 20 april was het gelukkig weer zover en 
maar liefst 40 van de 50 fitleden deden mee aan het 
paastoernooi. En gezien de positieve reacties van de 
deelnemers is het een geslaagd en gezellig toernooi 
geworden. Omdat bij de meeste speelsters en spelers 
het dubbelspel favoriet is werd er een dubbeltoernooi 
gehouden.

De wedstrijdleiding, bestaande uit Jo Engelen, Sjaak 
van Bergen, Arie Kersjes en Hans Crans, had alle 
deelnemers in vier groepen op speelsterkte ingedeeld. 
Er is gespeeld in het zogenaamde meerkampsysteem. 
Hierna volgden de halve finales en uiteindelijk de vier 
finales.

Maar liefst 16 deelnemers, vielen in de prijzen en voor 
velen van hen was dit hun eerste gewonnen beker.

Elke woensdag, behalve in de grote vakantie, spelen 
de 50 fittafeltennisleden in twee groepen in dorpshuis 
De Lèghe Polder aan de Schoolstraat. De ochtend-
groep begint om 10.30 uur en de middaggroep om 
13.30 uur. Wilt u ook eens een balletje mee slaan, 
kom dan vrijblijvend een maand lang meespelen. 
Velen zijn u al voorgegaan. Tafeltennis is bij uitstek 
geschikt om de conditie op peil te houden en tegelij-
kertijd een leuke manier om sociale contacten op te 
doen. Je bepaalt zelf hoe actief je achter de tafel staat. 
Wat vaak onderbelicht blijft is dat tafeltennis een heel 
laagdrempelige sport is die op eigen niveau tot op 
hoge leeftijd beoefend kan worden. Breng wel zaal-
sportschoenen mee. Tafeltennisbatjes zijn aanwezig.

Hans Crans

Wij verwelkomen de volgende 
nieuwe leden juli 2022: 
Mevrouw B.L.J.M. Hulshof-van Baal
De heer G.K. Kooi
Mevrouw H. Overvliet 
De heer A.A.J. van den Heuvel
De heer J.E.H. Vrijaldenhoven
Mevrouw M.T.J. Vrijaldenhoven
Mevrouw M. den Dekker-van der Stelt
De heer H. van der Schouw
Mevrouw E. Denekamp
Mevrouw E.M.P. Ebben

1 nieuw lid wil niet genoemd worden

Onderstaande leden zijn ons 
helaas ontvallen:
Juni 2022 Mevrouw A. Goeman-Goselink
Juni 2022 Mevrouw D.C.M.J. Verrijt
Juni 2022 Mevrouw A.G.M. Kleijn
Juni 2022 De heer W.M. van Rossum
Juli 2022 Mevrouw W.J. van Loveren-Swartjes
Juli 2022 Mevrouw J.M. Regouin-Ars
Juli 2022 De heer J.C.A. Wellen

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

Mocht er iets wijzigen in uw situatie of gaat u verhui-
zen wilt u dit dan doorgeven aan Mieke van den Dob-
belsteen, Ledenadministratie VvSB, tel.06-22581647 
of via mail: ledenadmin@seniorenbeuningen.nl
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Ledenadministratie
Nieuw lid: 
Dhr. H. Meijer

Overleden leden: 
Dhr. F. Wouterse,  Dhr. W. Bosman,  
Mevr. H. Roghmans-Stappers,  
Dhr. G. Looman,  Dhr. J. Hendriks,  
Dhr. J. v.d. Coolwijk

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

6, 20 sept. & 4 okt.
09.30 UUR
Koos’ fietstochten
Kloosterhof

Agenda / Wekelijkse activiteiten
7 september

14.00 UUR
Bingo
De Kloosterhof

4 & 5 oktober
14.00 UUR
Bloemschikken
kijk hieronder voor meer info

7 oktober
20:00 UUR
50+ cafe (kerkstraat)
Kloostertuin

9 oktober
14:00 UUR
Toneelmiddag
De Kloosterhof 

Hè hè, het kan weer! 50+ café 
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. We verruimen de 
accommodatie zodat er wat meer ruimte ontstaat. De consumptie-
prijzen verhogen we niet of nauwelijks, er zijn weer hapjes, muziek, 
uiteraard gezelligheid en misschien doet iemand nog iets geks. Je 
weet maar nooit. 

Vrijdag 7 oktober om 20.00 uur gaat de deur open in de 
Kloostertuin in de Kerkstraat.

Annemie en Theo zijn zoals altijd de gastheer en gastvrouw.

Workshop 50+: Bloemschikken  
Alle jaren verzorgen we enkele workshops en één ervan is het bloemschikken. 
Telkens wordt er volgens een thema een bloemstuk gemaakt. De herfst komt er 
aan met zijn prachtige kleuren en daar spelen we op in. We gaan een mooi bloem-
stuk in een krans maken in herfstkleuren. Dit gebeurt op dinsdagavond 4 oktober 
van 19.00 tot 21.00 uur en op woensdagmorgen 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 
in De Kloosterhof in Weurt.

De kosten zijn € 17,50 voor leden en € 19,50 voor niet-leden; dit is inclusief koffie 
of thee en alle materialen zoals de krans en het onderbord. Je moet wel zelf een 
snoeitangetje en aardappelschilmesje meenemen. De workshop wordt begeleid 
door Virginia Bartels. Aanmelden kun je bij Annemie Smits, tel 024 6773831.
De kosten graag voldoen bij binnenkomst op de opgegeven avond of morgen.

Wacht niet te lang met aanmelden want vol = vol.                                                                                  
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Tref-en-doemiddag: de activiteiten 
Zoals al verschillende keren eerder aangegeven zijn 
we met een Tref-en-doemiddag gestart met meerdere 
activiteiten waaraan, bij voldoende deelname, deelge-
nomen kan worden. Het hoofddoel is om mensen een 
gezellige middag te geven, een middag om voor uit 
huis te komen, door middel van onderlinge contacten 
en bezigheden. Je mag ook gerust een introducé 
meenemen. De vaste middagen hiervoor zijn de don-
derdagmiddagen vanaf 14.00 uur in De Kloosterhof, 
Kapittelweg 2a in Weurt. Naast de activiteiten die we 
daar aanbieden komen we ook met thema-ochtenden, 
op middagen en/of avonden. Deze thema-activiteiten 
gaan meestal op inschrijving maar we streven ernaar 
dat iedereen mee kan doen. Het komen en gaan moet 
je wel zelf regelen. Je kunt mogelijkheden aanvragen 
bij de gemeente om via de Avan-taxi te komen of via 
het Buurt Vervoer dat we in de gemeente Beuningen 
hebben via Stichting Perspectief. De eerstvolgende 
Tref-en-doemiddag is op donderdag 8 september en 
dan elke week. Kom gewoon eens kennismaken, het 
verplicht tot niets. De activiteiten die we op donder-
dagmiddag aanbieden zijn: sjoelen, in principe biljar-
ten, rikken, bridge, koersbal, darten en Rummikub. 
Gewoon een middagje samen kletsen kan natuurlijk 
ook.

De thema-activiteiten die we willen gaan houden 
zijn: glas-in-lood maken, vogelhuisjes of egelhuisjes 
maken, bloemschikken, schilderen, kaarten maken, 
diamant painting en een techno/repaircafé. Over het 
hoe en wanneer blijven we je informeren.

De erfenis van tante Bella
(toneelmiddag 2022)  

Elk jaar brengen we een toneelstuk voor onze 
vereniging en al enkele jaren verzorgt het Wijchens 
Amateur Toneel (WAT) een leuke middag voor ons. 
Op zondag 9 oktober spelen zij weer een klucht  in 
De Kloosterhof te Weurt. Deze klucht draagt de 
naam De erfenis van tante Bella. De dood van tante 
Bella leidt niet tot veel rouw want het is de erfenis 
die nu uiteindelijk te gelde kan worden gemaakt. 
Het verzilveren van deze erfenis blijkt in de prak-
tijk veel meer om het lijf te hebben dan mag worden 
verwacht. Alles draait hierbij om een verpauperde 
beautysalon. Door de vele problemen die zich 
hierbij voordoen ontstaan de meest absurde situa-
ties. Het publiek wordt uiteindelijk bedolven onder 
een waterval van grappen en grollen. Een prachtig 
stuk waar we weer heerlijk van kunnen genieten. 
Entree is voor onze leden gratis en voor niet-leden 
van onze vereniging € 5,00. Elke bezoeker krijgt 
een tweetal consumptiemunten uitgereikt. Zet de 
datum van 9 oktober alvast in je agenda. De zaal 
is vanaf 13.30 uur open. Aanvang toneelstuk 14.00 
uur.

“Kom gewoon eens kijken,,

Vrijwilligers flexpool  
Als 50+ Vereniging Weurt zijn we zeer actief voor 
onze leden, zoals iedereen wel weet. Ga maar eens na 
wat we dit jaar al georganiseerd hebben en wat er nog 
te gebeuren staat. Alle activiteiten plus de overige 
werkzaamheden als bestuur kunnen we steeds moei-
lijker allemaal zelf ter hand nemen. We hebben de 
hulp van onze leden nodig voor hand- en spandien-
sten als die nodig zijn voor, tijdens of na activiteiten. 
We willen daarom een flexpool gaan opzetten waar 
men zich voor kan opgeven. We kunnen dan ook 
rouleren zodat niet steeds dezelfde mensen gevraagd 
hoeven te worden. Flexibel dus. Leden met bijzondere 
vaardigheden of hobby’s waar we een bijzondere 
activiteit van kunnen maken, zijn in deze flexpool ook 
bijzonder welkom. Denk aan het opzetten van bijvoor-
beeld een repaircafé. Je kunt ook in de flexpool komen 
met bijzondere wensen ten aanzien van je inzet, alles 
is hierin bespreekbaar, maar geef je op! Opgeven en 
overige informatie bij Annemie Smits, Pastoor v.d. 
Marckstraat 10 of via e-mail p.smits91@upcmail.nl of 
per telefoon 024 6773831.

Voor ons 70-jarig bestaan op vrijdag 23 juni 2023 
vragen we ook leden om de feestelijkheden mede te 
organiseren en we willen daarvoor een feestcommis-
sie samenstellen. We willen hier zo snel als mogelijk 
mee beginnen. We hebben jullie hulp nodig om deze 
club actief te houden zoals jullie dat van ons mogen 
verwachten. 
Het bestuur

“Hulp van onze leden is 
nodig,,
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Ouwe meuk  
Tijdens een vakantie liep ik op een rommelmarkt te 
snuffelen en zoals altijd op die markten kom je een 
hoop troep tegen, oud ijzer, gedateerde schilderijtjes 
van zigeunermeisjes en vooral versleten boeken. Maar 
ook stonden daar wat kleine meubeltjes. En zowaar, 
ook mijn oude ladekastje van school. Tenminste, dat 
had het kunnen zijn. Na de lagere school koos ik voor 
het vak van meubelmaker op de technische school 
omdat ik wel handig was met hout en geen zin had in 
huiswerk op een andere school. Mooi beroep, meubel-
maker, als je het juiste werk kunt vinden en ik dacht 
later meubelrestaurateur te kunnen worden. Maar 
ik was geen goede meubelmaker. Op enig moment 
moesten we een mahoniehouten ladekastje maken 
met 3 lades. Een beetje Biedermeierachtig. Ik had erg 
mijn best gedaan op dit werkstuk. Met bloed, zweet 
en tranen en zelfs een pak slaag aan een medeleerling 
omdat hij aan mijn kastje had zitten klooien. De leraar 
gaf me uiteindelijk een 6. Uit medeleven denk ik. Een 
goedbedoelde opsteker. Het ding was misschien een 4 
waard. Toen ik het ladekastje achter op mijn fiets mee 
naar huis had genomen kreeg ik toch de complimen-
ten van mijn ouders. Het heeft decennialang thuis 
gestaan tot ik door een verhuizing het ding uit het 
oog verloor. En daar stond het dus, dacht ik. Tussen 
de andere rommel. Het fineer was hier en daar weg. 
Er zaten deuken in en de laden ‘liepen’ niet meer. Het 
zag er doorleefd uit en eigenlijk hoorde het op een 
brocante markt thuis; geen vintage en geen antiek 
maar de periode daar tussenin (1920-1960). Want dat 
verdiende het toch wel. Soms kom je je eigen verleden 
tegen. Zomaar op een rommelmarkt. Ouwe meuk, dat 
wel, maar oh zo waardevol. 

Ton Zwartjes

“Er zaten deuken 
in  en de laden 

‘liepen’ niet meer,,

De vaste activiteiten vanaf 
september
Nu de vakantieperiode achter de rug is attenderen we 
iedereen weer op onze vaste activiteiten. Elke week is er op 
donderdag de ontmoetingsmiddag  tref en doe  en ’s avonds 
het bridgen. Op vrijdag wordt er gevoetbald bij WVW met fitvoetbal. 
Om de 2 weken, tot november, gaan we fietsen door de regio Nijme-
gen/Maas en Waal. Elke eerste woensdag van de maand is er bingo 
met leuke prijzen en onderlinge rivaliteit op een gezellige manier. 
Informatie over onze activiteiten kun je altijd opvragen bij onze 
bestuursleden en bij het secretariaat. Kijk ook op de agenda in dit 
blad en op de website.

www.50plusverenigingweurt.nl
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Puzzel - Woordzoeker 8.7

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

JH. Schenk, 
Houtduiflaan 1N te Beuningen

Piet Groenen, 
Pastoor Hootmansstraat 26 te Ewijk

Riet Willems-Janssen, 
Jonkerstraat 34 te 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 eenzaamheid.

De oplossingen voor puzzel 8.6 dienen uiterlijk 17 September 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.

Op woordzoeker 8.6 kregen we maar liefst 102 goede oplossingen binnen. Zover ik kan zien een recordaantal.
De oplossing van deze puzzel luidde: verkeersveiligheid.
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D D R S T E E N G R O E V E T U I N M A N 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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