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Welkom in de Cirkel
Een levensechte buutreedner/tonpraoter siert onze 
voorpagina: Huubke de Jaeger uit Goirle. Piet, in 
het dagelijks leven. Dat is niet zomaar. Tonpraoters 
hebben we nodig in deze tijd. Omdat carnaval er 
aankomt, natuurlijk. Maar ook omdat deze tijd van 
onrust en zwaar gemoed om mensen vraagt die de 
zaak fors kunnen relativeren en onze stemming de 
goeie kant op kunnen sturen. Ton Zwartjes gaat in 
deze Cirkel uitgebreid in op dit speciale Zuid- Neder-
landse fenomeen.

Ondanks dat de dagen echt wel langer worden zitten 
we een groot deel van de avond nog in het donker. En 
als het daarbij ook nog voortdurend regent kan ons 
gemoed wel een opkikker gebruiken. Het is natuurlijk 
ook geen toeval dat carnaval ooit in deze tijd, met 
uitzicht op het voorjaar, gevierd wordt. De prins moet 
immers net als  de bloesem uit de knop of het plantje 
uit de grond  ergens uit te voorschijn komen. Op veel 
pronkzittingen is dat te-voorschijn-komen ook het 
hoogtepunt van de avond.  Vele creatieve varianten 
zijn bedacht en uitgevoerd.

Alle seniorenvereniging melden carnavals bijeenkom-
sten in de komende periode. Daar mogen we ons op 
verheugen want vanwege corona konden we  lange 
tijd niet meer samenzijn. Misschien is het een idee 

om het volgend jaar het klavervierpasje ook korting 
te laten geven op de carnavalsactiviteiten van de 
onze seniorenverenigingen. Nu zit dat er nog niet bij, 
getuige informatie vanuit de gemeente.

Ton Zwartjes vraagt zich in zijn column af of we in-
tussen niet te gevoelig zijn geworden voor grappen en 
grollen over onszelf of onze buren.  In die zin moeten 
de tegenwoordige buutreedners misschien meer op 
hun  hoede zijn dan vroeger. Toch kan ik me nu al op 
hun optredens verheugen. Zo heb ik een naargeestige  
voorjaarsbui zelden beter verwoord gehoord dan door 
de buutreedner die vertelde dat hij dit voorjaar zo 
verschrikkelijk pessimistische was dat hij zich afvroeg 
of hij nog wel leefde. Als hij ’s morgens was opgestaan 
keek hij eerst in de overlijdensadvertenties van  de 
krant. En als hij er dan zelf niet bij stond, ging hij zich 
pas aankleden.

Ik wens eenieder veel leesplezier 
en een prettiger voorjaar dan 
deze buutreedner.

Chris Zaad
Hoofdredacteur De Cirkel
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Durf te dromen
Met drie graden vorst afgelopen nacht is het al 
een beetje winters. Ik rijd naar de jachthaven in 
Batenburg om wat mutsen en dassen uit onze boot 
te halen. Een koude wind met vlagen mist jaagt over 
het water. De overkant van de rivier is met moeite te 
onderscheiden.

De loopbrug naar beneden ziet er wit uit en ik besef 
dat ik erg voorzichtig moet zijn. Met twee handen 
klem ik mij om de aluminium leuning. Na een paar 
pasjes is lopen geen optie meer en glijd ik, twintig 
meter rechtop staand, naar beneden. Dat ging even 
snel. Maar ik sta nog recht en vervolg langzaam mijn 
weg naar de boot. In de witte waas op het steiger zie 
ik toch kleine voetstapjes. Die zullen nog wel van 
gisteren zijn, is mijn gedachte terwijl ik voetje voor 
voetje langzaam mijn weg vervolg.
Eenmaal bij de boot aangekomen zie ik twee gedaan-
tes staan die verdomd veel op mensen lijken. Ze staan 
gebukt naast een ongewassen zeilboot waarvan de 
mast plat ligt terwijl op het voordek wat kleine zwak-
ke kerstlampjes branden.

Ik sta stil om op te nemen wat ik nu eigenlijk zie. De 
twee gestaltes, gehuld in oude truien met daarover di-
verse kleuren regenkleding, staan stil geconcentreerd 
te kijken terwijl ze diesel vanuit een jerrycan met 
geribbelde slang en trechter geruisloos overgieten in 
de boot. Ze hebben mij niet gehoord. Logisch natuur-
lijk want ook hun hoofden zitten goed ingepakt.
Het is een apart gezicht zoals ze afsteken tegen de 
flarden ijskoude mist achter hen.

Ik ga mijn boot binnen en zoek de mutsen en hand-
schoenen waar ik voor kwam. Eenmaal weer buiten 
zijn de twee gestaltes tot leven gekomen. De man 
staat op de steiger ogenschijnlijk gedachteloos in de 
mist te staren. De vrouw staat waar ik langs moet. Ze 
knikt. Goedemorgen. “Nog onderweg?” vraag ik en 
ben benieuwd naar de onderneming die hen met dit 
barre weer hier heeft gebracht.

Winter 2022/2023

Ook kleine dromen tellen mee 
Met een blijde lach vertelt ze dat ze gisteren vanuit 
Limburg zijn vertrokken en nu op weg zijn naar 
Leiden. De plannen zijn om via Sluis Sint Andries de 
Waal op te gaan richting Rotterdam.

Gisteren een mooie vaardag gehad, vertelt ze en-
thousiast. Voor nu, met deze mist, zou ik maar even 
binnen bij de kachel blijven, zeg ik. We hebben geen 
kachel, zegt ze met een onderdrukte lach. Oh, dan 
zou ik nog maar even in bed kruipen, adviseer ik. 
Het vriest nu nog 2 graden. Dat varen wordt vandaag 
waarschijnlijk niets, is ook haar conclusie. Mijn vraag 
of ze nog iets tekort komen wordt beantwoord met 
een “nee, dank u”. Als er maar ergens een restaurant 
is, vervolgt ze. Ik verwijs ze naar restaurant De 
Viersprong boven aan de dijk.

Later hoor ik dat ze twee nachten zijn gebleven en de 
dagen met verhalen hebben gesleten bij de kachel in 
het restaurant.

Met “goede reis” en “doe voorzichtig” neem ik 
afscheid en zie het mooie in de combinatie van jong 
zijn en je droom verwezenlijken. Weer of geen weer, 
gewoon ervoor gaan. Praten over nog te maken reizen 
is mooi maar napraten over al gemaakte reizen is vaak 
vele malen mooier. 
En terwijl ik mij aan de leuning weer langzaam 
omhoog trek zie ik het beeld van die twee gestalten 
nog even voor me.

Toch maar weer eens iets plannen, zeg ik tegen 
mijzelf. Al is het maar om nog even het jeugdige 
gevoel te ervaren. 

Jan Daanen
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En wat lag er onder de kerstboom? 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat lag er voor 
mij onder de kerstboom?
Had ik natuurlijk gevraagd aan de Kerstman en jawel hoor: ook 
gekregen!
Een boekje over kunstschilder Wim Oepts.

Nu hoor ik jullie denken: ‘‘Wim Oepts, wie is dat?”
Niet zo vreemd want onder het grote publiek is hij niet zo 
bekend.
Pas vanaf de jaren ’60, als Nederlandse verzamelaars zijn werk 
gaan kopen, komt daar enige verandering in.
En dus ben ook ik hem zelf nog niet zo heel lang geleden tegen-
gekomen. 
Vandaar het boekje onder de kerstboom natuurlijk.

Hoe het ook zij: Wim Oepts is een Nederlandse kunstschilder met 
een prachtig kleurrijk oeuvre. 
Geboren te Amsterdam op 22 december 1904 en overleden in 
Parijs op 22 maart 1988.

Ik viel als een blok voor het werk uit zijn Franse periode. Na de 
Tweede Wereldoorlog keert hij in 1946 terug naar Parijs maar  
spendeert zijn zomers in het zuiden van Frankrijk, voornamelijk 
in Saint-Tropez. De schetsen en tekeningen die hij daar maakt
werkt hij tijdens de winter uit in zijn atelier te Parijs.

Het kleurgebruik is overweldigend mooi. Felle kleuren! Onna-
tuurlijk toegepast in  contrasterende hoekige vlakken.

Groene luchten, blauwe bomen en knalgele straten zijn niet 
ongewoon in het werk van Oepts.
Spannende composities en een intrigerend spel tussen abstract 
en figuratief maken het voor mij zeer interessant.
Werk met een eigen karakter!

Bijkomend: ik ben zelf nogal verliefd op de zonnige zuidelijke 
landschappen en het zinderende licht dat de hemel groen kleurt 
en de velden blauw. Het is die verliefdheid die ik terugvind in de 

Uitbreiding redactie 
kunst en cultuur
Als hoofdredacteur ben ik blij om te mel-
den dat De Cirkel inmiddels een tweede 
redacteur Kunst en Cultuur heeft weten 
te  “contracteren”. We zijn erg blij met de 
komst van Kris Waumans uit Winssen.

Naast Rob de Kanter zal Kris in een zekere 
regelmaat verslag doen van wie of wat 
haar in artistieke zin geraakt heeft. 

Kris is zelf actief kunstenaar en wellicht 
kennen sommigen haar vanwege haar  
deelname  aan de kunstroutes van 
voorgaande jaren. Kris woont sinds drie 
jaar in Winssen, samen met haar man 
Herbert Aalbers in een tot fraaie woning  
omgetoverde  grote  boerenschuur. 

Geboren in België volgde zij de kunst 
academie in Gent en vervolgens nog in 
Maastricht. Meer informatie is te vinden op 
www.atelierkris.nl of instagram/facebook. 
Als eerst bijdrage laat ze ons kennismaken 
met een boeiende, helaas te weinig beken-
de,  Nederlandse kunstenaar Wim Oepts.

schilderijen van Oepts.
Het maakt dat ik blijf kijken, er heel blij van 
word en wat mijn ziel een beetje oplicht.

Tot 12 februari loopt er nog een tentoonstelling 
in Museum JAN te Amstelveen onder de titel 
“WIM OEPTS EN DE SCHILDERS VAN HET 
ZONNIGE ZUIDEN”
Een kleurrijk begin van een nieuw jaar!

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

Nieuw: de Klavervierpas, kortingspas en pinpas ineen
Per 1 januari 2023 is er een nieuwe pas voor minima(huishoudens) uit 
onze gemeente: de Klavervierpas. Deze pas is voor huishoudens die 
het financieel niet breed hebben. Een pashouder krijgt onder andere 
korting op allerlei diensten, producten en (sport)verenigingen in onze 
gemeente. Ook kunnen kinderen hun zwemdiploma halen in zwembad 
De Plons en bijvoorbeeld een nieuwe fiets krijgen.  De pas is bedoeld 
om minima te ondersteunen en het leven voor deze huishoudens zo wat 
gemakkelijker en goedkoper te maken. Hierdoor kunnen zij mee blijven 
doen in onze Beuningse samenleving. 

Wethouder Frans Houben: “Met de Klavervierpas maken we het gebruik 
van minimaregelingen als het Kindpakket en de regeling Meedoen 
eenvoudiger. Daarnaast proberen we het aanbod van deelnemende 
winkels en verenigingen uit te blijven breiden. Hiermee willen we het 
meedoen aan het maatschappelijk leven, ook door mensen met minder 
geld, aanmoedigen.”

Naast dat het een kortingspas is, is het ook een soort van pinpas met 
een door de gemeente vastgesteld tegoed.(dit is toch reguliere tekst? 

Pastegoed
De gemeente stort jaarlijks een tegoed op de Klavervierpas. Voor 
volwassenen is het te besteden budget € 150 per jaar, voor kinderen is 
dat € 650 per jaar. Kinderen hebben daarnaast ook nog recht op een 
fietsregeling, een laptopregeling en een zwemdiplomaregeling. 

Wie komt in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor de Klavervierpas moeten mini-
ma(huishoudens) aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het 
inkomen van de persoon of het huishouden niet boven een bepaald 
bedrag liggen (120% van het sociaal minimum). Op onze website 
beuningen.nl/klavervierpas staat een lijst met alle voorwaarden. 

Deelnemende aanbieders
Aan de Klavervierpas werken op dit moment ruim 90 lokale onderne-
mers en verenigingen mee. Deelnemende winkels en verenigingen zijn 
te herkennen aan het Klavervierpaslogo. Kijk voor meer informatie over 
deelnemende aanbieders op de website www.klavervierpas.nl 

Pas aanvragen
Afgelopen december zijn er 617 passen verstrekt aan huishoudens die 
een bijstandsuitkering ontvangen. Dat is aan 443 volwassenen en 174 
kinderen. Mocht u nog geen pas ontvangen hebben, maar denkt u dat 
u wel in aanmerking komt? Kijk dan op www.klavervierpas.nl voor de 
voorwaarden en het aanvraagformulier. 
Ook kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur bellen naar nummer 033 
– 3035461 voor meer informatie.

Dominante mannetjes.
Je komt ze overal tegen.

In Rusland, in de politiek,
bij de omroep, op het werk.

Waar niet?
De redactie van De Cirkel wenst u 

een gezond en gelukkig nieuwjaar toe.
Liefst met minder dominante mannetjes.
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Dunne Klets of Zotte Zever
 
De buutreedner
Carnaval heeft zo zijn eigen tradities en de daarbij 
behorende attributen. Denk bijvoorbeeld aan het 
carnavalskloffie van de prins met zijn bijzondere steek 
en zijn scepter. Carnaval bestaat al eeuwen maar het 
feest zoals het nu is dateert van kort na de Tweede 
Wereldoorlog. Zo ook het fenomeen buutreednen 
of gewoon tonpraten. De naam ‘buut’ komt uit het 
Rijnlandse dialect ‘but’ dat ‘ton’ betekent. Een 
reedner is een spreker. Tonprater dus. In vroegere 
tijden was een tonprater een hofnar. Vandaag de 
dag zie je allerlei typetjes. Tonpraten kan tijdens de 
gehele carnavalsperiode van 11 november tot en met 
het feest zelf in februari. Tijdens een carnavalszitting 
gaat zo’n typetje in een ton staan en neemt de 
actualiteit op de hak. Vaak in het dialect waarmee hij 
de lachers nog makkelijker op z’n hand krijgt. Van de 
lokale notabelen of zelfbenoemde notabelen worden 

de fouten, tekortkomingen of regelrechte blunders 
onder een vergrootglas gelegd. Ze worden uit hun 
verband gelicht, tegen het licht gehouden en van 
alle kanten bekeken. De buut is de ultieme vorm van 
vrije meningsuiting: verscholen in het uitgebeelde 
typetje kan de tonprater vrijwel alles zeggen zolang 
het geen aanstoot geeft. Geen onderwerp is heilig. 
Als de prater een punt heeft gemaakt wordt dit 
begeleid door een tusch (toesch), een harde stoot 
van het orkest bestaande uit twee tonen: ‘ta – taaaa’. 
Dit ondersteunt de grap en haalt de scherpe kantjes 
ervan af. Niet bij elke grap is een tusch, dat zou al te 
dol worden.  Er zijn wedstrijden tonpraten en vaak 
zijn die het hoogtepunt van de pronkzitting. Meestal 
doet een man of vrouw de buut maar soms zie je een 
duo optreden. Zo is het buutreednen tegenwoordig 
niet meer weg te denken tijdens het carnaval. Pierre 
Cnoops (overleden op 1 december 2018) heeft in de 
jaren ‘80 het buutreednen op de carnavalskaart gezet 
met zijn onnavolgbare act. Een welgebruikte slogan 
van tonpraters is ‘beter je kop in top dan getob in je 
kop’. Zo is ‘t, als je ’t maar weet. Alaaf!

Ton Zwartjes

Lichtjesavond Beuningen
foto: Wim Piels
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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

17 februari
14:00-19:00
Carnavalsmiddag
ULTO-gebouw

22 februari
19:30-21:30
Bloemschikken
De Paulus

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

28 februari
13:30-16:00
Repaircafé
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

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

Op vrijdag 18 november jl. stond 
onze stamppottocht op het 
programma. Een toeristische 
route leidde ons naar brasserie 
’t Maxend te Nistelrode.  Een 
heerlijke maaltijd stond daar voor 
ons klaar. Rond 14.00 uur kwa-
men we aan bij Moeke Mooren 
voor de glasblazershow. Na koffie 
met gebak ging glasblazer Willem 
Buyse op humoristische wijze in 
op de geschiedenis van glas. Dit 
was zeer leerzaam en de moeite 
waard. Daarna werd door hem 
een wervelende show gegeven. 
Daarbij mocht ‘onze’ Diny Janssen 
assisteren. Nadat zij haar angst 
voor het vuur had overwonnen, 
kon ze als een volleerd glasblazer 
een glazen bol maken. Rond 17.00 
uur werd weer richting Winssen 
aangekoerst. 

Stamppottocht

Een primeur voor het dorp 
Winssen; het krijgt zijn eigen 
repaircafé!  
Vanaf dinsdag 31 januari staan 
er maandelijks vrijwilligers klaar 
om inwoners van Winssen te 
helpen met het repareren van 
kleine huishoudelijke apparaten. 
Ook kan men terecht voor 
lichte herstelwerkzaamheden aan 
kleding. Het repaircafé Winssen 
vindt elke laatste dinsdag van de 
maand plaats van 13.30 tot 16.00 
uur in ontmoetingscentrum De 
Paulus in Winssen (niet in school-
vakantieweken). U kunt dan vrij 
inlopen, een afspraak maken is 
niet nodig. In de foyer van De 
Paulus staan vier vrijwilligers, 
samen met de seniorenvereniging 
Winssen, klaar om apparaten en 
kleding te repareren. In principe 

Winssen krijgt eigen repaircafé

zijn de reparaties gratis tenzij er 
materialen aangeschaft moeten wor-
den of dat er andere kosten moeten 
worden gemaakt. 
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Voor deze viering op vrijdagmiddag 
16 december jl. zijn liefst 100 aanmel-
dingen ontvangen. Daarmee wordt 
aangetoond dat onze leden na twee 
jaren weer aan een gezellig samenzijn 
toe zijn. Bij de entree worden de be-
zoekers onder de welluidende klanken 
van trekzakmuzikanten de Amaretto’s 
welkom geheten. De zaal is geheel 
in kerstsferen omgetoverd. Nadat de 
gasten consumptiebonnen in ontvangst 
hebben genomen, worden ze naar de 
grote zaal gedirigeerd. 

Daar worden ze onthaald met warme 
glühwijn en chocomel waarna men aan 
de feestelijk gedekte tafel plaats kan 
nemen. Voorzitter Gerard Gradussen 

stipt in zijn openingswoord enkele 
minder leuke zaken aan waarmee we 
in deze tijd geconfronteerd worden. Hij 
spreekt de hoop uit dat deze snel tot het 
verleden gaan behoren. Inmiddels heeft 
iedereen zijn stekkie gevonden en onder 
het genot van enkele consumpties 
wordt er ouderwets bijgekletst. Het 
kerstverhaal wordt door Ria van Beu-
ningen voorgelezen. Dat staat -hoe kan 
het ook anders- in het teken van vrede. 

Toneelvereniging Plankenkoorts laat 
in hun voorstelling zien hoe je op vier 
geheel verschillende manieren naar het 
kerstfeest toe kunt leven. Het personeel 
van De Paulus is intussen druk in 
de weer om de bezoekers vanuit een 

Carnavalsmiddag
Wij houden op vrijdagmiddag 17 
februari a.s. van 14.00 tot 19.00 
uur weer een ouderwets gezellige 
carnavalsmiddag in het ULTO Mu-
ziekcentrum. U kunt onder het genot 
van een drankje en hapje genieten van 
diverse optredens. Orkest Jersey zal 
de muzikale begeleiding verzorgen. 
Uiteraard treden weer artiesten uit ons 
eigen dorp voor het voetlicht zoals het 
duo Kei Gezellig en dweilorkest Brulto. 
Natuurlijk zorgen we weer voor een 

goede buutreedner. 
De nije prins van Oelewaal met zijn 
gevolg zal ook even langskomen. Naast 
enkele gratis consumpties en koffie/
thee krijgen bezoekers weer het be-
kende gratis frietje uit de snackwagen 
van Bas. Voor deze carnavalsmiddag 
vragen wij aan leden een bijdrage van 
€ 10,00 per persoon; anderen betalen 
€ 15,00. U kunt zich tot 10 februari  
opgeven bij Ans Kersten, Wethouder 
van Beuningenstraat 13 in Winssen 

(envelop met briefje 
en gepast geld in de 
brievenbus stoppen), of 
aanmelden via de mail, 
info@seniorenwinssen.
nl en geld overmaken op 
rekening NL33 RABO 
0158 0075 14 ten name 
van Seniorenvereniging 
Winssen. 

rijdend buffet van een 
heerlijk voorgerecht te 
voorzien. Het hoofdge-
recht, dat aan tafel wordt 
opgediend, is om van te 
likkebaarden met onder 
meer kalkoen, vis, salades 
en groenten. Het Dickens 
Orkest brengt met een 
aantal kerstliederen het 
publiek in de juiste sfeer. 
Met als laatste een toetje 
van ijs met warme kersen 
komt er een einde aan 
deze gezellige en sfeer-
volle middag.  

Voor het derde jaar op rij stond er 
eind vorig jaar een mooie kerstgroep 
opgesteld in de kiosk in Winssen. Een 
prachtige locatie hiervoor, zo tussen de 
voormalige kerk en de oude toren. 

Overdag was hij mooi maar ‘s avonds 
kwam deze met verlichting nog beter 
tot zijn recht. Afgelopen jaar werd de 
kerstgroep uitgebreid met een projector 
waarmee sneeuwvlokken zichtbaar 
werden. Daarbij kwam nog een verlicht 
bord met een kerstwens. Om de kerst-
sfeer te verhogen was er op zondagen 
kerstmuziek te horen. 

Dit alles kon natuurlijk niet zonder de 
nodige sponsoren. Deze willen wij hier 

toch even noemen: kringloopwinkel 
BijWa voor de kerstgroep met verlich-
ting, parochie Johannus XXIII voor de 
kerstbomen en Annie Loeffen voor de 
nieuwe frontverlichting met sneeuw-
vlokprojectie en kerstwens. En ook 
niet onbelangrijk: John en Sylvie van 
Ooijen zorgden geheel belangeloos voor 
de stroomvoorziening zodat alles weer 
mooi in het licht stond en de zangers 
hun microfoons konden gebruiken. 
We danken  ook de vrijwilligers die 
elk jaar zorgen dat alles opgebouwd 
en in januari weer opgeruimd wordt:  
Armand van Wely, Joop Burgers en Ton 
van Deijzen. De initiatiefnemer van 
dit alles is Wiel Bijmans die drie jaar 
geleden met het idee voor de kerst-

Kerstgroep in de kiosk

groep in de kiosk kwam 
omdat het in de kerk niet 
meer mogelijk was. De 
organisatie spreekt de 
wens uit dat iedereen nog 
vele jaren van dit mooie 
tafereel kan genieten. 

Verslag kerstviering
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Corona had ons in de jaren 2020 en  
2021 flink in de greep. Gedurende deze 
jaren hebben veel van onze activiteiten 
geen doorgang kunnen vinden. Een 
beroerde tijd voor ons allen waarin we 
onszelf veel moesten ontzeggen. Begin 
2022 kwam er eindelijk weer licht aan 
de horizon en ging het er steeds meer 
op lijken dat we met het coronavirus 
kunnen leven. Daarom hebben we 
in 2022 al onze activiteiten weer 
op kunnen pakken. En dat iedereen 
daar zin in had, bleek al snel uit de 
deelnames aan deze activiteiten. Van 
bloemschikken tot de kerstviering en 
van jeu de boules tot het bridgen. Het 
enthousiasme om mee te doen was 
groot en het was ook weer ouderwets 
gezellig. Mijn dank gaat uit naar alle 
vrijwilligers die bijgedragen hebben aan 
de organisatie van onze activiteiten. 
Zonder hen zouden deze nooit plaats 
hebben kunnen vinden. Ik ga ervan 
uit dat in 2023 de belangstelling 
voor de activiteiten hetzelfde, zo niet 
groter zal zijn. Als bestuur streven 
we ernaar om de activiteiten zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten bij alle 
leden van onze vereniging. Dit is niet 

gemakkelijk. Komend jaar gaan we 
ons daar meer op richten. We kunnen 
dat natuurlijk niet alleen en hebben 
jullie hulp daarbij nodig. We zullen 
begin van dit jaar door middel van een 
enquête aan jullie vragen wat wij nog 
meer kunnen organiseren voor al onze 
leden. Hierdoor denken we dat onze 
activiteiten aansluiten bij nog meer 
leden dan nu het geval is. 

In 2022 was het programma van het 
Zomerfestival verdeeld over de vier 
dorpen van de gemeente Beuningen. 
Een groot succes. Een grote deelname 
verdeeld over meer dan 60 activiteiten. 
Door de vier seniorenverenigingen 
is besloten in 2023 weer opnieuw het 
Zomerfestival voor de senioren uit de 
gemeente Beuningen te organiseren. 
De samenwerking met de andere 
seniorenverenigingen verloopt zeer 
plezierig. In principe doen wij in 
Winssen veel dezelfde activiteiten als 
in de andere drie dorpen. Wij proberen 
door de programma’s naast elkaar te 
leggen, elkaar te versterken. Dat daarbij 
soms hobbels genomen moeten worden 
is duidelijk maar daar gaan we met z’n 

Op vrijdag 25 november jl. was onze 
vrijwilligersmiddag. Theo en Gerard 
tekenden voor de organisatie. Vanuit 
De Paulus werden twee groepen 
geformeerd; de ene groep werd naar 
het Dijkmagazijn gedirigeerd en de 
andere naar Biofruit de Haneman. 
Haverwege de middag werd van groep 
gewisseld. Bij Haneman Biofruit werden 
we hartelijk ontvangen door Toine 
Janssen en zijn vrouw Jeanette Litjes. 
Zij gaven ons met een rondleiding een 
kijkje achter de schermen van hun 
biologisch fruitbedrijf. Daarbij werd 
ook uit de doeken gedaan hoe het fruit 
machinaal tot sap wordt geperst. In het 
Dijkmagazijn werden we getrakteerd op 
een kop koffie met appelgebak. Daarna 
vertrokken we voor een rondleiding 
onder leiding van twee ervaren gidsen 
naar de Beuningse Uiterwaarden. Een 
interessante tocht maar het weer gooide 
roet in het eten. Rond 15.30 uur kwam 
de regen met bakken uit de hemel; de 

lopers van de tweede groep moesten 
hun tocht voortijdig staken. 

Maar daarom niet getreurd; in De 
Paulus werden ze verwelkomd met 
een lekker drankje. De eerste groep 
had prachtig weer. Tegen 17.00 uur 
was iedereen terug in De Paulus. Daar 
werden de verhalen uitgewisseld onder 
het genot van een drankje en een 
knabbeltje. De voorzitter benadrukte 
dat zonder alle vrijwilligers onze ver-

Vrijwilligersmiddag

Woordje voorzitter
allen zeker uitkomen. 
 
We gaan in Winssen 
starten met een repairca-
fé. We hebben een aantal 
vrijwilligers, zeer handige 
mensen, gevonden die 
éénmaal per maand 
inwoners van Winssen 
helpen bij de reparatie 
van kleine huishoudelijke 
apparaten. Ook voor 
lichte herstelwerkzaam-
heden aan kleding kunt u 
binnenlopen. 

Tot slot wil ik u allen 
een mooi en gezond 
2023 toewensen waarin 
we elkaar weer onder 
gezellige omstandigheden 
ontmoeten bij alles wat 
wij gaan organiseren.

Gerard Gradussen,
voorzitter Seniorenvereniging 
Winssen 
 

eniging niet zou kunnen 
bestaan en dankte hen 
voor hun inzet. Rond 
18.00 uur werd een frietje 
met een snack geserveerd. 
Daarna vertrok iedereen 
geleidelijk aan naar huis, 
terugkijkend op een leuke 
en geslaagde vrijwilliger-
smiddag.
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Ledenadministratie

In de afgelopen periode zijn 
de volgende personen ons 
ontvallen: 
De heer A.P.J. Hoes 
De heer G.C.E van den Brant. 

Wij wensen de nabestaanden 
veel sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

De volgende personen zijn 
aangemeld als nieuwe leden: 

De heer A.J.A.M. van Mil
De heer P.W.A. Jansen
Mevrouw M.H.E. Albers-Mar-
tens
De heer en mevrouw Rom-
viel-Gijsbers. 

Wij wensen hen veel plezier 
bij onze vereniging.

Wekelijkse activiteiten / Agenda

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

Donderdag
09:30-12:30
Hartensoos
‘t Hart
12:30-13:30
Eetpunt
‘t Hart 

24 februari
14:00-17:00
Bingomiddag
‘t Hart 

Als er iets wijzigt in uw 
situatie of u gaat verhuizen, 
geeft u dit dan s.v.p. schrif-
telijk door aan Hans Spits, 
Schoolpad 24, 6644 CP Ewijk 
of via e-mail: ledenbeheer@
seniorenewijk.nl

Dit om vergissingen te 
voorkomen.

Corona heeft het carnaval vieren 
voor senioren de afgelopen twee 
jaren flink in de weg gezeten maar 
gelukkig is het nu weer mogelijk. 
Daarom gaat de carnavalscom-
missie, ondersteund door de 
eetcommissie, dit jaar weer een 
carnavalsmiddag organiseren. 
Om alvast een voorproefje op de 
komende carnavalsdagen te nemen 
en lekker in carnavalsstemming 
te komen, viert de vereniging van 
senioren een carnavalsmiddag 
op zaterdag 11 februari in MFA ’t 
Hart aan den Elt 17 te Ewijk. De 
aanvang is om 14.00 uur, zaal open 
om 13.30 uur. Bij binnenkomst is 
er natuurlijk een kop koffie/thee 
met iets lekkers en krijgt iedereen 
twee consumptiebonnen.

Deze middag zal er gelegenheid 
zijn om kennis te maken met de 
prins, adjudant en pages van de 
Dijkvelders. Ook zal de jeugd-

prins(es) met adjudant, pages en 
gevolg aanwezig zijn. 
Voor muzikale ondersteuning is 
gezorgd en verder zullen volks-
dansgroep Brigida en een aantal 
leden van onze seniorenvereniging 
optreden. 
In de buutton zal deze keer 
buutreedner Rien van Genugten 
uit Brabant het een en ander op 
ludieke wijze vertellen, waar-
schijnlijk over unne dakloze. Rien 
doet al jaren mee aan diverse 
kampioenschappen waar hij altijd 
hoge ogen gooit. Je moet hier zeker 
naar komen luisteren.
Om de kosten deels te dekken 
wordt van u een bijdrage gevraagd 
van € 5,00 per persoon, maar daar-
voor krijgt u dan ook een gezellige 
middag én daarbij koffie met iets 
lekkers, twee consumptiebonnen 
en aan het eind van de middag 
twee heerlijke broodjes.
Aanmelden bij de dames van de 

Seniorencarnaval 11 februari 2023
eetcommissie Tiny van den Brant 
(06-1492-2729) of Mien Lamers 
(06-1247 0680) voor 6 februari 
a.s. Betalen bij opgave.
 

Dus senioren van Ewijk, zet 
11 februari in je agenda, 
meld je aan en kom naar 
deze gezellige middag.

Driemaal ALAAF,
Carnavals- / Eetcommissie Senioren-
vereniging Ewijk
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Op dinsdagochtend houden we 
inloop voor senioren in MFA ’t 
Hart in Ewijk. De tijden zijn van 
09.30 uur tot 12.00 uur. 

Hierbij wordt iedere senior uitgenodigd om lekker 
een kopje koffie te komen drinken en/of spelletjes 

te komen doen. En je mag natuurlijk ook komen om 
alleen lekker met elkaar te kletsen. Onze huidige gas-
ten vinden het nu al erg gezellig maar met nog meer 
gasten wordt het ook nóg gezelliger. Kom daarom 
gewoon eens binnenlopen en ontdek hoe leuk het is 
om met anderen een kopje koffie/thee te drinken en 
de week door te nemen.

Gasten gevraagd voor de inloop in MFA ‘t Hart

Fietsen  
We zitten nog midden in de winter maar wel 
onderweg naar het voorjaar en dan gaan we weer 
fietsen. Uit onderzoek is gebleken dat bewegen in 
de buitenlucht meer effect heeft dan bewegen in 
gebouwen maar er zijn nog meer voordelen zoals 
een positieve invloed op diabetes, het verbranden 
van vet, het houdt de bloedvaten schoon, vermin-
dert stress en beschermt je hersenen. Dus redenen 
genoeg om mee te fietsen als u er vitaal genoeg 
voor bent. Dus zet het alvast in uw fietsagenda: 
donderdag 27 april starten we weer. In de volgende 
Cirkel zal de datum  vermeld staan.

Gezellig etentje in MFA `t 
Hart

Maandagavond 6 februari a.s. wordt er gekookt 
door vrouwen uit Oekraïne, samen met de kok van 
het Eetpunt Ewijk. Dit gezellige samenzijn vindt 
plaats in MFA `t Hart in Ewijk. Inloop vanaf 18.00 
uur, start 18.30 uur. Kosten: € 9,00 p.p.

Aanmelding VÓÓR 3 februari  bij: frontoffice@stg-per-
spectief.nl  of via tel. 024-6750939.
Iedereen is van harte welkom en we hopen op veel aanmel-
dingen zodat het een gezellige avond wordt. Heeft u geen 
vervoer? Bel dan Buurt Vervoer Beuningen 024-7370555.

We zijn op 12 oktober jl. weer gestart met het prijs-
rikken. We hebben net als voorheen drie tafels met 
kaarters. Dat is voldoende als iedereen er is. Maar 
er is alweer een nieuweling, en over enige tijd twee 
nieuwe instromers. Dat valt een beetje tegen maar is 
beter dan niets. 
 
De eerste vijf winnaars van dit nieuwe seizoen zijn 
bekend. Dat is dan in week 1 Lenie Kooymans met 131 
punten, in week 2 Leida van Haren met 86 punten, 
in week 3 Jan Brants met 129 punten, in week 4 Toon 
Ambrosius met 164 punten en tenslotte in week 5 
Annie Schamp met 130 punten. 

Deze vijf winnaars hadden al in de vorige Cirkel 
moeten staan maar dat bleek niet het geval. Nu volgt 
de vermelding van de winnaars van de daaropvolgen-
de weken.

Week 6 werd gewonnen door Sjaak Derks met 65 

punten, gevolgd door Lenie Kooymans in week 7 
met 62 punten. Week 8 was voor Bert Brands met 95 
punten, week 9 was voor Lenie Kooymans met 113 
punten, gevolgd door Sjaak Derks met 111 punten in 
week 10. Toen was Jan Brants aan de beurt in week 11 
met 76 punten, gevolgd door Chris van Dongen met 
162 punten in week 12. In de weken 13 en 14 was Bert 
Brands weer de bovenliggende partij met 108 en 122 
punten.

Dit waren de uitslagen tot nu toe, de volgende zijn 
weer te zien in de volgende Cirkel.

Jan Brants

Prijsrikken 2022/2023



Julianaplein 132, Beuningen

De Beuningse Schaar is al vele jaren het vertrouw-
deadres in het centrum van Beuningen voor alle 
mogelijke kledingreparaties, herstelwerk en reiniging. 
Oprichter Qadir Mohebi is op zijn 17e begonnen als 
coupeur en ontdekte al snel de liefde voor zijn vak. 
Qadir heeft zich door de jaren heen alle mogelijke 
technieken aangeleerd voor alle stofsoorten en materi-
alen, dus ook leer, bont en gordijnen. Maar wat hem 
vooral siert is zijn onuitputtelijke passie om zijn klan-
ten (weer) te laten genieten van hun favoriete kleding. 
Geen vraag is te gek en hij denkt altijd in oplossingen. 

De Beuningse Schaar biedt een groot scala aan dien-
sten, zoals:

 · Kledingverandering (innemen, korter of langer 
maken)

 · Reparatie en herstel (bijv. een nieuwe rits in de 
jas of elastiek in de broek)

 · Stomen van kleding
 · Op maat maken van gordijnen en vitrages

Na een bezoek aan het atelier aan het Julianaplein 
vertrek je altijd met een opgetogen gevoel en voelt je 
kleding weer als nieuw.

Naast particulieren profiteren ook veel bedrijven van 
de expertise van de Beuningse Schaar. Qadir zoekt 
graag de samenwerking op met collega-ondernemers 
uit het centrum, zoals de Zaak van Ruud, Jan’s Shop, 
Anita Mode en Shoeby. 

Kom gerust een keer langs of kijk voor meer informatie 
op: www.beuningseschaar.nl 

De openingstijden zijn:

Maandag:    13.00 – 18.00 uur
Dinsdag  t/m donderdag:  09.30 -  17.30 uur
Vrijdag:    09.30 – 20.00 uur
Zaterdag    09.30 – 17.00 uur

Kledingreparatie De Beuningse Schaar, al 25 jaar een begrip in de regio.

�

�

�

�
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Nieuwe secretaris Vereniging van Senioren 
Ewijk komt uit Den Haag
Mijn naam is Frans Vissers en ik ben 
onlangs gekozen tot bestuurslid van de 
Vereniging van Senioren Ewijk (VvSE). 
Binnen dat bestuur zal ik de functie van 
secretaris op mij nemen, als opvolger van 
Bert Peters.

Ik ben 68 jaar jong en getrouwd met Maria 
van Kempen, een echte Ewijkse.
Zelf ben ik geboren en getogen in Den 
Haag en ik heb ook nog jaren in Lelystad 
gewoond. Ik ben 40 jaar makelaar in 
onroerende goederen geweest en heb 
diverse bestuursfuncties vervuld. Mijn 
hobby’s zijn wandelen, sport, bridgen, 
musea bezoeken, reizen en tuinieren. Op 

dit moment werk ik nog twee dagen voor 
de makelaardij en ben ik gastheer in de 
Corneliuskerk van Beuningen.
Tijdens de Vierdaagse leerde ik Maria 
kennen en we zijn nu, beiden gepensio-
neerd, alweer ruim een jaar getrouwd. 

Inmiddels heb ik in Ewijk en omgeving 
met velen kennisgemaakt en een daarvan 
wees mij op de vacature bestuurslid VvSE. 
Het leek me een goede manier om Ewijk en 
haar inwoners beter te leren kennen, bo-
vendien kan ik me in deze functie wellicht 
nog nuttig maken voor de samenleving. 

Ik heb er zin in!

Tijdens de 
Vierdaagse 

leerde ik 
Maria kennen.

Jubileum 70 jaar Vereniging van Senioren 
Ewijk
Beste leden, de fundering voor ons 70 
jarig jubileum is gelegd. Op zaterdag 
30 september zullen wij ons jubileum-
feest gaan vieren. Deze datum kunt u 
alvast in de agenda zetten.

We zullen u op de hoogte houden van 
de invulling van deze dag.

Comité 70-jarig jubileum
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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 Husselen Oldstars 
  Tennis 
  TV Ewijk
10:00-11:30 Fit-hockey
  MHC Beuningen
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
13:00-17:00 Biljarten
  De Lèghe Polder
13:15-15:30 Patchwork/Quilten
  De Lèghe Polder
13:30-16:30 Jeu de Boules
  (Petanque)
  Valkatties 
19.00-21.00 Cursus Frans
  De Lèghe Polder

Vrijdag  
09:15-12:00 Bridge VroegOp
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Tennisles Oldstars
  TV Ewijk
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
15:30-16:30 Badminton 
  ‘t Shutteltje
  De Tinnegieter

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

Agenda/ Wekelijkse activiteiten
Maandag  

10:00-11:30 Fit-hockey
  MHC Beuningen
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
12:45-14:45 Cursus Engels
  gevorderden
  De Lèghe Polder
13:00-17:00 Biljarten
  De Lèghe Polder
13:15-17:00 Koersbal
  De Tinnegieter
15:30-16:30 Badminton 
  ‘t Shutteltje
  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 Husselen OldStars 
  Tennis
  TV Ewijk
10:00-12:00 Walking-voetbal
  Beuningse Boys
13:00-17:00 Biljarten
  De Lèghe Polder
15.45-17.45 Cursus Frans
  De Lèghe Polder
19:00-20:00 Oldstars basketbal 
  De Lèghe Polder

Woensdag  
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Tennisles Oldstar 
  TV Ewijk
10:30-12:00 Fit tafeltennis
  De Lèghe Polder
13:00-17:00 Biljarten
  De Lèghe Polder
13:00-17:00 Breiclub
  De Lèghe Polder

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

80/90 jarigen:
1 dec. t/m 31 dec. 2022

B.R. de Vries  03-12-1942
A.W.J. van Haalen 13-12-1942
J.F.S. Krabbers  13-12-1942
A.H. Baars  21-12-1942
G.B.S. Boerakker 26-12-1942
G.A. Centen  30-12-1942
M. Janssen-Willemse 31-12-1932

80/90 jarigen:
1 nov. t/m 30 nov. 2022

N. Hoek-Bakhuizen 07-11-1942
B.TH. Cornelissen 07-11-1932
J.M.H. Hessels  14-11-1942
A.P.M. Kunst-Kaspers 24-11-1942
A.H. Fest-Buurman 28-11-1942 

1 februari
10:00-12-00 Kunstbeschouwing  1 
  De Lèghe Polder

3 februari  
13:30-15:30 Bowlen
  Ol Round

6 februari
10:30-12:00 Vertel eens
  De Lèghe Polder

8 Februari 
10:00-12:00 Bloemschikken 
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Kunstbeschouwing 2 
  De Lèghe Polder
13:00-15:00 Bloemschikken 
  De Lèghe Polder
13:30-15:30 Cursus Borduren
  De Lèghe Polder

13 februari
10:00-12:00 Kunstbeschouwing 3 
  De Lèghe Polder

15 februari
10:00-12-00 Kunstbeschouwing 1 
  De Lèghe Polder
13:30:15:30 Z&W: Robots in de  
  Zorg
  De Lèghe Polder

22 februari
13:30-15:30 Cursus Borduren 
  De Lèghe Polder

27 februari
10:00-12:00 Kunstbeschouwing 3 
  De Lèghe Polder

1 maart
10:00-12-00 Kunstbeschouwing 1 
  De Lèghe Polder

3 maart
13:30-15:30 Bowlen
  Ol Round

4 maart
20:00-00:00 Muziekcafé
  De Lèghe Polder
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Op de uitkijk...
        …januari
Bent u ook zo blij dat de maand januari voorbij is? 
Het begint feestelijk met goede wensen, bubbels, oliebollen, hapjes en vuur-
werk. In Beuningen is dit jaar, anders dan in Nijmegen, het afsteken nog wel 
toegestaan. Vanuit Nijmegen is er, denk ik, met een jaloerse blik naar het westen 
gekeken.
’s Ochtends de aanblik van de resten van het vergane feest. Een koude oliebol, 
uitgedroogde hapjes en halfvolle glazen met lippenstift. U kent dat wel.

Met een snee kerststol op schoot kijk ik naar het Nieuw-
jaarsconcert met Weense romantiek en het traditionele 
einde met de Radetzkymars en handgeklap. Wordt vervolgd 
met de eerste sportreportage van het nieuwe jaar. Het 
schansspringen uit Garmisch-Partenkirchen. Een veront-
rustend beeld: een witte wskischans met kunstsneeuw en de 
omgeving groen. Ik hang de scheurkalender op, 365 blaadjes 
vol onzekerheid. Zo verglijdt de eerste dag van het nieuwe 
jaar.

Op 6 januari wacht ik met spanning of aan het eind van de middag de deurbel 
gaat. Helaas ook dit jaar niet. Met Haloween had ik de kinderen aan mijn deur 
gevraagd of ze ook op 6 januari langskwamen. Gezichten als vraagteken. Ik 
vertelde het verhaal van de drie koningen Casper, Melchior en Balthasar die een 
bijzondere ster zagen en met goud, mirre en wierook op kraamvisite gingen bij 
het Christuskind. En dat ik en later mijn kinderen verkleed als koningen langs de 
deuren gingen en zongen van een oude en een nieuwe hoed en hoopten snoep te 
krijgen, maar meestal was het een mandarijn. En we waren onze tijd ver vooruit 
want de zwarte koning was een roetveegkoning.

De rest van de maand sleept zich voort. Mijn oma zei altijd dat het gelukkig elke 
week een hanentree lichter werd. Wat duren 31 dagen toch lang.
Januari genoemd naar de Romeinse god Janus. Janus wordt meestal afgebeeld 
met twee gezichten: een dat naar voren kijkt (naar de toekomst) en een dat naar 
achteren kijkt (naar het verleden).

Gisteren 31 januari 2023 van de scheurkalender gescheurd. We laten Janus achter 
ons en blikken vol vertouwen in de toekomst.

Willem Waalmaes

Janus wordt meestal afge-
beeld met twee gezichten: 
een dat naar voren kijkt 

(naar de toekomst) en een 
dat naar achteren kijkt 

(naar het verleden).

Begroting 2023
Vooruitlopend op de 
Algemene Vergadering van 
maart kunt u in het be-
sloten deel van de website 
al kennis nemen van de 
begroting 2013. 
Deze zal worden vast-
gesteld op de Algemene 
Vergadering.

Het bestuur

Plak- en insteekwerk
Het was weer zover, de jaarlijkse inpakdag van het ledenpasje en de aankon-
diging voor de betaling van het lidmaatschap.
Mieke van den Dobbelsteen (ledenadministratie), Joke van Lith en Jan 
Linschoten hadden het meeste voorwerk al gedaan waardoor het voor ons 
vrijwilligers gemakkelijk was om de passen op te plakken en in de enveloppen 
te doen. Voor een vlotte bezorging was alles netjes op regio gesorteerd. Met 
de passen is het elk jaar weer een probleem om ze op tijd en correct gedrukt 
te krijgen, heb ik begrepen. Misschien dat daar ooit een oplossing voor komt. 
In elk geval was het, na een lekkere lunch, rond een uurtje of twee ’s middags 
weer gepiept. 

Ine Kemna
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Het rondje door de Schoolstraat, vervolg
Naast de schoenenwinkel van Henk van As, de 
Tuuter, stond de Vivo-winkel van de familie 
Engelen.

De Vivo-winkel van de fam. Engelen. Vader was 
Antoon Engelen, in de volksmond ook wel de Dikke 
Toon genoemd. Moeder was Elisabeth Reijnen, die 
familie woonde aan de Dijk. Haar vader was Gerrit 
Reijnen, die werd Gerrit den aap genoemd. Dus 
Elisabeth heette in de volksmond Betje van Gerrit den 
Aap. Gerrit den Aap kwam aan die naam omdat hij 
geweldig goed kon klimmen. Lol maken, dat kon hij 
als geen ander, ondanks alle armoede die ze hadden.

De familie Engelen had 7 kinderen: 4 meiden en 3 
jongens, die allemaal meehielpen met het werk van de 
winkel.

De reclamefolders moesten worden rondgebracht, 
daarna werden de klanten bezocht om de winkel-
boekjes op te halen. Daarin schreven de klanten hun 
boodschappen die ze nodig hadden. De boodschappen 
werden thuis klaargemaakt en in kratten gezet en 
daarna bezorgd met transportfiets of fietskar. De 
Dikke Toon had geen auto, maar het ging allemaal 
prima.

Hij mocht geen drank verkopen maar daar had hij wat 
op verzonnen. Stond er in het winkelboekje 2 pond 
kaas geschreven dan was het kaas, maar stond er in 
het winkelboekje 1 kg kaas, dan wist hij dat het een 
liter jonge klare was, jenever dus.

Daarnaast verkochten ze o.a. drogisterij-artikelen en 
klompen maar ook hammen, spekken en worsten die 
achter op de deel aan de zolder hingen. Moeder Betje 
sprong daar waar het nodig was bij in de winkel maar 
ze had natuurlijk een groot huishouden bij te houden. 
Denk bijvoorbeeld aan de was, zoals op de foto te zien 
is. Dat was een hele klus. De oudste dochters spron-
gen ook bij waar het nodig was.
De oudste zoon Antoon, in de volksmond Beaky 
genoemd, heeft een paar jaar in de winkel gewerkt 
evenals dochter Ria die er wat langer heeft gewerkt. 
Op de foto van het wassen zie je links het dorpshuis, 
dat stond hooguit 5 meter af van het washok.
Wellicht heeft u opgemerkt dat het mijn familie is die 
hierboven beschreven wordt, ik ben een van de zeven. 

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

Opening KWIEK-route

12 januari werd de KWIEK-route officieel geopend 
in De Lèghe Polder. Onder grote belangstelling 
opende wethouder Frans Houben de route en konden 
de aanwezigen direct meedoen met een aantal 
oefeningen! Onder leiding van een fysiotherapeut 
van De Hofstede werd een deel van de route gelopen. 
Iedereen kan de route individueel lopen met start- en 
eindpunt bij De Lèghe Polder. Er volgt in de volgende 
Cirkel info over mogelijkheden om onder begeleiding 
van stagiairs van De Hofstede in groepsverband de 
Kwiek-route te lopen. 
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Jan Rap & z’n Maat weer op de planken
Op 11, 12, 18 en 19 maart 2023 is toneelvereniging Jan Rap & z’n Maat weer 
te zien met de doldwaze komedie: ‘Rondje balkon voor meneer’.
Speciaal voor senioren is er een middagvoorstelling op zondag 12 maart, 
aanvang 14.00 uur in De Leghe Polder. Toegangskaarten á € 7,50 zijn alleen 
aan de kassa verkrijgbaar. De zaal is open om 13.00 uur.

RONDJE BALKON VOOR MENEER
Staatssecretaris Victor Weusink heeft zichzelf een spannende nacht 
beloofd als hij samen met Sonja Hoppener, één van de secretaresses van 
de oppositie, een Haags hotel betrekt voor een heimelijk rendez-vous. Nog 
maar net in zijn suite wordt hij geconfronteerd met een lijk in zijn kamer. 
De politie inschakelen in geen optie…  Maar om zijn carrière te redden én 
een groot nationaal schandaal 
te voorkomen moet het lijk 
onmiddellijk verdwijnen. Maar 
hoe..? Ten einde raad schakelt 
hij de hulp in van zijn kabinet-
chef Bram Bunning. Of hij hier 
goed aan doet is nog maar 
de vraag, want verrassende, 
rampzalige, spannende, maar 
vooral komische gebeurtenissen 
volgen elkaar nu in hoog tempo 
op.

Onderstaande leden zijn 
ons helaas ontvallen:

A.F. Maters
J.L. Smits
P.J.C. Janssen
M.Th.M. van As
G. van Rossum-Florussen
A.M. van Collenburg- 
Huffmeijer

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

Ontdek het plezier van samen muziek maken!
Heb je altijd al een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of 
lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je kans!

Muziekvereniging Kunst en Volharding organiseert Nieuw Talent Orkest 
Beuningen, een uniek muziekproject voor volwassenen. In tien repetities laten 
we je ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek te maken. De eerste 
repetitie is op zondagochtend 19 maart a.s., om 10.30 uur in S.C.C. De Lèghe 
Polder in Beuningen. Dit belooft een bijzondere ochtend te worden onder de 
enthousiaste muzikale leiding van Guus Pieksma uit Sneek, initiatiefnemer 
van dit succesvolle concept.

Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te 
kunnen lezen. De repetities duren twee uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk 
is er een pauze en belangrijk: het plezier staat voorop. We sluiten de repetitie-
periode af met een feestelijk concert.

Doe je mee? 
Wij zorgen voor een instrument en lessenaar. Misschien weet je al welk 
instrument je wilt bespelen en anders kies je op de eerste repetitie een instru-
ment. Verder krijg je een complete orkestmap. Meer dan 1500 Nieuw Talent 
Orkest-muzikanten gingen je voor en ontdekten een geweldige nieuwe hobby!

Het accent ligt op gezelligheid, ontspanning en ontmoeting. Een laagdrem-
pelige uitdaging voor mensen die nog nooit een instrument in hun handen 
hebben gehad met als motto: fouten maken mag. De nadruk ligt op de onge-
dwongen sfeer van de repetities. 
Ook zij-instromers zijn welkom, dit is de kans om een nieuw instrument te 
leren spelen. Of om een oude hobby weer op te pakken voor mensen die jaren 
geleden muziek gemaakt hebben.

Wat je moet weten:
iedere week op zondagochtend
VANAF:  19 maart
TIJD:  10:30–12:30
LOCATIE: De Lèghe Polder
KOSTEN: € 125,- p.p. voor  
  het hele project

VOOR AANMELDEN, VRAGEN EN 
INFORMATIE: 
Simone van Gelder-Awater, 
06-44565322,
info@kenvbeuningen.nl,
www.kenvbeuningen.nl
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“Ik heb helemaal geen verstand van kunst….”
Al ruim 40 jaar vormt Kunstinitiatief De Nieuwe Gang 
een bijzondere plek in de gemeente Beuningen. Toch 
blijkt dat best veel mensen uit de gemeente De Nieuwe 
Gang wel kennen maar er nog nooit binnen waren. Hoog 
tijd, vindt Casper ter Heerdt, voorzitter van het bestuur, 
om wat meer over De Nieuwe Gang te vertellen.
Het Klooster in Beuningen is ruim 40 jaar woon- en 
werkplek voor kunstenaars van verschillende disciplines. 
Er wordt hard gewerkt in het Klooster. Vanuit het 
klooster vinden de kunstenaars hun publiek in de regio, 
het land, en zelfs ook elders in Europa. Dat alles gebeurt, 
zomaar in Beuningen, zonder dat je dat aan de buiten-
kant ziet.

De eerste kunstenaars die ruim 40 jaar geleden hun 
atelier hadden in de lokalen van de voormalige school 
wilden aan de wereld laten zien waar ze mee bezig waren. 
Zij besloten om er in de gang exposities te gaan orga-
niseren, van eigen werk en van collega’s.  Zo ontstond 
‘De Gang’, die later ook nog uitgebreid werd met een 
beeldentuin. 

Anno nu zijn er in De Nieuwe  Gang zes kunstexposities 
per jaar die we graag combineren met optredens van 
bijvoorbeeld muzikanten, schrijvers en dichters. In onze 
tuin is elk jaar op de laatste zondag van juni de voorstel-
ling  ‘Dichters in de Tuin’ die wij in samenwerking met 
Poëziecentrum Nederland organiseren. Dan treden in een 
intieme setting op vier podia 12 dichters op. 
Wij verzorgen in samenwerking met beroepskunstenaars 
regelmatig workshops voor leerlingen van Beuningse 
scholen. Onze tuin is tevens een ideale plek voor con-
certen zoals vorig jaar van Muziekvereniging Kunst en 
Volharding. In de toekomst willen we i.s.m. de VvSB ook 
lezingen gaan organiseren.

Je hoeft geen deskundige te zijn om door een tentoonstel-
ling geraakt te worden. Ik word altijd blij als een bezoeker 

bij aanvang zegt 'geen verstand van kunst' te hebben 
omdat dit keer op keer de voorbode is van een oprechte 
reactie. Wij willen op een toegankelijke manier kunst 
dichter bij de mensen brengen en kunstenaars dichter 
bij hun publiek. Het mooie van kunst is dat kunst het 
mogelijk maakt om met elkaar van gedachten te wisselen 
over wat een kunstwerk bij je oproept; over hoe we naar 
dingen kijken en over hoe we in het leven staan. Wij 
organiseren daarom bij elke tentoonstelling een gesprek 
tussen kunstenaars en publiek omdat wij er in geloven 
dat deze uitwisseling iedereen kan verrijken. 
De Nieuwe Gang is enkel mogelijk door alle mensen die 
zich vrijwillig inzetten. Belangrijk en onmisbaar daarbij 
zijn de suppoosten en assistenten bij onze activiteiten. 
Het zou ons verheugen als we in die zin weer vrijwilligers 
uit Beuningen en omgeving mogen verwelkomen.
Op 11 februari a.s. ontvang ik u graag om u de huidige 
expositie te laten zien en meer over ons te vertellen. 
Aanmelding voor ‘VvSB ontmoet De Nieuwe Gang’ op 11 
februari, aanvang 14.00 uur, via casperterheerdt@gmail.
com .

Van harte welkom! 
Casper ter Heerdt
www.denieuwegang.nl

Kunst door de Brievenbus gaat vanaf 13 februari weer van start!
In het najaar zijn de deelnemers van het project Kunst 
door de Brievenbus zeer creatief bezig geweest met de 
eerste serie tekenopdrachten. De deelnemers waren 
erg enthousiast en hebben om de week hun opdrachten 
gemaakt waarbij de resultaten heel divers waren.
Vanaf 13 februari starten we weer met een nieuwe serie 
opdrachten. U kunt zich tot uiterlijk 8 februari aanmelden 
om hier aan deel te nemen.

Om de week krijgt de deelnemer een kaart in de brieven-
bus met daarop een tekenopdracht. Deze opdrachten zijn 
te maken met pen, potlood of ander creatief materiaal en 
ze zijn bedoeld om de fantasie te prikkelen en plezier te 
geven. Elke serie heeft zes opdrachten.  

De deelnemers gaan zelf aan de slag, ontdekken nieuwe 
mogelijkheden en inzichten en delen hun ervaringen met 
anderen. Kunst verbindt, inspireert, motiveert en maakt 
gelukkig.
Deelnemers voeren de opdracht uit waarbij er persoonlijke 
aandacht en feedback is van een vrijwilliger.  

Kunst door de Brievenbus is een project van Stichting 
Perspectief en de Vereniging van Senioren Beuningen. 

Aanmelden kan via info@stg-perspectief.nl of via 024-
6750939. 
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 11 februari. 
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Senioren Muziekcafé
Een fantastisch 1e VvSB-muziekcafé
We kijken met veel plezier terug op een bijzonder leuk 
en geslaagd muziekcafé. Na een welkomstwoordje door 
de organisatie was het woord aan onze voorzitter Frans 
Peperzak. Lovende woorden van hem over deze nieuwe 
avondactiviteit. Dit mede omdat leden die overdag 
moeten werken nu ook van de partij kunnen zijn. Op 
voordracht van Frans werd er gezamenlijk getoast op 
o.a. het nieuwe jaar 2023 met een lekker glaasje bubbels, 
beschikbaar gesteld door het bestuur van onze vereni-
ging. 

Onze nieuwe naam!
Een bijzonder leuk muziekquizje leverde een verrassing 
op. De winnaar wist de vragen te ontcijferen die uitein-
delijk hebben geleid naar de nieuwe naam. Hierover kon 
gestemd worden tot 1 januari jl.
‘Happy Ouwer’ werd winnaar met 60% van de stemmen!
Een naam die past bij ons café want wij gaan voor 
gezelligheid, het samenzijn en plezier.
Een kans dus voor ons allemaal om bij het ouder worden 
een beetje blijer en gelukkiger te worden. 

De eerste keer
Het was op 14 januari een gezellig samenzijn. Er werd 
gebabbeld en plezier gemaakt en met regelmaat kwamen 
er bekende muzieknummertjes terug uit die goede ouwe 
tijd. Op de stoel blijven zitten was dan ook moeilijk en 
regelmatig gingen de voetjes van de vloer. Dit gebeurde 
in een geweldige entourage. De Lèghe Polder was fantas-

tisch omgetoverd tot een gezellig café met daarnaast een 
prima verzorging, dus complimenten aan Gideon en zijn 
team.

Happy Ouwer, het café van en voor ons allemaal!
De basis van ons café is natuurlijk de muziek uit de jaren 
’60, ’70 en ’80 die we zelf draaien.
Daarnaast willen we graag minstens één muziekgerela-
teerd intermezzo, en dit mag en kan van alles zijn. Als 
jullie, je naasten of bekenden het leuk vinden om dit een 
keer in te vullen, bijvoorbeeld met een muziekverhaal, 
muziekweetje, muziekmoppen, een optreden of een 
ander idee, laat het ons dan vooral weten. En voor de 
duidelijkheid, het hoeft echt niet professioneel te zijn. 
Geïnteresseerd of wil je meer weten? Mail naar vanden-
bosch5@chello.nl of neem contact op met de organisatie 
(Gerrit, Gerard of Herm).

Ons volgende Muziekcafé
Er hoeft niet lang gewacht te worden want ons volgende 
Café Happy Ouwer vindt plaats op: zaterdag 4 maart a.s., 
open vanaf 19.45 uur tot 24.00 uur.
Locatie: De Lèghe Polder, entree € 5,00 (incl. 2 consump-
ties).
Aanmelden via de website van de VvSB tot 1 maart a.s. 
(introducees van leden zijn welkom). Lukt dit absoluut niet 
dan zijn er voor leden (beperkt) aanmeldingsformulieren te 
verkrijgen in De Lèghe Polder. Om teleurstelling te voorko-
men, wees er tijdig bij want vol is vol.

Jan Linschoten

Wandelend Wijzer, onderdeel van Groen Ontmoeten
De Winterwandeling
Onze wandeling op 15 december jl. ging over verharde wegen, met aandacht voor 
bomen. Met een temperatuur van een paar graden onder het vriespunt en een lekker 
zonnetje werd het een heerlijke winterse wandeling. Op verschillende plaatsen 
kregen we van John van Heemskerk informatie over bomen in zijn algemeenheid en 
vooral over bomen in Beuningen. Ook besteedde hij veel aandacht aan een aantal 
zeer bijzondere bomen; zo stonden we even stil bij een zogeheten doodsbeenderen-
boom. Na afloop konden we in Het Dijkmagazijn in Beuningen, onder het genot van 
een lekker broodje en erwtensoep, nog wat nakeuvelen over de wandeling. De mening 
van de deelnemers was duidelijk: voor herhaling vatbaar, het was gezellig samen, we 
waren lekker buiten en zijn ook weer iets wijzer geworden.

De komende maanden
In 2023 organiseert Groen Ontmoeten meerdere activiteiten voor senioren in de ge-
meente Beuningen. Voor Wandelend Wijzer was de Winterwandeling een voorproefje 
want in april gaan we verder met nieuwe wandelingen. Gedeeltelijk op verharde 
wegen maar o.a. ook in de uiterwaarden. Tijdens de wandelingen geven deskundige 
gidsen toelichting over wat er zoal groeit en bloeit. Wat is eetbaar, welke kruiden er 
zijn, enzovoort. Deze wandelingen zullen op donderdagmorgen gaan plaatsvinden op 
6 april, 20 april, 11 mei, 21 september en 5 oktober. 

Bent u geïnteresseerd, zet deze data dan alvast in uw agenda.  
Meer hierover volgt via de informatiekanalen van de VvSB en Het Dijkmagazijn.
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Themamiddag:  Sociale robots in de zorg 
Onze samenleving maakt steeds meer gebruik van 
technologie. Zo ook van sociale robots: robots die 
kunnen communiceren met mensen. Bent u wel eens 
benieuwd hoe de opkomst van zulke robots onze 
samenleving zal veranderen? Hoe zouden ze bijvoor-
beeld de zorg kunnen transformeren? Kunnen robots 
en mensen wel communiceren met elkaar, en zelfs 
een band met elkaar opbouwen?

Over dit onderwerp zal tijdens een themamiddag een 
lezing gehouden worden. In deze lezing zullen Marie-
ke Wieringa en Roel Boumans ingaan op bovenstaan-
de vragen en u op de hoogte brengen van de huidige 

manieren waarop sociale robots worden ingezet. In 
het eerste deel van de lezing vertelt Marieke Wieringa 
over de psychologie achter de communicatie tussen 
mens en robots. Zij zal hierbij bijvoorbeeld ingaan op 
de vraag of het mogelijk is om een relatie op te bou-
wen met een robot, en hoe mensen reageren op robots 
die gevoelens lijken te tonen.  

In het tweede deel van deze lezing zal Roel Boumans 
ingaan op de inzet van robots in de zorg. Hij zal 
hierbij vertellen over zijn onderzoek, waarvoor hij een 

robot ontwikkelde die verplegers ondersteunt bij het 

ondervragen van de patiënt. Momenteel ontwikkelt 
hij voor zijn onderzoek een virtuele coach voor men-
sen met geheugenverlies.

Tijdens de lezing is er bovendien de mogelijkheid 
om zelf te ervaren hoe het is om met verschillende 
soorten robots te communiceren. Marieke en Roel 
zullen namelijk een demonstratie geven van de 
sociale robots Cozmo (links) en Pepper (rechts).

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 februari in De 
Lèghe Polder, in de Soos.
Aanvang: 14.00 uur, einde ca. 15.30 uur.
Inloop vanaf 13.30 uur.
De toegang is gratis.

Graag van tevoren aanmelden via de website www.senioren-
beuningen.nl/reserveren.

Over Marieke Wieringa
Marieke Wieringa is promovenda 
(PhD) aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Haar promotieonderzoek 
richt zich op mens-robot communi-
catie. De focus ligt hierbij op morele 

interacties tussen mensen en robots. Zo onderzoekt 
ze hoe we reageren op robots die emoties tonen, 
wanneer zij ongepast (bijvoorbeeld gewelddadig) 
behandeld worden. Op deze manier tracht zij onder 
andere antwoord te geven op de vraag hoe robots 
moeten reageren om dergelijk gedrag te ontmoedigen

Over Roel Boumans
Dr. Roel Boumans is Universitair 
Docent aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Zijn onderzoek richt 
zich op het gebruik van intelligente 
virtuele agenten en sociale robots. 
Momenteel ontwikkelt hij een 

empathische virtuele coach voor mensen met geheu-
genverlies.

Kan je een relatie opbouwen met een 
robot?

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:

J.G.C.M. Swartjes
J.W.W.A. Swartjes-van 
Beest
A.P.J. Huisman
G.W. Heukels
W. van der Wielen-Kock
G.J. Hartman
H.A.H. Mulders
J.F. de Leeuw
M.P. van der Heijden
J.W.  van Heumen
J.B.H.M. van den 
Bosch-Boekhorst
A.F.A.E. van Zoest
H.H. Nagtegaal
J.J.C. Klein
B.J.C. Meily
W.M.M. Repkes
C.M. Albers
P.H.M. Schellings
M.P.A. Schellings

W.J.P. van Dam
A. Steer

3 nieuwe leden willen 
niet genoemd worden

Mocht er iets wijzigen 
in uw situatie of gaat 
u verhuizen wilt u 
dit dan schriftelijk 
doorgeven aan Mieke 
van den Dobbelsteen, 
Ledenadministratie 
VvSB, Voorhof 32, 6641 
ML Beuningen of via 
mail: ledenadmin@
seniorenbeuningen.nl
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Ledenadministratie
Overleden leden: 
Dhr. H. Janssen
Mevr. A. Bindels-Daanen
Dhr. N. Engelen

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

Nieuwe leden: 
Dhr. H. van Duinen
Mevr. R. Boerboom
Dhr. Laurant
Mevr. R. Laurant-Wegman 
Dhr. A. van Oorschot
Mevr. A. van Oorschot-Romviel
Dhr. D. van Amersfoort
Dhr. J.W. Moerman
Mevr. W. Scheepers
Mevr. J. Tuinte
Dhr. B. van Hienen
Mevr. C. van den Brink

Dinsdag
19.00 UUR
Koersbal
De Kloosterhof

Donderdag
14.00 UUR
Tref-en-doemiddag
De Kloosterhof

19:30 UUR
Bridgeavond
De Kloosterhof

Vrijdag
10.00 UUR
Fitvoetbal
WVW-veld

15 februari
10.30 UUR
Ommetje lopen
Kloosterhof

16 februari
14.00 UUR
Technocafé
Kloosterhof

17 februari
20.00 UUR
Senioren carnavalsavond
Kloosterhof

Agenda / Wekelijkse activiteiten
Herinnert u zich 
deze nog? 
In 1953 werd onze vereniging 
opgericht als Ouderenbond 
Weurt. We zijn inmiddels 
doorgegroeid naar een 50+ 
Vereniging Weurt en bestaan dit 
jaar dan ook 70 jaar. 

Er is dus alle reden om weer 
eens lekker feest te vieren. Hoe, 
wat en waar laten we u nog 
weten. De datum en het thema 
zijn al wel bekend. 

Op zaterdag 13 mei gaan we 
uitpakken onder het thema 
‘Herinnert u zich deze nog?’ Er 
komt een middag- en avondpro-
gramma. Dit mag je niet missen 
dus noteer deze datum alvast in 
je agenda en houd De Cirkel in 
de gaten!

Het Bestuur 50+ Vereniging/feest-
commissie

Onze website is er voor nieuwtjes, 
aanvullende informatie en columns: 
www.50plusverenigingweurt.nl

We kunnen weer! Dit jaar barst 
het carnaval na drie jaar weer in 
alle hevigheid los. Carnavalsver-
eniging ’t Nuchtere Kalf heeft 
ons weer uitgenodigd om een 
carnavalsavond mee te vieren. 

De avond belooft entertainment, 
drankjes en muziek maar er 
is ook opnieuw de onthulling 
van Prins Michel 1, zijn adju-
danten en de pages. Ook zal er 
gelegenheid zijn om een dansje 
te maken. Het wordt zeker een 
bonte avond. Er wordt bij de 
entree € 2,50 gevraagd voor 
koffie/thee  met iets lekkers en 
de hapjes tijdens de avond. Neem 

ook contant geld mee voor als je 
met de loterij mee wil doen. Dit 
wordt beslist een avond om mee 
te willen maken en is een op-
maat voor de carnavalsoptocht 
en het feest op de dagen erna. 

Kom ook en neem eventueel iemand 
mee. Gezellig! Tot ziens op vrijdag 17 
februari om 20.00 uur in De Klooster-
hof. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Carnavalsavond ’t Nuchtere Kalf en 50+ Vereniging
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In de vorige eeuw was het op 
bijeenkomsten, feesten en cabaretuit-
voeringen best gangbaar dat er een 
Belgenmop verteld werd. Je kreeg er 
de lachers mee op je hand. Die Belgen, 
dat waren toch die onnozelaars, ietwat 
simpele mensen in ónze optiek? Wij 
Hollanders waren toch superieur? We 
hadden (hebben) in ieder geval een 
grote bek en de Belg is niet simpel maar 
een intelligente, vriendelijke mens. 
Maar Belgenmoppen hoor je bijna niet 
meer. De kern van de Belgenmop was 
simpelheid: “Waarom laat een Belg zijn 
broek zakken in een drukke winkel-
straat? Om zijn sokken op te trekken!” 

Moppen over een zogenaamde al dan 
niet terechte eigenheid zoals er vroeger 
ook  Jodenmoppen waren, denk aan 
Max Tailleur, zelf een Jood, die hoor je 
ook niet meer. Als je vandaag een mop 
vertelt over een typische eigen aar-
digheid van een ander mens krijgt het 
direct het stempel van discriminatie. 

Eigenaardigheid heeft een negatieve 
klank, ík heb het over eigen aardigheid. 
Maar hoezo dan denk ik, het vooroor-
deel wordt uitvergroot en gerelativeerd: 
de Duitser heeft geen humor, de Ame-
rikaan is een schreeuwer, de Fransman 

een chauvinist, de Marokkaan heeft een 
groot ego, de Engelsman is een stijve 
hark, de Jood een gewiekste handelaar, 
de Italiaan een druktemaker, de Hollan-
der is krenterig en de Antilliaan houdt 
van bling-bling. Daar kun je gerust een 
mop over bedenken. Waar komt die 
overgevoeligheid toch vandaan? 

Mensen kunnen kennelijk niet meer 
om zichzelf lachen en anderen mogen 
vooral niet op de hak genomen worden. 
Te veel mensen nemen zichzelf veel 
te serieus. Gelukkig hebben de Belgen 
geleerd om ons van repliek te dienen, 
en terecht. Ook over ons Hollanders 
zijn vele goede moppen te bedenken, 
krentenkakkers met een dikke nek, 
kaaskoppen als wij zijn, en worden we 
dan gediscrimineerd? Grappen, moppen 
en kwinkslagen, mits zuiver van aard 
en niet discriminerend bedoeld, verlich-
ten het leven van alledag een beetje en 
houden ook vaak een spiegel voor. 

Carnaval leent zich hier goed voor. Dat 
korte lontje kan wel weg. 

Ton Zwartjes 

Overgevoeligheid    

Belgenmoppen 

hoor je bijna niet 

meer

Fotowedstrijd   
Om eens met een andere activiteit bezig 
te zijn hebben we een fotowedstrijd 
bedacht. Ieder lid van de 50+ Vereni-
ging Weurt kan meedoen door een foto 
van de nabije omgeving van Weurt in 
te sturen (dus niet van het dorp zelf). Je 
hoeft hiervoor geen geoefende foto-
graaf te zijn, ook een echte amateur kan 
heel mooie plaatjes maken. Je mobieltje 
is meestal al zo goed voorzien van een 
camera dat je daarmee ook al goede 
foto’s kunt maken, een duur fototoestel 
is helemaal niet nodig. Foto’s worden 
niet alleen op technische en artistieke 
kwaliteit beoordeeld maar ook of het 
gewoon een mooie foto is. Er wordt 
een jury samengesteld onder leiding 
van Guus Verduijn om de beoordeling 
te doen. De foto’s worden anoniem 
beoordeeld, de namen worden pas 

bij de vertoning en de uitslag bekend 
gemaakt. 

Er komen een longlist (10 foto’s), een shortlist 
(5 foto’s) en drie prijswinnaars. De winnaar 
wint € 60,=, de nummer 2 ontvangt € 40,= en 
de nummer 3 krijgt € 20,=. Over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd worden. De 
vertoning van álle foto’s vindt plaats na de 
pauze van de algemene ledenvergadering op 
15 april 2023. In De Cirkel van april hier meer 
over. Deelname is gratis maar je moet je wel 
opgeven. Dit kan alleen per e-mail voor 20 
februari 2023 bij Ton Zwartjes, tonzwartjes@
upcmail.nl . De foto’s dienen uiterlijk 27 
maart 2023 ook naar dit e-mailadres gestuurd 
te worden. Na deze datum sluit de deelname 
en gaan we jureren. Deze activiteit gaat alleen 
door bij minimaal 25 deelnemers. Doe mee en 
geef je op!
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Ook voor dit jaar hebben we weer een vijfdaagse reis 
op het programma staan. We willen naar Stadtkyll in 
de Eifel. We logeren in Hotel am Park, een mooi hotel 
tegen het centrum van het dorp. We gaan all-inclusi-
ve, dus koffie en thee zijn gratis en vanaf 17.00 uur is 
de bar open voor gratis consumpties. ‘s Avonds is er 
entertainment. 
 
De kosten voor deze reis zijn € 400,= per persoon, de 
toeslag voor een 1-persoonskamer is € 50,=.  We gaan 
op maandag 24 april en komen op vrijdag 28 april 
terug. Reis- en annuleringsverzekering moet je zelf 
regelen. 
 
De dagprogramma’s incl. excursies zijn als volgt. 
Maandag vertrek; in de middag bezoeken we Blanken-
heim, een pittoresk stadje met mooie vakwerkhuizen, 
om rond te kijken en te winkelen. 
 
Dinsdag gaan we naar Luxemburgstad, de Altstadt, 
voor een rondwandeling onder leiding van een 
Nederlands sprekende gids, en aansluitend  naar het 
Müllerthal dat wel Klein Zwitserland wordt genoemd.  
Woensdag naar Malmundarium, een oud Benedic-
tijnenklooster met veel folklore in het Belgische 
Malmedy. 

Donderdag staat de Verlosserskerk in Gerolstein op de 
agenda en bezoeken we een kribbenpoppententoon-
stelling in Losheim. 

Vrijdag weer naar huis maar onderweg bezoeken 
we nog de Stoffenfabriek Müller in Euskirchen, een 
museum over de geschiedenis van de lokale textiel-
productie. We gaan ook nog naar de Dom in Aken. 

Het programma is onder voorbehoud. De opstap- en 
vertrektijden volgen in De Cirkel van april. Leden 
van de overige seniorenverenigingen in de gemeente 
Beuningen zijn ook welkom om mee te gaan. Opgeven 
voor 10 maart bij Henk van Bergen, tel. 024 6772881, 
en betalen op rekening NL 82 RBRB 0983 8962 32 van 
Seniorenbond afd. Weurt, onder vermelding van Reis 
Eifel. 

Ommetje lopen 
Ommetjes lopen is momenteel heel populair. Daarom 
willen wij dit jaar ook een paar ommetjes gaan lopen 
en we beginnen hiermee op 15 februari om 10.30 
uur vanaf De Kloosterhof. Een ommetje is een uurtje 
lopen door de omgeving met uitleg over wat we zien 
aan landschap, oude woningen en wat zich verder 
voordoet. We lopen onder leiding van Paul Smits die 
ook voor het Historisch Besef Beuningen deze om-
metjes verzorgt. Je hoeft je niet aan te melden, kom 
gewoon op het aangegeven tijdstip.

Ik wil even vertellen hoe blij wij zijn met ons Techno-
café/Klussendienst in Weurt.

In de kersttijd hebben wij in onze tuin een Fairybell 
kerstboom van 6 meter hoog staan. Sinds een half 
jaar hebben we een puppy die erg speels is. Hij is dol 
op snoeren. Zo ook op het snoer van deze kerstboom-
verlichting. Helaas (je begrijpt het al) heeft hij dit 
snoer kapot getrokken. Dus met kerst geen verlichte 
boom buiten met 700 brandende lampjes, dachten 

wij. Gelukkig hebben we het Technocafé en via hen de 
Klussendienst, en dus zijn we daar naartoe gegaan. 

Zij hebben ons geholpen met als resultaat dat de 
boom met kerst toch mooi verlicht was. Geweldig! 
Superblij met onze Weurtse Technocafé en Klussen-
dienst. Dankjewel voor jullie hulp.

Een lid van 50+ Vereniging Weurt  

Technocafé/Klussendienst Weurt

Vijfdaagse reis naar Stadtkyll, Eifel  
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Puzzel - Woordzoeker 9.1

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

Ingrid Kersten, 
Kapittelweg 27 in Weurt

Dorry Kesseleer, 
De Balmerd 133 in Beuningen

Anja van Wegen, 
Slinger 20 in Beuningen  

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

maken met broodbeleg.

De oplossingen voor puzzel 9.1 dienen uiterlijk 11 Februari 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 kerstpuzzel leverde meer dan 100 goede oplossingen op. De oplossing luidde: EEN GOED EN GEZOND 
NIEUWJAAR

   
KERSTPUZZEL  -  WOORDZOEKER 

   
9.
1 

    

                   

B O R D E A U X R O O D Z E V E N D E 

B E H A N D E L I N G W W R S C G M K 

E S N G N A W D E G A P E M 0 H N N A 

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

L E T R G I R T G N A D T E G E L K R 

A T U T IJ IJ D E S W E R K O S A E K T 

S E O K R D R E D N O Z E G F A D A E 

S I H O E S B N L L E D E W N O R L N 

E H K C C N O A E K K E E I E W O P B 

N C A H N R W P A E D N L R K Y O T O 

D S A A G A O E U R N N S L N R R S E 

E P M O S S R R K E H A O R A E E A K 

L O N D T T I B N K A E A V J E V V E 

E H A V E N G E B I E D I F A N O B I 

R G A S G D I E H C S R E D N O Z T Z 

 
AANEENRIJGEN
AANMAAKHOUT
AARDNOTENOLIE
AFGEZONDERD
AFWENNEN
ALLEENSTAAND
AVONDKLEDING
BEHANDELING
BONAFIDE
BORDEAUXROOD 
BRANCHE

CONTROLEPOST
DWANG
GOEDKEURING
GRONDWATER
HAAST
HAVENGEBIED
HOMEPAGE
JANKEN
KAARTENBOEK
KEUKENWEKKER
KLASSENDELER

KYOTO
OERSAAI
ONDERSCHEID
ONEER
OPSCHIETEN
RIJROK
SMEDEN
STRIJDBAARHEID
TEGEL
VASTPLAKKEN
VERKIEZEN

VEROORDELING
WASDAG
WERKOS
ZEVENDE
ZIEKE
ZOVER
ZWANGERSCHAP
ZWEET
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Colofon

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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