
fo
to

: G
er

 L
oe

ff
en

NR. 4 | MEI 2023 | 9E JAARGANGNR. 4 | MEI 2023 | 9E JAARGANG
INFORMATIEBLAD VOOR SENIOREN IN BEUNINGEN - EWIJK - WEURT - WINSSENINFORMATIEBLAD VOOR SENIOREN IN BEUNINGEN - EWIJK - WEURT - WINSSEN

GELUKKIG HEBBEN GELUKKIG HEBBEN 
WE DE FOTO’S NOG!WE DE FOTO’S NOG!



ALGEMEEN

2

Welkom in de Cirkel
“Gelukkig hebben we de foto’s 

nog”. Het is de bekende uitdruk-
king van Harm Edens, de bekende 

voorzitter van het even bekende 
tv-panel van ’Dit was het nieuws’. De 

wekelijkse portie pittige humor op tv. En dan volgen 
er bij hem verrassende duidingen van willekeurige 
foto’s. Maar deze keer in deze Cirkel is het helaas 
menens. Het bijzonder theaterfestival ‘Over & Weer’ 
dat al zes keer in de zomer groepjes mensen liet 
rondtrekken in de Beuningse uiterwaarden, is echt 
gestopt. Het Maas en Waalse ‘Oerol’ is niet meer. 
Voor de liefhebber dus nog enkel fraaie herinnerin-
gen. Mooie plaatjes bij evenzo mooie verhalen. Die 
verhalen zien en horen we evenwel niet meer. Toch 
kan het op zichzelf al heel aangenaam zijn om weg 
te dromen bij mooie plaatjes. Kris Waumans, onze 
vaste redacteur  Cultuur en Kunst, laat de lezer kennis 
maken met de bijzonder intieme en kleurrijke teke-
ningen van Lisbeth Zwerger. Alleen al vanwege die 
tekeningen zou men de kinderboeken  van uitgeverij 
De Vier windstreken moeten aanschaffen. Gewoon, 
genieten van wat mooi is. Het is eenvoudig, en precies 
om die reden raakt het de ziel van de toeschouwer. 
Een soortgelijk gevoel kreeg ikzelf bij het zien van al 
die gevarieerde borduursels waarover in het Beunings 
deel van De Cirkel wordt gerapporteerd. Borduren, 

maar dan anders. Inderdaad. Ik had natuurlijk mijn 
onvermijdelijk kneuterig vooroordeel ontwikkeld 
vanuit mijn kindertijd met bordurende oma’s en 
tantes. Maar dit blijkt dus van een heel andere orde 
te zijn. Wat een verrassende variatie van vormen en 
onderwerpen! Mag best wel weer beoefend worden, 
denk ik zo. Het is een ouderwetse techniek die opeens 
heel moderne vormen creëert.Precies andersom dan 
het geval is bij de nieuwste digitale techniek van 
de Kunstmatige Intelligentie (KI) of, omdat Engels 
blijkbaar de voorkeur geniet in teksten over techniek: 
Artificiële Intelligentie (AI). Het programma heet 
ChatGPT  – alweer zo’n onmogelijke afkorting! – en 
kan teksten maken alsof ze van onszelf zijn. Een 
moderne  techniek die dus oude vaardigheden over-
neemt. De vaste Beuningse columnist Willem Waal-
maes worstelt ermee in zijn bijdrage van deze keer.
Boeiend allemaal. Deze Cirkel ‘cirkelt’ zoals u ziet van 
nieuw naar oud en weer terug. Van wat was, naar wat 
komen gaat. Boeiende plaatjes en boeiende teksten.
Ik wens u veel leesplezier en ten slotte dan toch de 
komst van een warme voorjaarszon toe.

Chris Zaad,
hoofdredacteur De Cirkel
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In de Cirkel van april werd per vergissing 
enkel het eerste deel van dit verhaal van Jan 

Daanen weergegeven. Bij deze de juiste en 
volledige versie.

Effe lunchen.
Een dagje winkelen in Wageningen. 

Het is inmiddels middag en we besluiten een lunch te 
gebruiken. De keus valt op een glazen gebouwtje dat 
in het winkelhart midden op een plein staat. 
Het is van buiten geen mooi gebouw maar van binnen 
toch gezellig met veel uitzicht over de winkelstraten 
en het plein.
Ik heb een plekje bij het raam gekozen om onze 
medemens af te kijken. Altijd leuk. 

Goedemiddag klinkt een vrolijke stem naast mij. Wilt 
u iets gebruiken?.
Ik schrik wakker uit mijn gedachten en kijk naast mij. 
Lunchroom “ de Serre” lees ik in fel geel geborduurde 
letters op een groene schort. Ik kijk omhoog in het 
lachende gezicht van een allochtone jongedame. De 
blijdschap straalt uit haar doordringende ogen die tot 
in mijn binnenste door dringen. 
Een cappuccino graag zeg ik.  Wilt u ook nog wat 
eten?. Een broodje warm vlees zeg ik snel. Ik kon 
anders niet zo rap iets bedenken. Het stond, als 
dagaanbieding, op de aluminium tafelhouder.
Je hoeft niet zo snel te beslissen hoor, fluistert mijn 
vrouw. Nee, het is goed zo, zeg ik. 

Baas boven Baas.

Buiten langs het raam, waar ik zit, arriveren twee 
mannen met reflecterende pakken van de gemeente-
lijke onderhoudsdienst. Geen twijfel mogelijk. De een, 
een allochtone man. Zijn huid, nog donkerder dan 
de nacht. Hij loopt iets mank wat hem aandoenlijk 
maakt. Afgetrapte gymschoenen en zijn blik is niet 
vrolijk. Maar wat wil je. Hij was voorzien van kruiwa-
gen, harde kokosbezem van wel tachtig centimeter 
breed, een schoffel en een stuk gereedschap om langs 
paaltjes het onkruid eruit te peuteren. Nou dacht ik 
zo. Dan wil je je fopneus wel thuis laten. 
De andere man. Een blanke en waarschijnlijk in rang 
iets hoger wat hem gelijk de functie geeft van voor-
man of zoiets dergelijks. 
De cappuccino wordt geserveerd en niet snel daarna 
een bord vol lekkers. Heerlijk rond broodje, spiegelei, 
saté, gebakken champignons en veel groente. Kort-
om, een bord vol. 

Na de koffie begin ik de heerlijkheden naar binnen te 
werken terwijl de donkere man al krabbend , vegend 
en zoekend naar de schaarse onkruidjes, die hij mede 
op aanwijzing van zijn voorman had kunnen vinden, 
dichterbij komt.

Hij staat nu aan de andere kant van het glas zijn geest 
dodende werk te doen terwijl ik genietend van de 
maaltijd alle tijd heb om te zien dat zijn leven er toch 
echt héél anders uitziet dan het mijne. Waarschijnlijk 
gevlucht met vrouw, kinderen en handicap. Uit een 
land met niets en geen toekomst, is mijn gedachte.  
Het is van zijn gezicht af te lezen. Zijn kruiwagen, 
bezem en lichtgevende pak geven hem nog een beetje 
houvast in deze overleving modus. Op een gegeven 
ogenblik was hij zo dichtbij dat ik stopte met eten. 
Was ik bang hem aan het schrikken te maken? Nee, 
dat niet. Ik heb het te druk met het registreren van 
alle kleinigheden die ik aan hem zie. Hij kijkt nog 
geen tel naar binnen terwijl hij nog geen 50 cm van 
het glas verwijderd is. Hij kon bijna mee eten bij wijze 
van spreken. Zo alles bekijkende kon ik niet anders 
concluderen dan, dat wij als mensen soms,  erg 
dichtbij bij elkaar lijken te zijn en toch ver af. De een 
in een wereld van armoe. De ander in een wereld van 
overvloed. 
Een wereld waarin de afstand  soms niet meer is dan 
2x5mm. Namelijk de dikte van het glas. 

Enkele weken terug was de week van de AfvalHelden 
en daar moest ik toch even aan hem denken.

Jan Daanen
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Theater Over & Weer is 
gestopt!

De actieve deelnemers aan het Beunings “Oerol-ge-
beuren” ontvingen in de maand februari onderstaan-
de brief. 

“Aan alle spelers, muzikanten, regisseurs, gidsen 
en andere vrijwilligers van Theater Over & Weer,In 
2012 zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor 
een festival voor locatietheater langs de Waal, 
gebaseerd op verhalen over het leven langs de rivier. 
Dat heeft in 2014 geresulteerd in de oprichting van de 
Stichting Theater Over & Weer en in 2016 de eerste 
voorstelling: Verlangen naar de Overkant. Sindsdien 
hebben we zeven voorstellingen gemaakt in zomer en 
winter.Wat hebben we een boel mooie herinneringen 
gemaakt. Een rij van dertig bruidjes langs de wa-
terlijn, wie had dat ooit gezien? Een vrolijke kermis, 
Sterappeltje en de Zeven Heertjes, het verdriet van 
de parlevinker, een verdwaalde fanfare en het arme 
Steenovenvolk. De overtocht met het pontje niet te 
vergeten, en dat allemaal op zomeravonden met de 
ondergaande zon boven de rivier, boven zee...Nu komt 
Theater Over en Weer in ander vaarwater. Om een 
aantal redenen hebben het bestuur en de artistieke 
leiding gezamenlijk besloten te stoppen met de 

activiteiten.Met hartelijke groet vanhet bestuur van 
Stichting Theater Over & Weer”

Als waardering en eerbetoon aan de organisatoren 
van dit bijzondere theater onder leiding van Rob 
Hoekstra presenteert De Cirkel enkele foto’s van de 
hand van Ger Loeffen. Zulks om de herinnering toch 
nog enigszins levend te houden.

Chris Zaad
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START VAARSEIZOEN FIETS- EN VOETVEREN
Vanaf 29 april wordt er gedurende de weekenden 
(zaterdag en zondag) en feestdagen gevaren met de 
pontjes Beuningen-Slijk-Ewijk, Druten-Dodewaard, 
Varik-Heerewaarden, Ravenstein-Niftrik, Baten-
burg-Demen, Pontje Ham, Renkum-Heteren, Rhe-
nen-Lienden, Heukelum-Galgenwaard en Liniepont 
(Werk aan het Spoel, Fort Everdingen, Werk aan de 
Groeneweg). Uitzondering: Rhenen-Lienden vaart 
met Koningsdag op 27 april om 10.00 uur de 1e vaart 
met het nieuwe elektrische veer.

De vaartijden zijn zoals gebruikelijk van 10.00 – 18.00 
uur. Behalve de Liniepont, die vaart tot 17.15 uur. 
Vanaf 17 juni wordt er tot en met zondag 10 septem-
ber dagelijks gevaren. Het seizoen 2023 wordt afge-
sloten met drie weekenden in de maand september. 
Laatste vaardag is zondag 1 oktober.

Tijdens de Pontjesdagen, Hemelvaart en Pinksteren wordt er 
extra gevaren. Kijk op uiterwaarde.nl voor het exacte vaar-
schema. Het informatienummer voor de pontjes is 0344 22 88 
00.Voor meer informatie kijk op uiterwaarde.nl 

Ook dit jaar weer een 
zomerfestival!

In februari is er een start gemaakt met de 
organisatie van het zomerfestival. Er worden 
contacten gelegd en afspraken gemaakt. Met veel 
enthousiasme worden ideeën aangedragen en 
voorstellen gedaan. Het belooft weer een prachtig 
festival te worden met bekende maar ook nieuwe 
activiteiten. Begin juli komt het magazine uit en 
kunt u gaan inschrijven.
Reserveer alvast de volgende data in uw agenda.

Zomerfestival van maandag 7 t/m zaterdag 
19 augustus.

De werkgroep

Alzheimer Café 
Beuningen

Elke tweede maandag van de maand wordt in 
Droom Beuningen het Alzheimer Café Beuningen 
gehouden. Vóór de zomervakantie dus nog 
tweemaal. Op maandag 8 mei krijgt u een pre-
sentatie over het Odensehuis in Beuningen. Het 
Odensehuis is een landelijk netwerk van ontmoe-
tingsplekken voor mensen met geheugenklachten 
en beginnende dementie en hun naasten. 
Op maandag 12 juni luiden we de zomer in met 
muziek en zang. Stef en Theo spelen bekende 
meezingers die worden ondersteund door enkele 
leden van zangkoor Vocal Group Genoot uit 
Beuningen.

Schraap uw keel en kom meezingen. Op 12 juni 
serveren we een gratis drankje en een hapje. 
Inloop vanaf 19.00 uur.

In de maanden juli en augustus is er geen Alzhei-
mer Café Beuningen. Na de zomervakantie starten 
we weer op 11 september.

Droom Beuningen vindt u aan de Schoenaker 10 in Beu-
ningen. Toegang koffie en thee zijn gratis. Heeft u geen 
vervoer? Bel dan Buurt Vervoer Beuningen 024-7370555.



ALGEMEEN

6

Als 18-jarige liep ik in Gent na school 
vaak boekhandel ‘de Slegte’ binnen, 

bekend om de tweedehands boeken. 
Lichtverslaafd aan boeken ging ik dan 

meestal rechtstreeks, hoe kan het ook anders, naar de 
afdeling met kunstboeken. Gevolgd door een rondje langs 
de sprookjesboeken en prentenboeken voor kinderen.
Jammer genoeg werd die verslaving wel door mijn studen-
tenportemonneetje geremd.

Nu bijna vier jaar geleden is met verhuizen, in het kader 
van ontspullen, minstens een slordige helft van de boeken 
opgeruimd. 
Maar niet de kunstboeken en niet de prentenboeken! 

En wie ooo wie is nu favoriet?

Niemand minder dan Lisbeth Zwerger.
Geboren te Wenen in Oostenrijk op 26 mei 
1954.

Gestimuleerd door haar vader die grafisch 
ontwerper was en haar moeder die hob-
bymatig kleding ontwierp, ging ze naar 

de Weense Hogeschool voor Toegepaste Kunsten. Als ze 
twintig is stopt ze met de academie. Haar werk werd niet 
gewaardeerd door de docenten.

Pas als ze in aanraking komt met werk van Arthur Rack-
ham pakt ze het illustreren weer op.
Het was een moeilijke start maar haar carrière ontwikkel-
de zich zeer succesvol. Zij illustreert met name sprookjes 
en sleept een behoorlijk aantal prijzen in de wacht met 
haar werk.
In 1990 ontvangt ze de Hans Christian Andersen Prijs voor 
illustratoren. Dit wordt ook wel 
de ‘Nobelprijs van de jeugdliteratuur’ genoemd en wordt 
beschouwd als de hoogste internationale onderscheiding 
voor kinderboekenmakers.

Wat maakt deze prentenboeken zo bijzonder?

Zalige verhalen die prachtig geïllustreerd zijn.
Haar stijl kenmerkt zich door het gebruik van zachte 
kleuren, gedetailleerde tekeningen en een gevoel voor 
humor en fantasie. 
Zij gebruikt vaak niet meer dan drie materialen, potlood, 
inkt en waterverf.
Haar werk heeft wereldwijd veel bewonderaars en ze wordt 
beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse 
illustratoren van kinderboeken.

Niets is zo leuk als lekker in de bank wegduiken met je 
kinderen of kleinkinderen  met een prachtig prentenboek. 
Heerlijk verhaaltjes lezen en mooie plaatjes kijken! Ook 
zonder kids is het de moeite waard om weg te dromen bij 
die prachtige tekeningen.

KRIS
(Foto’s zijn geplaatst met toestemming van de uitgever vier windstreken)

Een milde verslaving!

© De Vier Windstreken, Rijswijk. Illustratie van Lisbeth Zwerger uit De Notenkraker.

© De Vier Windstreken, Rijswijk. Illustratie van Lisbeth Zwerger uit De Notenkraker.

© De Vier 
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© De Vier Windstreken, Rijswijk. Illustratie van Lisbeth Zwerger uit De Notenkraker.

© De Vier 
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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.
In de afgelopen periode heeft mevrouw M. Poppelier-Janssen zich aangemeld als 
nieuw lid. Wij wensen haar 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 

11&25 Mei
13:30
Fietsen
‘t Hart

26 Mei
14:00 - 17:00
Bingomiddag
‘t Hart

8 Juni
14:00 - 17:00
Bingomiddag
‘t Hart

22 Juni
8:15
Bustocht naar 
Valkenburg
‘t Hart

Prijsrikken 2023
Ik zei de vorige keer, het is nog lang geen voorjaar, 
en daar wachten we nog steeds op. Aan de datum 
kan het niet liggen, op dit moment van schrijven 
goed half april, al is april ook nog niet echt een 
maand die je tot de zomer kunt rekenen, want april 
doet wat ie wil. Afijn de zon schijnt wel regelmatig 
en in de luwte is het dan ook goed uit te houden, 
maar uit de zon : brrrrrrr. Maar we zijn nog steeds 
aan het kaarten en dat gaat nog heel goed, want om 
te gaan fietsen is het met die koude wind echt geen 
pretje. Ik heb ook nog wat uitslagen te geven en die 
zijn: week 22 was voor Jan Brants met 117 punten, 
week 23 was voor Bert Brands met 61 punten, en 
week 24 was dan weer voor Toon Ambrosius met 80 
punten, en de week daarop dus week 25 was voor 
Sjaak Derks met 103 punten en tenslotte week 26 
was voor Piet Derks met 87 punten. Dat waren dan 
weer de laatste uitslagen van het prijsrikken. 

Jan Brants

Uitnodiging buffet leden 
Vereniging van Senioren Ewijk
De eetcommissie van de VVSE organiseert op 19 mei 
a.s. voor haar leden een buffet in MFA ‘t Hart. Het 
buffet zal deze keer bestaan uit een Chinees buffet. 
Het buffet vangt aan om 17.30 uur en de zaal is open 
vanaf 17.00 uur.De prijs is € 22,00 p.p. Dit is incl. twee 
consumpties, het toetje en ter afsluiting een kopje 
koffie of thee.

Opgave en contant betalen voor 12 mei bij de dames van de 
eetcommissie: 
Tiny van den Brant, 
Pater van Boxtelweg 3, tel. 06 14922729

Mien Lamers, 
Blatenplak 29, tel. 06 12470680

Wij zien jullie graag bij het buffet op 19 mei a.s.
De eetcommissie VVSE
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Van paard en wagen naar kraakwagen
Papierclub Ewijk door de jaren heen (deel 3)

Kraakwagen en papiercontainer
Na 50 jaar papier inzamelen met eigen vervoer deed de papiercontainer zijn 
intrede. Voortaan wordt de kraakwagen van milieudienst Dar ingezet. In de 
andere dorpen binnen de gemeente werd de kraakwagen al langer ingezet. Dozen 
en los papier werden daar dan in gegooid. In Ewijk was deze werkwijze nog niet 
geaccepteerd. Vanaf 2013 kreeg ieder gezin in de gemeente een eigen papiercon-
tainer die maandelijks geleegd wordt in de kraakwagen van Dar. De mannen van 
de Papierclub legen de papiercontainer in de kraakwagen. Er wordt meer aandacht 
besteed aan arbeidsomstandigheden en veiligheid. De beladers worden verplicht 
om de cursus “Goed op weg” te volgen. Het dragen van veiligheidsschoenen en 
een reflecterend hesje is verplicht.

Prijsontwikkeling
In 2019 zijn de prijzen van oud papier en karton dramatisch laag, Dar kampt 
met gebrek aan chauffeurs in de avonduren en weekenden. De gemeentes in het 
werkgebied van Dar gaan gezamenlijk maatregelen treffen om de problemen en 
de kosten binnen de perken te houden. Het werkgebied van de Papierclub werd 
verkleind. Dar gaat in het buitengebied zelf inzamelen met zijladerwagens. Met 
de verenigingen die papier inzamelen worden nieuwe contracten afgesloten. Vele 
moeten overdag gaan inzamelen. Vergoedingen worden gefaseerd afgebouwd. Dat 
heeft diverse verenigingen doen besluiten om te stoppen met het inzamelen van 
oud papier en karton.

De afgelopen 10 jaar zijn de opbrengsten van papier met 60% gedaald. Daardoor is 
de Papierclub genoodzaakt om drastisch op de kosten te bezuinigen.

In 2022 hebben we stil gestaan bij het 60-jarig bestaan van de club. De gezamen-
lijke koffiemomenten en de afsluitende borrel na het inzamelen hebben plaats 
gemaakt voor een BBQ in de zomer. Momenteel is de Papierclub nog betrokken bij 
de papierinzameling binnen de bebouwde kom van Ewijk.

Ad van de Sande
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Kleiner en duurzaam in Ewijk
Vuurplaats
Na jaren bouwen op de Keizershoeve in Ewijk is een 
nieuw hoogtepunt bereikt. Op de Hekkeslag is in een 
mum van tijd een nieuwe wijk gebouwd. Daar waar 
vroeger een boomgaard was, staat nu een wijk met 
kleinere huizen met duurzame insteek. De huizen 
(zogenaamde tiny houses) zijn zoveel mogelijk ge-
maakt met materialen die niet belastend zijn voor het 
milieu. Het oppervlak van een huis is ongeveer 50 m², 
de maximale inhoud 150 m³.

Voordat de wijk gebouwd kon worden, is allerlei 
onderzoek gedaan. Bij het archeologisch onderzoek 
bleek dat hier duizenden jaren geleden mensen 
gewoond hebben. Deze groep mensen had één plaats 
waar vuur gestookt werd, een vuurplaats. Dat is ook 
de naam van deze nieuwe wijk.

Stevig fundament
Een tiny house staat er met een halve dag werken. 
Het wordt gebracht op een grote vrachtwagen en een 
enorme kraan zet het huis op zijn plek. Voor het zover 
is, is al heel veel werk verzet. Men maakt plannen, 
overlegt met de gemeente, met plannenmakers en 
met architecten. Omdat het een bijzonder project 
is waar veel eisen aan gesteld worden, zoekt de 
plannenmaker van tevoren ook mensen die interesse 
hebben om in een kleiner huis te gaan wonen.

De mensen die in deze wijk komen wonen vormen een 
CPO, een Collectief Particulier Ondernemerschap. Zij 
kunnen hun huis zelf, of met een architect, ontwer-
pen en ontwikkelen. Dat is te zien. Sommige huizen 
lijken op elkaar, andere zien er helemaal anders uit. 
De indeling van de wijk is ook in gezamenlijk overleg 
gegaan.

Naast al die voorbereidingen is het bouwkundig 
voorbereidend werk ook een belangrijk deel van 
het werk. De huizen staan op heipalen waarop een 
betonnen fundering gemaakt is.  Ze worden uiteraard 
aangesloten op riolering en electriciteit, maar niet 
meer  op het gasnet. Alle huizen hebben zonnepane-
len en een airco. Ze zijn goed geïsoleerd en van alle 
gemakken voorzien.
Het nieuwe  wonen
In de wijk Vuurplaats komen zo’n 25 tiny houses. Er 
is sociale koop met een lagere koopprijs, koop met 
gewone koopprijs en 7 woningen zijn bestemd voor 
sociale huur. Deze laatste groep woningen wordt  over 
een paar maanden opgeleverd. De leeftijd van de 
bewoners varieert van 30 jaar tot 60 jaar.  Er komen 
zowel stellen als alleenwonenden maar een klein ge-
zin kan ook. De toekomstige bewoners komen veelal 
uit de regio en  sommigen komen van verder weg.
De bedoeling is dat bewoners een tiny house kopen of 

huren voor een periode van tenminste drie jaren. Be-
woners wonen uiteraard in hun eigen huis en wellicht 
om die reden zijn er ook extra voorzieningen .  Zo 
komt er een centraal gelegen gebouw met ruimtes en 
apparatuur voor gemeenschappelijk gebruik. Ruimtes 
waar mensen hun was kunnen doen, kunnen samen-
komen voor een vergadering of waar een bewoner de 
verjaardag kan vieren met meerdere gasten.
Elke woning krijgt een eigen parkeerplaats. Daar-
naast komen er ook een gezamenlijke parkeerplaats, 
moestuin en kruidentuin. De toekomstige bewoners 
denken nog na over opvang en hergebruik van het 
hemelwater. De moestuin en kruidentuin zullen er 
zeker mee besproeid gaan worden.

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal 
zijn. De Ecowieck, waar de Vuurplaats een onder-
deel van is, is een aanzet tot ecologisch bouwen. 
Vuurplaats met de tiny houses en de zeer betrokken 
nieuwe bewoners zijn voor Ewijk nieuw en vernieu-
wend. Daarmee lopen we in het dorp best voorop.

Toon van Wezel
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10:00-11:30 Husselen Oldstars 
  Tennis 
  TV Ewijk
10:00-11:30 Fit-hockey
  De Schoenakker
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
  Valkatties 
19.00-21.00 Cursus Frans
  De Lèghe Polder

Vrijdag  
09:15-12:00 Bridge VroegOp
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Digitaal Caf’e
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Tennisles Oldstars
  TV Ewijk
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
15:30-16:30 ‘t Shutteltje
  De Tinnegieter

Agenda/ Wekelijkse activiteiten
Maandag  

10:00-11:30 Fit-hockey
  MHC Beuningen
10:00-12:00 Inloophuis
  De Lèghe Polder
10:00-12:00 Husselen OldStars 
  Tennis
  TV Ewijk
12:45-14:45 Cursus Engels
  gevorderden
  De Lèghe Polder
13:00-17:00 Biljarten
  De Lèghe Polder
13:00-17:00 Koersbal
  De Tinnegieter
15:00-17:00 Cursus Engels
  half gevorderden
  De Lèghe Polder
15:30-16:30 Het Shutteltje
  De Tinnegieter

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  Kwiekroute 
  De Lèghe Polder
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
14:30-17:00 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

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

www.seniorenbeuningen.nl

Wij verwelkomen de volgende 
nieuwe leden:

Mevrouw J.H. Kitchen
Mevrouw A.M. Schiks-de Jong
Mevrouw T. Truijens
Mevrouw J.A.M. Smits

2 nieuwe leden willen niet vermeld 
worden.

Onderstaande leden zijn ons 
helaas ontvallen:

De heer F.Th.L. Jansen
Mevrouw T.C.M.A. Halin
De heer C. van der Wijst
De heer W.A. Bastiaans
De heer P.J. van Woerden
Mevrouw J.T.M. Boom-Vermeulen

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

Mocht er iets wijzigen in uw situatie 
of gaat u verhuizen wilt u dit dan 
schriftelijk doorgeven aan Mieke 
van den Dobbelsteen, Ledenadmi-
nistratie VvSB, Voorhof 32, 6641 
ML Beuningen of via mail: ledenad-
min@seniorenbeuningen.nl

05 mei
13:30-15:30 Bowlen
  Ol Round

06 mei
13:00-15:30 Bijenhotels
  inrichten
  Dijkmagazijn

08 mei
10:00-12:00 Kunstbeschouwing  
  groep 3
  De Lèghe Polder

09 mei
13:30-16:30 Fietstocht
  De Lèghe Polder

11 mei
10:00-12:00 Wandelend wijzer
  Dijkmagazijn

20 mei
14:00-15:30 struintocht
  Dijkmagazijn

25 mei
10:00-16:30 Dagtocht fietsen
  De Lèghe Polder

02 juni
13:30-15:30 Bowlen
  Ol Round

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

Groen Ontmoeten: 
bericht wandelend 
wijzer
De komende 3 data voor Wandelend 
Wijzer zijn:
donderdag: 11 mei, 21 september en 
5 oktober a.s.

Aanvang 10.00u vanaf het Dijkmagazijn, 
Dijk 41 in Beuningen.

Herm Kleinschiphorst
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Een rondje door de Schoolstraat (vervolg)
We naderen het einde van de  Schoolstraat.

Op de foto  het eerstvolgende huis dat na het huis van 
Geer van Bergen staat, dat rechts nog net is te zien.
Om aan te geven waar deze woning stond: dat is de 
plaats waar nu de winkel van Kruidvat is. Dat kunnen 
we ons  nu heel moeilijk niet meer voor te stellen.

Links in deze woning woonde de familie Goossens. 
Het huis lag toen in Lagestraat A 184, nu natuurlijk de 
Schoolstraat.
De familie bestond uit Paulus Goossens, geboren 
in Ewijk op 19 februari 1879 en getrouwd met Anna 
Aka, geboren in Beuningen op 4 april 1879. Ze kregen 
een zoon: Janus Goossens,in de volksmond genaamd 
Pauke Goossens.

Rechts in deze woning woonde Nicolaas Goossens, 
geboren te Winssen op 25 mei 1881.Nicolaas is een 
broer van Paulus. Hij was metselaar en is nooit ge-
trouwd.In de volksmond werd hij Klaos Boes genoemd 
en hij dronk heel graag een biertje.

Nu ik dit zo aan het schrijven ben en ik kijk naar het 
huisje, dan schiet me iets leuks te binnen van vroeger. 
Aan de zijkant van deze woning zat Klaos Boes eens 
op een stoel te genieten. Mijn broer en ik liepen dan 
hard langs Klaos op en hielden hem een beetje voor 

de gek.Op een gegeven moment greep hij mij vast en 
liet me zomaar niet meer gaan. Mijn broer Antoon 
(Beaky) moest dan thuis uit het magazijn, wij hadden 
een Vivo-winkel,een fles Grolsch halen, en als die was 
overhandigd liet Klaos mij weer los.

Tot de volgende Cirkel, dan gaan we het laatste stuk  
aan de rechterkant van  de Schoolstraat bespreken.

Cor Engelen,
beheerder Website Oud Beuningen
www.oudbeuningen.nl
Facebook Oud-Beuningen

Bloemschikken bij VvSB. Het zit er weer op!
Terugblik op de eerste twee series bijeenkomsten 

De zes bloemschikbijeenkomsten van vorig jaar en 
dit jaar zitten er weer op.

“Het was een feestje om elke bijeenkomst 
samen een mooi bloemstuk te maken.”

Iedere keer kregen alle deelnemers dezelfde mate-
rialen maar telkens waren de eindresultaten van 
iedereen anders. Knap hoe iedereen dan toch weer 
een  eigen vorm en  ontwerp had weten  te vinden.

Het enthousiasme van de deelnemers werkt aan-
stekelijk zodat iedereen ook echt zijn best doet om 
een mooi resultaat te krijgen. Men leert veel van 
elkaar door eens goed rond te kijken en met elkaar 
te kletsen. Dat brengt natuurlijk direct ook veel 
gezelligheid met zich mee.

Wij hopen dat de deelnemers ook inspiratie hebben 
opgedaan om thuis aan de slag te gaan. Voor de 
volgende bijeenkomsten kun je je weer opgeven 
nadat de oproep in De 
Cirkel heeft gestaan. 
We verwachten dat die 
oproep in De Cirkel van 
juli/augustus verschijnt.
Voor nu een mooie 
zomer gewenst.

Tonny van den Berg, 
Fien Loermans, 
Eva Kersten &
Yvonne Jansen
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DAGTOCHT VvSB BEUNINGEN 
OP 4 SEPTEMBER 2023
Ondanks dat de dagtocht vorig jaar niet kon door 
gaan wegens te weinig aanmeldingen, willen wij 
het voor dit jaar toch weer proberen. We hebben 
gekozen voor

De Weerribben en de Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest (Noordoostpolder)

Noteer het alvast in uw agenda. 

Alle gegevens omtrent de dagtocht komen in de volgende 
Cirkel.

Ook dit jaar weer een 
zomerfestival!
In februari is er een start gemaakt met de organisatie 
van het zomerfestival. Er worden contacten gelegd 
en afspraken gemaakt. Met veel enthousiasme 
worden ideeën aangedragen en voorstellen gedaan. 
Het belooft weer een prachtig festival te worden met 
bekende maar ook nieuwe activiteiten. Begin juli 
komt het magazine uit en kunt u gaan inschrijven.
Reserveer alvast de volgende data in uw agenda.

Zomerfestival:
maandag 7 t/m zaterdag 19 augustus.

De werkgroep

Op de uitkijk . . .    
   . . .de taalrobot

De afgelopen maanden had iedereen het over de taalrobot ChatGPT die zelf teksten kan 
genereren. Unieke teksten, moeilijk van ‘echt’ te onderscheiden. Het is een voorbeeld 
van kunstmatige intelligentie. Scholieren, studenten, media-professionals en andere 
beroepsgroepen maken er gretig gebruik van. Je kunt er scripties, boekverslagen, spee-
ches, artikelen en berichten mee schrijven. Het geleverde werk is niet te onderscheiden 
van het echte mensenwerk. Er zijn al meer dan 100 miljoen actieve gebruikers! 

Ik ga als senior 2.0 graag met de tijd mee. Stilstand is achteruitgang, is mijn devies. 
Wat is makkelijker als columnist van De Cirkel dan je column door de taalrobot te laten 
schrijven? Zo gezegd zo gedaan. De taalrobot vragen een column in de stijl van Willem 
Waalmaes te schrijven. Wat steekwoorden erbij zoals “actieve senior”, “aandacht voor 
logica” en “ wat vindt de filosoof Nietzsche ervan?”. 

En nu leest u een column geschreven door de taalrobot. Ik ben achter de computer gaan 
zitten en heb de taalrobot gestart en zie hier het resultaat. Een prachtige column.

Toch roept een en ander vragen op. Wiens gedachten staan er nu in deze column. Zijn 
deze van Willem zelf of is het een kunstmatige woordenbrij die wel logisch lijkt, maar 
klopt het allemaal wat hier staat geschreven of is het een nep-column?
“Wie is aan het woord?” vroeg de filosoof Nietsche zich af. Is het een programma 
waarvan de taal van haar menselijke kant is ontdaan en we derhalve instant-beschou-
wingen en instant-teksten krijgen? En gaat nuttigheid de boventoon voeren, of is het 
juist het tegenovergestelde? Zijn onze stemmen en gedachten voortkomend uit onze 
geest en ons gevoel, de enige mogelijkheid om een actieve band met onze naaste buur 
en werkelijkheid te kunnen smeden? 

Willem Waalmaes
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Horecadrive 14 april
Het was weer een heerlijke, spannende, en geweldig 
goed georganiseerde bridgedrive deze 4e keer. 
Prachtig locaties, heerlijke lunches, deelnemers uit 
het hele land en een organisatie die zich voor ons 
deelnemers weer fantastisch heeft ingezet. 
Dank daarvoor.

Een deelnemer 

De Vereniging van Senioren 
Beuningen verwelkomt een 
nieuw bestuurslid: 

Brigit Geurts. Hieronder stelt zij zich aan u 
voor:

Mijn naam is Brigit Geurts, nieuw bestuurslid binnen 
de Vereniging van Senioren Beuningen, met als 
aandachtsgebieden Kunst, Cultuur en Muziek (KCM). 
Ik ben 61 jaar en alweer 23 jaar getrouwd met Astrid. 
We hebben een hond en drie katers en we wonen sinds 
2017 in Beuningen. Daarvoor hebben we in Nijmegen 
gewoond waar ik geboren en getogen ben. 

Mijn hobby’s zijn lezen, op Netflix Scandinavische 
series streamen, yoga, fitness, schilderen en zingen. 
Op de arbeidsmarkt heb ik binnen diverse sectoren en 
in verschillende functies gewerkt. Ik ben begonnen 

in de zorg, later omgeschoold tot directiesecretaresse 
en als managementassistent gewerkt bij een zorgin-
stelling maar ook bij een uitgever van tijdschriften. 
Uiteindelijk heb ik echter gekozen voor het werk als 
zelfstandig  loopbaanadviseur en re-integratiemana-
ger binnen diverse Brabantse gemeenten.

Naast de functie als bestuurslid mag ik in de toekomst 
ook als kaderlid optreden voor deze regio binnen 
de Spiervereniging Nederland. Als bestuurslid KCM 
streef ik naar het realiseren van een zo breed mogelijk 
aanbod van activiteiten, laagdrempelig en voor ieder 
wat wils. Een bezoek aan een stad, een bezoek aan 
een museum, een Hollandse muziekmiddag, een 
lezing, een concert, maar ook informatieve bijeen-
komsten, zoals wat weten we over de nationaliteiten 
en culturen binnen onze eigen regio? Kortom, teveel 
om op te noemen.

Ik realiseer me terdege dat er al veel activiteiten 
worden ontplooid maar in deze snel veranderende 
maatschappij zullen we ook steeds weer opnieuw 
worden geïnspireerd en uitgedaagd! Tevens wil ik 
daar waar mogelijk de verbinding aangaan met andere 
disciplines binnen mijn aandachtsgebied.
Dit kan ik als bestuurslid echter niet alleen. Door 
privéomstandigheden zijn leden van de cultuur- en 
muziekcommissie gestopt. Daarom is uw hulp drin-
gend nodig! Als u graag meedenkt, organiseert en/of 
contactpersoon wilt zijn, geef u op voor de commissie 
KCM waarin wij samen proberen mooie dingen te 
realiseren. Uw inzet met kortdurende hulp zoals 
kleine hand- en spandiensten rondom een activiteit is 
ook van harte welkom. 

Ik ben te bereiken op:
tel.nr. 06-21572266
of per mail:  brigit.geurts@outlook.com 
Alvast bedankt!
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't Shutteltje
In de agenda van de wekelijkse activiteiten zal me-
nigeen de laatste tijd die vreemde eend in de bijt, 't 
Shutteltje, zijn opgevallen. Dat vreemde moet je dan 
maar met een flinke korrel zout nemen, want we voelen 
ons een normaal stel sportieve mensen die daarnaast 
ook nog eens van een flinke dosis gezelligheid houden. 
Omdat wij ons sinds kort tussen de activiteiten van 
de seniorenvereniging Beuningen hebben genesteld, 
vond ik het eigenlijk ook wel zaak om ons even voor te 
stellen. Allereerst  de naam van Marian Theunissen. 
Zij kan  hier  zeker als  oprichter van de club worden 
opgevoerd. Toen zij verhuisde van Nijmegen naar 
Beuningen verwachtte zij ook hier de mogelijkheid 
te vinden om overdag te kunnen badmintonnen.  Dat 
bleek dus niet het geval en daarop nam Marian actie. 
Zij  wendde zich tot de beheerder van De Tinnegieter 
voor eventuele speelruimte en tot de stichting Per-
spectief voor eventuele ondersteuning bij de oprichting 
van een clubje. Die route bleek te werken en na  een 
advertentie in de toenmalige Koerier kreeg zij een 
handjevol mensen bij elkaar en kon zij in oktober 2006 
starten in De Tinnegieter onder de naam Het Beunings 
Shutteltje. Over de naam 't Shutteltje kon natuurlijk 
al gelijk geen misverstand bestaan, hier was geen 
sprake van een korfbalclub of zo. Het bleek al snel een 
schot in de roos en de mond-tot-mondreclame deed 
de rest. Zo groeide het zielige kleine startersclubje in 
sneltreinvaart uit naar een club van wel 18 personen in 
2008. Anno 2023  noteren we 30 leden. Een volwaardige 
vereniging  dus.  Er is zelfs de mogelijkheid om op 
twee middagen te spelen, 's maandags en vrijdags. 
De keuze is om op beide middagen te spelen maar je 
kunt ook volstaan met het spelen op één middag. We 
spelen alleen dubbel want dat scheelt speelruimte en 
dus zaalhuur. Maar eerlijkheidshalve zou enkelspel ook 
teveel energie vergen van ons al wat verouderde gestel, 
uitzonderingen daargelaten uiteraard.

Dit was dan het sportieve gedeelte van het verhaal, ze-
ker zo belangrijk is ons sociale uithangbord. De vrijdag 
voor aanvang van het seizoen wordt ieder jaar een uitje 
georganiseerd dat gelegenheid biedt om wat bij te klet-
sen en lief en leed van de afgelopen zomermaanden de 
revue te laten passeren. De maandag daarop  gaan we 
dan weer lekker meppen zoals we dat in de goede zin 
des woords noemen. Tegen het einde van het seizoen 
houden we als apotheose nog een onderling toernooitje 
waarbij het tot op het laatst spannend gehouden wordt 
wie met wie speelt. De einduitslag van het toernooi is 
veelal minder spannend en vaak al een gelopen race 
want bij het winnende team zal meestal ene Ben niet 
ontbreken. De achternaam laat ik achterwege, die is te 
alledaags. 's Avonds zoeken we een gezellige eetgele-
genheid op waar tevens de prijsuitreiking plaatsvindt. 
En zo  proberen we ons seizoen ieder jaar weer feestelijk 
uit te luiden. Maar eigenlijk is het  voor ons  elke week 
weer feest, wanneer we na een al of niet grootse in-
spanning  samenkomen in de kantine. We proberen de 
lach altijd de boventoon te laten voeren maar ja, onze 
leeftijd kunnen we met zijn allen toch niet helemaal 
uitvlakken. Zo  komen soms ook onze ongemakken 
ter sprake. Sinds de oprichting zijn ons al vier mensen 
ontvallen waaronder Wim, de echtgenoot van Marian. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat de risico's bij ons groter 
zijn om dit te treffen dan bij andere verenigingen 
met leden op leeftijd. We  zitten nu eenmaal in de 
gevarengroep. Sporten en plezier hebben met elkaar is 
ons motto en zo proberen we het zo lang mogelijk vol 
te houden. Tenslotte willen wij als badmintonclub 't 
Shutteltje dank zeggen aan de Vereniging van Senioren 
Beuningen voor de bereidwilligheid om ons op te 
nemen in hun programma van activiteiten.

Johan Wigman
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Borduren, maar dan anders
Al vanaf 2005 wordt bij de Vereniging van Senioren 
Beuningen om de twee weken geborduurd van okto-
ber tot en met maart in De Lèghe Polder, van 13.30 
uur tot 15.30 uur. Het gaat om 10 bijeenkomsten. Tot 
corona was het een borduurcursus met een docent, 
Ruby Struiksma. Zij doceert al jaren, eerst bij de 
Zonnebloem; dat was ook in De Lèghe Polder.

Na corona heeft Ruby het borduren weer opgepakt; 
niet meer als docent, maar als begeleider. De groep 
heet daarom: Borduren, maar dan anders. Iedereen 
mag borduren wat ze wil, Ruby kan bij vragen altijd 
ondersteunen. Het leuke hiervan is dat iedereen met 
een ander stuk bezig is en zodoende een ander weer 
op nieuwe ideeën kan brengen. De groep bestaat 
uit circa 10 personen en ze komen uit Beuningen, 
Weurt en Winssen. Gedurende alle jaren dat er werd 
geborduurd zijn alle technieken wel toegepast, denk 
aan Hardanger, Oekraïens borduren, Perzisch ajour, 
Florentijns Bagellowerk, doorstoppen en -rijgen, 
Deerfeeld en zo nog meer. 

Een van de dames is bezig een borduurwerk af te 
maken voor iemand anders. Heel intensief, maar het 
belooft een prachtig stuk te worden. Weer een ander 
kan het kleine telwerk niet meer goed zien en breit 
nu. Wel met een bijzonder patroon, echt heel apart. 
En een ander heeft honderden sokjes gebreid maar is 
nu met een sjaal bezig. De bijeenkomst om de twee 
weken is voor haar echt een heel fijn uitje. Buiten 
het tweewekelijkse borduurmiddagje zien de dames 
elkaar niet maar thuis werken ze wel door.

Ruby heeft op borduurgebied alle technieken op 
papier maar zelf verzint ze niets nieuws meer. Haar 
hele huis staat al vol met boeken en dat vindt ze 
voldoende… Ze helpt waar nodig of bezoekt iemand 
thuis die niet verder kan.
Er is nog plaats voor nieuwe borduursters! Mocht u na 
het lezen van dit artikel denken: dit is iets voor mij! 
Stuur dan een mailtje naar r.struiksma1@chello.nl of 
bel 024-6776301.

De datums voor het najaar zijn al bekend: 4 en 18 
oktober, 1, 15 en 29 november en 13 december. Na de 
feestdagen volgen in 2024 nog vier bijeenkomsten.

Joke van Lith

 iedereen is met een ander stuk bezig 
en brengt zodoende een ander weer op 

nieuwe ideeën.
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De 73e Algemene Vergadering
van de Vereniging van Senioren Beuningen 
28 maart jl.

De voorzitter, Frans Peperzak, 
verwelkomde de circa 50 aanwezigen 
nadat deze voorzien waren van koffie 
of thee. 

Hij deelde mee dat op dit moment de 
gemeente bezig is met een onderzoek 
naar verbouw of nieuwbouw van een 
dorpshuis in Beuningen. Het bestuur 
en de gebruikers van De Lèghe Polder 
denken hier ook over mee. Op 2 
maart jl. was er voor de gebruikers 
een informatieavond met wethouder 
Alwin Steeg en projectleider Hans 
Vincken. Een en ander zal zeker 
meerdere jaren in beslag nemen.

Aanvullingen op de agenda:
Hierop werd het volgende onderwerp 
voorgesteld:

ONDERZOEK NAAR BINGO IN BEUNINGEN.
DIT IS EEN ONDERWERP WAAROVER IN 
EEN EERDERE CIRKEL GESCHREVEN IS. 
HET  HEEFT ECHTER NIET GELEID TOT 
VERDERE INITIATIEVEN. DE VERGADERING 
STELDE VOOR DIT ONDERWERP NOG-
MAALS ONDER DE AANDACHT TE BREN-
GEN IN DE CIRKEL EN DAN TE BEKIJKEN 
OF HET OPGESTART KAN WORDEN. HET 
WORDT NIET ALS EXTRA AGENDAPUNT 
OPGENOMEN.

De notulen van de vorige Algemene 
Vergadering en het jaarverslag van de 
secretaris werden doorgenomen en 
akkoord bevonden door de aanwezige 
leden.

Hierna was de bestuursverkiezing 
aan de beurt. Frans Peperzak en 
Geert Benders waren volgens het 
schema aftredend en herkiesbaar. De 
vergadering ging akkoord met hun 
herverkiezing. Brigit Geurts had zich 
verkiesbaar gesteld als bestuurslid 
Cultuur en werd nadat zij zich aan de 
leden had voorgesteld met applaus 
welkom geheten in het bestuur. 

Geert Benders vertelde over Sport en 
Bewegen en dat het helaas nog niet is 
gelukt om tijdig nieuws over de jeu de 
boules-banen bij de molen te presen-
teren. Buurtvervoer maakt gebruik 

van de banen om de taxi’s erop te 
parkeren en op te laden. De groep 
jeu de boulers is hier niet blij mee en 
uit haar ongenoegen. De gemeente 
Beuningen is bereid om twee nieuwe 
banen aan te leggen naast het repa-
reercafé maar dat is veel te weinig. 
Afgesproken wordt om nogmaals te 
proberen tot een overeenkomst te 
komen. De jeu de boules-groep wil 
in de zomer graag buiten sporten 
en in de winter in Nijmegen bij de 
Valkatties. Op 21 augustus zal er een 
inloopdag  georganiseerd worden bij 
De Tinnegieter waar alle senioren 
kennis kunnen maken met diverse 
sporten.

Joke van Lith vertelt een en ander 
over De Cirkel en de Nieuwsflits.

Bij afwezigheid van Carla Schumbera 
vertelt penningmeester Mary van 
Oort een en ander over de diverse 
succesvolle cursussen die bij de 
vereniging lopen. In De Cirkel van 
april is een oproep geplaatst om 
met ideeën te komen voor eventueel 
nieuwe cursusmogelijkheden.

Agendapunt 9 gaat over de aanpas-
sing van het huishoudelijk reglement 
Vereniging van Senioren Beuningen. 
De statuten van de vereniging zijn 
in de vorige Algemene Vergadering 
goedgekeurd  waarbij is geadviseerd 
om naast de staturen ook een 
huishoudelijk reglement op te stellen. 
De vergadering constateert dat 
een belangrijk punt ontbreekt: een 
vertrouwenspersoon. 
Het reglement zal aangepast worden.

Na de pauze waren de financiën aan 
de beurt. Het financieel verslag werd 
doorgenomen door de penningmees-
ter, en de kascontrolecommissie 
gaf bij monde van Hans Giezen 
mondeling verslag van de conclusies 
en verleende decharge! De commissie 
adviseert om de contributie te 
verlagen en vindt drie zakelijke reke-
ningen te veel. Hans Giezen treedt dit 
jaar af, Charles Schijf blijft nog een 

jaar en reserve Wilma van der Vegt 
gaat volgend jaar in de commissie. 
Als reservelid meldt zich Christien 
van Dinteren aan.
Er wordt gesproken over een extra  
Vergadering  voor het einde van het 
jaar waarin de begroting besproken 
kan worden en de contributie voor 
het volgende jaar kan worden 
vastgesteld. Een vragensteller was 
vooral geïnteresseerd in de aantallen 
deelnemers aan de diverse cursus-
sen en de verschillen in de eigen 
bijdragen aan de activiteiten. De 
penningmeester zegt toe dat zij zal 
kijken of dit in een duidelijk overzicht 
geplaatst kan worden.

Wat betreft de SSgB (stichting 
Samenwerkende Seniorenverenigin-
gen gemeente Beuningen), opgericht 
in 2014 bij de start van de vernieuwde 
Cirkel: de voorzitter meldt dat daar 
nu met een roulerend voorzitterschap  
gewerkt gaat worden: steeds een 
van de andere voorzitters voor een 
periode van 2 jaar.  gewerkt zal 
gaan worden. Tot voor kort  was   de 
voorzitter van de grootste vereniging 
automatisch ook voorzitter van de 
stichting maar daar is van afgestapt. 
Alle afdelingen dragen per lid € 
1,50 bij als contributie, en voor 
het Zomerfestival € 1,00. Van elke 
vereniging zitten er twee leden in het 
bestuur.

De voorbereidingen van het Zomer-
festival 2023 zijn inmiddels in volle 
gang.

De webmaster, Douwe Bangma, 
houdt tenslotte een presentatie over 
de nieuwe website en Nieuwsflits van 
de VvSB.

De voorzitter dankt allen voor hun 
aanwezigheid, sluit de vergadering 
tegen 17.00 uur en nodigt allen uit 
om nog een borrel en een hapje te 
doen in de foyer.

Jan Linschoten en Joke van Lith
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LedenadministratieDinsdag
19.00
Koersbal
De Kloosterhof

Donderdag
13:30
Biljarten
De Kloosterhof

14.00
Tref-en-doemiddag
De Kloosterhof

19:30
Bridgeavond
De Kloosterhof

Vrijdag
10.00
Fitvoetbal
WVW-veld

13 mei
ZIE INFO IN DEZE CIRKEL
Jubilleumfeest
Kloosterhof

17 & 31 mei
09.30
Koos’ fietstochten
Kloosterhof

18 mei
14.00
Technocafé
Kloosterhof

Agenda / Wekelijkse activiteiten
20 mei

14:00
Excursie 
zweefvliegveld Malden
Kloosterhof

24 mei
10.00
Workschop bloemschikken
Kloosterhof
19.30
Workschop bloemschikken
Kloosterhof

3 juni
17.30
Lentediner
Kloosterhof

7 juni
14.00
Bingo
Kloosterhof

Van 20 t/m 23 juni is 
weer onze jaarlijkse 
Avond4Daagse. 
Noteer deze datum 
alvast in je agenda. 
Informatie is te  
verkrijgen bij Virginia, 
tel. 06 44363216.

Nieuwe leden: 
Dhr. Th. Schraven
Mevr. M. Schraven
N. den Breejen

Workshop Bloemschikken 
met een taartje!
Op woensdag 24 mei 
van 10.00 tot 11.00 uur 
én van 19.30 tot 20.30 
uur is in De Kloosterhof 
een korte workshop. 
Onder het genot van 
een kopje koffie of thee 
gaan we een bloemen-
taartje maken. Een lief klein bloemstukje dat 
zeker een mooi plekje kan krijgen, en de roosjes 
die we gebruiken drogen na een tijdje mooi in, 
dus dubbel plezier! De kosten zijn € 8,00 inclusief 
materiaal, ter plekke te voldoen bij Annemie. 
Denk wel aan een tangetje en een mesje.

Opgeven bij Annemie Smits, tel. 024 6773831.

Virginia Bartels

Lentediner 2023 
De diners waar onze leden massaal aan 
deelnemen zijn tot nu toe een groot 
succes te noemen. Binnen onze vereni-
ging willen mensen graag samenzijn 
met elkaar. Daarom organiseren we 
ook dit jaar weer verschillenden diners. 
De eerste, gepland in maart,  kon 
helaas niet doorgaan. Maar nu nodigen 
we jullie uit voor het Lentediner. Dit 
om het voorjaar alvast met elkaar te 
vieren. We nodigen onze leden uit voor 
een driegangendiner met één gratis 
consumptie. 

Het Lentediner is op zaterdag 3 juni in 
De Kloosterhof en begint om 17.30 uur; 
om 17.00 uur gaat de deur open. De 
kosten voor dit diner zijn € 15,00 per 
persoon. 

Opgeven bij Annemie Smits, Pastoor v.d. 
Marckstraat 10, tel. 024 6773831, vóór  
zondag 29 mei. Eveneens betalen vóór 29 mei 
op bankrekeningnr. NL82 RBRB 0983 8962 
32 ten name van Seniorenbond afd. Weurt, 
onder vermelding van Lentediner. Afzeggen 
met terugbetaling kan niet meer na 29 mei. 
Deze activiteit is alleen voor leden van de 
50+ Vereniging Weurt.
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Deurbeleid 
Er werd aan de deur gebeld door een stu-

dentikoos type met een zwart colbertje 
aan op een bruine broek. De haren geknipt 

in jaren 30-stijl zoals ze in een barbiershop doen. 
Klembord in de hand, pen in de aanslag. Of ik even tijd 
had. Ik ben nooit dol geweest op die deurcolportage of 
mensen met een bijzondere boodschap. Van vroeger 
als kleine jongen weet ik nog dat er een marskramer 
aan de deur kwam met garen, spelden en ritsen. Was 
een aardige man. Maar ook kwam zo’n sjofel mannetje 
aan de deur met dekens die door mijn moeder snel werd 

afgepoeierd. Onbetrouwbaar type, zei ze dan. Dus ben 
ik nog altijd een beetje wantrouwend bij verkoop aan de 
voordeur. Of ik geen ander abonnement van een andere 
provider wilde met flinke korting nu ik ook glasvezel 
had. Met glasvezel beter internet en televisie, en alle-
maal veel sneller ook. Bla, bla, bla. Klonk goed allemaal. 
Misschien wel té goed. Een eindje verderop stond nog 
zo’n jongen aan de deur bij de buren. Het addertje 
onder het gras was dat ik wel direct moest beslissen en 
geen tijd kreeg om erover na te denken terwijl ik die 
bedenktijd juist nodig had om een en ander op een rijtje 
te krijgen. Het aanbod gold alleen nu en onmiddellijk! 
Het gesprek werd een beetje ongemakkelijk en tenslotte 

wees ik zijn aanbod af. Vond hij niet verstandig waarop 
ik hem vertelde dat ik mijn eigen verstandigheid verkoos 
boven die van hem. Goedemiddag en succes verder. Bij 
de buren ving zijn collega ook bot. 

Toen ik later een boodschap ging doen stonden ze op 
straat te praten en hoorde ik er een zeggen dat er bij die 
‘ouwen’ nooit iets te halen viel. Goed zo oudjes, dacht 
ik. Laat je niet inpakken met mooie verhalen en wees 
trots op het maken van je eigen keuzes. Goede of slechte 
keuzes, het zijn wel mijn keuzes en in die zin altijd goed. 
Bij die ‘ouwen’ nooit iets te halen? Snotneuzen.

Ton Zwartjes

Rondleiding op zweefvliegveld Malden
Voor onze leden hebben we op zaterdag 20 mei een rondleiding 
georganiseerd bij/op het zweefvliegveld in Malden. We verzamelen 
bij De Kloosterhof en vertrekken om 10.00 uur met de auto naar 
het zweefvliegveld. We rijden dan naar de Groesbeekseweg 55A in 
Malden.  Daar worden we om 10.30 uur ontvangen in de kantine 
met koffie/thee en iets lekkers. Hierna starten we met een rondlei-
ding die gegeven wordt door Peter van Gelder. Rond 12.00 uur staat 
er voor iedereen een eenvoudig doch lekker lunchbuffet klaar, met 
door ons zelf te smeren verse bolletjes. De kosten zijn € 5,00 per 
persoon voor koffie/thee/lunch. Eventuele blikjes fris kosten € 1,00 
per stuk en zijn voor eigen rekening. 

We gaan met eigen vervoer en vragen om auto’s waarmee de 
deelnemers kunnen meerijden. Voor de benzinekosten vragen we de 
meerijders dan ook om een bijdrage van € 2,00, te voldoen aan de 
chauffeur. Rond 14.00 uur zijn we weer terug in Weurt. 

Opgeven vóór vrijdag 12 mei bij Bernadette Faber-Winnemuller, tel. 024-
6776294 / 06-27973476, of via e-mail, bernadette.faber@gmail.com  De 
bijdrage van € 5,00 contant betalen aan Sjaak Klaassen tijdens het verzame-
len/vertrek.

Deze excursie is alleen voor leden van de 50+ Vereniging Weurt.

 ook kwam zo’n sjofel  
mannetje aan de deur
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Mijn naam is Jacques Verhoeven, 
ik ben in 1959 geboren in Nijmegen 
maar sinds 1986 woonachtig in 
Weurt. Ik ben getrouwd en heb twee 
geweldige zonen, een lieve schoon-
dochter en een heerlijk kleinkind. 
Door de jaren heen heb ik me kunnen 
inzetten in bestuursfuncties van 
diverse Weurtse verenigingen. Op 
dit moment ben ik ook actief binnen 
het bestuur van de Stichting De 
Kloosterhof. Sinds 15 april jl. mag 
ik me de nieuwe voorzitter noemen 
van de 50+ Vereniging Weurt. Een 
grote eer om deel uit te gaan maken 
van een bestuur dat zich op een 
enorme manier inzet voor de 50+ 
gemeenschap in Weurt. Daar waar 
men elders vooral bezig is om zich in 
te zetten voor de senioren, gaat deze 
vereniging duidelijk een stap verder. 

De vereniging streeft naar een 
bredere doelgroep, namelijk de 50+ 
‘ers. Dit was mede de reden waarom 
ik ja heb gezegd toen men de vraag 
stelde vanuit het huidige bestuur 
om de functie van voorzitter op te 
pakken. Ons ledental omvat  ruim 20 
procent van de Weurtse bevolking.. 
Mijn streven is om te behouden wat 
men op fantastische wijze door de 
jaren heen heeft opgebouwd. Maar 
we gaan ook verder en breder kijken 
naar de genoemde doelgroep, op 
zoek naar nieuwe activiteiten die 
hen aanspreken en wel op zodanige 
tijden dat zij daar ook aan kunnen 
deelnemen. Mijn doel is om de jonge 
én de doorgewinterde 50+ ‘ers samen 
te laten komen in één vereniging.

Jacques Verhoeven, voorzitter

Even voorstellen: de nieuwe voorzitter spreekt

70-jarig jubileum: Feest! 
Toen in 1953 de Ouderenbond in 
Weurt werd opgericht kon niemand 
bedenken dat we 70 jaar later nog 
steeds zouden bestaan. En hoe! 
We zijn een bloeiende vereniging 
met één op de vijf inwoners van 
Weurt als lid. De naam hebben 
we inmiddels veranderd in 50+ 
Vereniging Weurt omdat we er 
niet alleen voor de senioren willen 
zijn. 70 jaar alweer en we willen 
daarmee groots uitpakken. Het 
centrale thema is ‘Herinnert u 
zich deze nog?’ We gaan met dit 
thema terug naar de tijd waarin 
de meeste van onze leden zijn 
opgegroeid: de jaren 50-60-70. 
Zowel in aankleding, programma 
en muziek zal dit tot uitdrukking 
komen. Er zal een top-70 komen 
met muziek die jullie hebben 
gekozen. Er zijn al reacties binnen 
maar geef ons door welk lied uit 
die tijd een bijzondere betekenis 
heeft voor jou en waarom. Welke 
zanger, zangeres of band hoorde je 
het liefste, op welke muziek danste 
je het liefste? We draaien het dan 
nog een keer. Voor het mooiste 
verhaal is er een verrassing. We 
vieren de hele dag feest. ‘s Middags 

is er een ‘rustiger’ programma 
met vermaak, een quiz met vragen 
uit de jaren 60, 70 en 80, lekkere 
hapjes en heel veel gezelligheid. 
‘s Avonds vieren we het feest met 
live muziek, hapjes en drankjes, en 
misschien wil je nog eens dansen 
op de ‘gouwe ouwe’-nummers. Het 
middagprogramma is van 13.00 tot 
16.00 uur en ’s avonds van 20.00 
tot 24.00 uur, in De Kloosterhof. En 
wat zeker van belang is, de prijzen 
zullen vergelijkbaar zijn met die 
uit de jaren 80, te weten € 1,00 per 
consumptie. Gezien het feit dat 
we rekening moeten houden met 
de zaalkeuze, is het verzoek om je, 
ondanks eerdere berichten, toch 
op te geven indien je aanwezig wilt 
zijn bij het middagprogramma. 
Opgeven kun je bij Bernadette Fa-
ber via e-mail, bernadette.faber@
gmail.com , of telefoonnummer 
06-27973476. Deze feestdag is 
bestemd voor alle leden van de 50+ 
Vereniging Weurt. Je mág dit niet 
missen. Komt allen! 

De feestcommissie

Dankwoord 
Als je onverwacht voor een 
week in het ziekenhuis terecht 
komt is dat heftig en maak je je 
een heleboel zorgen. Die zorgen 
werden verlicht door de grote 
belangstelling van veel mensen 
en dat deed mij, ons, bijzonder 
goed. Ik bedank hiermede 
iedereen voor de bemoedigende 
woorden en mentale ondersteu-
ning. 

Henk van Bergen
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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

03 mei
14:00-17:00
Fietsen
De Paulus

10 mei
14:00-16:00
Bingo
De Paulus

17 mei
14:00-17:00
Fietsen
De Paulus

22 mei
13:30-16:00
Repaircafé
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

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

25 mei
19:30-21:30
Bloemschikken
De Paulus

31 mei
14:00-17:00
Fietsen
De Paulus

70-jarig jubileum
Noteer alvast de volgende 
datum in uw agenda voor 
de viering van het 70-jarig 
jubileum van de Senioren-
vereniging Winssen: dat is 
zaterdag 14 september 2024. 

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 22 maart jl. was onze Algemene Ledenvergadering. Er waren 45 
belangstellenden aanwezig.  Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van 
Wim van den Dobbelsteen die maar liefst 21 jaar bestuurslid was. Ans Kersten werd 
als nieuw bestuurslid gekozen. Na afloop van de vergadering gaf Lex Lohman van 
Daad Notarissen uitvoerig uitleg over zaken die je kunt regelen in een levenstesta-
ment. Er was ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Fietstochten
In de maanden mei tot en 
met augustus organiseren 
wij bij goed weer in de 
even weken op woensdag 
een fietstocht. De eerste 
keer zal dat zijn op 3 mei. 
De start is om 14.00 uur 
bij De Paulus. Er wordt 
een route van ongeveer 
30 kilometer uitgestip-
peld. Halverwege de route 
is er een tussenstop. Rond 
de klok van 17.00 uur zijn 
we weer in Winssen terug.
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Hoe is het nou met... 
In deze rubriek vernemen wij graag iets van 
‘oude’ bekende Winssenaren, die om welke 
reden dan ook ooit ons dorp verlaten hebben 
en elders hun leven hebben voortgezet. Wij 
zijn benieuwd naar hun nieuwe bestaan: want 
eens een Winssenaar, altijd een Winssenaar. 

Dit keer: 
Ida Bergfelder – Loeffen en Peter Huisman
Het lot bracht hen bij elkaar. Beiden verloren in 2016 
kort na elkaar hun partner na een ernstige ziekte. 
Ze waren altijd al bevriend en kenden elkaar door en 
door. Na enige tijd besloten Ida en Peter het levens-
pad samen een vervolg te geven. Ik ontmoet het stel 
in een riant appartement in Wijchen waar ze uitkijken 
op aan de ene kant het Wijchens Meer en aan de 
andere kant het centrum van Wijchen. Een mooi 
boeket bloemen op de tafel verraadt dat er onlangs 
wat te vieren was. Ida: “Je zou het zo niet zeggen 
maar ik heb enkele dagen geleden mijn 70e verjaardag 
gevierd.”

Ida is de jongste dochter van Jan en Riek Loeffen, uit 
een gezin van 14 kinderen. Zelf heeft ze een zoon en 
drie kleinkinderen. Haar ouders runden een kruide-
nierszaak annex cafetaria aan de Van Heemstraweg in 
Winssen. Alle kinderen -dus ook Ida- moesten in de 

zaak de handen uit de mouwen steken. Na allerlei 
opleidingen zoals de ‘moedermavo’, en verschillende 
opleidingen heeft ze haar handjes laten wapperen. In 
de zomermaanden kwam er een jongen  uit Duitsland 
voor vakantie bij hun in huis. Hij mocht een keer zijn 
vrienden mee laten komen. Eén van die vrienden was 
George Bergfelder die vervolgens het hart van Ida 
stal. In 1972 is Ida met hem in het huwelijksbootje 
gestapt. Vanwege de zorg voor zoon Pieter koos ze 
voor een job bij Roberto Sarto waarbij flexibele uren 
konden worden gemaakt. Ida heeft later het diploma 
uitzendmanagement behaald waardoor ze in de 
uitzendbranche terecht kwam.

Peter (68) komt uit een gezin van 9 kinderen. Hij heeft 
twee zonen en twee kleinkinderen. Zijn wiegje stond 
in Nijmegen (Hatert) waar nu de wijk Weezenhof ligt. 
Het gezin Huisman streek in 1969 neer aan de Plak in 
Winssen. Peter heeft de MTS gevolgd en is daarna als 
allround servicemonteur bij de EBO-woningcorpora-
ties en later bij Kemkens in Oss aan de slag gegaan. 
Daarnaast had hij een bedrijfje dat zich toelegde op 
toegangstechniek. In 1980 trouwde Peter met Riet 
Janssen. Riet verzorgde het huishouden en deed de 
boekhouding. Na een slopende ziekte overleed Riet in 
april 2016. Omdat verzorging van haar niet meer met 
zijn werk was te combineren, nam Peter ontslag. Zoals 
gezegd zijn Peter en Ida inmiddels alweer  6 jaren bij 
elkaar. Peter had samen met Ida een bed-en-breakfast 



WINSSEN

22

in Brenzone, een plaatsje aan het Gardameer in Italië. 
Peter: “Een B&B kost meer tijd dan je denkt. Net voor 
de corona is de B&B verkocht. Er werd daar een ander 
huis gekocht en verbouwd. Ook hier wordt verhuurd 
op kleine schaal en gaan Ida en Peter daar met enige 
regelmaat heen; met name in de periode juni tot en 
met september vertoeven ze in Italië. 

Vroeger was Peter niet zo van het reizen maar dankzij 
zijn vorige partner Riet heeft hij de smaak te pakken. 
Het plan is om deze zomer met de camper door te rei-
zen naar Sicilië en nog meer te genieten. In de eerste 
jaren in Italië sprak Peter geen woord ‘over de grens’ 
en deed Riet het woord. Noodgedwongen moest Peter 
zich na haar overlijden het Italiaans eigen maken. Dat 
ging wonderwel sneller dan verwacht. Wanneer Peter 
spreekt over de verschillen tussen Nederlanders en 
Italianen, zegt hij. “De Italianen zijn temperament-
vol. Je kunt daar ook niet 
zomaar voor bijvoorbeeld 
een bakje koffie binnen 
komen lopen; je moet een 
afspraak maken. Dat wordt 
erg lastig want Italianen 
houden zich niet aan 
afspraken. Dat los ik nu 
gemakkelijk op: ik val nu 
gewoon zonder afspraak 
bij iemand binnen; dan 
nemen ze wel de tijd voor 
je. Wanneer je gaat (ver)
bouwen moet je goed 
uitkijken: je moet ze zeker 
niet hun gang laten gaan, 
dan brouwen ze er niks 
van. Ik heb altijd toezicht 
op de verbouw gehouden.” 

Peter en Ida zijn gelukkig 
samen maar alsof dat niet 
zou mogen, kreeg Ida vier 
jaren geleden een slechte 
boodschap. Er was een 
knobbeltje in haar hals, 
dat bleek na enig onder-
zoek ‘verkeerde’ cellen te 
bevatten. De diagnose: de 
ziekte van Hodgkin. Lym-
feklieren waren  aangetast. 
Na de vele chemokuren die 
volgden, werd Ida ‘schoon’ 
verklaard. De twee zijn in 
Winssen diep geworteld. 

De families wonen nog 
steeds in hun geliefde 
dorp en bij familiereünies 
zijn ze steevast van de 

partij. Ook de band met het verenigingsleven is niet 
verbroken. Ida was meer dan 30 jaar actief lid en later 
ook bestuurslid bij tennisvereniging De Winsetters. 
Dat was veelomvattend, zoals de zorg voor schoon-
maken, inkopen doen, organisatie van toernooien. 
Ook Peter was daar actief en organiseerde in Winssen 
15 jaren het jeugdtoernooi. Nu ze in Wijchen wonen 
slaat ze daar het balletje over het net. Nu veel reizen, 
wandelen en fietsen. Wanneer Ida in Nederland is, 
gaat ze met dames uit Winssen op toerbeurt thuis 
rikken. Met het vroegere team van volleybalclub De 
Weekenders gaat ze 1x per jaar een weekend en een 
midweek erop uit. Ida en Peter genieten volop van de 
tijd die hun nog gegund is.                                                                                                         

Harrie de Wat
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Paasbrunch op 4 april jl.
Bij bijzondere gelegenheden, zoals Kerstmis 
en Pasen, pakt Stichting Perspectief samen 
met onze vrijwilligers uit voor een heerlijke 
brunch. 

Het blijkt dat dit bijzonder goed in de smaak valt, 
getuige de maar liefst 68 deelnemers die zich voor de 
paasbrunch hadden aangemeld. Al ruim van tevoren 
was het al gezellig druk in De Paulus. De deelnemers 
zochten hun plaatsje in De Salon die voor deze keer 
met de ontmoetingsruimte was verbonden. De tafels 
waren met tafelkleedjes en eitjes in paassferen ge-
dekt. Het personeel van De Paulus en de vrijwilligers 
stonden in de starthouding; het feest kon beginnen! 
Na het nuttigen van een drankje werd een heerlijk 
geurend mosterdsoepje voorgeschoteld. Voor de 
verandering was deze keer gekozen voor het bekende 
broodje kroket dat daarna de weg naar 

de hongerige magen wist te vinden. De rijk belegde 
broodjes, met uiteraard ook het paasbrood, werden 
vervolgens op schalen opgediend. Als afsluiter konden 
de deelnemers  langs het buffet  voor ijs met warme 
kersen, slagroom en tiramisu. 

Alle lof gaat uit naar het personeel van De Paulus, Stichting 
Perspectief en onze vrijwilligers voor de perfecte organisatie.

Enquête activiteiten
Op 12 april jl. hebben wij een enquête onder onze 
leden uitgezet waarin kon worden aangegeven voor 
welke activiteiten, die wij nog niet op ons programma 
hadden, belangstelling bestaat. Daar zijn al behoorlijk 
wat reacties op ontvangen, waarvoor dank.

Mocht u nog leuke suggesties voor ons hebben, aarzel 
dan niet en geef dat via de mail info@seniorenwins-
sen.nl  aan ons door. Afhankelijk van de interesse 
zullen we nieuwe activiteiten in ons programma 
opnemen.
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Puzzel - Woordzoeker 9.4

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

Gudrun Bolt
Ringvaart 45, Beuningen

Gerrie van Gemert
Tuba 9, Ewijk

Eric Bansberg
Schoolstraat 10d, 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 komen 

nogal eens voor op het Afrikaanse continent.

De oplossingen voor puzzel 9.4 dienen uiterlijk 18 mei 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.

Puzzel 9.3 was voor velen niet eenvoudig. Het betrof namelijk een kronkelwoordzoeker. Het juiste antwoord 
(uitverkoop) werd desondanks 64 maal ingeleverd. De prijswinnaars:

AANRAAKSCHERM
AANSTEEKKOORD
ACHTERHALEN
ACHTERSTAND
ANKERPEILING
BERBERTAPIJT
BLADLUIS
BOVENBLIJVEN
DARTS
DESKUNDIGE

DOERAK
DREVEL
FRONTLIJN
GESTRENG
IJSZAK
KLEURENBLIND
LANDKRAB
MATERIE
MENGEN
METAAL

NATURIST
OPLUISTEREN
OVERBLUFFEN
OVERSTEMMEN
PACHTER
PALET
PANNENKOEK
PANTSERWAGEN
PARLEMENTAIR
RESULTEREN

RIJPAD
RUSTOORD
SNAAR
TAAKVERDELING
VAKBEWEGING
VRIENDSCHAP
WATERRIJK
WONINGMARKT
ZUIDERLICHT

Woordzoeker - Puzzel 9.
4

F R O N T L IJ N E L A H R E T H C A P

R I N E F F U L B R E V O V N N S S T

A A A G P B E A D B K IJ R R E T A W N

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

N N L W E G O R O N E A N A E T N Z V

S E K R O O N K B N A E D R T I R U IJ

T M D E T N N I D E M T E L L S A I L

E E A S R E I S G M R T S B U T A D B

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

K R A N E H E T G I W E A I E A S R E

K A A A A R S I U M R E R P R T C L V

O P Z P T R I L L U A U B E IJ G H I O

O R E S E E P E E I T R O K P T E C B

R E E V IJ O M L L A N D K R A B R H A

D G O D E S K U N D I G E T D V M T P
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