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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes” is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar. 

 
* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * * 

 
Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
IBAN:   NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
Website: www.JohannesXXIII.nl 
Email:   info@JohannesXXIII.nl 
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 
 
Contact: 
Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl 

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, 
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913 

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459 
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u) 

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221 
Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, 
Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 
of via de Pastorie 

 
Redactieleden “Rondom Johannes” 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt   
Gerry Schreven Theo Coenders Diana Fuchten Bernadette Faber 
Trudy Teunissen Dien van Rens  Paul Benschop  
Mark van Gaalen 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 19 mei 2019. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 2 mei 2019 naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 
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Boete doen. Zo gek nog niet… 

Veertig dagen lang gaan we op weg. Hoopvol en verwachtingsvol. Een weg van 
donker naar licht. Van dood naar leven. Het feest van Pasen tegemoet. Veertig 
dagen lang – zoals Israël veertig jaar lang in de woestijn verbleef, alvorens het 
Beloofde Land te betreden. Veertig dagen van bezinning. We nemen en krijgen 
ruimschoots de tijd. Het is goed om zo af en toe – zeker in de aanloop naar een 
groot kerkelijk feest – voor onszelf de balans op te maken. Om eerlijk in de 
spiegel te kijken en onszelf de vraag te stellen: Hoe sta ik ervoor? Leef ik zoals 
ik zou willen, kunnen of moeten leven? Gebruik ik mijn talenten of laat ik ze 
liggen? Wat ging er goed? Wat niet? Wat kan er beter? Dit alles vanuit het 
verlangen een nieuw begin te kunnen maken. De Veertigdagentijd: om-zien 
met het oog op de toekomst …  

De Veertigdagentijd begint met de 
viering van Aswoensdag. Een viering 
die in het teken staat van boete-
doening. Boete. Een woord dat de 
meesten van ons – zo neem ik aan –  
niet lekker in het gehoor ligt. We 
associëren het vrijwel meteen met 
‘straf’. Als ik een overtreding heb 

begaan, krijg ik een boete. Krijg ik straf. Maar heb ik de boete eenmaal betaald 
– of mijn straf uitgezeten, dan is de zaak ook weer afgedaan. Dan is het ‘zand 
erover’. En kunnen we weer verder met elkaar. Maken we een nieuw begin. 
Desondanks houdt het woord ‘boete’ die nare klank die het van oudsher heeft. 
 
En ergens is dat jammer. Om niet te zeggen ‘dood-zonde’. Want de 
oorspronkelijke betekenis van het woord is helemaal niet zo negatief. Het woord 
‘boete’ is verwant aan het woord ‘beter’. Zo zeggen we van vissers die hun 
netten repareren: ze boeten hun netten. ‘Boete’ doen – zo zou je kunnen zeggen 
– heeft iets van ‘werk in uitvoering’. Van ‘herstelwerkzaamheden’. Het gaat om 
het herstel van het netwerk aan relaties die wij als mensen kennen en trachten 
te onderhouden: mijn relatie met God – mijn relatie tot mijn naaste – en de 
relatie tot mijzelf. Als dat netwerk goed onderhouden wordt, zal dat zeker 
bijdragen tot kwaliteit van leven en menselijk geluk. Laten we dus – in die zin 
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– boete doen. Werken aan herstel. Onze zwakheden en tekorten eerlijk onder 
ogen zien – in de wetenschap dat alleen de mens, die weet heeft van zijn 
kleinheid – en deze kleinheid ook in alle eerlijkheid durft te erkennen –  tot 
groei in staat is. 
 
Laten we in de veertig dagen die voor ons liggen omzien naar wat was – met 
het oog op de toekomst. Boete doen houdt in dat we ons niet neerleggen bij wat 
ons menselijk bestaan verduistert, maar dat we geloven in de kracht en de 
overwinning van het licht. Omdat God – zo luidt de boodschap van het 
Evangelie – enkel Liefde is. Liefde en barmhartigheid. Een God die ons draagt 
en vasthoudt. Kome wat komt. Boete betekent niet dat we onszelf de vernieling 
in praten. Boete doen is weet hebben van je kleinmenselijke tekortkomingen – 
maar tegelijkertijd verlangen naar en hopen en vertrouwen op ‘beter’. Ooit zei 
een docent tegen me: ‘Schuldgevoelens kunnen lastig zijn – maar ze zijn in 
zichzelf niet verkeerd. Als je er maar niet in blijft steken. Beschouw ze als een 
wake-up call. Als een duw in je rug. Doe er iets mee. Wellicht brengt het je 
verder. Als je af en toe eens last hebt van je geweten betekent dat vooral dat 
God nog altijd met je bezig is.’ 
 
Boete doen heeft alles te maken met het feest van Pasen, het feest van de 
Opstanding uit de dood. Boete doen is opstaan tegen het kwaad. Tegen elke 
vorm van dood. Ook in mijn eigen leven. In mijn eigen hier en nu. Ik moet hier 
denken aan de legendarische vogel Phoenix / Feniks van wie de oude Grieken 
geloofden dat de hij in staat was om telkens opnieuw uit zijn eigen as herboren 
te worden. Een prachtig symbool dat uitdrukking geeft aan de overtuiging dat 
er – tegen elke dood in – toekomst is. Niet voor niets kregen zij die (in 
Beuningen) het askruisje ontvingen de volgende woorden te horen: Herrijs uit 
je eigen as – en kom opnieuw tot leven! 
Een gezegende vastentijd voor ieder van u!  Pastor Ruud Roefs 

 

Barmhartigheid troef 

Een gedicht van de Vlaamse priester en auteur Anton van Wilderode – 
gestorven in 1998 – begint met het vers: ‘De zachte dingen blijven toch bestaan, 
hoe hard en ruig de wereld wordt daarbuiten.’  Te midden van de diepste 

ellende en het grofste geweld – wie durft het te geloven? –  blijft de droom, 
blijft het visioen van God overeind. Gods Liefde laat zich niet breken en 
knechten, hoe broos en kwetsbaar zij ook is. Een prachtig voorbeeld daarvan is 
de volgende gebeurtenis die zich afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog, na 
de overwinning van het Russische leger bij Leningrad, het huidige Sint-
Petersburg. Een grote groep Duitse krijgsgevangenen trekt in de straten voorbij, 
geflankeerd door Russische soldaten. De gevangenen, velen van hen nog geen 
twintig jaar oud, zien er haveloos uit. Van het eens zo trotse Duitse leger is 
weinig meer over. De mannen, de jongens, zijn uitgeput en uitgemergeld – en 
strompelen verder, doodsbang, belaagd en uitgescholden door de menigte, een 
onzeker lot tegemoet. 
Opeens echter verbreken enkele Russische moeders het cordon. Ze lopen op de 
krijgsgevangenen af, ze geven hen brood en sigaretten – en kijken hen liefdevol 
aan. Zij beseffen dat deze jonge mannen ook kinderen van moeders zijn. 
Moeders die wanhopig op hen wachten. Moeders als zijzelf. ‘De zachte dingen 
blijven toch bestaan …’  Barmhartigheid is troef. 

Ruud Roefs 
 

Actie Kerkbalans - Parochie H. Johannes XXIII 

Opbrengst van de actie Kerkbalans in 2017 en 2018: 
 
 2017 2018 

01-01 t/m 31-03 € 68.774 € 63.107 

01-01 t/m 31-05 € 76.978 € 70.984 

01-01 t/m 31-07 € 84.137 € 74.622 

01-01 t/m 30-09 € 88.118 € 81.616 

01-01 t/m 31-10 € 91.240 € 86.466 

01-01 t/m 30-11 € 93.108 € 87.522 

01-01 t/m 31-12 € 95.670 € 89.276 
 
Van 19 januari t/m 3 februari 2019 werd de jaarlijkse actie Kerkbalans 
gehouden. De lopers van de actie Kerkbalans hebben de enveloppen 
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thuisbezorgd. We willen onze dank uitspreken naar alle medewerker(ster)s en 
lopers die zich hebben ingespannen om de actie te doen slagen. En we danken 
u hartelijk voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u 
nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken of het 
formulier in te vullen, dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen. 
Voor informatie kunt u terecht op de website www.johannesxxiii.nl  of via e-
mail: info@johannesxxiii.nl. 

Werkgroep Kerkbalans  
 

Uitvoeringen & Concerten Corneliuskerk 
• Op donderdag 28 maart van 19.00 tot 20.00 uur: Sing-in voor de Eerste 

Communicanten, familieleden en andere belangstellenden m.m.v. het 
kinderkoor ‘De Stuiterballen’ o.l.v. Helma van Lent. 

• zondag 7 april 16.00 uur: concert Com-Passion olv Gery Vermeulen 
• zondag 14 april 15.00 uur: Passieconcert koor Muzimare olv Sophia Brink 

 

Bedevaart naar Wittem 

Op zaterdag 25 mei 2019 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 79ste keer 
op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de 
komende bedevaart is: Jouw stap naast de a(A)nder. Een dag van gebed en 
ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. 
Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden de kracht en steun op voorspraak 
van deze kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Dei in Italië is 
overleden.  
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! 
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! 
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:  
Door Willems – Engelen, Bernhardstraat 53, Beuningen, Tel 6773546 
Jopie de Waal – Engelen, Laan 1945 18, Weurt, Tel 6771384 
 
De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 26 april 2019. Een hartelijke groet 
aan allen en we hopen u volgend jaar weer helemaal te mogen ontmoeten. 
Kosten: volwassenen € 19,50 / jongeren t/m 15 jaar € 10,00 
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In memoriam Charles Perlo 

Wij zijn Charles veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet als 
redactielid van het blad Winssen en later Rondom Johannes de 23e! 
Charles is sinds 2000 bij de redactie. Zijn belangrijkste taak was om de lijntjes 
met de diverse verenigingen en instellingen kort te houden en dat deed hij ook. 
Als een vereniging een bepaalde activiteit had en zij hadden geen kopie 
aangeleverd ging Charles hier achteraan. Hij tipte verenigingen ook vooraf en 
vroeg om een artikel aan te leveren.  
Tijdens de vergaderingen bij Pastor Visschedijk in Winssen was Charles altijd 
ruim op tijd aanwezig want de Pastor had in die tijd nogal eens 
computerproblemen. Het kon zo gek niet zijn of Charles loste deze op en anders 
wist hij wel iemand die kon helpen. We hebben in die tijd ook veel lol met 
elkaar beleefd en Charles moest het dan vaak kunnen. Als de vergadering op 
het eind liep en de pastor met de rondvraag bij Charles kwam en hij geen vraag 
c.q. opmerkingen had kwam ijsclub Het Hobbeltje vaak naar voren. Charles 
heeft zich hier menig jaar voor ingezet en begon in oktober al over de vorst die 
er in december zou komen! 
 
Op 11 oktober is Charles nog aanwezig geweest bij de redactievergadering in 
Beuningen. Op 12 oktober deelde hij ons mede dat hij slokdarmkanker had en 
een extra onderzoek traject inging en daarom even pas op de plaats wilde 
maken. Dat dit ook zijn laatste vergadering zou zijn hadden wij allen niet 
verwacht. Charles is op 24 januari jl. thuis in het bijzijn van zijn familie 

gestorven en tijdens de afscheidsviering in 
de kerk van 30 januari jl. hebben wij allen 
afscheid van hem genomen.  
 
Dat Charles erg geliefd was blijkt wel uit 
de bomvolle kerk tijdens zijn afscheid. 
Onze vergaderingen zullen nooit meer 
hetzelfde zijn maar hij blijft altijd in onze 
herinnering voortleven! 
 
Dat hij moge ruste in vrede De redactie 
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Dopelingen 
Beuningen 

Michelle van den Boogaard 
Finn van Lierop 
Feline Derks 
Eliza Haefkens 

 
Weurt 

Thijs Sanders 
Christina Schoonderwoerd 

 
Overledenen 
Winssen 

Daat de Waal - Franken   99 jaar 
Ria Tromp - van Deijzen  82 jaar 
Charles Perlo    67 jaar 

 
Beuningen 

Henk Peters    82 jaar 
Theo Boerakker   79 jaar 
Ria Hendriks-Selten   92 jaar 
Frans Litjes    89 jaar 

 
 
Ewijk 

Rieki Lam    87 jaar 
 
Weurt 

Frans Selten    88 jaar 
Jan Roelofs    90 jaar 

 
 
 
 
 

 
 
Winssen 
 
 
 

 

Werkzaamheden kerkhof geloofsgemeenschap Winssen 

In de komende weken zal er een begin gemaakt worden met het rooien en 
snoeien van 2 bomen op de begraafplaats in Winssen. Dit kan voor u als 
bezoeker tijdelijk zorgen voor enige overlast. Deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd omdat beide bomen voor veel overlast op de graven en paden zorgen 
en de kerkhofploeg van vrijwilligers het kerkhof niet voldoende schoon kan 
houden. Daarnaast is er ook overlast van vallende takken die de onderliggende 
graven kunnen beschadigen. Het gaat om de plataan die dicht bij de 
monumentale oude toren staat en om die reden zowel door de wortels als takken 
de toren beschadigt. Daarnaast zorgt deze boom in de herfst voor veel 
bladoverlast dat door de vrijwilligers niet meer goed te onderhouden is. Deze 
boom zal gerooid worden en de stoep voor de oude toren zal in dezelfde stijl 
hersteld worden. De tweede boom is een wilg die door overhangende takken en 
dood hout een gevaar vormt voor de graven die daar onder liggen. Deze boom 
zal gesnoeid worden. De fraaie treurbeuk die links van de toren staat kan blijven 
staan. 

 
Geloofsgemeenschap Winssen - Actie Kerkbalans 2019. 
In de periode van 19 januari – 3 februari heeft bovengenoemde actie ook 
plaatsgevonden in Winssen. Diverse vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet 
om zoveel mogelijk euro’s op te halen voor onze Geloofsgemeenschap. Een 
onmisbare bron van inkomsten. Daarom aan eenieder, die hieraan heeft 
bijgedragen: DANKJEWEL, voor uw vrijgevigheid. Wij willen ook “onze” 
dames van Vrouwen Van Nu hartelijk danken voor hun inzet. Door weer en 
wind zijn zij op pad gegaan om de actie-enveloppen rond te brengen en weer op 
te halen. 

Allen hartelijk dank. Werkgroep Kerkbalans, Riet - Marian - Theo - Marga. 

Pasen 2019Parochie H. Johannes XXIII 9

Dopelingen 
Beuningen 

Michelle van den Boogaard 
Finn van Lierop 
Feline Derks 
Eliza Haefkens 

 
Weurt 

Thijs Sanders 
Christina Schoonderwoerd 

 
Overledenen 
Winssen 

Daat de Waal - Franken   99 jaar 
Ria Tromp - van Deijzen  82 jaar 
Charles Perlo    67 jaar 

 
Beuningen 

Henk Peters    82 jaar 
Theo Boerakker   79 jaar 
Ria Hendriks-Selten   92 jaar 
Frans Litjes    89 jaar 

 
 
Ewijk 

Rieki Lam    87 jaar 
 
Weurt 

Frans Selten    88 jaar 
Jan Roelofs    90 jaar 

 
 
 
 
 

 
 
Winssen 
 
 
 

 

Werkzaamheden kerkhof geloofsgemeenschap Winssen 
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bezoeker tijdelijk zorgen voor enige overlast. Deze werkzaamheden worden 
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houden. Daarnaast is er ook overlast van vallende takken die de onderliggende 
graven kunnen beschadigen. Het gaat om de plataan die dicht bij de 
monumentale oude toren staat en om die reden zowel door de wortels als takken 
de toren beschadigt. Daarnaast zorgt deze boom in de herfst voor veel 
bladoverlast dat door de vrijwilligers niet meer goed te onderhouden is. Deze 
boom zal gerooid worden en de stoep voor de oude toren zal in dezelfde stijl 
hersteld worden. De tweede boom is een wilg die door overhangende takken en 
dood hout een gevaar vormt voor de graven die daar onder liggen. Deze boom 
zal gesnoeid worden. De fraaie treurbeuk die links van de toren staat kan blijven 
staan. 
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In de komende weken zal er een begin gemaakt worden met het rooien en 
snoeien van 2 bomen op de begraafplaats in Winssen. Dit kan voor u als bezoe-
ker tijdelijk zorgen voor enige overlast. Deze werkzaamheden worden uitge-
voerd omdat beide bomen voor veel overlast op de graven en paden zorgen 
en de kerkhofploeg van vrijwilligers het kerkhof niet voldoende schoon kan 
houden. Daarnaast is er ook overlast van vallende takken die de onderliggende 
graven kunnen beschadigen. Het gaat om de plataan die dicht bij de monumen-
tale oude toren staat en om die reden zowel door de wortels als takken de toren 
beschadigt. Daarnaast zorgt deze boom in de herfst voor veel bladoverlast dat 
door de vrijwilligers niet meer goed te onderhouden is. Deze boom zal gerooid 
worden en de stoep voor de oude toren zal in dezelfde stijl hersteld worden. 
De tweede boom is een wilg die door overhangende takken en dood hout een 
gevaar vormt voor de graven die daar onder liggen. Deze boom zal gesnoeid 
worden. De fraaie treurbeuk die links van de toren staat kan blijven staan.
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Toneelvereniging Plankenkoorts: uniek verzetsverhaal W.O.2 

Toneelvereniging Plankenkoorts uit Winssen bestaat dit jaar 35 jaar. Dit vieren 
wij met de bijzondere jubileumvoorstelling Dorp in Verzet. Deze voorstelling 
gaat over het dorpse verzet in Maas en Waal tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Deze unieke voorstelling is gebaseerd op het levensverhaal van 
Jan Litjens, die ten tijde van de oorlog regionaal verzetsleider was. Jan Litjens 
coördineerde de verzetsgroepen in Winssen en omgeving. Hij voerde hiervoor 
regelmatig regionaal overleg in Nijmegen en bracht belangrijke informatie terug 
naar de dorpen. Zijn familie heeft zijn verhaal exclusief beschikbaar gesteld 
voor de jubileumvoorstelling van Toneelvereniging Plankenkoorts. Het is de 
eerste keer dat dit verhaal wordt verteld. De voorstelling wordt muzikaal 
begeleid door Koninklijke Fanfare ULTO. 
 
Angst, moed en moeilijke keuzes. Dorp in verzet gaat over geheime 
sabotageacties en onderduikers, maar ook over angst en moed en het maken van 
moeilijke keuzes. De voorstelling speelt in de periode september 1943 tot 
september 1944, tot aan de bevrijding van Maas en Waal. Het stuk gaat in op 
sabotageacties die plaatsvonden in Maas en Waal en de vaak moeilijke 
afwegingen die Jan moest maken. Gaat het belang van één persoon voor het 
belang van velen? Wat levert een actie op? Maar ook: welke risico's ben je 
bereid te nemen? Plankenkoorts geeft het publiek met deze voostelling een 
unieke kijk op het verzet in oorlogstijd in deze regio. Juist omdat er zo weinig 
bekend is over het Maas en Waalse verzet in die tijd is Plankenkoorts vereerd 
dat zij deze voorstelling op de planken mag brengen. 
 
De voorstellingen vinden plaats op: 

• Zaterdagavond 6 april 20.00 uur 
• Zondag 7 april 14.00 uur en 20.00 uur 
• Donderdagavond 11 april 20.00 uur 
• Vrijdagavond 12 april 20.00 uur 
• Zaterdag 13 april 14.00 uur en 20.00 uur 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Paulus te Winssen. foto: Jan Litjens 
Kaarten (€12,50) via www.toneelverenigingplankenkoorts.nl of 0487-525204 
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Prins carnaval van Oelewaal (Winssen) 

Inmiddels hangt m’n groene prinsen pak voor het raam te luchten, de vlaggetjes 
en slingers weer terug in de doos. Het “gewone leven” weer opgepakt. Maar in 
de woonkamer is er geen ontkomen aan die tijd, van nog maar enkele weken 
geleden. Op de schouw pronkt een prachtige prinsen foto in een unieke lijst, 
vele originele handgemaakte kaartjes van springende pages en prinses. In de 
boekenkast een fotoboek van de Kikkerbuurt van het vlagplaatsen. Op de 
vensterbank pronkt de steek met fazantenveer tussen de bloemen en genoeg 
lekkere drankjes om de dorst te lessen, doet de naam Dorstvlegel eer aan.  
 

 
 
Begin februari, met de eerste pronkzitting waarin de pages Aniek en Fleur, 
adjudant Marco, prinses Rowena samen met mij uit de prinsonthulling, een oude 
landkaart van Winssen, spectaculair tevoorschijn kwamen. Het grote 
Oelewaalse carnavalsfeest werd de volgende dag helemaal compleet toen 
Jeugdprins Joris, adjudant Marijn en de pages Eva en Eva ook bekend waren.  
 
Een beleving die moeilijk te beschrijven is maar zeker met ons en vele 
carnavalisten maar ook minder carnavalisten, wel ervaren hebben. We rolden 
van het ene hoogtepunt naar het volgende hoogtepunt, de prinsreceptie is er daar 
ook zeker één van. De prinsreceptie waarbij ook de prinsen teams van Prins 
Berry, Raymond en Marco aanwezig waren (respectievelijk Weurt, Beuningen 
en Ewijk) samen met vele genodigden uit Winssen en nog een 8-tal 
prinsenteams uit de regio de hele Paulus op z’n kop hebben gezet.  
 
Iets anders wat Rowena en mij altijd zal bijblijven waren de bezoekjes aan de 
ouderen en zieken. Hartverwarmend om “m’n Kikker onderscheiding” uit te 
reiken en fruitmand te geven en het allerbelangrijkste een dikke knuffel of een 
handdruk. Chapeau voor de Zonnebloem die dit organiseert. 
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Bij de sleutel overdracht in de Tinnegieter hebben alle prinsen hun beste beentje 
voorgezet en gezamenlijk het glas gehesen om een mooie carnavals dagen. 
Daarna 4 dagen volop feest in de Paulus en Café Daan. Zoals ik het links en 
rechts gehoord heb, is dit in alle kerkdorpen goed gelukt. Grandioos was ook de 
optocht, z’n 320 deelnemers in verschillende groepen die met hun creaties door 
de Winssense straten trokken. Ondanks het regenachtige weer waren er vele 
toeschouwers langs de weg. Prachtig om dit vanaf de prinsenwagens samen met 
de raad van 11 te zien. Uiteraard de 1e prijswinnaars SprokkelHoazen, 
Hoekgravers en individuele Trek en Trees nog proficiat. We willen alle 
Oelewaalers en de Dorstvlegels bedanken voor het geweldige onvergetelijke 
carnaval. Niet alleen 4 dagen volop feest, maar ook zeker de gezelligheid en 
saamhorigheid in de honken van de buurten en groepen is goud waard.  
Vorige week zijn de honken, na de bekende kliekskes en filmavondjes voor z’n 
10 maanden weer gesloten, te wachten op het volgende carnavals seizoen…….  
 
Groetjes Prins Arno en Jeugdprins Joris van Oelewaal 

 
Kort – kort - kort 

Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen: 
 
Fruithof krijgt nieuwe huizen - In de Gelderlander van dinsdag 11 januari jl. 
een foto van de impressie van de wijk Fruithof gezien vanaf de Van Heemstra-
weg. De bouw van de 2e fase van de Fruithof begint deze zomer. Het gaat om 
58 woningen. De ontwikkelaar hoopt daarmee tegemoet te komen aan de vraag 
van de Winsenaren. Er komen naast rij- en hoekwoningen (voor starters) ook 
tweekappers, vrijstaande huizen en levensloop bestendige woningen. 
Parochianen betrokken bij beslissing godshuizen in gemeente Beuningen - 
na de zomer duidelijkheid.  In de krant van woensdag 16 januari 4 foto’s van 
de kerken uit de gemeente te weten: de Heilige Antonius van Paduakerk in 
Winssen de Johannes de Doper in Ewijk, de Corneliskerk in Beuningen en de 
Sint Andreaskerk in Weurt. Na de zomer zal duidelijk worden welke van de 4 
katholieke kerken open blijven. Ook is er nog de vraag wat er moet gebeuren 
met de kerken die dichtgaan. Doordat de bezoekersaantallen teruglopen, er 
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minder trouwpartijen en begrafenissen zijn wordt het op lange termijn lastig om 
de 4 kerken open te houden. Daarom moet er nu al nagedacht worden welke 
open willen houden en wat we met de andere kerken te doen. De 4 kerken zijn 
allen rijksmonumenten en formeel eigendom van het bisdom. Ook wordt er 
nagedacht over andere bezittingen van het bisdom in Beuningen zoals de 
pastorie in Ewijk, de fruitboomgaard in Winssen en de boerderij die daarin staat. 
Na de vakantie zal de visie gepresenteerd worden en kunnen parochianen laten 
weten wat ze ervan vinden. De politieke Partij Beuningen Nu en Morgen 
(BN&M) vindt het ook van belang om zorgvuldig om te gaan met de 
herbestemming van de kerken. In Deest is er namelijk veel commotie ontstaan 
bij de inwoners. Daarom heeft BN&M burgemeester en wethouders voorgesteld 
om een gezamenlijke kerkvisie op te stellen. 
Sneeuw - Wit Maas en Waal. In de Gelderlander van 23 januari jl. zes foto’s 
van sneeuwpret. Twee foto’s uit Winssen. Op de eerste foto gaat Lise met haar 
slee van de dijkhelling af en op de tweede foto is Daan Smits met sneeuwschep 
de stoep voor de Jumbo sneeuwvrij aan het maken. 
Wonen in Fruithof is populair - Vooral rijtjeswoningen en bungalows zijn 
in trek. In de krant van 5 februari jl. de mededeling dat De Fruithof in Winssen 
populair is, binnen 2 weken zijn ruim 40 van de 58 woningen als weg. Vooral 
de rijtjeswoningen en bungalows zijn in trek. De Makelaar kreeg voor deze 23 
type woningen meer aanmeldingen dan dat er woningen beschikbaar zijn. 
Daarom moest er zelfs geloot worden. De bouw van de eerste woningen van het 
tweede deel start komende zomer. Ook komt een plantsoen met een voetpad 
naar De Bongerd. De bewoners van De Bongerd kunnen in de toekomst ook via 
De Fruithof over de nog aan te leggen fietsbrug over de sloot naar de Van 
Heemstraweg. 
Bouwruimte wagens - Carnaval in een lege aardbeienschuur. In de krant 
van 11 februari jl. een grote foto van een aantal bouwers in de Winssense 
aardbeienschuur aan de Leegstraat in Winssen van Leo van Haalen. 
Bouwruimte is voor veel carnavalsgroepen een probleem maar niet voor “Alted 
Schik”. In de zomer verkoopt Leo aardbeien in deze schuur en in de winter mag 
de jeugd bouwen. De 24-koppige vriendengroep bouwt nu al voor de zevende 
keer bij Leo en zij zijn daar erg blij mee. 
Opknap Van Heemstraweg: 160.000 euro over -  In de krant van 4 maart jl. 
de mededeling dat de gemeente geld over gehouden heeft na de reconstructie 
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van de Van Heemstraweg. Dit doordat de provincie de maximale subsidie 
hiervoor heeft gegeven. Het geld wat overblijft gaat terug in het wegenfonds en 
wordt gebruikt voor het opknappen van de wegen. 
Winssen - Afvalscheiding “hot” op derde editie Molenmars. In de krant van 
8 maart jl. de mededeling dat op 9 maart de Molenmars voor de 3e keer 
gehouden wordt. De wandelliefhebbers kunnen dan kiezen uit een afstand van 
15 of 20 kilometer. De mars begint bij de Beatrixmolen aan de Molenstraat te 
Winssen om 8.30 uur. De organisatie besteed dit jaar veel aandacht aan de 
scheiding van het afval. De wandeldag duurt tot uiterlijk 17.00 uur. 
Begin van een groen schoolplein. In de Gelderlander van 14 maart jl. een grote 
foto van kinderen van basisschool De Wegwijzer die bomen planten op hun 
schoolplein. 13 maart is Nationale Boomplantdag en ook de Wegwijzer uit 
Winssen werkt hier aan mee. Samen met wethouder Pim van Teffelen 
trotseerden zij het slechte weer en plantten vijf bomen die waren geschonken 
door de gemeente. Ook werden er regenwormen uitgezet want die zorgen weer 
voor beluchting van de bodem. Deze inspanningen waren de eerste van een 
groen schoolplein dat de school binnenkort krijgt. 

 
Oud Winssen. Geertruida Hendriks (roepnaam Daat) 

Het echtpaar Hend Hendriks-Riek Staal is in het jaar 1913 aan de 
Biezenwaard gaan wonen. In hun voormalige woonboerderij woont nu hun 
kleinzoon Piet Hendriks die getrouwd is met Henny Wattenberg. Nabij hun 
woning woont sinds 1992 in een bungalow de moeder van Piet de weduwe 
Corrie Hendriks Lekkerkerker e/v Derk Hendriks. Het echtpaar Hend 
Hendriks-Riek Staal kreeg elf kinderen waarvan een kind nabij hun woning in 
de Laak (tochtsloot) is verdronken. Over een van hun kinderen gaat het 
volgende verhaal, met naam: Geertruida (Daat) Hendriks * Winssen op 20-06-
1918. Zij groeide op aan de Biezenwaard en volgde lager onderwijs aan de 
openbare school aan de Hoogstraat in Winssen. Nu is daar gevestigd 
muziekcentrum Ulto.  
 
Toen zij 13 jaar oud was verdronk haar achtjarig broertje Peter Lodewijk 
Hendriks en dat heeft veel indruk op haar gemaakt. Zij heeft daar in haar 
verdere leven meermalen over gepraat.  
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Vader Hend handelde op grote schaal in fruit en daar moest zij al op zeer jonge 
leeftijd een handje in meehelpen zoals het oppoetsen van fruit dat op de 
wekelijkse groente- en fruitmarkt in Nijmegen werd verhandeld.  
Daat had een knappe verschijning en was leuk in omgang met haar tijdgenoten 
in Winssen. Er waren in Winssen jonge katholieke mannen die er een kijkje op 
hadden maar er geen verkering mee mochten hebben omdat zij van geloof 
protestant was. Daar werd in die tijd bij Hendriks thuis streng de hand aan 
gehouden. 
 
Geallieerde troepen in Winssen en omgeving. 
Op 19 september 1944 werd Winssen en omgeving door de geallieerde troepen 
bevrijd. Daat was toen 26 jaar oud. Ook na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog bleef een deel van de bevrijders nog in Europa achter. Onder die 
bevrijders was een Canadees die door zijn gestalte en blauwe ogen een grote 
indruk op Daat maakte. Hij sprak alleen Engels en Daat alleen Nederlands. In 
zijn vrije uren mocht bij Hendriks over de vloer komen en een zwager van Daat 
speelde voor tolk. Na een aantal bezoeken kregen de Canadees en Daat vaste 
verkering 
 
Die Canadees was Percival Edward (Eddy) Kirby geboren in Canada op 28-
06-1918. In april 1946 moest zijn legeronderdeel terugkeren naar Canada. Op 
twee april 1946 zijn Eddy en Daat in het gemeentehuis in Ewijk getrouwd en 
drie dagen later vertrok hij uit Nederland. Daat zou hem spoedig volgen naar 
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ambassade in Den Haag verleend. Zij moest de bescheiden zelf op de ambassade 
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Zoon Brian spreekt géén Nederlands maar Sonya wel en zij schrijft deze taal 
ook redelijk goed. Eddy overleed op elf oktober 1973 en Daat op twintig 
oktober 2006. Er zijn vier kleinkinderen Katrina, Peter, Brianna, 
Christopher.  
©Bart Wattenberg JOzn. 
 

 
 
 
Het bruidspaar de Canadees Eddy 
Kirby en de Winssense Daat 
Hendriks geboren en opgegroeid aan 
de Biezenwaard in Winssen. Deze 
opname is op hun huwelijksdag 02-
04-1946 gemaakt. Zij hebben in 
Canada gewoond.  
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Kerkbalans en contactraad Ewijk. 

Vorig jaar hebben zowel de lopers van de Kerkbalans als van De Rondom de 
beide stukken (Rondom en Kerkbalans) samen bezorgd. De route was opgesteld 
door Toon Reuvers en enkele anderen, die daar veel tijd in hadden gestoken. 
Dit gaf achteraf veel consequenties: zowel Rondom- als Kerkbalans-lopers 
gaven te kennen niet meer te willen lopen. Door de ontstane situatie is 
geprobeerd om dit jaar hierin weer rust te krijgen. De adressen van de 
Kerkbalans-enveloppen zijn vergeleken met de adressenlijst van De Rondom. 
Deze kwamen veelal overeen. Daardoor zijn alleen de Rondomlopers gevraagd 
beide stukken gelijktijdig in de brievenbus te deponeren. Dit jaar is dus 
onbewust vergeten om de overgebleven Kerkbalans-lopers in te lichten over de 
gang van zaken. Onze excuses hiervoor! 
 
De contactraad van Ewijk bestaat nog maar uit twee personen. U kunt dus 
begrijpen dat er op ons tweeën regelmatig flink wat werk afkomt! 
We doen ons best en proberen met de vrijwilligers die we nog hebben onze 
geloofsgemeenschap in stand te houden. Ik heb vorig jaar een paar keer ‘n 
oproep in De Rondom gedaan voor aanvulling(en) maar tot op heden heeft zich 
niemand gemeld. Mocht u zich verbonden voelen met de Ewijkse 
geloofsgemeenschap en ons bij willen staan als lid van de contactraad, meldt u 
dan aan!  

Arno Spin, Lid contactraad Ewijk 
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor
za 23 mrt 19:00 Pastor

Ruud Roefs
SZ

zo 24 mrt 10:00 em. Pastor
Ton van Balveren

Heren 10:00 Pastor
Ruud Roefs

koor 
surprise

10:00 Pastor
Jan de Waal
100 jaar NAG

NAG

za 30 mrt 19:00 Pater
Jo Straver

SZ

zo 31 mrt 10:00 Pastor
Bertus Visschedijk

LGK 10:00 Voorstellen
Communicanten

Pastor Ruud Roefs

stuiter-
ballen

10:00 WoCo AK

za 6 apr 19:00 WoCo
zo 7 apr 10:00 Pastor

Ruud Roefs
VN 10:00 WoCo 10:00 Pastor

Jan de Waal
AK

za 13 apr 19:00 Pastor
Ruud Roefs

SZ

zo 14 apr 10:00 Pastor
Bertus Visschedijk

VN 10:00 em. Pastor
Ton van Balveren

LGK 10:00 Boeteviering & 
Paasoptocht 

Pastor Ruud Roefs

SZ + 
orgelspel

10:00 Pastor
Jan de Waal

AK

do 18 apr Witte Donderdag 19:00 Ruud Roefs &
Jan de Waal

LGK 19:00 Pastor
Harry van Dooren

Mireya 
Derksen

15:00 Pastor
Ruud Roefs

15:00 H.v Dooren
K.J. Petrie
Kruisweg

Schola 15:00 Pater
Ton Bun

AK

19:00 Pastor
Bertus Visschedijk

VN 19:00 Pastor
Ruud Roefs

KOM

za 20 apr 21:00 em. Pastor
Ton van Balveren

VN 21:00 Pastor
Bertus Visschedijk

LGK 19:00 paaswake past. 
Ruud Roefs

KOM 21:00 Pastor
Jan de Waal

AK

zo 21 apr 10:00 Pastor
Ruud Roefs

VN 10:00 Pastor
Bertus Visschedijk

LGK 10:00 Pastor
Harry van Dooren

SZ 10:00 Pastor
Jan de Waal

OC

ma 22 apr Tweede Paasdag 10:00 Pastor
Ruud Roefs

SZ

za 27 apr 19:00 Pater
Jo Straver

SZ

zo 28 apr 10:00 WoCo Heren 10:00 Pater
Jo Straver

SZ 10:00 Pastor
Ruud Roefs

SCA

za 4 mei 12:00 Dodenherdenking VN 14:30 Dodenherdenking LGK 18:30 WoCo KOM
zo 5 mei 10:00 Pastor

Ruud Roefs
10:00 Pater

Ton Bun
SZ 10:00 Pastor

Jan de Waal
AK

za 11 mei 19:00 Pastor
Harry van Dooren

SZ

zo 12 mei 10:00 Pastor
Ruud Roefs

Heren 10:00 Pastor
Harry van Dooren

SZ 10:00 Pastor
Jan de Waal

AK

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

4e zondag
40-dagentijd

Pasen

vr 19 apr

Goede Vrijdag

2e Zondag
van Pasen

Palm- of 
Passiezondag

4e Zondag
van Pasen
moederdag

Dodenherdenking
3e Zondag
van Pasen

3e zondag
40-dagentijd

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

5e zondag
40-dagentijd
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Euthanasie 

 Op woensdagavond 27 februari bezocht ik de themabijeenkomst over 
euthanasie, georganiseerd door het Maatschappelijk Overleg Beuningen. 
Daarin hebben zitting de gemeente Beuningen, Stichting Perspectief, Rooms 
Katholieke Kerk, Protestantse Kerk, Zonnebloem Beuningen en Vereniging van 
Senioren Beuningen. Na een korte inleiding door Eufride Klein Rouweler 
(directeur Perspectief) nam André Haverkort (voormalig huisarts te Beuningen) 
het woord om een technisch overzicht te geven over euthanasie; 
Levensbeëindigend handelen, b.v. bij uitzichtloos, ondraaglijk lijden. Hij nam 
de zes stappen door die moeten worden gevolgd tijdens het proces rondom 
euthanasie. 1. Besluit patiënt en Arts. 2. Steun en Consultatie Euthanasie 
Nederland (SCEN, een arts die adviseert en controle uitoefent in een aantal 
stappen.) 3. Uitvoering euthanasie. 4. Gemeentelijke lijkschouwer. 5. Officier 
van Justitie. 6. De regionale toetsingscommissie. De zorgvuldigheid is daarmee 
gewaarborgd. De uitvoering kan geschieden met een narcoticum, curare of met 
een infuus, drankje. Uiteindelijk komt er daarna nog een toetsing n.a.v. de 
zorgvuldigheidseisen waaraan de arts mogelijk niet heeft voldaan. Als dat het 
geval is komt er het College van Procureurs-Generaal en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg aan te pas. Over zorgvuldigheid gesproken. 
 Na deze technische uiteenzetting nam Marike Meek (pastoraal werker 
binnen de PKN) het woord om in te gaan op de dilemma’s en verschillende 
waarden rondom euthanasie. Ze begon over de film “Amour”, die vooral veel 
ethische vragen opriep rondom levensbeëindiging. De dilemma’s komen daarin 
mooi aan bod. Om er enkele te noemen: vrijheid contra kwetsbaarheid, 
zelfbeschikking contra afhankelijkheid, zelfontwikkeling contra 
verbondenheid, etc. Van een hele lijst over gevoelens noem ik er ook enkele: 
onmacht contrakracht, verdriet contra vreugde, eenzaamheid contra samen zijn, 
afstand contra nabijheid. 
 Na de pauze, waarin al heftig gediscussieerd werd, volgde er nog een 
gesprek in groepjes waarbij uitgebreid ingegaan werd op de problematiek, 
zowel vanuit de patiënt als vanuit de nabestaanden. De bijeenkomst werd ten 
slotte afgesloten met een korte plenaire bespreking vanuit de groepjes. Een 
zinvolle avond, eigenlijk niet in één pagina te vatten. 

Theo Coenders 

Gevonden 

In het weekend van 16 -17 februari is er een familieboekje gevonden op de Ir. 
Van Stuijvenbergweg in Ewijk. Gegevens uit boekje: 
Het gaat over een trouwdatum van een echtpaar op 1 mei 1939. 
Een geboortedatum van een zoon op 10 juni 1943. 
Dit familieboekje is op de pastorie in Ewijk bezorgd. 
In verband met de privacy zijn er geen namen genoemd vandaar de datums, 
die tot een opheldering kan leiden. De rechtmatige eigenaar kan deze op halen 
bij Arno Spin; tel. 06-12632636 

 
Bedankbericht 

Sinds 1e Kerstdag, 25 december 2018, ben ik Hennie van Geelen – van de 
Moosdijk van huis. Als gevolg van een val kreeg ik een breuk in mijn 
linkerknie. Gedurende 10 dagen voor de behandeling van de breuk verbleef ik 
in het CWZ. Vanaf 4 januari 2019 verblijf ik in het revalidatiecentrum 
Waelwick. 
 
Wat ben ik verwend met kaarten, bloemen en zeker niet te vergeten al die 
bezoeken. Hartelijk dank hiervoor, het waren allemaal “opkikkers”. 
 
Rond half maart mag ik hoogstwaarschijnlijk naar huis. 
Hartelijke groeten voor u allemaal! 
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Kerkbalans 2019 

Ieder jaar is het op een vooraf geplande vrijdag in de maand december een 
gezellige drukte op de pastorie in Beuningen. Op die vrijdag worden er door 
een groep vrijwilligers werkzaamheden verricht t.b.v. De Actie Kerkbalans.  
Tijdens die werkzaamheden, waarbij ook vele nieuwtjes worden uitgewisseld 
onder het genot van een kop koffie, worden door de vrijwilligers ongeveer 3700 
enveloppen gevuld met documenten ter informatie voor de Actie Kerkbalans. 
Op zaterdag 19 januari 2019 was het dan zover. Er waren een groot aantal lopers 
bijeengekomen om de plastic tassen, gevuld met de enveloppen van de Actie 
Kerkbalans 2019, in ontvangst te nemen. Onder het genot van een kop koffie 
en een koekje, werden de lopers welkom geheten en geïnstrueerd voor de 
bezorging van de enveloppen.  Ook sprak pastor R. Roefs een woordje, waarbij 
hij het belang van de Kerkbalans benadrukte.  Tevens wenste hij de lopers veel 
succes en mooi weer bij het bezorgen van de enveloppen van de Actie 
Kerkbalans 2019 
 
Net als vorig jaar werd ook dit jaar met de verspreiding van de enveloppen een 
exemplaar van de Rondom bezorgd, waardoor alle ingeschrevenen van de 
geloofsgemeenschap Beuningen weer kennis konden nemen van de activiteiten 
van de parochie H. Johannes XXIII. 
 
Nadat iedereen was voorzien van hun tas met enveloppen en de Rondom gingen 
we even voor 13.00 uur naar buiten om te luisteren naar het klokgelui, dat de 
landelijk start van de Actie Kerkbalans 2019 letterlijk en figuurlijk inluidde 
waarna iedereen goedgemutst op pad ging. 

Werkgroep Kerkbalans 
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exemplaar van de Rondom bezorgd, waardoor alle ingeschrevenen van de 
geloofsgemeenschap Beuningen weer kennis konden nemen van de activiteiten 
van de parochie H. Johannes XXIII. 
 
Nadat iedereen was voorzien van hun tas met enveloppen en de Rondom gingen 
we even voor 13.00 uur naar buiten om te luisteren naar het klokgelui, dat de 
landelijk start van de Actie Kerkbalans 2019 letterlijk en figuurlijk inluidde 
waarna iedereen goedgemutst op pad ging. 

Werkgroep Kerkbalans 

Cornelius 

De Heilige Corneliuskerk, een markant stukje Beuningen. In de kerk staat een 
mooi beeld van de patroonheilige, maar wie is hij en wat zeggen de attributen 
waarmee hij altijd wordt afgebeeld over hem. 
Cornelius is geboren in Rome aan het begin van de derde eeuw en stamt uit het 
voorname geslacht van de Cornelii. Na het overlijden van Paus Fabianus is hij 
in 251 na veertien maanden zonder een paus tot bisschop van Rome en dus tot 
paus gekozen nadat de christenvervolgingen onder keizer Decius waren 
beëindigd. Toen keizer Trebonianus Gallus de vervolgingen weer aanscherpte, 
werd paus Cornelius gevangengenomen en verbannen naar een stad ten 
noordwesten van Rome in de regio Lazio, het tegenwoordige Civitavecchia, 
waar hij in juni 253 stierf.  

Van oudsher bestaat er een hardnekkige 
traditie die vertelt dat Cornelius als 
martelaar is gestorven op 14 september 
van het jaar 253. Tegenwoordig nemen de 
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Foto: Kees-Jan Petri 
 
Soms wordt hij met een zwaard of hoornvee aan zijn voeten afgebeeld. Wegens 
de gelijkenis met zijn naam (cornu = hoorn) is hij de beschermheilige van het 
hoornvee en van veeboeren.  
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Herinneringen. 

Voorjaar, Pasen in aantocht. Hierbij moet ik denken aan herinneringen die mijn 
ouders vertelden wat er werd gedaan in het voorjaar. De grote schoonmaak, de 
grote voorjaarsschoonmaak dat moest echt gebeuren, elk jaar opnieuw, er was 
geen ontkomen aan. De kolenkachel werd uitgemaakt, schoon gemaakt en niet 
meer aangestoken tot de volgende winter wat voor temperatuur er ook buiten 
was. Alle gordijnen en de kleedjes van de tafel en de antimakassars werden 
gewassen en met blauwsel behandeld zodat ze weer hagelwit waren. De kleden 
van de vloer werden opgenomen, buiten opgehangen en de kinderen moesten 
ze net zo lang kloppen dat er echt geen stof meer uit kwamen. Alle vloeren 
geboend, de meubels in de was gezet en prachtig op gewreven.  
 
Ja, echt het hele huis werd op de kop gezet en volledig schoon gemaakt. Geen 
plekje in huis werd overgeslagen, werkelijk alles moest absoluut blinkend zijn.   
Dat na een heel winterseizoen stoken van een kolenkachel voor veel meer 
aanslag in huis zorgde was natuurlijk logisch. De natuur begint in het voorjaar 
ook opnieuw, vogels maken een nieuw nest of renoveren hun oude. 
 
Na al dat voorjaarsgezwoeg kwam je zelf aan de beurt. Dat spreekwoord "Op 
zijn Paasbest gekleed”, dat komt vast uit het gegeven dat vroeger iedereen in 
het nieuwe kleding werd gestoken (nieuwe moet je zien als zelf gemaakte of 

tweedehands gekregen maar nog in zeer goede 
staat). En of het paasfeest nu vroeg of laat in 
het jaar valt maakte niet uit. De "nieuwe" 
zomerkleding moest aan, dan maar een vestje 
er overheen en blote beentjes bibberend van de 
kou, ach dat hoorde erbij. Zo hoorde je het 
voorjaar te starten en Pasen in te gaan.   

Tekening: Diana Fuchten 

 
Agapè-vieringen 

Het is bijna kwart over zeven en het geluid van de trekbel van de RK pastorie 
in Beuningen klinkt door de lange gang. Linksachter aan de gang ligt het 

Pasen 2019Parochie H. Johannes XXIII 25

Herinneringen. 

Voorjaar, Pasen in aantocht. Hierbij moet ik denken aan herinneringen die mijn 
ouders vertelden wat er werd gedaan in het voorjaar. De grote schoonmaak, de 
grote voorjaarsschoonmaak dat moest echt gebeuren, elk jaar opnieuw, er was 
geen ontkomen aan. De kolenkachel werd uitgemaakt, schoon gemaakt en niet 
meer aangestoken tot de volgende winter wat voor temperatuur er ook buiten 
was. Alle gordijnen en de kleedjes van de tafel en de antimakassars werden 
gewassen en met blauwsel behandeld zodat ze weer hagelwit waren. De kleden 
van de vloer werden opgenomen, buiten opgehangen en de kinderen moesten 
ze net zo lang kloppen dat er echt geen stof meer uit kwamen. Alle vloeren 
geboend, de meubels in de was gezet en prachtig op gewreven.  
 
Ja, echt het hele huis werd op de kop gezet en volledig schoon gemaakt. Geen 
plekje in huis werd overgeslagen, werkelijk alles moest absoluut blinkend zijn.   
Dat na een heel winterseizoen stoken van een kolenkachel voor veel meer 
aanslag in huis zorgde was natuurlijk logisch. De natuur begint in het voorjaar 
ook opnieuw, vogels maken een nieuw nest of renoveren hun oude. 
 
Na al dat voorjaarsgezwoeg kwam je zelf aan de beurt. Dat spreekwoord "Op 
zijn Paasbest gekleed”, dat komt vast uit het gegeven dat vroeger iedereen in 
het nieuwe kleding werd gestoken (nieuwe moet je zien als zelf gemaakte of 

tweedehands gekregen maar nog in zeer goede 
staat). En of het paasfeest nu vroeg of laat in 
het jaar valt maakte niet uit. De "nieuwe" 
zomerkleding moest aan, dan maar een vestje 
er overheen en blote beentjes bibberend van de 
kou, ach dat hoorde erbij. Zo hoorde je het 
voorjaar te starten en Pasen in te gaan.   

Tekening: Diana Fuchten 

 
Agapè-vieringen 

Het is bijna kwart over zeven en het geluid van de trekbel van de RK pastorie 
in Beuningen klinkt door de lange gang. Linksachter aan de gang ligt het 

Koetshuis en de deelnemers aan de agapè-viering druppelen binnen. Er klinkt 
rustige muziek, de paaskaars brandt, de bijbel ligt open op het gedeelte dat wij 
zullen gaan lezen, brood en wijn staan klaar. De afgelopen weken zijn we hier 
om de twee weken als katholieken en protestanten bij elkaar gekomen. We lezen 
de evangelielezing van de komende zondag en delen onze gedachten daarover 
met elkaar. We delen het brood waarvan wij als mens afhankelijk zijn, dat ons 
energie geeft en symbool is van ons kwetsbaar leven met elkaar. Hetzelfde doen 
we met de wijn als symbool van de vreugde, van wat het leven kleur geeft en 
warmte. Brood en wijn, basisvoedsel en feestelijk extra, gedeeld met elkaar 
opdat voor ieder genoeg is en meer. Daarna spreekt één van de voorgangers een 
gebed uit en ieder van de aanwezigen kan, al dan niet hardop, een voorbede 
uitspreken en een waxinelichtje aansteken. Het gebed wordt afgesloten met het 
oecumenisch Onze Vader. We wensen elkaar de vrede en vragen zegen over 
ons samenzijn. Tot slot zingen we samen een lied. Rond kwart over acht drinken 
we een kopje koffie of thee en daarna gaat eenieder weer zijns- of haarsweegs. 
Zo is de liturgie van de agapè-viering. ‘Verrassend’, zo noemde iemand die er 
de eerste keer bij was, de bijeenkomst, ‘eenvoudig’, met ‘diepgang’.   
 
Eenieder is van harte welkom bij een van de volgende keren: 27 maart, 10 
april, 24 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni. Aanvang 19.15 uur in het Koetshuis 
aanbellen (trekbel!) aan de voordeur van de pastorie, Dorpssingel 2, tegenover 
de Corneliuskerk. 
 
Pastor Ruud Roefs, parochie H. Johannes XXIII, 
Marike Meek, pastoraal werker Protestantse Kerk Beuningen – Winssen. 

 
Foto: Marike Meek 
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Palmpasenoptocht 

Op zondag 14 april is het Palmpasen. De werkgroep 
‘Het Verhalenuurtje’ organiseert hiervoor op 14 
april om 9.30 uur een Palmpasenbijeenkomst in het 
koetshuis van de pastorie tegenover de 
Corneliuskerk, Dorpssingel 2, te Beuningen met 
daarna een Palmpasenoptocht in de kerk. Heb je zin 
om mee te doen, maak dan zelf een Palmpasenstok 
en kom naar het koetshuis. 
 
Wat heb je nodig voor een Palmpasenstok: 
• Voor het kruis zijn twee stokken/latten nodig van ca. 75cm en 50 cm lang. 
• Je kunt het kruis verven of omwikkelen met geel en groen crêpepapier. 
• Een broodhaan voor boven op de stok, palmtakjes, 2 sinaasappelen of 

mandarijnen, 12 pinda’s, 30 rozijnen, paaseitjes 
 
In deze bijeenkomst geven wij uitleg over de symbolische betekenis van de 
Palmpasenstok. Wil je meedoen? Geef je dan vóór 22 maart op via email: 
verhalenuurtje@gmail.com. ‘Het Verhalenuurtje’ heeft 1x per 2 maanden een 
bijeenkomst voor alle kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 van de basisschool. 
Wil je hierover meer weten dan kun je contact opnemen Rosy (024-6777454) 
of Gerda (024-6777536) of stuur een email naar verhalenuurtje@gmail.com. 

 
Taizécantorij 

De Taizécantorij is op zoek naar zangers, met name naar tenoren en bassen. Het 
koor repeteert van september tot en met juni, drie keer per maand op 
donderdagavond om 19:00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. De 
Taizévieringen zijn telkens op de derde zondag van de maand om 19.00 uur. 
Geïnteresseerd? Kom een keer mee repeteren, van harte welkom! Opgeven via 
Greet van Doorn tijdens de repetitie van de cantorij of via  0246776589 of 
jaapengreetvandoorn@gmail.com  
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Com-Passion 2019 door Gery Vermeulen & friends 

Com-passion 2019: een uniek concert. Hartverwarmende muziek met een grote 
variatie aan muziekstijlen. Dit alles smaakvol gecombineerd met prachtige 
teksten, uitgesproken door pastor Ruud Roefs en Maikel Rubens.  
Het muziekprogramma volgt chronologisch het leven, het lijdensverhaal en de 
opstanding van Jezus, klassiek van opzet, maar verre van traditioneel.  
U bent getuige van een warme samenwerking tussen professionele musici en 
begaafde cursisten uit de stempraktijk van Gery Vermeulen, en u proeft in alles 
hun gezamenlijke passie voor muziek.  Ontroerende muziek over mededogen, 
de tocht naar het licht …  Diverse koralen van Bach, het befaamde ‘Erbarme 
Dich’ en muziek uit de ‘Mass for peace’ van Jenkins zullen ten gehore worden 
gebracht. Maar ook muziek van G. Mahler, van de Nederlandse componisten J. 
Röntgen en A. Oomen, muziek uit ‘Schindler’s List’, muziek van de hand van 
de musicalcomponist A. Lloyd Webber, gecombineerd met folksongs en de 
bekende vrijheidssong: Guantanamera. Dit alles vertolkt in een niet-alledaagse 
en afwisselende samenstelling van solozang, piano, trombone, viool en 
koorzang. 
 
Uitvoerenden: 
Anna Wiersum  Eerste violiste in het Gelders Orkest 
Arjen Reeser Trombonist in diverse professionele orkesten 
Freddy van Maurik Dirigent en pianist 
Harl van Heertum Percussie,  
Gonnie Pleijsier Orgel (Dreumel) 
Maikel Rubens & Pastor Ruud Roefs Voordracht (Boven-Leeuwen en Beuningen) 
Gery Vermeulen  Solozang en artistieke leiding (Druten) 
ZingYES-voices Cursisten van hoog niveau uit stempraktijk Gery Vermeulen 
  
Van harte aanbevolen! 
 
Beleef dit concert met sfeer, kwaliteit en uitstraling, en bestel kaarten in de 
voorverkoop (10 euro) via de website: www.geryvermeulen.nl .  
Aan de kerk: 12,50 euro. 
 
Zondag 7 april – Corneliuskerk Beuningen – aanvang 16.00 uur 
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Bijzondere passieviering:  
“Door de Stille Week” met Kamerkoor Muzimare 

Op zondag 14 april, in de middag van Palmzondag, wordt in de Corneliuskerk 
in Beuningen een bijzondere passieviering gehouden. Tijdens deze viering 
wordt door Kamerkoor Muzimare en de aanwezige luisteraars een passieverhaal 
verteld middels hedendaagse teksten en symbolen, in koormuziek en 
samenzang. 
Dit alles in samenwerking met de parochie van de H. Johannes XXIII. 
 
Het verhaal opent met het feest van Palmpasen en de vrolijke klanken bij de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar die vrolijke sfeer slaat snel om na de 
viering van zijn laatste Avondmaal. Er breekt een tijd aan van duisternis en rouw 
als we samen de dagen van lijden en sterven herdenken, als we naast een moeder 
staan die huilt om het verlies van haar kind, en als men een leeg graf aantreft. 
We sluiten de viering af met een voorafschaduwing van het Licht van de 
Opstanding met Pasen. De teksten en symbolen worden deze middag verteld en 
gepresenteerd door pastoor Ruud Roefs en andere medewerkers uit de parochie. 
De koorzang met onder andere muziek uit “The Crucifion” van William Lloyd 
Webber en uit het “Stabat Mater” van Karl Jenkins wordt verzorgd door 
Kamerkoor Muzimare. Daarnaast is er ook een belangrijke rol weggelegd voor 
samenzang. Op deze manier wordt niet alleen een oud verhaal uitgezongen en 
aanhoord, maar wordt datzelfde oude verhaal op intense en indringende wijze 
tevens een verhaal van nu en van ons allemaal. 
 
Iedereen die in deze tijd van het jaar stil wil staan bij dit passieverhaal en 
iedereen die zich wil bezinnen op het thema lijden en sterven, duisternis en licht 
is van harte welkom om samen met ons dit verhaal te beleven en samen met ons 
“Door de Stille Week” te gaan. De viering begint om 15.00 uur. De entree is 
gratis. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt bijzonder op prijs gesteld. Vanaf 
ongeveer een half uur voor aanvang is er voor ieder die wil gelegenheid om 
samen met het koor de samenzangliederen door te nemen, zodat u ook daarin 
ten volle mee kunt doen. Het geheel wordt begeleid door organist Rein Boeijen 
en staat onder leiding van Sophia Brink. 

Van harte aanbevolen! 
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Amusementskoor ‘Surprise’ Corneliuskerk zondag 24 maart  

Surprise is een amusementskoor, dat overwegend 4-stemmig zingt. Het 
repertoire is gevarieerd. Surprise brengt met name popmuziek ten gehore, maar 
ook musicalnummers, evergreens of stemmige muziek. Het koor staat sinds mei 
2018 onder leiding van Kim de Fuijk en beschikt over een vaste pianiste (Anjo 
Hogendoorn). Voor deze viering wordt de begeleiding uitgebreid met een 
basgitarist (Henk Darphorn) en een dwarsfluitiste (Marieke van der Ven). 
 
Amusementskoor Surprise bestaat uit 40 mannen en vrouwen, variërend in de 
leeftijd van 30 - plus tot wie zich niet te oud voelt om te zingen. Het doel is 
plezier, kwaliteit, presentatie en het zoeken van nieuwe uitdagingen, maar 
vooral willen we mensen boeien met mooie muziek. Surprise ziet u dan ook 
graag op zondag 24 maart in de Corneliuskerk in Beuningen. Het thema van de 
viering is: ‘Het paradijs’. Aanvang van de viering: 10.00 uur.  

Van harte welkom! 
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Weurt 
 
 
 

 

Collecte Kerkbalans 

In de laatste week van januari gaan ze elk jaar weer op pad in Weurt. Weer of 
geen weer, het is een traditie en tradities zijn er om voort te zetten. Weggedoken 
in warme kleding en voorzien van een rode plastic tas. De collectanten voor de 
actie Kerkbalans gaan die week twee keer bij bewoners van Weurt op bezoek. 
De eerste keer om een enveloppe af te geven en de tweede keer om deze weer 
op te halen. Het zijn deze collectanten die zich elk jaar weer uitsloven voor de 
Actie Kerkbalans waarmee geld ingezameld wordt om de lokale 
geloofsgemeenschap in ieder geval financieel in stand te houden. Opvallend is 
dat het een constante groep van ongeveer 35 mannen en vrouwen is die, en dat 
kan niet anders, elk jaar ouder worden. Er is weinig of geen aanvulling vanuit 
de jongere garde, maar dat beeld zie je bij elke collecte. Elke 
geloofsgemeenschap regelt haar eigen Kerkbijdrage actie. In Weurt worden de 
enveloppen zowel gebracht als weer opgehaald. Althans, dat proberen de 
collectanten. Het probleem is echter dat ze steeds vaker voor een gesloten deur 
komen bij het ophalen van de enveloppen. Overdag zijn veel adressen niet 
bereikbaar in verband met werk. Als het donker is doen veel mensen de deur 
niet meer open met het oog op hun veiligheid. Gesloten deuren zijn dan ook de 
steeds weer terugkerende frustratie van de collectanten. 
 
Deze invulling van de actie Kerkbijdrage met het ophalen van de enveloppen 
wijkt in Weurt af van de andere geloofsgemeenschappen binnen onze parochie. 
Daar zijn we eigenwijs in en dat blijven we. Door het persoonlijk ophalen van 
de enveloppen komt er relatief veel contant geld binnen. Met contant geld over 
straat is misschien niet zonder risico maar toch willen we deze methode van 
inzameling zo lang mogelijk volhouden. De respons is zeker groter dan wanneer 
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straat is misschien niet zonder risico maar toch willen we deze methode van 
inzameling zo lang mogelijk volhouden. De respons is zeker groter dan wanneer 

we het initiatief bij de bewoner neerleggen door hen te vragen het 
machtigingsformulier terug te sturen. Als geloofsgemeenschap kunnen we 
alleen maar trots zijn op de collectanten die zich elk jaar weer inzetten om 
zoveel mogelijk geld binnen te brengen. En trots zijn we. 

Contactraad H. Andreas - Bernard Aalbers 
 

Welke dirigent blijkt een ware ‘Maestro’? 

Eenieder kent wel het tv-programma Maestro. Daar gaan ze op zoek naar een 
dirigent die probeert de maat te slaan en een muziekstuk goed ten einde te 
brengen. Maestro is het Italiaanse woord voor meester oftewel dirigent. 
 
Nu wordt ter gelegenheid van het 100 jaar bestaan van muziekvereniging 
N.A.G. op zondagmiddag 24 maart in Weurt ook een Maestroconcert 
georganiseerd. Dit Maestroconcert houdt in dat er bekende mensen uit onze 
gemeente en in het bijzonder uit onze Weurtse gemeenschap op de bok staan 
als dirigent. De volgende personen verlenen hun medewerking aan dit 
Maestroconcert. Daphne Bergman onze eigen eerste burger van de Gemeente 
Beuningen, Frans Grefkens conciërge van de basisschool De Ruyter, Jan de 
Waal de Herder van onze Weurtse geloofsgemeenschap, Cristel Keijser mede-
eigenaar van ontmoetingsplek Keijsergastvrij en natuurlijk mag net na de 
carnaval onze Dorstlustige Hoogheid Prins Berry niet ontbreken. 
Zij zullen een muziekstuk dirigeren en samen met de Weurtse fanfare zorgen 
dat het muziekstuk klinkt zoals de componist het bedoeld had. Alle deelnemers 
aan dit Maestroconcert zijn minder bekend met het dirigeren. De organisatie 
heeft samen met dirigent Herman van Teffelen voor elk persoon een passend 
muziekstuk gevonden. Het zijn muziekstukken geworden die te maken hebben 
met het beroep, bekendheid en voorkeur van de persoon. De dirigenten in spe 
zullen door een vakjury worden beoordeeld en natuurlijk heeft het publiek ook 
een belangrijke stem. Dit Maestroconcert zal een leuke en gezellige middag 
worden met natuurlijk een knipoog naar hoe moeilijk of hoe makkelijk het voor 
sommigen is om een maestro te zijn. Aan het einde van de middag wordt bekend 
gemaakt wie de Weurtse maestro wordt.  
Deze middag vangt aan om 14.00 uur en vindt plaats in ontmoetingsplek De 
Kloosterhof, Kapittelweg 2 te Weurt. Deze middag is vrij toegankelijk.  
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Collecte Kerkbalans 
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enveloppen zowel gebracht als weer opgehaald. Althans, dat proberen de 
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steeds weer terugkerende frustratie van de collectanten. 
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N.A.G Weurt pakt uit 

2019 is een bijzonder jaar voor de muziekvereniging van Weurt. Precies 100 
jaar geleden werd de vereniging, Na Arbeid Gezelligheid, opgericht en het 
bestuur wil dit moment samen met u groots vieren. In maart gaan de festiviteiten 
beginnen en pas op het eindejaarconcert wordt het feestjaar afgesloten. 
Sommige activiteiten zijn uitsluitend voor leden en oud leden en bij andere 
activiteiten wil het bestuur juist de dorpelingen betrekken. 
 
De betrokkenheid van het dorp bij N.A.G. is voor de vereniging altijd van 
essentieel belang geweest. Zonder de support van het dorp had de vereniging de 
100 jaar niet gehaald. De activiteiten variëren van een prachtig concert van de 
Koninklijke Marechaussee, een ballonvaart, een zeepkistenrace, een fancyfair 
tot aan het eindejaarconcert met een feestelijk tintje. Wilt u meer weten en het 
hele programma bekijken, ga dan naar www.100jaar.nagweurt.nl 

 
Lieve mensen, 

Bij deze willen wij Prins Berry, Prinses Corina en gevolg, iedereen bedanken 
voor de voor ons onvergetelijke carnavalsviering waarin wij als prinselijk paar 
onze jongste dochter Christina hebben laten dopen. Vooral pastoor de Waal 
willen wij bedanken voor zijn mooie woorden. Ellen Kersten en Willy Föllings 
voor de begeleiding van de viering, Carnavalsvereniging ’t Nuchtere kalf dat 
jullie ons de ruimte hebben gegeven om dit te doen. De muzikanten van Al Mo 
We Kruppe voor de muzikale bijdrage, iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen en alle aanwezige. Dat dit heeft mogen plaatsvinden in de feestelijk 
versierde kerk heeft ons ontroerd. Het was een mooie feestelijke viering. We 
hopen dat jullie een gezellig, feestelijk en vooral gemoedelijke carnaval hebben 
gehad.  
 
Prins Berry en zijn gevolg.  
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Eerste Communie 

In Weurt zijn begin dit jaar zes meiden gestart met hun voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie. Op de eerste bijeenkomst hebben ze met hun familie 
aan de hand van een speurtocht de Andreaskerk verkend. In de bijeenkomsten 
daarna hebben ze gewerkt in het project: ‘Maak van mij een regenboog’.  
Afgelopen zondag, 11 maart, hebben de communicanten zich tijdens de 
kennismakingsviering voorgesteld aan de geloofsgemeenschap van Weurt. Ze 
hebben aan iedereen in de kerk hun naam genoemd en verteld welke kleur uit 
de regenboog hun lievelingskleur is. Het lied ‘De wereld is een toverbal’ geeft 
goed weer waar het in de voorbereiding om gaat: 
 
De wereld is een toverbal, geen mens weet hoe hij worden zal. 
Maar één ding dat weet iedereen je kunt ’t niet alleen. 
 
Refr.: Dus zullen we er samen iets van moeten maken, 
 deze wereld is een mooi maar bewerk’lijk ding. 
 Dus zullen we er samen iets van moeten maken. 
 Hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring. 
 
We praten zus, we praten zo, we roepen ach en wee en oh. 
Maar wil je elkaar echt goed verstaan, dan doe je er iets aan. 
 

 
Foto: Paul Benschop 
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De communicanten hebben ook een zelfgemaakte regenboog opgehangen in het 
communiehoekje in de Andreaskerk. Die regenbogen blijven daar hangen tot de 
communieviering op 2 juni, zodat de komende tijd iedereen die de Andreaskerk 
bezoekt hun namen kan zien. 
We wensen hen veel plezier met de verdere voorbereidingen en een mooie 
communieviering! 

 

De Weurtse fanfare N.A.G. bestaat een eeuw - een terugblik 

Het was in het jaar 1919, ongeveer 1 jaar na de Eerste Wereldoorlog, dat in 
Weurt een fanfare werd opgericht en de naam kreeg: Na Arbeid Gezelligheid. 
Weurt, een klein dorpje wat gezapig aan de Waal ligt verankerd. Op de 
steenovens Bloem, Wouters en Brunswaard van Burgers, werkten de mannen 
hard in het hoogseizoen. Een klein aantal mannen werkten in ’de stad’ bij de 
Honing, bij de bevolking beter bekend als ‘de Stiefselkeet’ en de papierfabriek 
Gelderland. De meeste arbeidsgezinnen woonde in de Hoenderik ook wel de 
Acht Zaligheden genoemd, (thans de Dijkstraat), de Steeg, (thans 
Postkantoorstraat en Thomas van Heereveldstraat) en de Onderhoek, (thans 
Bonenkampstraat).  
 
In de Koningstraat, (die in de dertiger jaren Pastoor van der Marckstraat werd), 
en de Jonkerstraat, stonden en staan nu nog, verspreid enkele herenhuizen zoals: 
‘Huize Weurt’, ‘Huize Roozenburg’, Huize Zonnekamp, het Kasteel’, en een 
aantal boerderijen, waaronder ‘De Kloosterhof ’ en de nog bestaande fraaie 
boerderijen ‘Het huis te Weurt’ waarvan in 1678 reeds sprake was en de 
boerderijen aan de Vossenkuil, de Scharsestraat en aan de Duivelskolk.  
 
Men verdiende op de boerderij met een aantal koeien, varkens, pluimvee, fruit, 
aardappelen en groenteteelt, de kost. Het was voor de bewoners van het dorp 
beslist geen vetpot. Gedurende de zomer werd er wat geld verdiend, maar in de 
winterdag, vooral als het hoge water van de Waal tegen de dijk stond werd er 
door veel gezinnen alleen van het steunfonds geleefd. Men wist precies, dat als 
het Wurtse stroatje, het weggetje wat naar de steenovens liep, onder water kwam 
te staan en de koeien niet meer op de uiterwaarden graasden, de slechte periode 
was aangebroken.  
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Toch was het pastoor van der Marck die juist in die periode de aanzet gaf tot 
het oprichten van een fanfare. Het bestuur van de Rooms Katholieke 
Werkliedenvereniging, wat eerder was opgericht tijdens de woelige jaren 
rondom de Eerste Wereldoorlog, werd tevens het eerste bestuur van de fanfare. 
Schoolmeester Giezen van de derde en vierde klas, tevens organist van het 
kerkkoor, werd de eerste dirigent van de fanfare. De eerste voorzitter werd G. 
Peters, beter bekend als Grad van Pee. Het was de eerste jaren nog veelal 
pionieren, mede omdat het aan de nodige financiën ontbrak. Maar er werd een 
comité opgericht wat zich enorm inzette om de nodige financiën te vergaren. 
 
Ondertussen kweet meester Giezen zich uitstekend van zijn taak. Op een goeie 
dag had hij zijn muzikanten zover dat ze de straat op gingen en ze hun eerste 
marsmuziek ten gehore brachten. Na een korte tocht, vanaf het patronaat, liet 
hij ze halthouden in de Steeg. Er stonden toen nog knotwilgen langs de weg en 
daarachter lag een sloot. De meester ging voor de groep staan, van een groot 
korps was toen nog geen sprake, hield zijn dirigeerstokje omhoog, waarna de 
muzikanten inzetten. Vol ijver dirigeerde de meester en liep bij ieder noot een 
klein stapje achterwaarts. Plots stapte hij weer achteruit en boste tegen de stam 
van een knotwilg op, waarna hij viel. De muzikanten barstte in schaterlachen 
uit, waarna de basblazer riep: ”Mar goed dèt die knoot t’r stond, aanders waarde 
ien de sloot gesodemieterd meester!” De meester kuchte op zijn bekende wijze 
en zie enigszins beschaamd: ”Heren, de repetitie is voor vandaag afgelopen. 
Wel thuis.” Toch was het de meester die de Weurtse werklieden de eerste noten 
leerden spelen. Vervolgens trad Luremans op als dirigent en met zijn opvolger 
Kokke werd er menige eerste prijs behaald op concours. De Tweede 
Wereldoorlog gooide roet in het eten, want men moest zich toen aanmelden bij 
de cultuurkamer, wat men weigerde. Dus de activiteiten van de fanfare kwamen 
stop te liggen en de instrumenten werden weggestopt, want de vijand kon alles 
gebruiken en zeker de prachtige koperen instrumenten. Maar direct na de 
Tweede Wereldoorlog werden de repetities, vaak in een koud patronaat, hervat 
en in 1948 waren daar de resultaten zichtbaar van. Men won in Babberich de 
2de prijs.  
 
Het was in het jaar 1953 dat de muzikanten voor het eerst aantraden in echte 
uniformen. Het dorp liep uit om het prachtige korps te aanschouwen.  
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Vervolgens zouden achtereenvolgens enige dirigenten en zelfs een bekwame 
Weurtse dirigent, Thijs Hermsen, de dirigeerstok ter hand nemen. Reeds in 1964 
behaalde, de nog zeer jonge Weurtse dirigent, met de muzikanten van N.A.G. 
de eerste prijs met een marsconcours in Bergharen.  
 
Het oprichten van een tamboers corps was omstreeks 1973 een feit en in 1975 
zelfs een majorettekorps.  De fanfare heeft een zeer duidelijk bestaansrecht in 
ons dorp verworven en ondanks dat ze heden ten dage gekozen hebben voor de 
modernere naam: Muziekvereniging N.A.G., vertegenwoordigen ze een fraai 
stuk dorpscultuur. Moge dat tot in de lengte van dagen zo blijven. 
 

 
 

Fanfare N.A.G. trots poserend tijdens het eerste lustrum. 
 

 
Jan mit ‘t Roakeliezer 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     722
     411
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     722
     411
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



