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Beste lezer,       
 

 
In deze maandelijkse activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd worden 
door Bureau Welzijn en activiteitenbegeleiding Bongerd. In de ‘toelichting activiteiten’  vindt 

u de aanvullende informatie over de activiteiten.   
 
 

Tenzij anders aangegeven in de krant: 

 Zijn alle activiteiten vrij toegankelijk voor bewoners van Alde Steeg en gasten.  
 Voor enkele activiteiten wordt er een vergoeding gevraagd. Deze betaalt u bij aanmelding 

of binnenkomst aan de activiteitenbegeleidster of aan de gastvrouw.    
 Koffie en thee is voor bewoners van Alde Steeg gratis, overige consumpties tegen  beta-

ling. Gasten betalen voor consumpties, tenzij anders aangegeven in de toelichting activi-

teiten. 
 Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden bij een activiteitenbegeleidster, 

gastvrouw of incidenteel via een aanmeldingsformulier die u achter in de activiteitenkrant 
aantreft of in uw brievenbus.    

 

Blikvanger van de maand 
 

Op maandag 4 maart brengen The Sunny Boys u muzikaal in carnavalsstemming en 
prins Raymond en jeugdprins Stijn van carnavalsvereniging De Plekkers uit Beunin-
gen brengen deze middag een bezoek aan Bongerd en nemen u mee voor de polo-

naise! We zeggen alvast Alaaf!  
 

Heeft u tips of mocht u vragen hebben over een activiteit of de krant,   
neemt u dan gerust contact op met Bureau Welzijn via bureauwelzijn@zmw.nl of met  
een de activiteitenbegeleidster van Bongerd: Anouk van Kraaij.    

 
 

 
Rest ons om u een gezellige lentemaand toe te wensen.  
Redactie Bureau Welzijn 



Weekoverzicht activiteiten Bongerd 

Vrij - 1 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

15.00-16.30 uur Bibliotheek Bewoners Alde Steeg  Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kleine bingo Bewoners: €0,50 

Gasten: €3,00                          

Restaurant Bongerd 

Za - 2 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.45-11.30 uur Gym Bewoners Alde Steeg  

via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kleine bingo Bewoners: €0,50 

Gasten: €3,00                          

Restaurant Bongerd 



Weekoverzicht activiteiten Bongerd 

Ma - 4 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.45-11.30 uur Gym Bewoners Alde Steeg  

via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Carnavalsmiddag: 

Met medewerking van The 

Sunny Boys uit Groesbeek 

En bezoek van prins  

Raymond en jeugdprins 

Stijn van De Plekkers 

Bewoners: gratis 

Gasten: €5,00 

Restaurant Bongerd 

Di - 5 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Biljarten Alle bewoners Restaurant Bongerd 

10.00-11.30 uur Crea Doe Bewoners Alde Steeg 

Mogelijkheid om (gemaakte) 

voorwerp te kopen  

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Spellenmiddag Bewoners Alde Steeg 

 

Restaurant Bongerd 

Wo - 6 mrt            Activiteit Voor wie Locatie 

10.45-11.30 uur Gym+ Bewoners Alde Steeg  

Via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur De Klusserij  

en handwerkgroep 

Bewoners Alde Steeg 

Mogelijkheid om (gemaakte) 

voorwerp te kopen  

Restaurant Bongerd 

Do - 7 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Kaarten en rummikub Bewoners Alde Steeg  Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur  Muziekmiddag:  

Optreden van zangeres 

Jeanne Verbeek   

Bewoners: gratis 

Gasten: €5,00 

Restaurant Bongerd 

Vrij - 8 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

15.00-16.30 uur Bibliotheek Bewoners Alde Steeg  Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kleine bingo Bewoners: €0,50 

Gasten: €3,00                     

Restaurant Bongerd 

15.30-17.00 uur 

 

Wandelclub: Via aanmel-

ding bij: Esther Peters  

Alle bewoners met  

familielid of mantelzorger  

Rondje  

door Beuningen 

Za - 9 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

15.30-16.30 uur Askruisje viering: 

Voorganger:  

Ceciel Beneken Kolmer 

Bewoners Alde Steeg                         Restaurant Bongerd 



Weekoverzicht activiteiten Bongerd 

Ma - 11 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.45-11.30 uur Gym Bewoners Alde Steeg  

via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kookclub Bewoners : €1,00 

via aanmelding  

Restaurant Bongerd 

Di - 12 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Biljarten Bewoners Alde Steeg  Restaurant Bongerd 

10.00-11.30 uur Crea Doe Bewoners Alde Steeg 

Mogelijkheid om (gemaakte) 

voorwerp te kopen  

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Spellenmiddag Bewoners Alde Steeg 

 

Restaurant Bongerd 

Wo - 13 mrt            Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Denktank Bewoners Bongerd    

via aanmelding 

Mfruimte Bongerd 

10.45-11.30 uur Gym+ Bewoners Alde Steeg  

via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur De Klusserij en  

handwerkgroep 

Bewoners Alde Steeg 

Mogelijkheid om (gemaakte) 

voorwerp te kopen  

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kledingverkoop:  

door Vincken mode 

Bewoners/belangstellenden Restaurant Bongerd 

Do - 14 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Kaarten en rummikub Bewoners Alde Steeg Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur  Bingo Bewoners: €4,00 

Gasten: €5,00 

 

Restaurant Bongerd 

Vrij - 15 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Denktank Bewoners Bongerd  

via aanmelding 

                  

Mf-ruimte Bongerd 

15.00-16.30 uur Bibliotheek Bewoners Alde Steeg  Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kleine bingo Bewoners €0,50/Gasten €3,00                          Restaurant Bongerd 

Za - 16 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.45-11.30 uur Gym Bewoners Alde Steeg  

via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kleine bingo Bewoners: €0,50 

Gasten: €3,00                          

Restaurant Bongerd 



Weekoverzicht activiteiten Bongerd 

Ma - 18 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.45-11.30 uur Gym Bewoners Alde Steeg  

via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kookclub Bewoners : €1,00 

via aanmelding  

Restaurant Bongerd 

Di - 19 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Biljarten Bewoners Alde Steeg  Restaurant Bongerd 

10.00-11.30 uur Crea Doe Bewoners Alde Steeg 

Mogelijkheid om (gemaakte) 

voorwerp te kopen  

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Spellenmiddag Bewoners Alde Steeg 

 

Restaurant Bongerd 

Wo - 20 mrt            Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Denktank Bewoners Bongerd     

via aanmelding 

  

Mf-ruimte Bongerd 

10.45-11.30 uur Gym+ Bewoners Alde Steeg  

via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur De Klusserij en  

handwerkgroep 

Bewoners Alde Steeg 

Mogelijkheid om (gemaakte) 

voorwerp te kopen  

Restaurant Bongerd 

Do - 21 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Kaarten en rummikub Bewoners Alde Steeg Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur  Muziekmiddag:  

Optreden van zangers  

Peggy Mays  

Bewoners: gratis  

Gasten: €5,00 

Restaurant Bongerd 

Vrij - 22 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Denktank Bewoners Bongerd   

via aanmelding 

     

Mf-ruimte Bongerd 

15.00-16.30 uur Bibliotheek Bewoners Alde Steeg  Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Liederentafel Bewoners: gratis 

Gasten: €5,00                          

Restaurant Bongerd 

15.30-17.00 uur 

 

Wandelclub: Via aanmel-

ding bij: Esther Peters  

Alle bewoners met  

familielid of mantelzorger  

Rondje  

door Beuningen 

Za - 23 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

15.00-16.30 uur Kleine bingo Bewoners: €0,50 

Gasten: €3,00                          

Restaurant Bongerd 



Weekoverzicht activiteiten Bongerd 

Ma - 25 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.45-11.30 uur Gym Bewoners Alde Steeg  

via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kookclub Bewoners : €1,00 

via aanmelding  

Restaurant Bongerd 

Di - 26 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Biljarten Bewoners Alde Steeg  Restaurant Bongerd 

10.00-11.30 uur Crea Doe Bewoners Alde Steeg 

Mogelijkheid om (gemaakte) 

voorwerp te kopen  

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Spellenmiddag Bewoners Alde Steeg 

 

Restaurant Bongerd 

Wo - 27 mrt           Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Denktank Bewoners Bongerd     

via aanmelding                  

Mfruimte Bongerd 

10.45-11.30 uur Gym+ Bewoners Alde Steeg  

via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur De Klusserij  en  

Handwerkgroep 

Bewoners Alde Steeg 

Mogelijkheid om (gemaakte) 

voorwerp te kopen  

Restaurant Bongerd 

Do - 28 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Kaarten en rummikub Bewoners Alde Steeg Restaurant Bongerd 

10.45-11.30 uur Viering in de Corneliuskerk Bewoners Bongerd en Kriek 

Via aanmelding opgavestrookje 

in deze krant 

Cornelius kerk                

te Beuningen 

Vertrek 10.30 uur 

vanuit restaurant 

15.00-16.30 uur  Muziekmiddag:   

Met medewerking van  

Seniorenorkest  

De Huttenkamp uit Wijchen 

Bewoners: gratis 

Gasten: €5,00                          

Restaurant Bongerd 

Vrij - 29 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.00-11.30 uur Denktank Bewoners Bongerd  

via aanmelding                  

Mf-ruimte Bongerd 

15.00-16.30 uur Bibliotheek Bewoners Alde Steeg  Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kleine bingo Bewoners :€0,50 

Gasten: €3,00                          

Restaurant Bongerd 

Za - 30 mrt Activiteit Voor wie Locatie 

10.45-11.30 uur Gym Bewoners Alde Steeg  

via aanmelding 

Restaurant Bongerd 

15.00-16.30 uur Kleine bingo Bewoners: €0,50 

Gasten: €3,00                          

Restaurant Bongerd 



BIBLIOTHEEK 
 

Bongerd beschikt over een gevarieerd assortiment grootletter boeken. 

Deze  grootletterboeken zijn bijzonder geschikt als lezen van kleine let-
ters niet meer zo vanzelfsprekend is.  

U treft de boekenkast aan bij de haard in restaurant Bongerd. Op vrij-
dagmiddag kunt u hier uw boeken uitzoeken of omwisselen. Een vrijwil-
ligster is aanwezig om u te begeleiden. 
 

       

 

Voor wie: 

Bewoners Alde Steeg  
Informatie:       

Anouk van Kraaij / Bureau Welzijn 

Toelichting activiteiten  

BINGO 
 

Wilt u een gokje wagen en uw geluk beproeven? Dat kan bij de bingo!   

Er zijn leuke prijsjes te winnen. 

 

Kleine bingo: 

Voor wie/kosten: 
Bewoners Alde Steeg: €0,50. (voor 1 bingokaart) incl. koffie/thee  

en glaasje fris. Betaling voor alcoholische consumptie. 
Gasten: €3,-. incl. koffie/thee en glaasje fris. Betaling voor alcoholische 
consumptie. 

Grote bingo: 
Voor wie/kosten: 

Bewoners: €4,- (kaart geldig voor 4 bingoronden) Incl. koffie/thee en 
glaasje fris. Betaling voor alcoholische consumptie. 
Gasten: €5,-. incl. koffie/thee en glaasje fris. Betaling voor alcoholische 

consumptie. 
Informatie: 

Anouk van Kraaij, Esther Peters en Danielle  Hendrick / Bureau Welzijn 

BILJARTEN 
 

Gezellig een potje tafelbiljarten? Kom dan op de dinsdagmorgen naar het 

restaurant waar vrijwilligers u welkom heten.   

 

Voor wie: 

Bewoners Alde Steeg 
Deelname: gratis 

Informatie: Anouk van Kraaij / AB-Bongerd 

 GYM EN GYM+   
 

In een ongedwongen en ontspannen sfeer aan uw conditie werken, dat 

kan bij de gym en gym+. Onder deskundige begeleiding worden sport– 
en speloefeningen vanuit de (rol-) stoel gedaan om uw conditie en spie-

ren te trainen. Samen plezier beleven staat voorop!  
De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers. 
 

Voor wie: 

Bewoners Alde Steeg: via aanmelding 
Kosten: 
Bewoners: deelname gratis (via aanmelding) 

Gasten: €4,00 per keer (via aanmelding) 
Informatie: Wilhelmien Willems en Anouk van Kraaij / AB-Bongerd  



Toelichting activiteiten  

KAARTEN/RUMMICUB 
 

Hier kunt u een kaartje leggen en rummikub spelen.  

U bent van harte welkom, ook als u het gezellig vindt om te komen  
kijken, andere mensen te ontmoeten of een kopje koffie te drinken. 

 

Voor wie: 

Bewoners Alde Steeg 
Kosten: 

Bewoners en gasten: gratis 
Informatie:         
Anouk van Kraaij /AB-Bongerd 

EROP UIT MET DE DUO– OF ROLSTOELFIETS 
 

Samen, met een medewerker van Bureau Welzijn, op de duo– of  

rolstoelfiets de omgeving van Beuningen verkennen. 

 

Voor wie:  

Bewoners Alde Steeg via aanmelding en roulatie systeem 
Informatie:         

Danielle  Hendrick / Bureau Welzijn  

CREADOE / HANDWERKGROEP EN DE KLUSSERIJ 
 

Wilt u graag creatief bezig zijn en vindt u het gezellig om dit in           

gezelschap te doen, dan is de Creadoe, handwerkgroep en De klusserij 
wellicht iets voor u. Vrijwilligers helpen u daar waar nodig is.  

De creaties zijn eventueel ook te koop 

 

Voor wie: 

Bewoners Alde Steeg  
Informatie:         

Anouk van Kraaij /AB-Bongerd 

 DENKTANK   
 

Met medebewoners in deze kleinschalige setting positieve herinneringen 

ophalen aan de hand van foto’s, voorwerpen, geuren en klanken.  

De groep bestaat uit een vast aantal deelnemers en vindt plaats in de 
multifunctionele ruimte Bongerd.  

Voor wie: 

Bewoners Bongerd: via aanmelding bij Anouk van Kraaij /AB-Bongerd 
Kosten: 

Deelname: gratis  

KOOKCLUB 
 

Gezellig samen kokkerellen? Dat kan bij de kookclub in het restaurant op 

de maandagmiddag.   

 

Voor wie: 

Bewoners Alde Steeg: via aanmelding. 
Kosten: €1,- per keer 

Informatie:         
Wilhelmien Willems en Anouk van Kraaij / AB-Bongerd   



Toelichting activiteiten  

LIEDERENTAFEL  
 

Van meezinger tot evergreen! Samen zingen met het huisorkest van Alde 

Steeg voor de muzikale ondersteuning.   

 

Voor wie/Kosten: 

Bewoners: deelname gratis. Incl. koffie/thee en glaasje fris. Betaling voor 
alcoholische consumptie. 

Gasten: €5,-. incl. koffie/thee en glaasje fris. Betaling voor alcoholische 
consumptie. 
Informatie:         

Anouk van Kraaij /AB-Bongerd 

MUZIEK- FILMMIDDAGEN 
 

Bureau Welzijn biedt een gevarieerd programma aan: van een koor met 

meezingers tot klassieke muziek en bij de films een gevarieerd aanbod 
passends bij het seizoen of thema.                                                                                                                       

 

- Maandag 4 maart: Carnavalsmiddag-                                                                                  

Met medewerking van The Sunny Boys! 
 

- Donderdag 7  maart: zangeres Jeanne Verbeek-                                                                      

Ze zal diverse Nederlandstalige liedjes,                                                        
waaronder ook luisterliedjes, ter gehore  zal brengen.  

 

- Donderdag 21 maart: zangeres Peggy Mays -                                                                             

Zij is liefhebber van het Nederlandse lied maar heeft ook Engelse en                  
Duitse nummers in haar repertoire                                         

 

- Donderdag 28 maart: Seniorenorkest De Huttenkamp -                         
Het orkest heeft een fanfare- en harmoniebezetting en bestaat                           

uit 35 leden en brengen evergreens, Egeländer                                                           
en moderne muziek ten gehore.   

 

Voor wie:  

Bewoners Alde Steeg en gasten. 
Kosten: 

Bewoners: gratis. Incl. koffie/thee en glaasje fris. Betaling voor alcoholi-
sche consumptie. 
Gasten: €5,- Incl. koffie/thee en glaasje fris. Betaling voor alcoholische 

consumptie. 
Informatie: 

Anouk van Kraaij, Esther Peters en Danielle Hendrick / Bureau Welzijn 

SPELLENMIDDAG 
 

Wekelijks (met uitzondering van de maanden juli t/m september) vindt er 

een spellenmiddag plaats in het restaurant van Bongerd. Hier kunt u o.a. 
rolballen, sjoelen, barakken. Vrijwilligers zijn aanwezig om u eventueel te 

assisteren of om samen een spelletje te doen.  

 

 
 

Voor wie: 

Bewoners Alde Steeg 
Kosten: 

Deelname gratis 
Informatie:         
Anouk van Kraaij /AB-Bongerd 



Toelichting activiteiten  

WANDELGROEP 
 

Een wandeling maken door Beuningen of omgeving. 

Onderweg maken we van de gelegenheid gebruik om een kopje koffie of 
thee te gaan drinken. 
 

 

Voor wie: 

Bewoners Alde Steeg, met familielid of mantelzorger via aanmelding bij 
Esther Peters.  

Kosten:  
Gratis 
Informatie: 

Esther Peters / Bureau Welzijn               

 VIERINGEN 

Rondom de huiskamertafel is er plaats voor bezinning, gebed en eventu-
eel de communie. Deze vieringen worden begeleid door de geestelijk ver-

zorger, Ceciel Beneken Kolmer. Na afloop is er ruimte voor een kopje 
koffie of thee. Bij speciale feestdagen zal er een viering plaatsvinden in 
restaurant Bongerd.  

In samenwerking met de cliëntenraad zullen 2x per jaar herdenkingsbij-
eenkomsten plaats vinden voor nabestaanden.  

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek met de geestelijk verzor-
ger, Ceciel Beneken Kolmer, dan kunt u dat via de zorg van uw afdeling 
aanvragen. 
 

Voor wie: 

Bewoners Alde Steeg.   
Informatie:         

Danielle Hendrick / Bureau Welzijn  

VERKOOP 

Verdeeld over het jaar is er een verscheidenheid aan verkopen in Bon-
gerd. Iedere keer presenteert een andere firma zijn nieuwste collectie en 

biedt u de mogelijkheid om kleding of schoeisel dichtbij huis te kopen.         

 

 

Voor wie: 

Bewoners en gasten 
Kosten: 

Bewoners: deelname gratis, overige consumpties tegen betaling  
Gasten: deelname gratis, consumpties tegen betaling  
Informatie:         

Anouk van Kraaij /AB-Bongerd 



Terugblik activiteiten  

 

 
 

 
 
 

 
 

                                                              DUO HERMAN & LUC 
 
Op zaterdag 5 januari jl. heeft het duo Herman en Luc een optreden verzorgd in zorgcen-

trum Alde Steeg. Een tweemans-orkest bestaande uit Herman (zang en trompet)  
en Luc (toetsen, accordeon, saxofoon en zang). 

Het was een geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar, hartelijk dank hiervoor. 
  

Lente 
 

De winter is voorbij 
De lente komt eraan 

De dagen worden langer 
De kou is weg gegaan 

De bloempjes komen op 
De knopjes komen uit 

De vlinders fladderen rond 
De vogels zingen luid. 



 

 
 

 
 
                         IN.DRUKKEN  
                            DOOR GERRTIT WOLBRINK 
 

 

 
 
 

De natuur en zijn jaargetijden 
 

Sinds een half jaar heb ik geen tuin meer, vanwege een verhuizing naar een appartement. 
En ik merk nu dat ik die tuin mis. Niet vanwege al het werk dat je moet doen om het een 
beetje gecultiveerd en netjes te houden, want vooral het snoeiwerk werd me wel een beetje 

teveel.  
Wat ik jammer vind en mis is het zien groeien en bloeien en dan  

speciaal in het voorjaar van onder meer krokusjes, druifjes en   
narcissen. Bolbloemen die ondanks sneeuw en ijs tonen dat de  
lente er weer aankomt. Het sneeuwklokje is ook zo’n opvallend  

mooi aankondigend bloempje, dat ik het  zelfs in groot formaat heb  
geschilderd, als uiting van zijn schoonheid. Voor het eerst in mijn 

tachtig jarige leven zie ik die ontwikkeling niet meer dagelijks in  
een eigen tuin. Maar dankzij onze mobiliteit kunnen wij er toch  
elders van genieten en dan zie je dat de natuur rare fratsen uithaalt.  

Men zegt dat het door een  klimaatsverandering komt, met meer  
extreme weerssituaties, zoals grote hitte en flinke buien en gemiddelde temperaturen die 

stijgende zijn. Bijvoorbeeld de toverhazelaar die al in december bloeit. En ik zag in het 
buurtschap Blauwe Sluis, tussen Appeltern en Maasbommel op 1 januari de sneeuwklokjes 
bloeien midden in het gras tussen weelderig bloeiende madeliefjes, ook wel liefkozend mei-

zoentjes genoemd.  
Twee bloemsoorten uit verschillende jaargetijden die gelijktijdig in bloei staan. 

Ik vind de lente de meest verrukkelijke tijd voor de tuin, als je van dag tot dag steeds meer 
kleuren groen ontdekt. En ziet dat zaadjes van allerlei bloemen zijn ontkiemd.  Dat mis ik 

nu. Bijvoorbeeld het ontluiken van de prachtige stokroos, vele jaren geleden gekregen van 
een lief kennisje. Na twee jaar bloeit de statige plant in een sprankelende kleur. En zie voor 
me een straatje in een Bretons dorpje met witte huisjes waartegen de stokrozen van mei tot 

oktober uitbundig hun kleurpracht tonen.  
Maar het meest mis ik de hemelse bamboe, een niet woekerende slanke struik, die na de 

trossen witte bloempjes tot in het volgende voorjaar een overvloed van rode besjes etaleert, 
waar overigens de merels  van afblijven.  
Tot vijftien graden vorst heeft de plant geen problemen, maar bij lagere temperaturen ver-

lies hij zijn blaadjes en dat was vorig jaar voor het eerst het geval.  
 

Van Texeira de Pascoaes, Portugees wijsgeer,  lees ik de uitspraak “Vogels en bloemen!  

Ziedaar wat overgebleven is uit de gouden eeuw.  
Hun zangen en geuren zijn gevleugelde en spectrale vormen van de tuin van Eden”.   
Mooi gezegd! 

  



Ja, ik ga naar de viering in de Cornelius Kerk  op donderdag 28 maart 
 
 
Naam: …………………………………………………………………………… 
 
App/woning:…………………………………………………………………….. 
 
(Omcirkelen wat van toepassing is) 
 
Bezit van rolstoel:   ja  / nee  
 
Begeleider:   ja / nee 
 
Naam begeleider: ………………………………………………………………. 
 

 
Viering H. Cornelius kerk te Beuningen 
 
Op donderdag 28 maart kunt u deelnemen aan een viering in de Heilige 
Cornelius kerk. Hier gaat geestelijk verzorger Ceciel Beneken Kolmer  voor. 
Aanvangstijd viering: 10.45 tot 11.30 uur. 
Vertrek vanuit restaurant: 10.30 uur. 
 
Wilt u deze viering bijwonen, dan graag onderstaand strookje invullen en 
voor donderdag 14 maart afgeven bij de gastvrouw in ’t restaurant.  
 
Informatie: Anouk van Kraaij of Suzanne Roelofs 


