Stempelactie De Rietgraaf
Vorig jaar hebben vier ondernemers van De Rietgraaf in Nijmegen een
gezamenlijke stempelactie georganiseerd. Door het succes van deze
actie is er besloten om het dit jaar op herhaling te laten gaan.
…. de edelachtbare heer Toon van
Asseldonk, onze burgemeester.
Zijn kamer in het gemeentehuis oogt
praktisch. Het weinige meubilair bestaat
uit een klassieke en moderne stijlen. Maar
wat allereerst opvalt is het gigantische
schilderij achter de vergadertafel.
De burgemeester reageert meteen
enthousiast over het kunstwerk.
‘Ja, er zijn mensen die het wat bloot vinden maar ik vond het meteen mooi.
Kunst moet opvallen. Ik vind kunst heel
belangrijk. Toevallig had ik het er pas nog
met Ron van Hoeven, onze wethouder,
over dat we in de Overbetuwe kunst wel wat beter op de kaart kunnen
zetten. Er is veel talent in de gemeente, op allerlei terreinen. Op dit
ogenblik is er weer een expositie in de Sleedoorn met een verzameling
kunst van locale kunstenaars, die ik op 3 september mocht openen.
Maar ik ga niet naar elke opening hoor. Je krijgt als burgemeester ontzettend veel uitnodigingen en je kunt natuurlijk lang niet overal op in
gaan. Hoewel, ik heb weer wel twee keer de Kunstroute in Valburg gelopen.’

De vier ondernemers waar we het over hebben zijn tankstation Total, kinderspeelparadijs Chimpe Champ, Bristol en de KlusWijs bouwmarkt,
allen gevestigd op het bedrijventerrein De Rietgraaf in Nijmegen. De
actie werkt als volgt; bij aankoop, of entree, bij één van deze bedrijven
ontvangt u stempels op uw stempelkaart. De stempelkaart kunt u doorlopend in alle genoemde bedrijven gebruiken. Is uw stempelkaar kaart vol
dan kunt u van één van de aanbiedingen gebruik maken welke achter op
de kaart staan vermeld. Dit varieert van gratis entree tot wel 50% korting
op de genoemde producten, zie hiervoor de advertentie elders in deze
uitgave. Mooi meegenomen toch!
De actie bleek vorig jaar erg succesvol en er zijn veel consumenten blij
gemaakt met de mooie aanbiedingen van de vier bedrijven op De
Rietgraaf. Dit jaar worden de stempelkaarten uitgedeeld van 1 september t/m 30 november en kunnen de aanbiedingen tot aan het einde van
dit jaar verzilverd worden. Ook dit jaar zijn er weer mooie aanbiedingen
beschikbaar en kunt u dus volop profiteren van de extra voordelen die
worden gegeven. Tot ziens op De Rietgraaf in Nijmegen!

Ons dialect

We kregen op Google de indruk dat dit uw eerste burgemeestersfunctie
is.
‘Ja. Eigenlijk ben ik een hele rare burgemeester. De eerste gemeenteraadsvergadering die ik ooit heb meegemaakt, was hier, vier jaar geleden, toen ik burgemeester werd. Ik ben nooit statenlid of wethouder of
raadslid of wat dan ook geweest. Dat is wel uitzonderlijk hoor. Je moet
wel een beetje lef hebben om zo’n stap te zetten want waar begin je

Mijn vader vertelde vaak over de oorlog. Gedurende de eerste jaren van
de bezetting kwamen geregeld vluchtelingen of onderduikers door het
veld langs ons huis. Het leek alsof er met behulp van bewoners die de
weg wezen, een soort 'ondergrondse route' dwars door de bongerden
liep, de Waal over, richting België en Frankrijk.
Pa vertelde:
'Zodoende kwam d'r ok een kjel mit een snor onder de neus en een
koffertje onder de erm. Hij zwitte (zweette) as een perd. Mien moeder
kon 'm heel nie verstoan mar hij duide uut (gebaarde) dat ie honger
had. Ze miek (maakte) een botterham en gaf 'm d'r nog een mee ien 't
koffertje. Ik zeg nog: ge hed 'm toch gin buul (papieren zak) meegegeve
met de naam van Jan Derkse de bakker d'r op? Nee, da was nie 't geval.
Ze gaf 'm ok nog een fles room (melk). Hij boog wel drie keer as een
kniepmes woh, zo dankbaar was ie. En doar kuutte-die wer heer! (En hij
maakte weer dat hij weg kwam). Hij liep hard kjel! Hij meinde (meende)
zeker dat ie al hoast (bijna) thuus was, woh!' IvD
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En u was toch ook bij het Winterconcert van Con Amore in Oosterhout?
‘Ja maar dat komt omdat ik een beetje verliefd ben op Con Amore. De
uitstraling van die mensen en het enthousiasme waarmee ze spelen. En
de manier waarop er met de jongste muzikanten wordt omgegaan, is
geweldig. Ik kan niet zeggen dat de andere korpsen niet goed zijn hoor.
Maar het enthousiasme van Con Amore raakt me.’
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En u was toch ook bij het Winterconcert van Con Amore in Oosterhout?
‘Ja maar dat komt omdat ik een beetje verliefd ben op Con Amore. De
uitstraling van die mensen en het enthousiasme waarmee ze spelen. En
de manier waarop er met de jongste muzikanten wordt omgegaan, is
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aan, maar met name zo’n gemeente moet lef hebben om dat risico te
nemen. Het was in het begin ook best even wennen. En je moet het
politieke proces wel snel doorkrijgen. Dat was best even pittig.’
Heeft u een soort inloopspreekuur als we de burgemeester willen spreken?
‘Nee, en iedereen kan ook niet zomaar de burgemeester spreken. Maar
soms wel. Een paar maanden geleden kwam mijn secretaresse melden
dat er een moeder met een dochtertje aan de balie was. Die moeder
had blijkbaar gezegd dat dit het huis van de burgemeester is, dus dat
meisje wilde weten of de burgemeester ook thuis was. Ja die was thuis
en toen mocht ze even binnenkomen. Ja, dan moet je het een beetje
leuk maken hè? Kijk, dat zet ik dan op facebook. Mede daardoor heb ik
wel de indruk dat ik redelijk bereikbaar ben. Ik vind het ook heel belangrijk dat de gemeente een open klantgerichte instelling is. Daar werken
we hard aan. Gisteren hadden we een bijeenkomst waar we meer dan
dertig bruidsparen ontvingen die vijftig jaar getrouwd zijn. Kijk, dat zet ik
er dan ook op. Of een bezoek aan de oudste inwoner. Bruidsparen die
zestig, vijfenzestig of zeventig jaar getrouwd zijn, bezoek ik thuis, maar
die van vijftig jaar, dat zijn er honderddertig per jaar! Dat doet geen
enkele burgemeester meer. Dus nu nodigen we drie keer per jaar een
aantal 50-jarige bruidsparen uit. Die krijgen dan een kadootje. Muziekje
erbij, erg gezellig. En ze komen ook allemaal hoor!’

Tuinman nodig? Tuingenoot bellen!
Behulpzaam, betrouwbaar, betaalbaar.

tuingenoot.nl

John van Heijnsbergen, De Kempenbongerd 3, Oosterhout (GLD)
t: 0481-48 23 06 | m: 06-10 76 65 55 | www.tuingenoot.nl

Valburgsestraat 22
6677 PC
Slijk-Ewijk
Tel: 0488-430179

Beleef het ”Uit Pannenkoek eten” bij:

Keuze uit 250 lekkere pannenkoeken

Volop plezier voor de kinderen

Gezellig ”onder de
boom” een
pannenkoek eten
terwijl de kinderen
kunnen spelen in de
speelhoek, en een
kado voor zichzelf
kopen met de gratis
“Smul”-muntjes.

Onze keuken is
Di. t/m Zo. 11.00 20:00 geopend.
Juli & augustus de
gehele week
geopend

Diverse arrangementen

U woont in Randwijk, een leuk dorp?
‘Ja, een heel leuk dorp. En de onderlinge contacten zijn o zo belangrijk.
Toen wij pas in Randwijk woonden, was er weinig contact tussen de
inwoners van onze straat. Dat is eigenlijk pas een beetje op gang gekomen toen de Oranjevereniging honderd jaar bestond. En vorig jaar
kwam een inwoonster langs de deuren vragen wie er tijd had om een

Iets te organiseren?
Familiefeest, of een
bedrijfsuitstapje? Denk eens
aan een step-, of fietstrein
arrangement. Gegarandeerd
dikke pret.
Kijk op:
www.pannekoekenbakker.nl

T

Hoe gaat u om met bedreigingen zoals toen met die motorclub?
‘Dat was toen de eerste keer maar niet de laatste... Laatst hadden we het
er nog over. Toen heb ik gezegd dat ik in dat geval blij was dat ik geen
kinderen heb omdat je dan kwetsbaarder bent. Een collegaburgemeester
zei dat hij wel kinderen had en dat hij niet wist of hij die bende, want dat
is geen club, er ook meteen uitgegooid zou hebben. Dan vraag ik me af
of je wel geschikt bent voor dit vak. Ik vind dat je in eerste instantie verantwoordelijk bent voor de veiligheid van je inwoners. Dus daarom vind
ik communicatie daarover ontzettend belangrijk. En dat de politie onmiddellijk de maatregelen neemt om het risico van bedreiging zo klein
mogelijk te maken. Dat zijn best lastige situaties. Het doet iets met je en
met je directe omgeving. Zelfs mijn buren merken het omdat er vaker
een politieauto door de straat rijdt.’
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demente man naar de dagopvang te brengen. Ze heeft toen een schema gemaakt en de hele straat zorgt er nu voor dat die man vervoerd
wordt. Heeft zijn vrouw even de handen vrij. Die positieve sociale controle is erg belangrijk. Bij burenruzies moeten we ook wel eens bemiddelen hoor. Soms lukt het een keer maar er moet wel een vorm van bereidheid zijn om tot een oplossing te komen.’
En dan de eerste Omgedraaide Vierdaagse. Dat was wat, hè?
‘Ja, Oosterhout was er niet van gecharmeerd. Ik had me voorbereid dat
het niet goed zou vallen in Oosterhout. Maar eerdere jaren ging er
teveel mis. Ik heb met de dorpsraad gesproken en met Eef Merkus.
Uiteindelijk zou het café wel open gaan en Con Amore zou aanwezig
zijn. Ik zei: dan ben ik er ook. Om 5.45 uur was ik er dus met m’n ambtsketen om. Maar ik stond er wel een beetje voor aap want er waren
alleen een paar mensen met beschuitjes in de weer. Verder was er niks.
Volgend jaar moeten we dat een beetje leuker organiseren. Er waren
wandelaars die dachten dat ik de burgemeester van Oosterhout was en
een uur later zagen ze me weer in Elst. Ik had natuurlijk ook dat opvallende blauwe pak aan. Maar goed, ik heb m’n best gedaan.’

Waaldijk 27
6677 MB Slijk-Ewijk
0630070917

erkend installateur

VERENIGING DORPSRAAD OOSTERHOUT
Peperstraat 37, 6678 AL Oosterhout-(Gld) (0481-376404
secretariaat@dorpsraadoosterhout.nl - www.dorpsraadoosterhout.nl
Rekeningnummer NL67INGB0007458793- K.v.K. Nr. 40147036
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Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout
woensdag 27 september 2017
Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout
Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee
Graag nodigen wij alle leden, belangstellenden en inwoners van
Oosterhout uit voor deze vergadering.
Agenda
1.

Opening

2.

Notulen openbare vergadering 17 mei 2017

3.

Mededelingen

4.

Vervolg enquête

5.

Openbaar vervoer, alternatief voor lijn 3

6.

Speelplekken

7.

Voortgang projecten:
- Dijkverlegging en dijkverzwaring Oosterhout
- Hoge Wei
- Park 15
- afslag 38
- Dorpshart
- Speelplekken
- Park Danenburg

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Airconditioning voor particulier en bedrijf
verkoop, montage, service en onderhoud.
Met een airco koelt u niet alleen, maar door de
nieuwste filtertechnieken zorgt u ook voor een
gezond binnenklimaat.
Alle airco’s die wij leveren hebben een warmtepomp
waarmee u kunt verwarmen, ideaal in het voor- en najaar.
Wij komen geheel vrijblijvend langs om u te informeren.

www.richardstevenstechniek.nl
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Fruitteeltbedrijf Veens
o.a. Elstar, Kanzi, Goudreinette, Red Prince etc.
Hand- en stoofperen o.a. Conference, Gieser Wildeman etc.

Wij zijn weer volop aan het oogsten!
Kom kijken... kom proeven!!!
Heerlijk Betuws fruit!!!
Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes van
ons bedrijf? LIKE ons dan even op Facebook: fruitteeltbedrijf Veens”

Oosterhoutsestraat 4
6677 PS Slijk-Ewijk
Tel.: 0481 - 48 22 42

Openingstijden:
donderdag en vrijdag 13.30 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 16.00 uur

Milieubewust geteeld fruit
IN OOSTERHOUT
“PEDICURE PRAKTIJK NELLEKE”

-

Nagels knippen
Eeltranden wegsnijden
Likdoorns verwijderen
Kloven behandelen
Voeten glad fraisen
Nagelbed schoonmaken
Nagelranden glad fraisen
Fijne voetmassage

06-16779212
0481-482772
e-mail: nellekevroon@hotmail.nl

ELEKTRO TECHNISCH BURO

R

uw 1e afspraak !3,00 korting en een attentie

Erkend Elektrotechnisch Installateur

R. Giesen

Oosterhout

Tel. 0481 481469

aangesloten bij:

OLFKWHQNUDFKWLQVWDOODWLHV
PHHWHQUHJHOWHFKQLHN
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o.a. Elstar, Kanzi, Goudreinette, Red Prince etc.
Hand- en stoofperen o.a. Conference, Gieser Wildeman etc.

Wij zijn weer volop aan het oogsten!
Kom kijken... kom proeven!!!
Heerlijk Betuws fruit!!!
Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes van
ons bedrijf? LIKE ons dan even op Facebook: fruitteeltbedrijf Veens”

Oosterhoutsestraat 4
6677 PS Slijk-Ewijk
Tel.: 0481 - 48 22 42

Openingstijden:
donderdag en vrijdag 13.30 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 16.00 uur

Milieubewust geteeld fruit
IN OOSTERHOUT
“PEDICURE PRAKTIJK NELLEKE”

-

Moet u wel eens meegaan in een besluit wat tegen uw gevoel indruist?
‘Ja. Dat ging over een AZC. Elke gemeente moet van het rijk een
opvang bieden aan asielzoekers. Dat gaat naar inwonertal. Maar die
1400 plaatsen waren gewoon te veel. Ik was bereid om 300 plaatsen te
verdedigen en aan de raad voor te leggen. De raad wou nog kleinschaliger. Er volgden verschillende discussies en ik moest aan de provincie uitleggen waarom onze gemeente niks deed. Daar heb ik het wel moeilijk
mee gehad. Maar gelukkig was het ook niet meer nodig want de stroom
vluchtelingen werd minder. Ik denk dat er nu in totaal zo’n vijfhonderd
statushouders in de gemeente wonen. En dit jaar nog moeten we weer
honderd mensen huisvesten. Nu bouwen we tijdelijke woningen op de
Pas hier in Elst om mensen te huisvesten. Tuurlijk, sommigen vinden dat
we het geld beter aan onze ouderen kunnen geven en de woningen aan
de jongeren. Maar zo werkt het niet. Gelukkig waren er veel meer mensen die ook vonden dat het moest kunnen. Ja harde schreeuwers heb ik
geen boodschap aan. Kom maar met een verhaal.’

Nagels knippen
Eeltranden wegsnijden
Likdoorns verwijderen
Kloven behandelen
Voeten glad fraisen
Nagelbed schoonmaken
Nagelranden glad fraisen
Fijne voetmassage
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Hobby’s?
‘Veel te weinig tijd voor. Ik reis graag. Ik lees graag moderne literatuur.
Zwagerman was erg goed. En ik houd van Iraanse schrijvers. Historische
boeken biografieën over mensen. Boeken die een tijdsbeeld geven vind
ik erg mooi. Maar mijn belangrijkste hobby heb ik nog niet genoemd:
hardlopen. Ik heb iets nodig om fit te blijven. Zeker twee keer in de
week een klein rondje en een keer een grotere ronde van ongeveer 15
kilometer. Dat is wel blessuregevoelig ja. Last van m’n knieën gehad en
dit jaar kreeg ik blaren. Bleken de inlegzooltjes en de schoenen niet bij
elkaar te passen. Nu gaat het weer prima.’

een volledige behandeling bij u thuis

R

Oosterhout

Let op!
Aanleveren kopij oktober
uiterlijk 20 september
15
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