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Gemeentelijk onderzoeksbureau (IBO) in verslag over 2018:

PROFITEER
NU!
DUITSE KWALITEIT ZONNEPANELEN

“Drie ton aan onterecht
betaalde uitkeringen”
zoeken hebben te maken met
het verzwijgen van inkomen
of vermogen. Het niet melden
van een gedeelde huishouding
komt op de tweede plaats.

Het IBO is opgericht om ervoor
te zorgen dat er draagvlak in de
maatschappij blijft bestaan voor
het in stand houden van de sociale zekerheid. Bij grootschalige
fraude wordt dat draagvlak ondermijnd, aldus het IBO in haar
jaarverslag. Het intergemeentelijke bureau wijst er bovendien op,
dat de sociale voorzieningen zo’n
40 tot 50 procent van de gemeentelijke begrotingen beslaan, en
dat het dus ook eigen belang is
van de deelnemende gemeenten
om misbruik tegen te gaan.
Het bestrijden van fraude gaat
door het koppelen van gegevensbestanden tegenwoordig een
stuk makkelijker dan vroeger.

BEL OF MAIL VOOR EEN AFSPRAAK:

024 - 64 54 189

info@ecomy.nl

Cornelis Drebbelstraat 13,
6603 BH Wijchen

W W W. E CO M Y. N L

Niet alleen de gemeenten zijn er
bij betrokken, ook de officier van
justitie speelt een rol, plus een
groot aantal organisaties, waaronder politie, DUO, UWV, en
de IND. Maar ook energiemaatschappijen,
woningcorporaties
en zelfs de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit leveren desgevraagd informatie. Dit jaar zal
er in Wijchen voor het eerst ook
tussen het IBO en de sociale wijkteams contact zijn om fraude in
de zorg te voorkomen en eventueel achterhalen. Kleine PGB fraudes kan het IBO naar eigen zeggen nog wel handelen, maar voor
grootschaliger fraude is uitbreiding van de organisatie nodig,
waarschuwt het IBO.
Vervolg zie pagina 16

Bruggink & van Beek
notarissen • adviseurs

Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.30 - 17.00 uur en na afspraak op
dinsdag- en woensdagavond tot 20.00 uur
Oosterweg 6
6602 HD Wijchen
T (024) 641 45 44
E info@bvbnotarissen.nl

www.bvbnotarissen.nl

13913

Vorig jaar (2018) werd er door
de gemeenten Wijchen, Beuningen, Berg en Dal, Druten en
Heumen een kleine 3 ton ten
onrechte aan uitkeringen uitgegeven. Wellicht meer, want
nog niet alle gemeenten hebben uitgerekend wat ze nog
terug te vorderen hebben. Dat
ontdekte het Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO), waarin
de voornoemde gemeenten
samenwerken.
Stel dat het
IBO deze fraude niet had ontdekt, dan zouden de gemeenten dit jaar nog eens zo’n
250.000 euro erbij inschieten.
In Wijchen, dat het grootste beroep doet op het IBO, daalde
het aantal onderzoeken vorig
jaar ten opzichte van de voorgaande jaren. Er werden er
18 in 2018 aangevraagd, de
jaren daarvoor waren dat er
25 en 26. De meeste onder-

VOOR DE BESTE PRIJS

Huis van de week

HW

Makelaardij
Abersland 2953 Wijchen • € 224.500,- k.k.

★★★★★

Hoeveweg 40, 6613 AE Balgoij | 024 - 642 27 76
info@hwmakelaardij.nl | www.hwmakelaardij.nl
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Trien

Lunch - Diner - Borrel - IJssalon

#GOTRY

Rogstraat 26 - 5373 AV Herpen
Tel. 0486 - 414141
Geopend
Wo. t/m Zo. vanaf 12.00 uur

www.trienherpen.nl

DE SMID

IS JOUW (INBOUW) SPECIALIST
VOOR O.A. HET OVERSTAPPEN VAN
GAS NAAR ELEKTRISCH KOKEN!
LIETINGSTRAAT 23 HAREN - DESMIDELEKTRO.NL

prijzenfestival zuiderpoort
4 weken lang
VAnaf 28 oktober Tot en met 23 november
winkelcentrumzuiderpoort.nl

GRATIS

INFORMATIE
AVOND

DE SMID
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Wegwijzers
DOKTERSDIENST

Huisartsen

Voor spoedeisende hulp:
‘s avonds vanaf 17.00 uur,
‘s nachts, in het weekend
en op feestdagen belt u:

0900-8880

Centrale huisartsenpost
Houdt s.v.p. uw verzekeringsgegevens bij de hand!

of willen verblijven.
Informatie tel: 024-6414905, e-mail:
info@hospicewijchen.nl. Website:
www.hospicewijchen.nl
APOTHEKERSDIENST WIJCHEN

Vrijwilligers van Thuiswaken Wijchen
ondersteunen in de laatste levensfase.
Zij kunnen overdag en ’s nachts waken,
zodat de mantelzorger kan slapen of
even thuis weg kan. Hospice Wijchen
is er voor mensen die in de laatste fase
van hun leven niet meer thuis kunnen

Dienstapotheek CWZ Nijmegen
e.o., tel.: 024-3657675 en
Apotheek Radboudziekenhuis,
tel.: 024-3619191.
De dienstdoende apotheek is 24 uur
geopend voor dienstrecepten.
AED Wijchen
06 - 52326973

TELEFOONNUMMERS WEGWIJS
Advertenties: (024) 645 40 03
E-mail: info@drukkerijdekleijn.nl
Fax: (024) 645 40 07
Redactie: (0486) 41 37 72
E-mail: info@weekblad-wegwijs.nl
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Midway
Doctor Sleep (16+)
Bumperkleef
F*ck de Liefde
Wat Is Dan Liefde
Trouble (NL)
Everest: De Jonge Yeti (NL)
Joker (16+)
Maleficent 2

20:40
20:30
18:00
11:10
13:20 3D
20:15
15:00
18:00 3D
13:10

07/11
do
15:00
20:20
20:10
18:00
18:00

08/11
vr
21:20

21:40
19:10
19:20
19:30
15:30
15:45
15:15 3D 16:00
20:40
22:00
18:00

Waar is het grote Boek van
Sinterklaas?
Whitestar
11:30
De Brief voor Sinterklaas
11:00
Shaun het Schaap: Het
13:40
Ruimteschaap
XIII: De 24-uurs Film van Kalvijn 15:50
18:00
15:40
Misfit 2
The Lion King (NL)

16:00

09/11
za

RODE KRUIS WIJCHEN

WWW.RODEKRUISWIJCHEN.NL

SCOOTMOBIEL, ROLSTOEL EN
ANDERE HULPMIDDELEN

Aanvragen via ZZG Zorggroep
telefoonnummer: 024 - 366 57 77

Avond-, nacht- en weekenddienst:

ONDERSTEUNING THUIS STERVEN

Familie berichten
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16:15
22:00
21:40
19:30
19:40
19:50
13:30
13:50 3D
22:15
15:45

15:30
20:45
20:20
18:10
18:30
16:15
13:20
13:50
21:20
18:40

14:10

14:10

11:40
11:30
11:50

11:40
11:20
11:50

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK
WIJCHEN
024 - 6414709 | 06 - 51822634
VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK
YuuX 06 - 39829233
Klachten over de bezorging van
Wegwijs kunnen elke donderdag
worden doorgegeven via tel.:

0485-319050

De Wegwijs dient woensdag voor
18.00 uur bezorgd te zijn.
Folders mogen niet worden ingesloten.
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di

13/11
wo

20:00

20:00

20:20

19:45

19:45
20:15

20:10
18:00
18:00
18:15
15:15
15:00
20:40

20:15

15:30

16:00

Reserveren: CinemaRoma.nl of 024 - 642 10 70

20:30

Last Christmas
F*ck de Liefde
Doctor Sleep (16+)
Bumperkleef
Joker (16+)
Wat Is Dan Liefde
Waar is het grote Boek van
Sinterklaas?
Maleficent 2

07/11
do

18:00
21:00
20:20

18:20
20:10
18:00
20:40
18:00

13:30
15:20
18:15
13:40
11:30

08/11
vr
16:00
19:30
19:10
21:10
19:00
22:00
21:30
15:45

09/11
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16:00
19:45
19:00
21:40
19:30
22:15
21:20
13:50

10/11
zo
16:10
18:30
20:20
18:10
20:50
21:15
14:10

Dankbaar voor alle mooie herinneringen en dat hij
zo lang in ons midden mocht zijn, nemen we nu verdrietig
afscheid van onze lieve vader, schoonvader en
trotse opa en overgrootvader

Derk Spoor
echtgenoot van Roelie Spoor-Prins († 2018)
* Hoogezand,
24 augustus 1923

† Nijmegen,
1 november 2019
Derk en Lenie
Grietje † en Gerard
Henk en Mariola
Siena en Ed †
Janet en Wim
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Fam. Spoor, Het Achterveld 165, 4003 VL Tiel
Hij is overgebracht naar Afscheidshuys Wessels,
Elcerlyckweg 3 in Wijchen waar donderdag 7 november
tussen 17.00 en 17.30 uur gelegenheid is om afscheid
van hem te nemen en ons persoonlijk te condoleren.

16:00

06/11
wo

Hen die ik liefheb, verlaat ik
om hen die ik liefhad terug te zien…

11/11
ma
20:00

19:45
20:15

12/11
di

13/11
wo

20:00

20:40

20:15
19:45

18:00
20:10
18:00
20:20
18:15
15:15

Vrijdag 8 november zullen we om 11.30 uur met woorden,
beelden en muziek stilstaan bij zijn leven in aula Vacalis van
het crematorium aan de Schoenaker 12 in Beuningen.
Aansluitend is er in de koffiekamer van het crematorium
gelegenheid om na te praten, herinneringen te delen en
elkaar te condoleren.
Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom.

15:45 3D 18:35

Trouble (NL)
Shaun het Schaap: Het
Ruimteschaap
Everest: De Jonge Yeti (NL)
11:00
Whitestar
13:20
De Brief voor Sinterklaas
11:15
Misfit 2
15:50
Prosecco Première: Last
18:00
Christmas
20:40
XIII: De 24-uurs Film van Kalvijn 15:30
Seniorenbios: The Wife
Downton Abbey
The Lion King (NL)

16:00

11:30
14:00

13:35
11:40

13:40
11:50
11:40

13:50 3D
16:00
11:30
12:00

15:30
15:00

Voor leden en ieder ander.
We maken het afscheid altijd
persoonlijk en bijzonder.
Bel 024 203 06 82 voor
een persoonlijk gesprek.

Last Christmas
Terminator: Dark Fate
Wat Is Dan Liefde
Everest: De Jonge Yeti (NL)
De Club van Lelijke Kinderen
De Brief voor Sinterklaas
Waar is het grote Boek van
Sinterklaas?
Shaun het Schaap: Het
Ruimteschaap
Joker (16+)
Prosecco Première: Last
Christmas

15:45

weekblad-wegwijs.nl

16:15

Downton Abbey
Misfit 2

07/11
do
20:30

20:20
17:50
15:35
13:15
15:50
11:20

(terug) LEZEN

15:45

Reserveren: CineTwins.nl of 024-622 13 46
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20:45
18:00

08/11
vr
16:00
19:20
18:45
21:35
15:45

11:30
21:50

09/11
za

10/11
zo

16:15
19:40
22:10
19:20
13:50 3D
15:50
11:50
14:00

18:45
21:00
21:10
18:30
16:15
11:50
11:30
14:15

11:40

13:30

21:50

11/11
ma

12/11
di

13/11
wo

20:15

20:15

20:45

19:45

19:45

20:30
18:00
15:00 3D
15:30

18:00

18:00
20:40
18:00
13:45

Reserveren: BioscoopVanHeemstrabaan.nl of 024 - 7 114 114

15:45

W wessels-uitvaartverzorging.nl
Elckerlycweg 3 Wijchen

T (024) 641 26 95
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Familie berichten

Graafseweg 780
6603 CR Wijchen
Alverna

Onverwachts is op 27 oktober overleden onze lieve vader en opa
Huiselijk
uitvaartcentrum in
Alverna
Wijchen

Ton Fleuren
82 jaar
Hij woonde 20 jaar op de Kloosterakker in Wychen.
Wij zullen hem erg missen.

06 - 54 99 07 48
24 uur per dag bereikbaar

info@vandenheuveluitvaartzorg.nl | www.vandenheuveluitvaartzorg.nl

E
N
E
W
D
U
NIE ERBAN
T
WIN

Namens zijn kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres: I. Fleuren, Grotestraat 11, 5371 BV Ravenstein
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LETO WIJCHEN 024 641 36 88

REIJNEN

ONDERHOUDS-KLUSSENEN BOUWBERDIJF

024 - 641 10 68
Bel vrijblijvend voor informatie

Aangesloten bij de vereniging
van klusbedrijven VLOK
AANNEMER
ONDERHOUDSBEDRIJF
KLUSSENBEDRIJF
BOUWBEDRIJF
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FIETSACCU
REVISEREN?
EN/OF

BEREIK
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OOTEN?

LETO WIJCHEN 024 641 36 88

TIMMERWERK

(terug) LEZEN

TEGELWERK

weekblad-wegwijs.nl
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WWW.KIKAEXTREME.NL

METSELWERK
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KELVINSTRAAT 9
6601 HH WIJCHEN
WWW.OKBREIJNEN.NL
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150
100
KRINGLOOP

Goederen inbrengen
tijdens openingstijden

Gehaktballen

Gratis ophaalservice: 0646-632820

aanbiedingen

DE OUDE SCHOOL

geldig van donderdag t.m. woensdag

Mosterdrollade
150
100

3 stuks

Gepaneerde

6.95

Boerenkool
stamp
met rookworst
500 gr.

DRUTEN
Horst 3, 6651 AG

4.95

per liter

7.50
4.40

Broodje
Beenham
per stuk

WAARTEGEN GEEN BEHANDELING IS
EN DUS GEEN KANS OP GENEZING?

WIJCHEN

BENEDEN-LEEUWEN
Waterstraat 29, 6658 AA

Achttien kindjes per jaar worden getroffen door een tumor in
de pons van de hersenstam. Stichting Semmy steunt als enige
fonds in Nederland wetenschappelijk onderzoek naar deze
vorm van kinderkanker. Voor de achttien getroffen gezinnen
is er na diagnose geen hoop. Het doel van Stichting Semmy is
dan ook: hoop na diagnose!

Holenbergseweg 11, 6604AJ

Steun ons!
Kijk voor meer informatie op
www.stichtingsemmy.nl

Piet

TIEN
C

A U T O B E D R I J F

M

Y

CM

MY

3.25

CY

CMY

Voor reparaties, onderhoud en
APK keuringen van alle merken auto’s.
Remmenservice en tevens
het adres voor uw airco!

K

Graafseweg 863
6603 CG Wijchen

Mauritsplein 3 - tel. 024-6753300
6641BK - Beuningen

geldig van do. 7 nov. t/m wo. 13 nov.

www.tienrutten.nl

Tel.: 024-641 67 44

...‘t staat in de Wegwijs

VANAF DINSDAG
12 NOVEMBER:

L
A
S

19:00 - 20:15 Beginners
20:15 - 21:30 Gevorderd

9 lessen
Prijs: € 82,-- per persoon

Marktpad 27, Wijchen

024 64 213 96

Carp

www.kringloopdeoudeschool.nl | info@kringloopdeoudeschool.nl | 0646-632820

Goulashsoep

Kipschnitzels
4 stuks

Openingstijden: di-wo-do-vrij-za van 10.00 - 17.00 uur

WEET U WAT DE MEEST DODELIJKE VORM
VAN KINDERKANKER IS?

BOEKEN, SCHILDERIJEN, SPEELGOED, TAFELS, STOELEN, KASTEN, SERVIESGOED, BESTEK,
BANKSTELLEN, DVD’S, CD’S, LAMPEN, BEDDEN, LP’S, KLEDING, SCHOENEN ETC.

Pepersteaks

.
.

.
.

!
A
S

KOM GRATIS
EEN KEERTJE
MEEDOEN!

Kijk op www.impulse.dance voor meer informatie

bij 1 k

500 gr

Smu

4W
4 Sa
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Voorspelbare Raadsvoorstelling
tot besluit van Meer-discussie
Te weinig
geld?

Het had een spektakel moeten
worden, maar de artiesten zelf
vermoordden hun show. ’t Mozaïek zat niet eens helemaal
vol, toen daar vorige week
dinsdag de Raad besliste over
het
bestemmingsplan
voor
het gebied Tussen Kasteel en
Wijchens Meer.

Spannend was het dan ook niet.
De raad zelf had alle suspense
weggenomen door een amendement overeen te komen dat door
alle fracties, op het CDA na, werd
onderschreven, waarna ze het
zaakje aan De Gelderlander aanboden, die heel stoer berichtte
over een stuk ‘in het bezit van
deze krant’.
De uitslag stond dus al vast. Ook
de media die je anders nooit in

een raadsvergadering ziet, maar
nu met cameraploegen waren
uitgerukt, gingen zonder nieuws
naar huis. Alleen burgemeester
Hans Verheijen wilde er nog iets
van maken. Hij wees erop dat
de opnames op de site van RN7
(de door de gemeente gesubsidieerde voormalige Wijchense
Omroep) live te zien waren, en
bovendien op het Youtubekanaal
van RN7 vertoond werden plus
op de FB pagina van de gemeente.
“Zodat u deze vergadering thuis
ook nog een keer kunt bekijken”.
Het was veruit het sterkste moment van deze theatervoorstelling, maar die redde de avond
toch niet.
Waarom de politieke partijen
de
raadsvergadering
vooraf
smoorden door een gezamenlijk

amendement vooraf openbaar te
maken? vroegen we Kernachtig
Wijchen fractieleider Twan van

Bronkhorst. “Dat kan ik helaas
echt niet zeggen”, was diens antwoord.

Twee dagen 11/11 spektakel op de Markt

De Prins treedt aan
in doorzichtige tent

Vredesmonument
nieuw slagveld?
Na de raadsvergadering van vorige week in ’t Mozaïek konden
vrijwel alle aanwezigen zichzelf
en elkaar feliciteren met het feit
dat er aan de oever van De Meer
niet gebouwd zal worden. Maar
door de wijze waarop de Raad
het project voorbereidt (via een
tender waaraan vooraf door de
Raad eisen zijn gesteld), hoeft
voorlopig niemand zijn argwaan te beteugelen. Het terrein
waarop het Vredesmonument
staat, zou wel eens het volgende
‘slagveld’ kunnen worden.
Van dat terrein (en daar waren
diverse actievoerders het ook al
niet mee eens) mag maximaal 40
procent worden bebouwd. Maar
het oppervlak van dat terrein is
door het vorige week aanvaarde
amendement groter geworden;
een stuk van de Meerdreef is

daar aan toegevoegd. Betekent
dit dat het maximaal aantal te
bebouwen vierkante meters
daar nu ook is toegenomen? Ja,
dat is zo, antwoordt wethouder
Geert Gerrits op de betreffende
vraag. “Naar schatting 150 vierkante meter extra bovenop de
ruim 2200 vierkante meter”.
Hij voegt eraan toe dat het hier
om een maximaal te bebouwen
oppervlak gaat, en dat het ook
minder kan worden, maar bij
De Meeroever lieten de actievoerders zich daar niet door
pacificeren. Die gingen uit van
het maximum en voerden daartegen succesvol actie. Door het
amendement is het bovendien
zo, dat er nu direct aansluitend
aan de Meeroever gebouwd zou
kunnen worden…

Voor de vierde achtereenvolgende keer staat er komende
vrijdag en zaterdag een tent
op de Markt om er de gasten
van het 11/11 spektakel te
ontvangen. Toch presenteert
de nieuwe Prins Carnaval zich
dit jaar in een andere ambiance dan voorgaande jaren: een
groot deel van de tent bestaat
uit glazen panelen, zodat er
binnen en buiten gefeest kan
worden. Het dak is trouwens
ook transparant, maar dat
gaat er toch af…

Vrijdag wordt het bal op de Markt
geopend door René Schuurmans

en Stef Ekkel. Hun hits worden
afgewisseld met de foute klanten
van Q Musics The Party. Voute
Vrijdag heet deze ouverture van
het 11/11 weekend.
Zaterdag wordt in dezelfde tent
afscheid genomen van de hoogmogenden van het Kleurrijk Jaar.
Er wordt opgetreden door Bob
Visser, door de Blauwkopkes en
Confident, door ’t Dak Eraf (ziejewel) en DJ Ronnie. Maar de grootste ster van de avond is de nieuwe
Prins Carnaval met zijn gevolg.
Wie erbij wil zijn als hij zich aan
zijn onderdanen presenteert kan
kaarten kopen bij De Markies of
bij Expert.

Na de honderden tractoren en
een weekje later de zandwagens, de betonmolens en de
shovels richting Den Haag moet
je toch wel enig gewicht in de
schaal leggen om je politieke gelijk af te dwingen. Kennelijk zijn
de schooljuffen en -meesters
daar meester in – dat dacht ik
tenminste, toen hun maar liefst
460 miljoen werd toegezegd.
Maar nu blijken die miljoenen
niet genoeg – en heel Nederland
smult van het bestuurlijke missertje: een voorzitter van een
onderwijsbond die eerst vrolijk
toezegt en zich een dag later realiseert dat ze het bestuur voorbij gegaloppeerd is.
In onze regio hebben we nog
geen nijpend tekort aan docenten, hoe graag men ons
ook anders wil doen geloven.
Mij staat nog helder voor de
geest hoe een jaartje geleden
de bestuursvoorzitter van het
basisonderwijs in Wijchen een
afschrikwekkend toekomstbeeld
schetste: de komende tien jaar
zou maar liefst een kwart van
alle docenten weggaan – dan
zijn de rapen gaar, wilde ze
maar zeggen. Nou ja, dacht ik,
dat gaat dan wel. Rekent u even
mee? Als de gemiddelde carrièrre 40 jaar duurt en het personeel heeft een beetje normale
leeftijdsopbouw, dan is het niet
meer dan normaal dat er elke 10
jaar een kwart afvloeit.
Intussen is het wel spannend
welke scholen er gaan staken
bij ons in de buurt. Vooral voor
ouders die allebei werken en in
onzekerheid verkeren of ze hun
kroost wel ergens kwijt kunnen.
Want zeg nou zelf: de school is
wel om te leren, maar door ons
welvaartspeil moeten vaders en
moeders beiden aan de bak, en
dan is de school óók bewaarschool. Hoe anders kunnen we
hypotheek, energie, ziektekosten én de vakanties betalen?
In het westen van het land is de
situatie anders. Voorbij Utrecht
kun je zo een paar duizend aan
premie opstrijken als je daar als
docent wilt aantreden. Maar
niet iedereen kan dat. Als docent ben je aan het jongleren
met een veelheid aan vaardigheden: vakkennis op eenvoudige
manier uitleggen, met genoeg
sjeu om de leerlingen te boeien,
overwicht over de groep hebben, het houdt eigenlijk niet op.
Zo bezien is het bepaald naïef
om te denken dat je met een
groot bedrag op tafel plotseling wél de juiste mensen hebt.
Daar is meer voor nodig. In de
eerste plaats zou het onderwijs
meer status moeten krijgen, pas
daarna is poen een mooi doekje
voor het bloeden.
Meester Prikkebeen
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Zakennieuws

Wiegertjes
Toren Tuinonderhoud: groot&klein
tuinonderhoud, aanleg gazon,
tuinontwerp, tuinrenovatie, beplantingsplannen. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte tel. 06-21427462.

Donderdag 14 november

Gratis informatieavond
over elektrisch koken bij
Elektro World De Smid

Op zoek naar begeleiding bij
het maken van huiswerk of leren
voor proefwerken? Kijk op www.
lerenderwijswijchen.nl voor een
gratis intakegesprek.

Te koop
T.K. gevraagd: Complete inboedels,
witgoed, fietsen, bromfietsen. Wij
zijn ook geïnteresseerd in allerlei
verzamelingen en partijen boeken.
Tel. 06-52000558.
Te koop gevraagd: Lp’s, single’s,
cd’s, klokken, schilderijen, antiek,
curiosa, enz. 024-6421036

Particulier/zakelijk

Toren Tuinonderhoud: tuinhuis of
schutting, geheel naar wens en op
maat gemaakt? Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte tel.
06-21427462.
Lever uw oude metalen in bij van
Sommeren BV Tesstr. 35 BovenLeeuwen. Ook zaterdags tot 13.00
uur. 0487-513376 DAGPRIJZEN
Bezoek onze kerstwinkel met
kerstspullen glasartikelen en servies. Zondag 3 en 17 november.
Zaterdag 9 en 16 november. Alle
dagen van 10.00-16.00 uur. Dorpsstraat 15 Niftrik

Te huur 500m2 opslagruimte
€ 1000,- p.m. Tevens stal met paddock te huur incl. voer € 170,- p.m.
Alverna, 024-6416251.

WITGOED
& REPARATIE
ALLE MERKEN NIEUW EN GEBRUIKT.
OOK REPARATIES, ONDERDELEN EN INBOUW.

www.euromaxx.nu
Alle huishoudens in Nederland moeten in de toekomst
gasvrij zijn en in nieuwbouw
wordt er daarom al vaak
geen gas meer aangelegd.
Dit betekent ook een overstap van gas naar elektrisch
koken, maar hoe pak je dit
het beste aan en waar moet
je allemaal op letten? Vragen waar klanten bij Electro World De Smid in Haren
geregeld mee aankloppen.
Informatieavonden die de
speciaalzaak in april en september van dit jaar organiseerde, waren drukbezocht.
Vanwege het grote succes
is er op donderdag 14 november opnieuw een bijeenkomst, waarbij mensen opnieuw welkom zijn om meer
te weten te komen over alles
wat bij elektrisch koken komt
kijken.

“Er is een groeiende vraag naar
elektrisch koken. Dit komt ook
doordat klanten vaak hun eigen
energie opwekken via zonnepanelen. We merken dat veel klanten daar vragen over hebben”,
vertelt bedrijfsleider Ronald
Loeffen van De Smid in Haren.
“Vaak is de elektra in bestaande woningen niet verenigbaar
met de aansluiting die nodig is
voor elektrisch koken of moet
de elektrische kookplaat worden aangesloten op een andere
elektra groep. Daarnaast is er
de keuze uit een keramische,
inductie- of klassiek elektrische
kookplaat. Wat het verschil is
tussen deze drie kookplaten
komt eveneens aan bod tijdens
de bijeenkomst net zoals welke
pannen het beste gebruikt kunnen worden. We informeren
mensen over alles wat bij zo’n
overstap hoort zodat ze hier een
goed beeld van krijgen. Ook

vertellen ze over andere mogelijkheden, zoals de Quooker.
We bieden het totaalpakket. Op
het gebied van elektrisch koken
kunnen wij de klant van A tot Z
ontzorgen”
Ronald nodigt daarom iedereen uit die overweegt over te
stappen van gas naar elektrisch
koken of vragen hierover heeft
om op donderdag 14 november van 18.00 tot 20.00 uur naar
Electro World De Smid aan de
Lietingstraat 23 in Haren te komen. De informatiebijeenkomst
is gratis toegankelijk, wel dien
je je vooraf aan te melden. Dat
kan via www.desmidelektro.
nl. “Natuurlijk kun je ook altijd
naar ons bellen of langs komen
in onze winkel om jezelf aan te
melden voor de informatiebijeenkomst.” Electro World De
Smid is bereikbaar via (0412) 65
84 79.

WEGWIJS
(terug) LEZEN
weekblad-wegwijs.nl

TOUWSLAGERSBAAN 9 WIJCHEN 024-6791446
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200 bridgers deden mee met Soroptimisten

SportOm

Kaarten in de kroeg

ONI verslaat koploper
HBC kwam als koploper naar de Suikerberg maar moest
als geslagen ploeg de terugreis naar Heemstede aanvaarden. ONI won met 6-4 dankzij gewonnen partijen van Bob
Kock en Martijn Laurensen (beide twee keer) en Paul Sommers. Ook het dubbel werd door ONI gewonnen.

Sjoelbakken en -jubilarissen

De 21ste versie van de Emilia
Kroegenbridge zorgde zaterdag voor volle horecazaken.
Geen uitbundige toestanden
trouwens, want de klandizie
van de tien ‘kroegen’ bestond
uit bridgers.

Met z’n tweehonderd waren ze
en ze boden… een verrassende
aanblik voor de passant. Om het
half uur wisselden de deelnemers
van etablissement en kaartten uiteindelijk zo’n 4000 euro bij elkaar.
De organiserende Soroptimistenclub Batenburg Maas en Waal ondersteunt er de stichting Afripads

en het Radboud Oncologiefonds
mee. En de deelnemers waren na
hun inspannende tienkroegentocht waarschijnlijk wel aan een
glaasje toe. Denken en drinken
tegelijk, daarvan raak je van de
kaart, maar het goede doel werd
gul gediend, dus… Sante Soroptimisten.

De algemene ledenvergadering van sjoelvereniging OWTB
(Oost West Thuis Best) leverde twee vermeldenswaardige
items op. De eerste was dat de vereniging gebruikte sjoelbakken in de aanbieding heeft, omdat er geen toernooien
georganiseerd kunnen worden. De sjoelbakken moeten
ongeveer 10 euro opbrengen (henkloeffen2@gmail.com levert verdere informatie.
Het tweede bericht betreft de jubilarissen. Paula Jongbloed
schuift al 25 jaar mee. Willem Blommert, Jan Peters en
Sjaak Laurant doen dat al 40 jaar.

Trivos wint in Budel

Hééél gezond voordeel!
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Echinacea extra Forte
+ Cat’s Claw
✓ Ondersteunt het immuunsysteem123
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Degradatiezorgen voor AWC

Woezik en Alverna
strijden om periode
Hoofdklasse
AWC houdt geen stand tegen
Baronie

Ongeveer een half uur lang wist
AWC succesvol partij te bieden
aan Baronie dat in de bovenste
regionen van de ranglijst staat.
Na afloop van de met 0-2 verloren
wedstrijd wist AWC zich steviger
in de onderste regionen van diezelfde ranglijst gepositioneerd.
In de eerste helft was Boy Visser
namens AWC dicht bij een treffer,
en na rust leek Safa Kizir de aansluitingstreffer te kunnen maken,
maar het was de AWCers niet vergund. Met als gevolg dat AWC alleen Nuenen nog onder zich weet
en vijf punten achter de twee na
laatste staat…

1e klasse

4e klasse
Diosa verliest van Millingen

Drie punten voor Niftrik

Het werd 1-3 op De Wissen. De
Millingenaren oogstten dus alle
punten. Toch kwam Diosa als eerste tot scoren (Lauke van Empel)
en was trainer Dennis Mcsorland
helemaal niet ontevreden over
de prestatie van zijn team. Een
counter bracht Millingen langszij,
een dubieuze treffer betekende
dat Diosa op achterstand kwam,
en het een-op-een dat de Balgoyenaren daarna speelden, pakte
verkeerd uit: 1-2. “Beetje jammer, maar de jongens hebben het
goed gedaan”, aldus hun coach.

Niftrik boekte een zwaar bevochten overwinning op de gasten van
SDOO die al snel de score openden, maar daarna geconfronteerd
werden met onheil. Een SDOO
speler raakte bij een val geblesseerd aan zijn hals, en lag een half
uur in het doelgebied vooraleer
hij daar door ambulance-medewerkers kon worden geholpen. In
het verloop van de strijd scoorde
Niftrik vier keer (twee keer Jan
Willem Jeurissen, Rick Reijnen en
Joost Lepoutre) maar steeds vonden de gasten aansluiting. 4-3 was
de ruststand en daarin veranderde na die hectische eerste helft
niks meer.

UHC gelijk tegen SCE

Zonder trainer Caspar Vullings
(die lag thuis ziek op bed) speelde
UHC met 2-2 gelijk tegen SCE

Woezik tevreden met punt

Woezik stond tijdens de rust in
Beneden Leeuwen met 1-0 achter
als gevolg van een terugspeelbal
die smoorde op het bijna onbespeelbare veld. Leones was in die
fase feller geweest, maar goed
voetbal was, volgens Woezikcoach Ferdie Akankan ook niet
mogelijk. Toch slaagde zijn equipe erin om het tweede bedrijf
bepalend te zijn en middels een
doelpunt van Bas Elemans toch
nog een punt buit te maken. Voldoende om zondag beslag op de
eerste periode te kunnen leggen,
concludeerde Akankan.
Alverna deelt punten met Top

Alverna kwam zondag in de wedstrijd tegen Top twee keer op
voorsprong en was ook ‘voetballend’ initiatiefrijker dan de Osse
opposant. Dat er op het eind
van de wedstrijd een 2-2 op bord
stond, was voor de gastheren dan
ook beter te verteren dan voor de
Bospadformatie. Bart Schiks struikelde zich al na twee minuten
naar het openingsdoelpunt. Johnny Dobson scoort na 68 minuten
Alverna’s tweede, maar ook deze
treffer wordt gevolgd door een
Top-tegengoal. Alverna speelde in
Oss zijn beste wedstrijd van het
seizoen, en werd met een punt
daarvoor niet al te gul beloond,
concludeerde
Alverna-correspondent Henny Remmers.

WEGWIJS
(terug) LEZEN
weekblad-wegwijs.nl

5e klasse

Mailen naar Wegwijs
teksten en foto’s
info@weekblad-wegwijs.nl

advertenties
info@drukkerijdekleijn.nl

Wiegertjes
en felicitaties

SportOm
AWC verlengt contract met
hoofdtrainer Camiel Jager
Camiel Jager voegt aan de drie AWC-jaren nog tenminste
een seizoen toe: zijn contract wordt verlengd tot 2020/2021.
AWC en Jager zijn er vroeg bij; meestal worden contractverlengingen of -opzeggingen rond de winterstop bekend gemaakt. Het bericht is ook opmerkelijk omdat de prestaties
dit seizoen matig zijn; AWC staat in de onderste regionen.
Toch was het oordeel van bestuur, technische commissie
en teambegeleiding gunstig. En ook de spelers zijn positief
over Camiel Jagers wijze van werken, aldus een persbericht. Dat we nu al een verlenging overeenkomen is voor
het bestuur vanzelfsprekend, aldus Guus van Schijndel, bestuurslid voetbalzaken bij AWC.

Goeie start hiphop-seizoen
Impulse

Batavia te goed voor SVHA

Batavia’s oefenmeester Roel Hendriks was niet onder de indruk
van de vaardigheden van tegenstander SVHA, en vond dat zijn
team “het eerder af had moeten
maken”. Maar hij was na afloop
desondanks wel tevreden over de
2-0 die er na afloop op het bord
en in het boekje stond. Hij zag
Nawid Ghialy namens zijn ploeg
de score openen, waarna Ries de
Rooij in de tweede helft de marge
verdubbelde. Toen had Batavia
volgens de oefenmeester door
moeten drukken, maar Roel Hendriks complimenteerde zijn ploeg
ook voor het feit dat het SVHA
geen enkele kans mee bod.

afgeven bij Plantage de
Kleijn, Burchtstraat

De Wedstrijddansers van Impulse hebben tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen, in De Bonte Wever in Assen,
uitstekend gepresteerd. Bij de solisten werden drie finaleplaatsen gehaald: Sinone Steetzel werd 6e, Suze Hendriks
5e en Bregje van de Pol 3e. Bij de duo’s legden Gwen Lamers
en Lotte van Haren beslag op een 6e plaats. En Nina van
Litsenburg en Annabel Eijhout wonnen zilver.

Hockeyheren blijven ongeslagen

Winnaars Open
Haanenbergh
Herfsttoernooi
Van 21 oktober tot 3 november is het Keuken & Bad Open
Haanenbergh
Herfsttoernooi
gespeeld. Het is in mooi najaarsweer een succesvol toernooi geweest en de High Tea
voor alle deelnemers en toeschouwers op zaterdag 28
oktober was uitstekend verzorgd. In het finaleweekend
zijn er onder grote belangstelling spannende wedstrijden
gespeeld. De winnaars zijn:

HD5 17+: René Bijmans/Maurice
Bolt; HD6 17+: Bart Hendriks/Peter Janssen; HD7 17+: Jeffrey Kooistra/Cor Wessels; HD8 17+: Arjan
Huibers/Frank Peters; HD7 40+:
Edwin Ariëns/Marcel Verwaayen;
HD6 40+: John Balvers/Mikolaj

Norek; HD8 40+: René Gietman/
Timo Janssen; DD8 17+: Berna
Janssen/Ingrid Sewalt; DD7 17+:
Suzanne Aalbers/Richelle van der
Vegt; DD6 17+: Kim Gerrits/Renate
Klaassen; DD8 40+: Els Frederiks/
Yvonne Sengers; DD7 40+: Maryvonne van Poeije/Marian de With;
GD4 17+: Milou Geutjes/Sander
Klaasen; GD5 17+: Sacha Visser/
Patrick Sewalt; GD6 17+: Evely
Schipper-Jacobs/Djordy Boessen;
GD7 17+: Daphne Balvers/John
Balvers; GD8 17+: Anjori Schelbergen/Berry Remmers; GD7 40+:
Amanda Boessen/Alex Boessen;
GD6 40+: Jelena Glazkova/Mustafa Sorkhabi; GD8 40+: Gerrie van
der Mark/Peter van der Mark

Vooraf leek MHC aan de bak te moeten tegen Nuth, dat de
vierde plaats bezette. Achteraf kon worden vastgesteld dat
de Limburgers geen partij waren voor de Wijchense hockeyers. Het werd 8-1. Lars Wortelboer (2), Daniel Duijzer,
Stijn Visser scoorden voor rust. Luca Faber, Sjors Reith (2)
en weer Daniel Duijzer deden dat erna.

Winst voor hockeydames
De Wijchense hockeysters reisden naar Apeldoorn om er
het laaggeplaatste Ares te bestrijden en keerden van die
missie terug met een 0-2 overwinning. Fientje Smits en Lisa
Schiltmans waren trefzeker; de MHC defensie capituleerde
ondanks veel strafcorners geen enkele keer.
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Uit de raad...
Geen horeca aan het Meer, wel ruimte voor pleintjes en banken

Na aanhoudend protest van inwoners
van Wijchenaren en het CDA tegen
bebouwing aan het Wijchens Meer
heeft de gemeenteraad het plan gewijzigd. Er komen geen gebouwtjes voor
horeca aan het Meer, maar de raad
maakt wel ruimte voor de ontwikkeling van twee pleintjes met bankjes.
Alle Wijchense partijen zijn tevreden
over dit resultaat. Desondanks stemde
oppositiepartij CDA als enige niet in
met dit amendement.
Met het schrappen van bebouwing en
horeca aan het Wijchens Meer denkt

de Wijchense politiek meer draagvlak
te creëren voor het bestemmingsplan
Tussen Kasteel en Wijchens Meer. ‘Iedereen is blij met dit compromis’, concludeert Peter Gatzen, fractievoorzitter PvdA, tijdens de raadsvergadering
in de theaterzaal van het Mozaïek die
wederom bijna helemaal vol zat met
belangstellenden.
Vredesplein
Ook het CDA dat samen met inwoners
wekenlang actie voerde tegen bebouwing aan het Wijchens Meer is goed
gestemd. Desondanks geeft deze oppo-

sitiepartij geen steun aan het amendement. Zij vindt dat de wijziging niet
ver genoeg gaat en dient daarom twee
eigen amendementen in. Jan Peters
Sengers, raadslid CDA, legt uit: ‘Het
Wijchens Meer is mooi zoals het is.
Er hoeft geen trekker te komen zoals
pleintjes en bankjes. Daarvoor moeten
ook weer waardevolle bomen verdwijnen en dat willen wij niet.’
Ook de bebouwing op het plein met het
vredesmonument is een heet hangijzer
voor het CDA. Ze vreest te veel verstening van het groene plein als daar een
gebouw komt met vier verdiepingen
en eventueel een terras. ‘Er blijft dan
niet veel groen over. Als de plannen
doorgaan op het vredesplein komen
wij als actiegroep terug’, kondigt
Peters Sengers aan.

van een struinpad langs het Wijchens
Meer, ook al gaat dat ten koste van
de natuur. Ook in het debat over de
Thermen Berendonck had u er geen
bezwaar tegen dat vierduizend vierkante meter aan natuurwaarde werd
opgeofferd. Dat vind ik wrang.’
Maar volgens Peters Sengers is het
‘cultuurhistorische meer’ van een heel
andere orde dan de Berendonck.

Struinpad
De andere partijen begrijpen niets van
de ‘koppigheid’ van het CDA. Twan
van Bronkhorst, fractievoorzitter
Kernachtig Wijchen, doet een appèl
op het CDA. ‘Als we bebouwing op
het vredesplein schrappen, is er geen
draagvlak meer bij de marktpartijen.’
Het CDA is niet consequent, vindt
Johan de Kievit, fractievoorzitter
Sociaal Wijchen. ‘Hij doet zich voor
als groene partij, maar alleen als het
uitkomt. U bent groot voorstander

Wethouder Geert Gerrits is blij
met het amendement van Kernachtig Wijchen, VVD, PvdA, Sociaal
Wijchen, D66 en Wijchen Lokaal,
omdat het voldoende ruimte en kansen
biedt om het Wijchens Meer bij het
centrum en het Kasteel te betrekken.
De motie van D66 over compensatie
van bomen die voor het project Tussen
Kasteel en Wijchens Meer eventueel
gekapt moeten worden, vindt wel
steun bij alle partijen.

gemeenten kampen. Daarnaast spelen
opdrogende inkomsten uit bouwgronden en bedrijventerrein Bijsterhuizen
een rol. Door de wisselende
rijksbijdragen kiest het college er
bewust voor om niet te snijden in de
voorzieningen door bijvoorbeeld het
zwembad te sluiten of te stoppen met
subsidies aan de bibliotheek. Ondanks
de verhoging van de lokale belastingen
blijft Wijchen een van de goedkoopste

gemeenten in de regio’, aldus wethouder Geert Gerrits.

Bomen
Ook Gatzen doet nog een vergeefse poging om het CDA op andere gedachten
te brengen. ‘U bent tevreden en zo ook
de inwoners, trek uw amendementen
in en ondersteun het onze zodat we
samen verder kunnen bouwen aan het
project Tussen Kasteel en Wijchens
Meer.’

Begroting 2020

Verhoging lokale belastingen is noodzakelijk
Om de Wijchense voorzieningen, zoals
het zwembad en de bibliotheek op
peil te houden, stelt het college van
burgemeester en wethouders voor om
de onroerendezaakbelasting (ozb) te
verhogen met 11,5 procent. Ook de afvalstoffenheffing stijgt per huishouden
met enkele tientjes. Dat staat in de
programmabegroting 2020 waarover
de gemeenteraad donderdag 7 november debatteert.

De lastenverhoging is noodzakelijk
om de begroting voor de komende
vier jaar sluitend te krijgen. Voor
de begroting van 2020 lukt dat niet
helemaal, want Wijchen blijft met een
tekort van 871.000 euro zitten.
Jeugdzorg
De grootste oorzaak van het tekort
op de begroting zijn de toenemende
kosten voor Jeugdzorg waarmee alle

Contact

Praat mee over arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid
Tijdens de gesprekstafel op donderdag
14 november gaat het over de beslisnota Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2020-2023. Het doel van dit
beleid is om meer mensen te laten participeren en uit te laten stromen naar
betaald werk. De gemeenteraad wil
graag weten wat inwoners vinden van
dit beleid en wil met hen in gesprek
hierover. Daarom is er een gesprekstafel over dit onderwerp waarbij zij de
gelegenheid krijgen om hun mening te
geven over deze beslisnota.

Raadspagina

Aanmelden
Wie aan het gesprek wil deelnemen,
kan zich aanmelden via griffie@
wijchen.nl of 088-4327203. Dat kan
tot woensdag 13 november 12.00 uur.
Toehoorders zijn ook welkom maar
nemen niet deel aan het gesprek. Zij
hoeven zich daarom niet vooraf aan te
melden.
De gesprekstafel in vergaderzaal 1.02
in Kasteel Wijchen begint om 19.00
uur en duurt tot 19.30 uur. De agenda
en de beslisnota Arbeidsmarkt- en re-

De raadsvergadering op donderdag
7 november begint om 16.00 uur en
vindt plaats in de raadszaal van het
Kasteel.

integratiebeleid 2020-2023 staan op
www.wijchen.nl
Commissievergadering
Aansluitend aan de gesprekstafel
begint om 19.45 uur de commissievergadering in de raadszaal van het Kasteel. Op de agenda staat onder andere
het Regionaal Beleidsplan 2020-2023
en Regionale Risicoprofiel 2020 van
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Raadspagina
Deze raadspagina is een initiatief van
de gemeenteraad om u te informeren
over actuele ontwikkelingen vanuit de
gemeenteraad. De journalist van de
raadspagina is freelancer en als zodanig
niet gelieerd aan de raad.
Postadres:
Postbus 9000, 6600 HA Wijchen
E-mail:
raadspagina@wijchen.nl
Meer informatie over de agenda’s van
de bijeenkomsten kijk op
www.wijchen.nl

6 november 2019
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Voorlichtingsavond kandidaat pleeggezinnen in kasteel

Kaarten voor
volgende week
woensdag nog
verkrijgbaar

Opa en oma maken voor
Thomas het verschil

Al 3000
stemmen voor
publieksprijs
Ondernemer
van het Jaar

Thomas Leijten is 18 jaar. Hij
zit in 5 Havo op het Maaswaal
College, doet aan het eind van
dit schooljaar examen en wil
daarna in Breda gamedesign
studeren. Of, als dat niet lukt,
design en ICT in Utrecht. Dan
zal Thomas zelfstandig gaan
wonen. Zijn oma heeft daar
nog wel haar bedenkingen
bij: omgaan met geld, opruimen… “Oma-zorgen” noemt
Thomas die. Zelf denkt hij dat
hij de zelfstandigheid wel aan
kan. Met dank aan oma, dat
wel, want oma, dat is ook
zijn pleegmoeder. En opa zijn
pleegvader.

Thomas woont in een pleeggezin;
een bijzonder gezin, omdat het
bij zijn grootouders is. Het is een
van de 25 huishouders in onze
gemeente waar kinderen die niet
door hun eigen ouders kunnen
worden opgevoed, worden opgevangen. Kinderen als Thomas, die
zo’n tijdelijk thuis nodig hebben
zijn er meer. Veel meer dan de 25
pleeggezinnen die er in onze gemeente nu al zijn. Daarom organiseert de gemeente, samen met de
gemeente Druten en met zorginstellingen entrea lindenhout en
Meervoormekaar een informatieavond over pleegzorg in het
kasteel.
Joke Leijten (58), Thomas’ oma annex pleegmoeder raadt iedereen
die daarvoor in aanmerking komt,
aan om zich daar te laten voorlichten. Haar man, Jan Leijten (62),
Thomas’ opa en pleegvader, voegt
daar aan toe, dat pleeggezinnen
ondersteund worden. Maayke
Wegman van entrea lindenhout
is hun pleegzorgbegeleider. Haar
raad en daad zijn soms nodig, erkent hij. “Pleegkinderen hebben
nog wel eens een rugzakje, een levensgeschiedenis”, zegt Maayke.
Thomas kwam twee jaar geleden,
hevig puberend, bij zijn opa en
oma in huis. Bij zijn eigen moeder en haar man ging het niet
meer. “Voor mij was in die tijd
alles onduidelijkheid”, zegt Thomas. Hij was 16 jaar, en wist niet
waar hij naar toe moest. Hij zou
bij een vriend gaan wonen, dacht
hij even. Of dat goed zou zijn
gegaan, daar heeft hij achteraf
gezien zijn twijfels over. Gelukkig
boden opa en oma onderdak. En
daar hebben ze geen spijt van, benadrukken ze beiden.
Thomas heeft een vorm van autisme en is transgender. Dat bemoeilijkte het thuiswonen. Hij
staat aan het begin van een transitieproces, waarover hij heel
open is. Zijn vrienden op school
noemen hem nu al Ellie, de naam
die hij straks, als het traject is voltooid, ook zal aannemen.
Naar het AMC, het Amsterdamse
ziekenhuis, waar Thomas voor de
intakegesprekken moet zijn, gaat
opa met hem mee. Thomas zegt
de steun van opa zeer op prijs te
stellen. En opa geeft aan onder
de indruk te zijn van de weg die
zijn kleinkind aflegt. Nee, zegt
Thomas, hij heeft daar in het AMC
nog geen enkele andere transgender gezien die samen met zijn
of haar opa kwam.

Volgende
week
woensdag
wordt bij EromesMarko bekend gemaakt wie er Wijchense Ondernemer van het Jaar
wordt. En welke ondernemer
de publieksprijs in de wacht
sleept.

Opmerkelijk is, dat voordat Thomas bij hen kwam wonen, Jan en
Joke Leijten (die naast Thomas
nog vier kleinzoons en een kleindochter hebben) al eens hadden
overwogen om zich als pleegouders aan te melden. Joke was ook
al opvangouder voor de kinderen
van een van de twee andere dochters die ze heeft en voor de twee
jongere broertjes van Thomas.
Een beetje improviseren gaat ze,
als dat nodig is, niet uit de weg: ze
was zelf 17 jaar toen haar eerste
kind geboren werd; Jan was toen

21 jaar… Als in het kader van de
Week van de Pleegzorg wethouder Titus Burgers ’s morgens om
9.30 uur bij de Leijtens op bezoek
komt, ligt Thomas nog op bed. Hij
heeft proefwerkweek en gisteravond is ie tot laat doorgegaan,
zegt oma-pleegmoeder vergoelijkend. Na twee keer roepen meldt
Thomas zich beneden. Het bezoek denkt dat met oma’s aanpak
van het opruim- en met-geld-omgaan probleem de 18 jarige ook
nog wel zijn voordeel zal doen.
Met zijn biologische vader, heeft

Thomas summier contact. En met
zijn moeder lopen de contacten
via oma. Opa en oma zijn Thomas’ ankers. “jullie maken voor
hem echt het verschil”, zegt wethouder Burgers vol bewondering.
De voorlichtings- annex informatieavond voor mensen die overwegen
pleegouder te worden is op maandag 18 november om 20.00 uur en
vind plaats in het kasteel.

Voor die laatste categorie, de
Publieksprijs, heeft de organisatie inmiddels al meer dan 3.000
voorkeuren ontvangen via www.
ondernemersawardswijchen.nl
Voor de titel Wijchense Ondernemer selecteerde de jury uit meer
dan 150 genomineerden een lijst
van vijf kanshebbers. Dat zijn:
Berko, CLS Led, hotel-restaurant
Hoogeerd, Moors Constructie en
Machinebouw in Bergharen en
Sportstudio Derks.
Wie aanwezig wil zijn op de feestavond volgende week woensdag
wanneer de winnaars bekend gemaakt worden, die kan zich aanmelden via
www.ondernemersawardswijchen.nl
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Doctor Sleep in bioscoop

16 en 17 november

Kleine
kunstmarkt in
oud gemeentekantoor
In het weekend van 16 en 17
november vindt er in het voormalig gemeentekantoor, het
Kunsthuis, een ‘Kleinkunstmarkt’ plaats. Op beide dagen
presenteren 27 kunstenaars uit
Wijchen en omgeving hun artistieke productie.

Aangenomen mag worden dat
deze dokter er niet in slaagt
de bioscoopgangers in slaap
te doen sukkelen. De film vertelt namelijk het verhaal van
Danny Torance, 40 jaar na zijn
angstaanjagende bezoek aan
het Overlook Hotel in The Shining…

Danny ontmoet Abra, een moedige tiener, die net als hij beschikt
over een krachtig wapen: het
licht. Ze hebben hun skills nodig
in een strijd op leven en dood
met Rose the Hat en haar volgers
van the True Knot. Zij denken onsterfelijkheid te kunnen bereiken
door het licht van onschuldigen

af te pakken. Danny Torrance
wordt gedwongen om zijn angsten onder ogen te komen, zijn
geesten uit het verleden te laten
ontwaken, want pas daarna kan
hij samen met Abra het kwaad bestrijden.

Het is niet alleen de bedoeling
om de kunstenaars een ‘wand’ te
bieden, de Kleinkunstmarkt biedt
kijkers de gelegenheid om een
exclusief cadeautje op de kop te
tikken. Toch ook een vorm van
lastenverlichting in de aanloop
van de december feestmaand. En
er is van alles: tassen, tekeningen,
sieraden, keramiek, schilderijen
en nog veel meer. Geïnteresseerden zijn welkom in het Kunsthuis
op beide dagen van 11.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.
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Wij feliciteren
11 jaar
Kom eten, check in op
facebook en maak kans op
een overnachting voor 2
incl. ontbijt!

Doe mee
en win!

op de
presentje en krijg 11% korting
Krijg een polaroid foto mee als
in november 2019
g
erda
dond
en
g
nsda
woe
rekening op dinsdag,

Kasteellaan 41A Wijchen • T: 024 64 173 84
info@verlangenwijchen.nl • www.verlangenwijchen.nl

Op maandag gesloten

Nieuweweg 236, Wijchen
Tel.: (024) 641 38 22

Lieve (O)ma Mien,
Zondag wordt je 70
jaar. Alvast gefeliciteerd. Liefs Jan - Brian, Ramona, Devin
& Keano - Remco,
Miranda, Britt &
Daan

Maat!
Gefeliciteerd 50 jaar
oud! Met oe
bruine bakkes
in de krant! Komend weekend
laten we van ons
horen! Emiel

Freek! Van harte
gefeliciteerd met
je 50e verjaardag!
Op naar de volgende 50! Kijk me
aan!! X Tim

Gratis “Wij feliciteren...” (max. 20 woorden + 1 felicitatie per
feesteling) kunnen tot vrijdagavond 20.00 uur worden aangeleverd
in een envelopje bij Plantage Boekhandel de Kleijn aan de
Burchtstraat of mail naar info@drukkerijdekleijn.nl
Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor felicitaties aan familie,
vrienden en kennissen die ouder zijn dan 12 jaar. Bijgesloten foto’s
kunnen na plaatsing worden afgehaald bij Drukkerij de Kleijn aan
de Nieuweweg 236. Foto’s worden niet retour gestuurd! De redactie
behoudt zich het recht voor om wensen te weigeren.

info@drukkerijdekleijn.nl
www.drukkerijdekleijn.nl

NIEUWE HUISSTĲL - BOEK UITGEVEN
ZAKELĲK DRUKWERK

Personeel

PAS JIJ
DEZE HELM?
UITVOERDER
GEZOCHT!

BOUWBEDRIJF
SLEENHOFF B.V.

BOUWBEDR
SLEENHOFF

NEEM CONTACT OP VOOR
ALLE INS & OUTS
NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE

T: 024 - 641 25 23

•

info@sleenhoffbouw.nl

sleenhoffbouw.nl
WIJCHEN
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14

99

KIPSTA
THERMOSHIRT

*OOK VOOR KINDEREN VOOR 12,99

FEESTELIJKE OPENING
6 NOVEMBER OM 12:00 UUR
ADRES
Grote Markt
6511 KA Nijmegen

Grote Markt

OPENINGSTIJDEN
Maandag
11:00 - 18:00 uur
Dinsdag
10:00 - 18:00 uur
Woensdag 10:00 - 18:00 uur
Donderdag 10:00 - 21:00 uur
Vrijdag
10:00 - 18:00 uur
Zaterdag
10:00 - 18:00 uur
Zondag
12:00 - 17:00 uur

OPEN
INGS
VAN DAG
12:00 AF
UUR
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Gemeentepagina
Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Nieuw ontmoetingscentrum voor senioren
in Villa Sterrebosch

t 088 432 70 00
gemeente@wijchen.nl

De gemeente huurt de komende twee jaar de Villa op dinsdag, woensdag en
donderdag en geeft de Villa op deze dagen in gebruik aan de Stichting Senioren Ontmoetings Centrum. Op deze dagen wordt de Villa een ontmoetingscentrum gerund door vrijwilligers.
Geen klassieke ouderensoos
In het ontmoetingscentrum gaan tal van activiteiten plaatsvinden onder het
motto van ontmoeten, informeren, ontspannen en leren. Denk aan yogacursussen, iets met ICT, een bierproeverij of een lezing over kunst. Ook gewoon
binnenlopen tussen 9.00 en 17.00 uur voor een kopje koffie of de krant lezen
kan in de Villa aan de Kasteellaan 7.

Elke week is er op donderdag een
politieke avond. De politieke avond
bestaat uit verschillende onderdelen:
gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen),
commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte
welkom.
Op www.wijchen.nl/vergaderingen
vindt u de agenda’s.

Officiële opening 7 november
Donderdag 7 november is de officiële feestelijke opening van het ontmoetingscentrum. Tussen 13.30 en 16.00 uur is er open inloop waar kleinkunstenaar Jo Toonen voor vermaak gaat zorgen. U bent van harte welkom!

De volgende publicaties staan op
www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u
eventueel bezwaar of beroep kunt
instellen. Via www.overheid.nl kunt u
aangeven dat u op de hoogte wilt blijven
van berichten over uw buurt. En u kunt
de app Over uw Buurt downloaden.
Heeft u geen internet? Dan kunt u
hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen
terecht. Of kijk op een computer in
de hal van het Huis van de gemeente.
De stukken kunt u inhoudelijk alleen
op afspraak inzien in het Huis van de
gemeente.

in een vuurwerkbewaarplaats
en verkoopplaats van Pets Place
Boerenbond Retrail B.V.).

Regeling Gratis VOG voor
vrijwilligersorganisaties
•

•
•
•

•

Verlengen
beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning

Europaplein 92, Wijchen
(brandveilig gebruik van restaurant
New York Pizza).

’t Slotje 58, Wijchen (plaatsen van
dakkapel).
Cornelis Drebbelstraat 2, Wijchen
(kappen van een boom).
Heumenseweg 298, Wijchen (tijdelijk
gebruik van een bijgebouw als woning
voor een periode van 8 mnd).
Leurseweg 10, Wijchen (restaureren
van westgevel van een gemeentelijk
monument (woonboerderij De Hagert).
Marktpromenade 30 PIN, Wijchen
(vervangen van een geldautomaat en
aanbrengen van handelsreclame).

•

•

Heumenseweg 83 A, Wijchen
(het legaliseren van bijgebouwen,
een mantelzorgwoning en
hondentrimsalon).
Spoorstraat – Touwslagersbaan,
Wijchen (het realiseren van 20
appartementen boven het winkelpand
Hema).

Gedrag toont een vrijwilliger aan dat
hij of zij in het verleden niets heeft
gedaan dat het vrijwilligerswerk in
de weg staat. Met het aanvragen van
VOG’s laat u zien dat u werk maakt
van veilig vrijwilligerswerk. Op de
website www.gratisvog.nl vindt u
meer informatie over de regeling.
voorwaarden om mee te doen. Ook

Besluiten/verordening

kunt u via deze website uw organisatie aanmelden.

Verleende
omgevingsvergunningen

•
•

•
•

Kruisbergseweg 46, Wijchen
(betreft een sprinklerinstallatie

verenigingen en kerken kunnen zich

Bijvoorbeeld over de procedure en de

•

•

Vrijwilligersorganisaties zoals sportaanmelden voor de Regeling Gratis

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen

Ontvangen gebruiksmelding

Besluit goedkeuring
uitgangspuntendocument
(reguliere procedure) ODRN

Kampbroek 5, Hernen (het aanleggen
van een zonnepark).

VOG. Met een Verklaring Omtrent

•

•

www.wijchen.nl

Vergaderingen en
bijeenkomsten

Dinsdag 29 oktober hebben wethouder Titus Burgers en Geert Sanders jr. de
huurovereenkomst voor Villa Sterrebosch ondertekend. Het volgende feestelijke moment nadert; de opening op donderdag 7 november.

Elsland 1801, Wijchen (bouw van
garage).
Houtzager 70, Wijchen (uitbreiden van
woning en bouwen van een berging met
overkapping).

Aanwijzingsbesluit toezichthouders
gemeente Wijchen, team IBO
Aanwijzingsbesluit toezichthouders
gemeente Wijchen, m.u.v. team IBO
Wijzigingsverordening Algemene
plaatselijke verordening 2019-1
(carbiedschieten)

www.wijchen.nl

week 45 - 2019

WEGWIJS (terug) LEZEN
www.weekblad-wegwijs.nl
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Geef Frans met een Kerstpakket de Kans bestaat 25 jaar

Engelen vieren jubileum met
‘’Wijchen Zingt Kerst”
Op 21 december aanstaande vindt op de Markt de eerste editie plaats van ‘Wijchen
Zingt Kerst’. Het is een variant
op Holland Zingt Kerst: community singing. In het Wijchens
geval gebeurt dat onder begeleiding van het Kerkeveld Orkest, met presentator Richard
Heijnen, met vocale ondersteuning door het koor Pur Sang,
met optredens door Twan Kersten en Kelly en met Leon Klaus
die het Wijchens Lied als afsluiting ten gehore brengt. En met
jou en met u als meezinger.
De organisatie is in handen
van de stichting ‘Geef Frans
met een Kerstpakket de kans’,
die zorgt voor tekstboekjes en
voor aankleding, al is die er
dan toch al, want ‘Geef Frans’
zamelt dan kerstpakketten in,
biedt hartigs en ander lekkers
aan, beheert de wensboom,
afijn, verricht de werkzaamheden die ze altijd al vlak voor
Kerst in het Centrum uitvoeren.
Al 25 jaar. Dat jubileum is ook
de aanleiding voor het organiseren van ‘Wijchen Zingt
Kerst’. “We wilden iets terugdoen voor de Wijchenaren die
ons al 25 jaar steunen”, aldus
Rob Netten, de enige die 25
jaar geleden ook bij de start
betrokken was…

Rob Netten was toen, we hebben
het over 1994, directeur van het
Wijchense Amrobank filiaal in
de Burchtstraat. Met zijn buren,
opticien Wim Hoose en modeondernemer John Cornelissen
stelde hij vast dat er meer reuring
in de Burchtstraat moest komen.
Rob was destijds ook voorzitter
van de Centrumondernemers.
John Cornelissen bedacht dat zijn
moeder lekkere riefkuukskes kon
bakken, en alhoewel Rob destijds
niet wist wat dat waren, was het
bakken van die hartige lekkernijen het eerste verdienmodel voor
het goede doel: de Wijchenaren
die het wat minder hadden.
Het vinden van die minderbedeelden, dat was, herinnert Rob
Netten zich, destijds ook nog iets.
Ook toen al waren er privacyregels. Van de sociale dienst kregen
we geen adressen, maar toenmalig pastor Frans Verheijen maakte
zijn eigen regels. Hij had een lijst
van mensen die door de kerk
werden geholpen. Daar vouwde
hij de namen van om, zodat wij
alleen de reden waarom die mensen werden geholpen nog konden lezen: ontslag of scheiding of
verslaving of ziekte, stond er dan.
Zo wisten wij toch dat de kerstpakketten die wij inzamelden
goed terecht kwamen.
Wij. Want na John Cornelissen,
Wim Hoose en riefkuukskesbeslagmaker Gerrit Fluit kreeg Rob
steun van anderen. Frans’ Kerstengelen werden die genoemd.
De inmiddels overleden Bep
Stevens en ook Huub Nikkelen
maakten daar jarenlang deel van
uit. Bert Oosterveer, volgde in
2011 de begin dit jaar overleden
Frans Verheijen op als aartsengel.
Dat was ook het jaar dat het vrijwilligers- annex vriendenclubje

Wat is
er te
doen
Liederentafel met
Ben Willems in
Alverna
Aanstaande vrijdag 8 november,
is er in het Alvernees dorpshuis
De Oase een liederentafel. In de
pauzes draagt Ben Willems voor
uit zijn pas verschenen gedichtenbundel.

Postzegelruilbeurs
Noorderlicht

V.l.n.r.: Piet Hendriks, Bert Oosterveer, Rob Netten en Sjaak Jansen. Jacques van Os ontbreekt op de foto
een officiële stichting werd. Sjaak
Jansen, Piet Hendriks, Jacques
van Os meldden zich bij het hemels gezelschap. Die inzet was
nodig, want Riefkuukskes bakken
was al snel niet de enige activiteit.
Met de organisatie van het eerste
Candlelight festijn, de voorloper
van het huidige Kerstsprookjesfestijn, lieten de Engelen zich ook
in.
Inmiddels zijn er vier organisaties
die kerstpakketten inzamelen om
er de Wijchense armen mee te
ondersteunen. Mede op initiatief
van de Engelen is er overleg, om
te bezien of er wat efficiënter gewerkt kan worden. Zelf hebben
de Engelen de wensboom op de
Marktplein geïntroduceerd. Eigenlijk is dat ook een herinnering
aan de eigen ontstaansgeschiedenis. Destijds stond er al een kerstboom op de Markt. Een jongetje

waarvan de vader was overleden
hing daar eens, zomaar, op eigen initiatief, een briefje in. Daar
stond op dat hij ook de kerstpakketten miste, waarmee zijn vader
voor Kerst altijd thuis kwam. “Zo
zijn wij toen op het idee gekomen”.
Er werd samenwerking met de
Voedselbank gezocht; de Kerstengelen zetten zich ook buiten
hun acties voor deze instantie in.
Soamen op ‘n Benkske, de club
die vooral eenzame oudere mensen uit hun isolement probeert
te halen, is ook een spin-of van
‘Geef Frans met een Kerstpakket
de kans’. Op de voorbije vijfentwintig jaar kan tevreden worden
teruggeblikt. Maar de toekomst?
Rob Netten laat weten dat hij
merkt dat anders dan de hemelse
collega’s de Wijchense engelen
niet eeuwig houdbaar zijn. “Vroe-

ger deed ik het erbij, nu voelt het
soms als een dagtaak. Maar het
probleem is: we vormen een goeie
hechte en gezellige club. Het gevolg daarvan is, dat we nooit aan
onze opvolging hebben gedacht.
We hebben dik 25 vrijwilligers,
maar er heeft nooit iemand de
vinger opgestoken: mag ik mee
organiseren? Misschien zou het
iets zijn voor een scoutingclub;
wat mij betreft houden die ook
een deel van de opbrengst voor
zichzelf. Alles is groter geworden.
Als ik zo terugkijk op die 25 jaar,
dan denk ik: ja, we hebben ons
toch ook heel wat op de hals gehaald. Misschien is ‘Wijchen Zingt
Kerst’ ook wel voor herhaling vatbaar; dat zou best leuk zijn. Maar
daarvan zeggen we dan wel meteen: dat moeten anderen dan van
ons overnemen”.

Burgemeester heropent
Europaplein
Eindelijk is het Europaplein
gereed, eindelijk kan het winkelend publiek onbelemmerd
door rode linten en hekken
de weg tussen parkeerplaats
en winkelentree afleggen. Eindelijk geen zand meer aan de
schoenen. Eindelijk…. Feest.

Komende zaterdag om 10.00 uur
komt burgemeester Hans Verheijen naar het Europaplein om het
winkelplein dat tevens toegang is
tot de Marktpromenade en waaraan een half jaar is gewerkt, officieel te heropenen. Daarna zorgen
de ondernemers ervoor dat de
feestelijke stemming erin blijft
met een feestelijke markt, een loterij, diverse kinderactiviteiten en
kortingen bij diverse zaken.

Zondag 10 november van 10.00
tot 13.00 uur organiseert Postzegelvereniging Wijchen een ruilbeurs in het Noorderlicht (ingang
Roerdompstraat). De toegang is
gratis.

HetWerktcafe in
kasteel
Dinsdag 12 november van 10.00
tot 12.00 uur vindt er op de eerste etage van het kasteel een bijeenkomst plaats voor mensen
op zoek naar (ander) werk. Deze
ochtend geeft loopbaancoach
Pascale van Lubeek-de Nier tips
over het schrijven van een goede
sollicitatiebrief en adviseert ze
over wat je doet als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Vrij! Wijchen
Herdenkt 40-45
Nog tot en met 30 augustus 2020
is in kasteel en/of koetshuis de
tentoonstelling Vrij! Over Wijchen tijdens de Tweede Wereldoorlog te zien. Meer informatie:
www.museumwijchen.nl

Themabijeenkomst
duurzame
energieopwekking
Woensdag 27 november van 20.00
tot 22.00 uur organiseren de Beuningse en Wijchense afdelingen
van de PvdA in de raadszaal van
het kasteel een themabijeenkomst over duurzame energieopwekking. Sprekers zijn Pim
de Ridder (Windpower), Frans
Bruning (Statenlid Groen Links)
en Jaap Schoenmaker (Energie
coöperatie Leur). De toegang is
gratis.

Expositie Hendrik
Valk in kasteel
Hernen
Zaterdag 9 en zondag 10 november, beide dagen van 12.00 tot
16.00 uur vindt er in kasteel Hernen een verkoopexpositie plaats
van werk van Hendrik Valk. Meer
informatie: www.hendrikvalk.nl
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Open dag op 16 november in De Meshallen

Vervolg pagina 1

Uitbreiding en vernieuwing
EromesMarko voltooid

De Meshallen zijn terug in
Wijchen. De wat vervallen accommodatie aan het spoor
waar tot aan het eind van de
vorige eeuw een grote variëteit aan Wijchense welzijnsorganisaties was gehuisvest (van
wijkvereniging en jongerendisco tot EHBO, carnavalsvereniging en nog veel meer) heeft
aan de Nieuweweg, in de volledig vernieuwde en uitgebreide bedrijfsruimte van EromesMarko een opvolger gekregen.
Behalve de naam(gever) delen
beide Meshallen ook een stuk
geschiedenis.

De Meshallen aan het spoor waren de derde productielocatie
voor de schoolmiddelen en -meubelen van Gomarius Mes en zijn
opvolgers/zonen. Er werd gestart
achter de toenmalige school op
de hoek Kasteellaan/Sterrebosweg. Het huidige Zaal Sterrebosch
was de tweede werkplaats. En
de huidige locatie aan de Nieuweweg die werd betroken toen
de Meshallen aan het spoor een
sociaal-cultureel-educatieve bestemming kreeg, is dus de vierde
vestigingsplaats voor het bedrijf
dat met onderwijsbenodigdheden begon en daar nog steeds
actief in is. Alleen wel anders dan
vroeger.
De bedrijfsruimte waarin het 111
jaar jonge EromesMarko (110 medewerkers) is gehuisvest werd
vanaf vorig jaar vrijwel helemaal
vernieuwd. Van buiten en van binnen. De verfraaiing aan de buitenkant is voor iedere passant van de
Nieuweweg zichtbaar. Binnen tonen Stefanie Beekers en Wim van
Schie ons de enorme productieruimten, de ontwerpafdeling, administratie, verkoop en vergaderfaciliteiten. En… de Meshallen.
Dat is een ruimte waar onderwijs
gerelateerde organisaties elkaar
kunnen ontmoeten, inspireren,
waar ze kunnen netwerken, overleggen en trainen. Waar de onderwijsmensen zich op de hoogte
kunnen stellen van alle innovaties
die bij EromesMarko worden bedacht en uitgevoerd, en waar ze
omgekeerd hun verlangens voor
de verbeteringen van onderwijsmiddelen kunnen ventileren.
Wie wil zien hoe onderwijs ook
kan worden gegeven of genoten,
fysiek of virtueel, die kan zich in
De Meshallen overgeven aan heel
veel indrukken en soms ook aan
de eigen verbazing.

Maar ook alle niet onderwijzende Wijchenaren die geïnteresseerd zijn in het voor Wijchen
zo belangrijke bedrijf, kunnen
De Meshallen komen bezichtigen. Volgende week zaterdag, 16
november van 10.00 tot 16.00 uur
kan iedereen komen zien hoe de
modernste onderwijsmiddelen

worden bedacht, gemaakt en geleverd. En men kan in grand café
Mes in De Meshallen terecht voor
een kopje koffie, iets lekkers en
de levensbeschrijving van de onderwijzer die ooit ruziemaakte
met de burgemeester over kerkklokgelui; die landelijke bekendheid verwierf met zijn schrijverij;

en wiens naam nog steeds deel
uitmaakt van het modernste onderwijsmiddelen producerende
bedrijf van Nederland: EromesMarko.

Halloweenhuizen

Het Angelsaksisch griezelen, dat
de laatste jaren het katholieke Allerheiligen/Allerzielen een beetje
beconcurreert, bedient zich niet alleen van burgerinitiatieven zoals in
Abersland, ook gewone woningen
dragen het lekker-luguber doen uit.
In Balgoy zagen we een huis waarvan het erf plaats bood aan een ver-

ongelukte man, een enorm spinnenweb, spookjes, een geraamte dat uit
de grond aan het komen was en nog
veel meer verschrikkelijks. Maar ja,
de mensen die daar wonen komen
uit Amerika, lieten we ons uitleggen. In De Flier gaat het, dat weten we tamelijk zeker, om geboren
Wijchenaren (en een Nijmeegse)

die hun woning high tech transformeerden in een filmset voor een
horror-release. Wat we ervan begrepen hebben is dat de ‘bangmakerij’ met een knipoog juist bedoeld
is om angst te bezweren. Afijn, u
mag zelf kiezen hoe u november
ingaat: herdenkend, spiritueel, griezelend of schouderophalend.

Vorderen van
uitkeringen niet
eenvoudig
Al die informatie moet ertoe leiden dat het niet opgeven van
samenwonen, zwart werken, verhullen van vermogen, het opgeven van een vals woonadres of
een valse identiteit, achterhaald
kunnen worden. Want dat zijn de
meest voorkomende manieren
waarop fraudeurs aan onrechtmatige uitkeringen proberen te
komen.
Maar goed, het IBO kan dan wel
aantonen dat 3 ton ten onrechte
is uitgekeerd, daarmee heb je ze
nog niet terug. Over 2018 slaagde
men er door tussenkomst van het
IBO in om ‘slechts’ 58.000 euro terug te vorderen. Een bedrag van
50.000 euro aan ten onrechte ontvangen uitkeringsgelden werd in
een keer teruggestort, nadat het
IBO beslag had weten te leggen
op onroerend goed in het buitenland. En er werd ook een uitkeringsgerechtigde op het vliegveld
aangehouden. Die had 8.000 contant geld op zak; daar stond een
fraudevordering van minstens
eenzelfde bedrag tegenover.
Andere ten onrechte ontvangen
uitkeringsgelden blijken lastiger
te innen. Uit het jaarverslag van
de IBO kan een opzienbarende
bloemlezing worden samengesteld. Zo was er een uitkeringsgerechtigde die niet opgaf dat hij
sinds 2003 de rekening van zijn
zieke vader beheerde en daarvan
in de loop der tijd 8000 euro naar
zichzelf overmaakte.
Een gescheiden man ontving
sinds 2010 een uitkering. Hij erkende een vriendin te hebben,
maar woonde niet samen, zei hij.
Dat deed hij, sinds 2015, toen hun
gezamenlijk kind werd geboren,
wel, toonde het IBO aan, en dus
mag hij 40.000 euro retourneren.
Een echtpaar met een bijstandsuitkering dat neveninkomsten
verzweeg kreeg een vordering
van 6000 euro van het IBO. Een
vrouw, ook in de bijstand, verzweeg zowel inkomsten afkomstig van haar vorige partner als het
feit dat ze met een nieuwe partner samenwoonde. Een vordering
van 44.000 euro is haar deel.
Maar er zijn ook fraudeurs die
in een hogere divisie uitkomen;
die de FIOD achter zich aan hebben. Een man, die een bijstandsuitkering genoot, wordt verdacht
van witwaspraktijken, die aan het
licht kwamen doordat zijn bankafschriften een groot aantal forse
stortingen toonden. De benadeelde betrokken gemeente (het
IBO vermeldt niet welke van de
deelnemende gemeenten dat is)
vordert nu 13.000 euro, maar is,
gezien de FIOD-bemoeienis, niet
de enige crediteur, en bovendien
moet de man eerst maar eens
achterhaald worden: hij is met de
noorderzon vertrokken, aldus het
IBO.

WEGWIJS
(terug) LEZEN
weekblad-wegwijs.nl
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Behoud Wijchens Meer!

Het is gelukt! Geen bebouwing
Wijchens Meer. Iedereen bedankt!
Inge Flaton
Flaton
Psychosociaal Therapeut

Geef uw stoel
of bank een
2e leven

Therapie & Coaching

EMDR
EMDR

Wat is er te doen

Trauma · Stress · Burn-out · Rouw · Angst

Trauma
· Stress
· Burn-out
· Rouw · Angst
Paniek
· Fobie
· Depressie
· Zelfvertrouwen
Paniek · Fobie · Depressie · Zelfvertrouwen

www.IFTC.nl
www.IFTC.nl
JE KUNT SNEL TERECHT

vergoeding
mogelijkuit
uitde
deaanvullende
aanvullendeverzekering
verzekering
vergoeding mogelijk

Hatertseweg 469
6533 GH Nijmegen
024 - 356 47 55

WILD MENU

Samen wild!

V R I J DAG 2 9 N O V E M B E R 2 0 1 9

5-GANGEN WILDMENU € 38.50
4-GANGEN WILDMENU € 35.00

Reserveren kan via 06-48085501 | www.restaurantsamen.nl

Lezing ouder van
vermoord kind in
bieb

Liedjes van
Verlangen in
De Schakel

Donderdag 7 november om 20.00
uur vertelt Rien Verbiest over het
boek dat hij schreef naar aanleiding van de moord op zijn zoon.
Bijwonen van de lezing is gratis.
Aanmelden:
www.bibliotheekwijchen.nl/schaduw

Donderdag 31 oktober om 20.00
uur verzorgt pastor Ad Boogaard
een presentatie over liedteksten
en gedichten met als thema
‘heimwee’ en ‘verlangen’ in De
Schakel. De toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Expo Tonny
Faessen in
Kunsthuis
Tot en met 10 november kan op
vrijdag-zaterdag-zondag van 12.00
tot 17.00 uur in het Kunsthuis
(voormalig
gemeentekantoor)
kennis genomen worden van de
schilderijen van Tonny Faessen.

Lezing over
Van Gogh in
’t Achterom
Op 6 november om 20.00 uur verzorgt Lisette Leblanc een lezing
over Vincent van Gogh in ’t Achterom. Ze belicht de expositie die
in het Noord Brabants Museum
te zien is. . De toegang tot deze
lezing bedraagt 10 euro per persoon.

Kinderbingo Zuid
Woensdag 13 november van 15.00
tot 16.30 uur is er bingo in wijkcentrum Zuid voor kinderen t/m
groep 8. Een bingokaart kost 3
euro.

WEGWIJS
(terug) LEZEN
weekblad-wegwijs.nl
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“Boek bewijst bestaansrecht
Animi Vivere”

Wat is
er te
doen
Lezing over
bekenden van
Van Gogh

Tweeëneenhalf jaar geleden
startte Loesan Peters – van
Duifhuizen
het
Odensehuis
voor jong-dementerenden Animi Vivere aan de Herenstraat.
Het eerste Odensehuis van Nederland. Dus paste het niet in
bestaande (financiering)structuren en bleef de voorziening
ondanks enkele invloedrijke
ambassadeurs
(waaronder
burgemeester Verheijen) een
bedreigde status behouden.
Maar daar werd vorige week
iets aan gedaan…

ZZG-directeur Hans Vos (ook
ambassadeur) en Gert Reberger
boden vorige week woensdag in
de Herenstraat een eerste exem-

plaar aan van hun boek over het
Heumens Alzheimer Café en het
Wijchens Odensehuis, een uitgave vol ‘munitie’ waarmee beleidsmakers en zorgverzekeraars
bestookt kunnen worden. Burgerinitiatieven zoals, het Odensehuis, betogen de auteurs, zijn juist
veel goedkoper en effectiever, en
ze staven dat met veel reken en

redeneerwerk. Wethouder Titus
Burgers, de aangesproken en toegesproken partij, betoonde zich
onder de indruk. En Loesan zelf
maakte bekend dat Animi Vivere
ondanks het ontbreken van structurele steun toch uitbreidt naar
het Kompas in ’t Meander. Auteur
Hans Vos (die daar Loesans gastheer is) vergeleek Animi Vivere

met De Hagert en ’t Hospice: ook
projecten die voort zijn gekomen
uit burgerinitiatief en nu ingebed
zijn. Het boek moet daar aan bijdragen.

Film ‘Maudie’ in
De Schakel
Op 14 november om 19.30 uur
wordt in De Schakel de film Maudie vertoond. De film gaat over
het leven van de schilder Maud
Lewis. De toegang is gratis, een
vrijwilige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Bach-cantate in
Nijmegen

Oude en jonge jongeren welkom op 27 maart

Reünie Jongerenkoor Alverna
De Hernense
‘winst’ van het
zonnepark

Zondag 10 november om 19.30
uur wordt in de Petruskerk aan de
Nijmeegse Schependomlaan de
Bach-cantate BWV 93 opgevoerd
door koor, solisten en orkest. De
toegang is gratis.

Somalische
gerechten
Vluchtelingenwerk
Vrijdag 22 november organiseert
Vluchtelingenwerk Wijchen een
bijeenkomst in het Kookcollege
aan de Edisonstraat 1B. Samen koken vanaf 13.00 uur, eten om 16.00
uur. De kosten bedragen 3 euro.
Aanmelden kan tot 15 november
via wijchen@vwon.nl

Omwonenden die tegen de
komst van het zonnepark in
Hernen ageerden, hebben die
oorlog verloren, maar desondanks wel enkele slagen gewonnen. Een hogere wal met
permanent groen om het terrein bijvoorbeeld. En ook heeft
initiatiefnemer Zonel zich verplicht tot enige tegenprestaties.

Heel indrukwekkend zijn die overigens niet, maar de ‘realisatieovereenkomst’ vermeldt wel, dat
Zonel 3000 euro per jaar doneert
aan een door Hernense burgers
te besturen fonds. Daarmee zouden maatschappelijke doelen ondersteund moeten worden. Zonel
verplicht zich bovendien om de
nieuwe of vernieuwde Mijlpaal
uit te rusten met een installatie
van 150 zonnepanelen (er staat
maximaal 150 zonnepanelen, en
dat zouden er dan dus ook nul
kunnen zijn, maar dat zal wel
niet bedoeld worden) en een EV
laadpaal. Het eigendom en de opbrengsten van die installatie worden eigendom van De Mijlpaal. En
de derde ‘gunst’ die Herrenaren
ten deel valt, is dat zij in de gelegenheid worden gesteld om middels de aanschaf van obligaties te
investeren in zonne-energie…

Op 6 november om 20.00 uur
verzorgt Lisette Leblanc in ’t Achterom een lezing over Vincent
van Gogh, en dan met name over
diens familie, vrienden en modellen. De lezing wordt gehouden in
het kader van de expo over Van
Goghs intimi die momenteel in
het Noordbrabants Museum te
zien is.. De entree tot de lezing
bedraagt 10 euro.

Bijeenkomst
gescheiden
moeders
Op 13 en 27 november van 9.30
tot 11.30 uur zijn er in ’t Mozaiek
bijeenkomsten voor moeders die
gescheiden zijn. Voor meer info
mail naar: a.deboer@meervoormekaar.nl

Bingo ouderen
Balgoy

Het gezelschap op de foto bestond 50 jaar geleden, zoals u
ziet, uit jongeren. Ze luisterden
destijds de H. Missen op in de
Alvernese Sint Jozefparochie.
Nu, een halve eeuw later, willen de muzikale kerkgangers
van toen een reünie organiseren voor leden van het gezelschap dat zich nog steeds ‘jongerenkoor Alverna’ noemt.

Leuk om elkaar weer eens te zien,
vermeldt een wervende flyer. Het
zal soms ook schrikken zijn, voorspellen wij. De zangvereniging
kan zich weliswaar nog steeds
‘jongerenkoor’ noemen, de eerste koorleden zijn inmiddels de
60 gepasseerd… Gezellig zal het
op vrijdag 27 maart, als de reünie
plaatsvindt, wel zijn. Iedereen die
sinds de oprichting in 1969 op

een of andere manier bij het Jongerenkoor betrokken is geweest,
is dan welkom. De jongeren (ook
die van gevorderde leeftijd) worden verzocht om van hun interesse blijk te geven middels een
mailtje naar reuniejongerenkooralverna@gmail.com En ook om
anderen te benaderen die ooit tot
de jongerenkoorleden gerekend
konden worden.

Dinsdagmiddag 12 november om
14.00 uur vindt er in ’t Ballegoyke
een bingo plaats. De zaal is open
om 13.15 uur , de organisatie is in
handen van de werkgroep Ouderen en iedereen is welkom.

Rikken in
De Oase
Elke eerste en derde vrijdag van
de maand vanaf 20.00 uur is er
rikken in het Alvernees dorpshuis
De Oase. Iedereen is welkom.
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TuinColumn

TuinTeacher Lepona Tuinarrangeurs

HENNY VAN LENT-POLMAN
Trots op elk project, betrokken
en kritisch tot elk detail klopt
M o o i e , g e zo n d
tu in e n z ijn a m
w e a a n b lijv e n
s ta a n v o o r w a
v in d e n : tu in p r
h e t o o g o p d e
G e lu k k ig is e e
a f e n v r a a g t ie
g r o o t o f k le in ,
m a n ie r d e a a n

Per 24 januari 2020 wijzigen de namen van Bijmans Assurantiën en
VIB Rob van Horssen in Heilbron. Wennen? Nee joh, medewerkers,
service en dienstverlening blijven op hetzelfde hoge niveau. Wij gaan
vrolijk op dezelfde voet verder!

HEILBRON
zéker weten, zéker leven.

VERZEKERINGEN | PENSIOENEN | HYPOTHEKEN | ... EN MEER
Per 24 januari wordt ons nieuwe adres:
Heilbron Wijchen Kasteellaan 30, Wijchen | t (024) 64 95 000 | www.heilbron.nl

Ongewild urineverlies? Moeilijke
stoelgang? Pijn bij het vrijen?
De bekkenfysiotherapeut helpt.

SLOOPWERKEN - METAALHANDEL
Durft u niet op visite, omdat u uw ontlasting niet kunt
ophouden? Kunt u niet lekker sporten omdat u ongewild urine verliest? Of bent u zwanger en hebt u pijn
in de lage rug of het bekken? De bekkenfysiotherapeut van Fysio Fit Wijchen behandelt klachten in de
buik, de lage rug, en rondom het bekken. Bij mannen,
vrouwen én kinderen.
Bekkenfysiotherapie en ZwangerFit
De bekkenfysiotherapeut helpt u om controle te
krijgen over uw bekkenbodemspieren. Zo kan bekkenfysiotherapie uitkomst bieden bij problemen met
plassen of ontlasten. En bij terugkerende urineweginfecties, lage rugklachten of pijn in de onderbuik.
Bent u zwanger en heeft u bekkenklachten? Of wilt u
deze juist voorkomen? Volg dan de cursus ZwangerFit. Hiermee blijven uw conditie en spierkracht tijdens
én na de zwangerschap op niveau.

Inkoop diverse metalen
Particulier ophaaldienst
Gratis plaatsen van containers
Koelkasten - Vriezers - Tv’s
worden niet aangenomen

Open ma. - vrij. 08.00 - 18.00
zat. 08.00 - 14.00
Celsiusstraat 4A Wijchen
T 06 13 07 61 88 - bgg 06 27 82 54 61
E jcsloopwerken@gmail.com

Meer weten?
Kijk op www.fysiofitwijchen.nl of maak een afspraak
met Astrid Alkemade(024 - 642 06 97). Een verwijzing
van huisarts of specialist is niet nodig.

Bedrijvencentrum De Kraanvogel
Zomertaling 131-1
6601 DW Wijchen
T (024) 641 46 95
F (024) 641 96 09
E info@peters-verzekeringen.nl
I www.peters-verzekeringen.nl

V E R Z E K E R I N G E N
DESKUNDIGE DIENSTVERLENING MET EEN PERSOONLIJK KARAKTER

e g ro e n e
b itie s w a
w e rk e n .
t w ij b e la
o je c te n m
to e k o m s
n tu in n o
d e r p r o je
o p zi j n e
d a c h t.

a r
Z e
n g r ijk
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t.
o it
c t,
ig e n

H e t tu in p r o je c t
Iedere tuin is een project op
zichzelf of het nu gaat over:
• de aanleg van je tuin
• het rangschikken van
de beplanting
• onderhouden van de tuin
• het structureren en/of
herinrichten van de tuin
Bij ieder tuinproject gaat
het om het creëren van
mogelijkheden én harmonie
zodat je jouw tuindromen kunt
realiseren. Een tuinontwerper
kan je daarbij helpen, maar
ook zelf kun je veel ideeën
uitwerken en tot leven
brengen in je tuin.
Ee n b e s t a a n d e t u i n m e t a l s
u i t g a n g s p u n t d e v e r zo r g i n g
Je tuin is al helemaal af of
gedeeltelijk ingericht, maar
toch roept de totale verzorging
van de tuin ieder jaar weer
vragen op. Dit is ook niet zo
vreemd, omdat geen enkel
tuinjaar er hetzelfde uitziet.
We hebben d e n a t u u r n u
e e n m a a l a l s b a s i s . Deze
is onvoorspelbaar en heeft
veel invloed op onze groene
omgeving. De vraag naar
persoonlijke tuinbegeleiding
is dan ook begrijpelijk. We
hebben een verplichting naar
de natuur, willen onze planten
en bomen beschermen, we
willen tuinieren met comfort
en het goed doen. Hoe? A l s
Tu i n Te a c h e r l e e r i k j e g r a a g
tu in ie r e n in je e ig e n tu in .
Wat houdt dit in?
B e tr o k k e n b ij jo u w v r a g e n
Iedereen heeft zijn eigen
tuinvragen, belevingen en
ideeën over zijn of haar tuin.
Het is aan mij om hier als
deskundige en betrokken
tuinadviseur een antwoord
op te geven. Een antwoord
waar je wat aan hebt, ook
als is dit niet altijd hetgeen
je misschien wilt horen. H o e
zi e t m i j n Tu i n Te a c h e r u u r
e r u it v o o r d e c o n s u m e n t?
Als eerste kijk ik naar de
hele tuin. Daar begin ik direct
mee bij de voordeur, planten
laten mij namelijk zien wat er
aan de hand is. Is het blad
anders, verschilt de takgroei
van een normale groei, is de
snoeiwijze eerder niet juist

uitgevoerd, zijn er woekerende
planten (voor de klanten
vaak minder bekend) d i e i n
to o m g e h o u d e n m o e te n
w o r d e n , constateer ik ziektes
of ongedierte, maar ook
het niet of slecht groeiende
gazon, de bodemgesteldheid
en het eventueel anders
inrichten of herinrichten van
de tuin neem ik mee in mijn
adviezen. Mijn ervaring is dat
met veelal kleine structurele
veranderingen en het gebruik
van andere producten, je tuin
er veel beter en gezonder uit
gaat zien. K u n n e n w e d a n
m e te e n a lle s o p lo s s e n ?
Nee, de natuur heeft geen
kant-en-klare oplossingen uit
een potje, maar waar mijn
expertise je verder mee kan
brengen is:
1 . le r e n h o e je o p e e n
n a t u u r l i j k e w i j ze een
gezonde tuin kunt creëren
2 . w e lk e p la n te n e n b o m e n
h e t m e e s t g e s c h i k t zijn
voor jouw tuin
3 . h o e w e ja a r r o n d e e n
e v e n w ic h tig e g r o e n e e n
b lo e ie n d e tu in k r ijg e n
4 . h o e d e b o d e m g e s te ld h e id is in jo u w tu in
5 . o p w e l k e zi e k t e s o f
o n g e d i e r t e w e ze k e r
a l e r t m o e t e n zi j n .
Door dit in kaart te brengen en
te noteren in ons Tuinschrift,
komen we op dat tuinniveau
welke jij als klant graag ziet en
waar ik als plantendeskundige
en natuurbeschermer erg blij
mee ben.
K r itis c h to t ie d e r d e ta il
Mijn doel is om ie d e r e e n
g e zo n d t e l e r e n t u i n i e r e n
zodat dit een toevoeging
is voor een groenere
leefomgeving. Maar met oog
voor detail, want er zijn zoveel
mooie, voor de consument
nog onbekende, planten,
natuurlijke middelen en
innovatieve ontwikkelingen die
ons daarbij helpen. Dit mag
niet in e e n Tu i n d o o s m e t
g e h e i m e n blijven zitten.
M a a k v a n tu in ie r e n e e n s p o r t!

leef positief
en natuurlijk
Houtsestraat 30 | 6613 AC Balgoij
www.lepona.nl | 024 - 642 38 37
Wo t/m vr 09.00-17.30u. Za 08.30-17.00 u
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Wat is er te doen
Rondleiding expo
Vrij! In kasteel
Zaterdag 16 november om 14.00
uur verzorgen vrijwilligers rondleidingen door de expositie in het
Museumkasteel die is gewijd aan
Wijchen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding. Meer
info: www.museumwijchen.nl

Op 15 en 16 november, we
hebben het over vrijdag en
zaterdag, presenteert het Mozaïektheater een GTST-acteur
met een cabaretprogramma,
en een zangeres die zingt over
alleen zijn, maar dat graag in
gezelschap van u doet. Voor
beide uitgaansmogelijkheden
zijn nog kaarten verkrijgbaar
via www.mozaiekwijchen.nl

Vlooienmarkt in
Olympic
Zondag 17 november van 10.00 tot
17.00 uur is er in Olympic aan de
Nieuweweg een grote vlooienmarkt die in het teken staat van
de naderende feestmaand: cadeautjes, kerstartikelen, maar ook
de ‘gewone’ handelsvoorraad als
apparatuur, boeken, speelgoed,
kleding en nog veel meer. De entree bedraagt 4 euro.

Zondagochtendwandeling
Bergharen
Zondag 17 november om 10.00
uur start er vanaf de parkeerplaats
aan de Hoekgraaf 13 in Bergharen
een 2 uur durende wandeling
door de bossen op de stuifduinen. Deelname kost 5 euro. Reserveren is noodzakelijk via www.
glk.nl/activiteiten

Repaircafe
De Zandloper
Bergharen
Woensdag 13 november van 9.30
tot 12.00 uur is er een repaircafe
in De Zandloper in Bergharen. Er
is deskundigheid op het gebied
van kleding, huishoudelijke apparaten en computers.

Humor van
Guido Spek en
muziek van
Leonie Meijer
in Mozaïek

Guido Spek

Zie: Zondagochtendwandeling Bergharen

Vliegtuigmuseum
geopend

Expositie Bakhuis Lezing over Iran,
Leur
Irak en Armenië

Zondag 10 november van 11.00
tot 16.00 uur is vliegtuigmuseum
R’Evolutie aan de Griegstraat in
Nijmegen toegankelijk voor publiek. Meer info: www.vliegtuigmuseumrevolutie.nl

Tot januari kan er iedere zondag
van 11.00 tot 17.00 uur in het Bakhuis in Leur kennis genomen worden van het werk van Marijke van
Zutphen (schilderijen), Yvonne
Gilsing (beelden van wrakhout)
en Wilma Reinerman (sieraden,
keramiek en glas)

Woensdag 6 november om 19.30
uur organiseert NVVH-Vrouwennetwerk in ’t Noorderlicht een
lezing over Iran, Irak en Armenië.
Spreker is de heer Driessen. Introducees zijn welkom, zij betalen 2,50 euro entree.

22 en 23 november in ’t Mozaïek

Nijmeegs Amusements
Orkest draait door in Wijchen

Geloof niet alles wat op internet
staat, is de naam van de eerste
cabaretshow van Guido Spek. Gedachtenexperimenten, sketches,
liedjes onderbouwen de stelling
van Guido… En halen die vervolgens ook weer onderuit. Guido
was eerder onder andere te zien
in Flikken Maastricht, Soldaat van
Oranje, Verliefd op Cuba… en nu
in Wijchen.
Vrijdag 15 november aanvang
20.15 uur. Entree 18 euro.
Leonie Meijer

Perfect Solitude is de naam van
de voorstelling van de zangeres
die tot de lievelingen van het
Wijchens theaterpubliek gerekend mag worden. Dat komt door
haar stem, haar voorstellingen en
ook door haar persoonlijkheid.
Tien jaar na haar doorbraak gaat
Leonie Meijer op zoek naar de
schoonheid van het alleen zijn…
Zaterdag 16 november, aanvang
20.15 uur. Entree 19 euro.

Damessjoelen in
’t Achterom
Maandag 11 november van 20.00
tot 22.30 uur kunnen dames terecht
in ’t Achterom om er te sjoelen.

Computercafe in
’t Achterom
Donderdag 7 november van 14.00
tot 16.00 uur is het digitale café
in ’t Achterom weer toegankelijk
voor iedereen met computerproblemen en -oplossingen.

Activiteiten
De VillA

Lezing over
Mercurius bij
sterrenwacht
Halley
Woensdag 6 november om 20.00
uur verzorgt Niels Nelson bij Sterrenwacht Halley (bij Heesch) een
lezing over Mercurius, de planeet
die op 11 november voor de zon
langs beweegt. De toegang tot
deze lezing bedraagt 10 euro.

Kaarten in
’t Achterom
Op maandag 11 november van
13.30 tot 16.00 uur is er, voor iedereen die dat wil, rikken en jokeren in ’t Achterom.

Ieder jaar verzorgt het Nijmeegs Amusements Orkest
(NAO) een veel bezochte muzikale show in ’t Mozaïektheater. Altijd met een speciaal
thema. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november draait
het 27-koppig orkest met bigbandbezetting dat musiceert
onder leiding van Louis van
den Waarsenburg…door!

Dat doordraaien blijkt vooral uit
de bijzondere bewerking van
nummers. Die hebben een verrassend slot, een onverwachte
wending of worden met humor
uitgevoerd. Soms zorgen de
songteksten voor het doorgedraaid gevoel. Want naast de 27
muzikanten treden in Wijchen
ook de vocale kunstenaars Katja
Lentjes, Han Zendman en Susan
Remers op. En aan de show op
deze avond wordt door een apart

team invulling gegeven; de optredens in Wijchen zijn zowel oorals oogstrelend.
NAO draait door wordt op vrijdag 22 en zaterdag 23 november
op beide dagen om 20.00 uur in ’t
Mozaïek opgevoerd. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar
aan de kassa, bij de VVV (Krullentoren) of via www.nijmeegsamusementsorkest.nl (knop; webwinkel)

Op dinsdagochtend 12 november
van 9.30-12.30 een inloopochtend
met als thema ontmoeten, lezen
en ontspannen. Op dinsdagmiddag wordt er tussen 13.30 en 17.00
een Pub-quiz gehouden met medewerking van studenten van de
Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Op woensdag 13 november is er
van 9.30- 12.30 een inloopochtend. ‘s Middags van 13.30-17.00
wordt er een spellenmiddag georganiseerd.
Op donderdag 14 november is er
van 9.30- 12.30 koffietijd, waarbij
het 2e kopje koffie (of thee) gratis wordt aangeboden. ‘s Middags
van 13.30- 17.00 is er gelegenheid
om binnen te lopen om te ontmoeten, lezen of te ontspannen.
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KOZIJNEN
KOZIJNEN TERRASOVERKAPPINGEN
TERRASOVERKAPPINGEN
Brinkhoff heeft een uitgebreid assortiment kozijnen,
Brinkhoff heeft een uitgebreid assortiment kozijnen,
deuren, terrasoverkappingen en tuinkamers.
deuren, terrasoverkappingen en tuinkamers.

GEEN AANBETALING
GEEN AANBETALING
10 JAAR GARANTIE
10 JAAR GARANTIE
VAKKUNDIG ADVIES
VAKKUNDIG ADVIES
EIGEN MONTAGE
EIGEN MONTAGE
RUIM 23 JAAR ERVARING
RUIM 23 JAAR ERVARING
GOEDE KWALITEIT/PRIJS
GOEDE
KWALITEIT/PRIJS
VERHOUDING
VERHOUDING
MAATWERK
MAATWERK
OPLOSSINGEN
OPLOSSINGEN
TOPKWALITEIT
TOPKWALITEIT
MATERIAAL EN SYSTEEM
MATERIAAL EN SYSTEEM
KUNSTSTOF,
KUNSTSTOF,
ALUMINIUM, HOUT
ALUMINIUM, HOUT

Bezoek onze uitgebreide showroom
Bezoek onze uitgebreide showroom

ramen ¡ deuren ¡ serres ¡ terrasoverkappingen
ramen ¡ deuren ¡ serres ¡ terrasoverkappingen
Kasteellaan 75, Wijchen
Kasteellaan 75, Wijchen

024 6793886
024 6793886

info@brinkhoff.nl
info@brinkhoff.nl

www.brinkhoff.nl
www.brinkhoff.nl

AUTOBEDRIJF

A.P.K.
KEURING

Wat is er te doen

Hans Raaymakers
Ð

25,-

(Excl. milieumeting en afmeldkosten)

Graafseweg 779
Wijchen
tel. 024-6411522

B
A K GRATIS!

www.raaymakers-autos.nl

di-vr 9:30-17:00 za 9:30-16:00
di-vr 9:30-17:00 za 9:30-16:00

Uitvaartverzorging

Robine Jansen
Dag en nacht bereikbaar
Uitvaartverzorging Robine Jansen
Veenhof 2325
6604 DR Wijchen

Tel.: 024 - 366 00 55
Fax: 024 - 366 00 56

MAAK DIT JAAR NOG
GEBRUIK VAN UW
ZORGVERGOEDING
• Alle dagen audicien aanwezig
• Persoonlijk deskundig advies
• Afspraak zonder recept
• Tot 100% vergoeding mogelijk

Burchtstraat 19 • Wijchen • 024 - 663 73 11

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

Met Hart van Zuid Geneeskracht van
naar kerstmarkt
kruiden bij
Hart van Zuid organiseert op 14 Holtsehoek
december een busreis naar het
grootste overdekte winkelcentrum van Europa in Oberhausen,
waar dan een weihnachtsmarkt
wordt georganiseerd. Vertrek om
11.00 uur vanaf Zuiderpoort. Reserveren kan via 06-46077080 of
06-87458197.

Rouwverwerking
en partnerverlies
Donderdag 7 november van 19.30
tot 21.30 uur vindt er bij MeerVoormekaar (eerste verdieping ’t
Mozaïek) een bijeenkomst plaats
voor mensen die hun partner verloren zijn. Aanmelden hoeft niet,
maar wordt wel op prijs gesteld,
en kan via a.deboer@meervoormekaar.nl

Expositie
Kunstkerkje
Tot en met 17 november kan er op
de zaterdagen en zondagen van
11.00 tot 17.00 uur in het Kunstkerkje aan de Pastoor Loefsweg in
Velp (bij Grave) kennis genomen
worden van de sculpturen en fotografie van Annemiek Collin,
Susan de Kruiff en Rob Thuis. De
toegang is gratis.

In de maand november is er bij
Holtsehoek in Balgoy speciale
aandacht voor de geneeskrachtige kwaliteiten van kruiden. Wie
daar bij wil zijn, kan zich laten
informeren en aanmelden via
info@bbbalgoy.nl of bellen met
06-22378368.

De Bronzen
Stemmen in
Beuningen
Op 10 november om 15.00 uur
wordt er in De Leghe Polder aan
de Schoolstraat in Beuningen een
concert verzorgd door seniorenkoor De Bronzen Stemmen olv
Maarten-Jan Dongelmans met
medewerking van de solisten Bart
Klein en Claudia Wijers. De entree bedraagt 10 euro.

Curiosamarkt in
De Oase
Zonnebloem Alverna organiseert
op 10 november van 10.00 tot
15.00 uur een curiosamarkt in het
Alvernees dorpshuis De Oase. De
entree is gratis.
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KERKBERICHTEN

Uitnodiging open dag
16 november 2019

Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen • tel: (024) 6412627
alarmnummer: (06) 13934368 • www.detwaalfapostelen.nl
Openingstijden Parochiecentrum:

EromesMarko
Nieuweweg 240,
in Wijchen
Tel. 024-7502300

Ook nieuwsgierig naar het nieuwe EromesMarko
in De Meshallen?

Je bent van harte welkom tussen
10.00 uur en 16.00 uur!

maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en
maandag t/m donderdag van 19.00 - 20.00 uur.

H. Antonius Abt • Wijchen

H. Joh. de Doper • Balgoij

Vaste vieringen: Maandag 19.00 uur,
dinsdag t/m donderdag 09.00 uur.
Zondag 10 november: 11.00 uur
Eucharistieviering.
Koor: Elckerlyckoor.
Voorganger: Ton van Balveren.
Kinderopvang (0-6 jaar).

Zondag 10 november: 11.00 uur
Eucharistieviering.
Koor: Dames- & Herenkoor.
Voorganger: Yves Mambueni.

Emmanuel • Wijchen
Vrijdag 08 november: 09.30 uur
Woord en Communieviering.
Voorganger: Hennie Witsiers.
Zondag 10 november: 11.00 uur
Kinderkaravaan.
Koor: Kinderkaravaankoor.
Voorganger: Lara van der Zee.
H. Paschalis Baylon • Wijchen

Onder het genot van een hapje en een drankje kun je een kijkje nemen in onze
vernieuwde productielocatie voor onderwijsmeubilair en in het centrum
voor onderwijsvernieuwers.

Géén viering in deze kerk.
H. Jozef • Alverna
Zondag 10 november: 09.30 uur
Eucharistieviering.
Koor: Jongerenkoor.
Voorganger: Yves Mambueni.

H. Antonius Abt • Nederasselt
Zaterdag 09 november: 19.00 uur
Eucharistieviering.
Koor: Mazing Joy.
Voorganger: Yves Mambueni.
H. Antonius Abt • Overasselt
Avondgebed: Elke donderdag 19.00 uur.
Zondag 10 november: 11.00 uur
Eucharistieviering.
Koor: Gemengd Koor.
Voorganger: Ad Blommerde.
De Mijlpaal • Overasselt
Dinsdag 12 november: 10.15 uur
Eucharistieviering.
Voorganger: Yves Mambueni.
H. Georgius • Heumen
Géén viering in deze kerk.
Oude St. Victor • Batenburg
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Deze luxe stoelVigo
zit alleen al goed qua prijs!
bureaustoel
Artikelnummer:

VIG.001

Prijs Stof:

€ 345,-

Prijs CL:

€ 405,-

Vigo

Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
Pastoraal team: (06) 23317118
pkn.rivierenlandoost.nl

Zondag 10 november: 09.30 uur
Eucharistieviering.
Koor: Gemengd Koor.
Voorganger: Jack Leo.

Wijchen / Leur

H. Anna • Bergharen

Zondag 10 november: 11.00 uur
Dienst in ‘de Schakel‘.
Voorganger: Ds. D. Sonneveld.
Koffiedrinken vanaf 10.30 uur.

Zondag 10 november: 11.00 uur
Woord en Communieviering.
Koor: Gemengd Koor.
Voorganger: Jack Steeghs.

Batenburg

H. Judocus • Hernen/Leur

Zondag 10 november
Geen kerkdienst.
Bergharen
Woensdag 06 november: 19.30 uur
Dankdag voor Gewas en Arbeid.
Voorgangers: Ds. H. Fonteyn/Jack Steeghs.

VIG.001
€ 249,- Excl.
btw
€ 345,-

Prijs CL:
€ 405,Bureaustoel Vigo met NEN1335,
met kunststof voetenkruis, din gaslift
en instelbare gewichtsregeling.
5 Locking synchroontechniek.
Specificatie[s]:

Optie[s]:

Afmetingen:

NU Thuis of op kantoor 3 dagen proefzitten!
• DIN EN 1335
• In hoogte verstelbare
rugleuning
• Zwart en blauw uit voorraad leverbaar
• Stofgroep: forty
• 3 jaar garantie

Wielen: Zacht (t.b.v. harde vloer)
Art.nr.: WIE.ZA.M € 24,-

Nieuweweg 236
T (024) 645 40 05

Breedte rugleuning 46 cm
Hoogte rugleuning 59/64 cm
Breedte zitting
46 cm
Diepte zitting
45/51 cm
Zithoogte
44/54 cm

Géén viering in deze kerk.

Zaterdag 09 november: 17.30 uur
Eucharistieviering.
Voorganger: Yves Mambueni.

Artikelnummer:

• Kunststof voetenkruis
• DIN gaslift
• 5-locking synchroontechniek
• Instelbare gewichtsregeling
• Instelbare zitdiepte
• Multifunctionele
armleggers

H. Damianus • Niftrik

Het Kompas • Wijchen

bureaustoel
Prijs Stof:

Zaterdag 09 november: 19.00 uur
Woord en Communieviering.
Koor: Parochieel Zangkoor.
Voorganger: Jack Steeghs.

Zondag 10 november: 11.00 uur
Voorganger: Ds. C. Manuputty.

Postbus 27
6600 AA Wijchen
E info@kantoorvakhandelwijchen.nl

WEGWIJS (terug) LEZEN
www.weekblad-wegwijs.nl

Het Noorderlicht, Roerdompstraat 76, Wijchen.
Zondag 10 november: 10.30 uur
Spreker: Mark Wolff.
Dienst van 10.30 - 12.00 uur.
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er een eigen kidsprogramma en
de kleintjes kunnen spelen in de crèche.
Tieners hebben een eigen avond.
Informatie / Secretariaat:
Postbus 328, 6600 AH Wijchen.
info@parousiawijchen.nl, www.parousiawijchen.nl
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PERSOONLIJK ADVIES ESSENTIEEL
BIJ DE KEUZE VOOR EEN MATRAS
Gemiddeld brengt men zeven á acht uur per nacht door in bed. Het kiezen
van een goed matras en de juiste bodem is dus ontzettend belangrijk.
Persoonlijk slaapadvies is essentieel bij het maken van die keuze.
Atlantic Bedden in Wijchen kan hierbij helpen met behulp van de
matrassenscan.

Dit is een uniek meetsysteem met honderden
testcombinaties van verschillende matrassen
en bedbodems.
Middels slimme sensoren worden feilloos alle drukpunten in elke slaaphouding
geregistreerd. Op die manier is exact te bepalen welk matras en/of type bodem
voor u het meest geschikt is.

MATRASSENSCAN

Neem voor het maken van een afspraak
contact op via www.matrassenscan.nl/ww
of bel 024 64 22 114

Weekje Wijchen
Leraren-loop
Ook in Wijchen leren docenten het kabinet vandaag een lesje.
Niet unaniem, want wat (on)redelijk is, kreeg het vakbondskader mekaar ook niet uitgelegd, maar natuurlijk wel een beetje
ludiek. De docenten liepen in plaats van les te geven vandaag
om 11.30 uur vanaf de Oosterweg naar de Markt om daar tot
13.00 uur te demonstreren. Dat doen niet alleen Maaswaal College medewerkers, ook Kans en Kleur collega’s sluiten zich aan.
De werkdruk bij veel gezinnen zal er woensdag niet door zijn
afgenomen.

Heuvellandse borden
geplaatst

GRATIS en vrijblijvend
matrasadvies
Atlantic Bedden | Stationslaan 32 | 6602 BP Wijchen | 024 64 22 114 | info@atlanticbedden.nl
kwaliteitsbedden, -waterbedden & -boxsprings

deskundig advies

persoonlijke service

info@tkaashuis.nl

Vanaf nu
weer verk
rijgbaar

COLOSSO, Ne
derlandse
bl

in ons ass
ortime

nt:

auwschimm
el
van buffel
melk, ove
rheerlijk
Onze wink
el is opnie
uw ingeric
al het lek
ht,
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bleven!

www.tkaashuis.nl

facebook.c
om/tkaash
uis

STILTON m
e
STILTON m t PORT
et WHISKY
Nieuw

Vroeger, toen Bergharen, Hernen en Leur nog een zelfstandige
gemeente vormden, en de onderlinge rivaliteit tussen eenden
(Bergharenaren) en kippen (die uit Hernen) groter was, had
Wegwijs een rubriek ‘Uit het Heuvelland’. Zo noemde auteur
en Bergharens geschiedenisvraagbaak Jan van Gelder de drie
dorpen. Die zijn nu niet meer zelfstandig, maar, zo lijkt het, nog
minstens net zoveel een eenheid als toen. In ieder geval hebben
ze samen acht entreeborden voor de bebouwde kom ontworpen
“die symbool staan voor de samenwerking”, aldus initiatiefnemers Ad van Tilborg en Annelieke Steenbergen. Vorige week
woensdag hielp wethouder Paul Loermans met de plaatsing van
het eerste bord. Nooit geweten dat deze voormalige onderwijsman een hijskraan kon bedienen…

Zet je licht aan
Gisteren (dinsdag) om half twee in de middag, kwam Piet van
den Dikkenberg in zijn hoedanigheid van consul verkeerszaken
ANWB naar het Huis van de Gemeente. De leden van het College van B en W kwamen naar buiten en met vereende krachten
werd er vorm gegeven aan de start van de campagne ‘Zet je
Licht aan’. Van den Dikkenberg had voor de gelegenheid ook de
tag meegenomen, waarmee iedereen die dat wil anderen kan
wijzen op het belang van verlicht fietsen. De krijtverf in de spuitbus lost binnen enkele weken weer op. Hopelijk verdwijnt het
bewustzijn dat verlichting belangrijk is niet zo snel, maar voor
de zekerheid is er ergens in december ook al een fietscontrole
gepland bij de middelbare scholen. Daaraan doet dan ook de
politie mee…

Kun jij reanimeren?
Vrijwilligers gezocht!
Meld je aan op
hartstichting.nl/reanimatie

Het Epilepsiefonds organiseert speciale reizen voor
mensen met epilepsie die niet zonder begeleiding met
vakantie kunnen. Hiervoor zoeken wij enthousiaste vrijwilligers. Wil jij mensen met epilepsie een onvergetelijke
vakantieweek bezorgen? Op www.epilepsie.nl/vakantie
vind je meer informatie en kun je je aanmelden.
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Almhof Kwark

lekker & licht, magere of volle
diverse smaken, beker 500 gram

PER STUK

EURO

Een greep uit onze folder ‘Welkom bij de goedkoopste’.

099

Blauwe
Bessen

F E E S T P R IJ S

3STUKS
Cup a Soup
diverse smaken
3 x 3 zakjes

100 GRAM
Runderrollade,
Rosbief,
Zeeuws
Spek of
F E E S T P R IJ S
Fricandeau

175

10%
RA
incl. EXT
KORTING

199

F E E S T P R IJ S

2 STUKS
Unox
Rookworst
2 x 285/275 gr.

UKS

Witte
of Tarwe
Bollen

10%
RA
incl. EXT
KORTING

349

PER STUK

ZAK 10 ST

100

F E E S T P R IJ S

2 STUKS

F E E S T P R IJ S Chocomel
2 x 1,5 liter

F E E S T P R IJ S

F E E S T P R IJ S

jong t/m oud
stuk 500/400 gr.

10%
RA
incl. EXT
KORTING

289

299

Uniekaas

10%
RA
incl. EXT
KORTING

3 STUKS

500

Big
Americans

F E E S T P R IJ S

diverse smaken
3 x 420-455 gr.
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Geldig t/m 10 november 2019.
Max. 6 stuks per artikel per klant.
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Arnoud van Gelderweg 87, Grave
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