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“David bouwde den
HEERE een altaar”
“Alzo werd de HEERE den lande verbeden, en deze plaag van over
Israël opgehouden.”
2 Sam 2 :25b
Ds. W. Mouw

DOELGROEPEN

WERKZAAMHEDEN

Particulieren | Tuinprofessionals
Installatiebedrijven | Fruittelers
Boomkwekers | Architecten
Projectontwikkelaars | Agrariërs

Beregeningsinstallaties aanleggen
Onderhoud en service
Infiltratie Drainage
Preventief onderhoud

BEREGENINGSPLAN

PULSEN & BRONBORINGEN

Op basis van uw wensen volgt
een Cad (Computer-Aided Design)
tekening

Bronboringen | Spuitboringen
“Binnen enkele uren een puls,
de bron wordt gebruiksklaar
met pomp opgeleverd.”

David, de koning van Israël, geeft
Joab zijn generaal de opdracht om
het volk te tellen.
Hij meende zijn eigen gang te kunnen gaan, en volgde niet de bepaling die God daaraan verbonden
had. Het is een voorbeeld van hoogmoed en trots van de oude mens
die zich niet aan de wet Gods onderwerpt. Joab heeft hem nog gewaarschuwd. Maar David ging door.
Dan geeft God smart en berouw in
het hart over het kwaad en de zonden. “Zijn hart sloeg hem.”
Laten we niet boven David gaan
staan; wat kunnen we tellen en rekenen, ook in economisch moeilijke
tijden.
De Heere zegt: “Waakt en bidt”.
Land en volk is in verval. Zijn we zelf
de schuldige al geworden?
Daar komt de profeet des Heeren
tot de koning en stelt hem drie
straffen voor. Wat is David bang
voor de straffende hand van God.

Nijverheidsweg 7 | 4041 CK Kesteren | 06 - 44 16 18 97
info@whwatertechniek.nl | www.whwatertechniek.nl

Als God tegen ons is waar zal dan
onze toevlucht zijn? De Heere zal
David en zijn volk laten voelen hoe
bitter het is tegen Hem te zondigen.
Hier zien we een kenmerk van het
zaligmakend geloof. David mag het
in Gods Hand overgeven.
Hij bid de oordelen niet af, maar belijdt oprecht: “Ik heb zeer gezondigd
…., maar nu o HEERE, neem toch de
misdaad van Uw knecht weg.”
Als een schuldig zondaar mag hij
buigen voor de heilige God. Hij zegt:
“Laat ons in de hand des Heeren
vallen, want Zijn barmhartigheden
zijn vele.” Wat is dat een zalige
plaats.
Toen kwam de pestilentie, een besmettelijke, dodelijke ziekte,
waardoor duizenden de dood gevonden hebben.
Wat een rouw een verdriet is dat
geweest. Zij die dierbaren verloren
hebben weten dat.
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Het Corona virus gaat over de
wereld. Velen worden getroffen.
De Heere roept ons toe: “Waakt en
bidt.” Wie zal ons bij de oorzaak
brengen dan God alleen?
Hij wijst door middel van Zijn profeet David een offerplaats aan waar
hij een altaar moet bouwen. Op
de dorsvloer van Arauna moet het
brandoffer en dankoffer gebracht
worden. “Alzo werd de HEERE
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verbeden, en de plaag over Israël
opgehouden.”
Waakt en bidt om zoals David als
een schuldig zondaar achter het
Bloed van de Borg Christus te mogen schuilen. Dan zijn we veilig voor
tijd en eeuwigheid. Hij is voor Zijn
volk de dood ingegaan.
Maar Christus is opgestaan. Hij
regeert, ook in deze tijd.
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HET GAAT
ANDERS

Lezers, gewoonlijk krijgt u een nummer van SGP-Nieuws na een gemeenteraadsvergadering. De kern van
SGP-Nieuws is het raadsverslag met
de voorstellen van het college van
B&W en de beraadslagingen hierover
van de raadsfracties en de besluiten
die daar wel of niet uit voortkomen.
In februari is de laatste raadsvergadering gehouden. In deze vergadering is de nieuwe wethouder, Marien
Klein, gekozen en beëdigd in de
plaats van Hans Keuken. Het verslag
van deze vergadering is zo kort dat
we het wel samen met het volgende
raadsverslag konden publiceren.
Maar, zoals we allemaal ervaren, het
gaat anders dan we verwachtten; we
hebben allemaal te maken met de
ingrijpende gevolgen van de coronapandemie.

Zoals gebruikelijk volgt het raadsverslag. Daarna komen ervaringen en
informatie van medemensen, instellingen, gemeentebestuur, de gezondheidszorg en het onderwijs.
Wij spreken onze grote waardering
uit over de grote inzet van mensen,
die de cruciale sectoren van onze
samenleving gaande houden, in het
bijzonder de zorg, het onderwijs en
het thuisonderwijs.
Veel sterkte en nabijheid van God
gewenst in deze moeilijke tijd.
Gerrit van de Werken

Op voorstel van de fractievoorzitters
van PvdA en SGP, de heren Woldberg
en Waasdorp, brengen we nu een
nummer van SGP-Nieuws uit met
aandacht voor de beleving van diverse sectoren van onze samenleving
en het raadsverslag van 20 februari,
dat u nog te goed hebt.
In de meditatie vindt u een oproep
naar het verticale, de Godsregering
over de wereld.
4
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Met plezier op pad
Van aantrekkelijke occasions en nieuwe auto's tot flexibele
leasecontracten. Van onderhoud, apk, complexe reparaties en
specialistisch schadeherstel tot een grondige wasbeurt. Voor alles
wat bij zorgeloos en plezierig autorijden hoort kunt u terecht bij
Van Leeuwen Auto's. Niet voor niets komen particuliere en
zakelijke klanten uit de wijde regio naar het familiebedrijf uit
Kesteren. Als het aan ons ligt, bent u dagelijks met plezier op pad.
De verwachtingen positief overtreffen, dat doen we graag!
Welkom bij ons betrokken en gedreven team van 25 specialisten,
voor u en uw auto!

www.vanleeuwenautos.nl

RAADSVERSLAG
20 FEBRUARI 2020

De raad wordt zoals gewoonlijk geopend en gesloten met een moment
van stilte voor gebed of bezinning.
Hamerstukken
• Benoeming lid auditcomité
• Benoeming lid adviescommissie
bestuurlijke vernieuwing
• Instellen tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden
• Integrale aanpak kinderen en jongeren betrekken bij gemeentepolitiek
• Normen- en toetsingskader voor
de jaarrekeningcontrole door de
accountant
• Actualisatie verordeningen, regelingen en beleidsplannen (intrekken)
• Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2020
• Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020-2023
• Meerjarenbeleidsplan Werkzaak
Rivierenland 2020-2023
• Suppletieverzoek conventionele
explosieven 2019
• Extra werkbudget Omgevingsdienst Rivierenland
• Verklaring van geen bedenkingen
appartementencomplex Herenland

Bespreekpunt
De raadsvergadering waarin SGPwethouder Marien Klein werd geïnstalleerd, was een korte: de bijeenkomst besloeg slechts een half uur.
Na afloop was er uitgebreid de tijd
om de opvolger van Hans Keuken de
hand te drukken.
De installatie van Marien Klein bleek
het enige bespreekpunt van die
avond, op enkele hamerstukken (zie
boven) na. SGP-fractievoorzitter Dik
Waasdorp lichtte de keuze voor Klein
als kandidaat toe. “We hebben gezocht naar iemand met bestuurlijke
en financiële ervaring.
Iemand die dienstbaarheid, authenticiteit en integriteit hoog in het
vaandel heeft staan. Dienstbaar aan
God, de medemens en de partij. Een
wethouder die vasthoudt aan Bijbelse normen en onze partijbeginselen.
En een die vasthoudt aan sociale en
ethische normen. Dat betekent onder
andere zeggen wat je doet en doen
wat je zegt.”
Marien heeft 23 jaar bestuurlijke ervaring bij de Rabobank. Bij de laatste
drie gemeenteraadsverkiezingen was
hij campagneleider. “Marien onderhoudt goede contacten met (regionale) ondernemers en is bekend met de
7
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PromotiePack | Matensestraat 62A | 6669 CJ Dodewaard | 0488 48 32 33
info@promotiepack.nl | www.promotiepack.nl

beleidsterreinen onderwijs en jeugd.
Het ambt van wethouder vraagt een
opoffering en heeft consequenties
voor het gezin. Maar we verwachten
bij Marien dat het goed gaat komen!”
Schriftelijke stemming

PROMOTIEPACK
Golfkarton . Massief karton . Bedrukt . Onbedrukt
Dozen . Opvullen . Luchtkussenfolie . Rekwikkelfolie
Krimphoezen . Tapes . Omsnoeren . etc.

verpakkingsmaterialen
Ook voor een scherpe prijs uw producten verzendklaar maken? Bel of mail ons!

Vredo ontwikkelt, produceert en verkoopt:
Tracs

Tuin/sport/golf
doorzaaimachines

Zodenbemesters

Snijfilters

Agrarische
doorzaaimachines

Vredo Dodewaard B.V.
Tel: 0488-411254
E: info@vredo.nl
W: www.vredo.com

Vredo Dodewaard B.V. is een gezond zelfstandig familiebedrijf
dat zich toegespitst heeft op de ontwikkeling, productie & verkoop
van machines t.b.v. de agrarische en groene sectoren.

De beste in het veld

Raadsleden Woldberg, Van Essen
en Van der Lugt vormden de commissie voor de geloofsbrieven en de
stemopneming. De kandidaat moet
voldoen aan de eisen voor het wet-

houderschap die voortvloeien uit de
Gemeentewet.
Bij de geheime schriftelijke stemming bleken er zestien stemmen
vóór Marien Klein te zijn, nul tegen
en drie blanco. PvdA-fractievoorzitter
Woldberg gaf als enige een stemverklaring: “Ik heb op Marien gestemd,
maar erken dat ik tegen een vierde
wethouder ben.”
Tot slot nam burgemeester Kottelenberg de nieuwbakken wethouder de
eed af.

EVEN

VOORSTELLEN
Wie is eigenlijk Marien Klein, die op
20 februari Hans Keuken opvolgde
als wethouder van Neder-Betuwe?
Beiden komen uit een echt SGP-nest
en hebben een zakelijke achtergrond
bij de Rabobank.
Net als zijn voorganger indertijd
stapte ook Marien Klein (45) van de
Rabobank over naar het openbaar
bestuur. In zijn vorige functie was
hij jarenlang vermogensmanager bij
Rabobank Gelderland-Zuid. “Zowel
bij de bank als bij de gemeente voel
ik mij een soort ambassadeur. Als
wethouder ben ik er echter voor
iedereen: arm en vermogend. Ik houd
van het intermenselijk contact en wil
middenin de samenleving staan. Net
als de Rabobank.”

Wortels in Barneveld
De wortels van Klein liggen in Barneveld. Op zijn twaalfde verhuisde het
gezin naar Achterberg. In 1999 streek
hij neer aan de overkant van de Rijn,
in Kesteren.
Marien Klein is gehuwd en vader van
drie kinderen.
Bij de laatste drie gemeenteraadsverkiezingen was hij campagneleider. “Ik
heb bij de lokale SGP-afdeling altijd
een rol op de achtergrond gespeeld.
Feitelijk vervulde ik een intensieve
brugfunctie tussen het lokale SGPbestuur en de fractie. Een informele
contactpersoon zogezegd. Ik zat ook
in de selectieadviescommissie voor
de kieslijst en voerde functioneringsgesprekken met raadsleden. Vanwege
de privacy van mijn cliënten en mijn
9
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flexibele uren bij de Rabobank was
het raadslidmaatschap in NederBetuwe geen optie.”
Wat ziet hij als aandachtspunten voor
de gemeente? “Ik vind het belangrijk
om het groene en rustige karakter

van Neder-Betuwe te bewaken en te
versterken. Verder zouden we als inwoners best wat barmhartiger met elkaar
mogen omspringen. Er heerst hier de
nodige eenzaamheid en armoede. Dat
mag eigenlijk niet voorkomen in zo’n
mooie plattelandsgemeente.”

CORONA
CRISIS

Allereerst willen we via deze weg
ons medeleven uiten met hen die
getroffen zijn door het coronavirus
en hen die dierbaren verloren hebben. Wat niemand een aantal maanden geleden kon bevroeden, is nu
werkelijkheid. Een klein onzichtbaar
virus zorgt voor ontwrichting van de
gehele samenleving.
Onze gemeente wordt momenteel
hard geraakt door het virus. Hoe
het virus zich verspreidt is lastig te
verklaren. Wel zijn op uitdrukkelijk
verzoek van huisartsen de kerkdiensten in onze gemeente een week
eerder dan het landelijke beleid
afgeschaald naar minder bezoekers.
Onze fractie spreekt waardering uit
voor alle kerkenraden die in een
zeer kort tijdsbestek over moesten
schakelen naar digitale kerkdiensten. Daarmee biedt het virus ook
weer nieuwe mogelijkheden. U kunt
nu vanuit uw huiskamer met tal van
diensten mee luisteren en soms

zelfs kijken. De huidige techniek
biedt de mogelijkheid om via een
dun draadje het Evangelie ook in uw
huiskamer te brengen.
De overheid is Gods dienares ten
goede voor de burger en de samenleving. En gelukkig zien wij dat terug
in het handelen van de overheid
zowel op landelijk als regionaal/
lokaal niveau bij de aanpak van de
coronacrisis. De SGP-fractie steunt
in deze de noodmaatregelen die zijn
getroffen.
Het coronavirus zorgt voor een
crisis in de gezondheidszorg. Tal van
zorgmedewerkers moeten ineens in
zeer uitdagende omstandigheden
hun werk doen. Indrukwekkend om
te zien welke inzet wordt getoond!
Ook economisch trekt het in diverse
sectoren zeer diepe sporen. Tal van
ondernemers hebben van de één
op de andere dag geen inkomen
meer, en moeten bij de gemeente
aankloppen voor een aanvulling op
11
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ONZE MISSIE

Onze missie is om zoveel mogelijk tevreden
klanten te voorzien van onze prefab
producten. We gaan ècht ver voor een
glimlach.

DE KEIJ HEEFT ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING

Klaas van Binsbergen | Eigenaar

De Keij Betonplaten
Matensestraat 61A
6669 CH Dodewaard
+31(0) 488- 443 324

Wilt u een kavelpad, toegangsweg, buiten- of
binnenterrein van uw bedrijf snel en efficiënt
verharden? Kies dan voor de oplossing van De Keij uit
Dodewaard, welke complete projecten realiseert! Van
grondwerkzaamheden tot het leveren en leggen van
betonplaten. De Keij realiseert deze projecten op elke
locatie in Nederland, Duitsland, België en Engeland
vanaf 60 m².

www.dekeij.nl

info@johanwillemsen.nl - www.johanwillemsen.nl

• Sanitair
• Tegels
• Luxe hout-look
tegels
• Vloerverwarming
• Wanddecoratie
• PVC vloeren
• Zorg & Comfort

Openingstijden:
Dinsdag 9:30 - 18-00
Woensdag 9:30 - 18:00
Vrijdag
9:30 - 20:00
Zaterdag 9:30 - 16:00
Buiten openingstijden
ook bezoek op afspraak
mogelijk.

Tegelhandel Verwoert
Tielsestraat 28 | 4043 JS Opheusden
0488-442598 | info@tegelshenkverwoert.nl
www.henkverwoert.nl

hun inkomen. Gelukkig kunnen de
meeste bedrijven met kleine aanpassingen hun activiteiten voortzetten.
De crisis laat ook weer opnieuw zien
dat de wijze lessen van Jozef om in
vette jaren te sparen voor magere
jaren, een goede raad is. Verdrietige
uitzonderingen daar gelaten, maar
de afgelopen jaren die economisch
zeer succesvol waren, zouden voor
een aardige financiële buffer voor
een mindere periode hebben moeten leiden.
Vorig najaar heeft onze fractie het
college opgeroepen om zoveel als
mogelijk onze lokale ondernemers
te betrekken bij de uitvoering van
werkzaamheden: Neder-Betuwe
first! We sluiten ons nu ook graag
aan bij de oproep van het college:
Koop lokaal! Diverse ondernemers
worden hard getroffen en kunnen
niet meer op de gebruikelijke wijze
hun omzet realiseren. Maar inmiddels hebben zij allerlei verantwoorde alternatieven bedacht om toch
hun producten te kunnen verkopen.
Laten we daar gebruik van maken!
En met elkaar onze ondernemers,
die zo vaak klaar staan om lokale
activiteiten te sponsoren, nu te
steunen.
Wat deze coronacrisis betekent
voor de langere termijn weet nog
niemand. Het zal ongetwijfeld
ook zijn beslag gaan krijgen op de
gemeentelijke financiën. Het beleid
wat onze fractie al jaren voert zullen
we blijven voeren: verantwoord met
gemeenschapsgelden omgaan, zorg

voor voldoende ‘vet op de botten’
en streven naar een kleine, compacte overheid. We hebben deze coalitieperiode samen met CDA en VVD
een hoge ambitie neergelegd. Niet
valt uit te sluiten dat we voor een
aantal plannen toch even een pas
op de plaats moeten gaan maken.
Laten we het niet alleen van geld en
maatregelen verwachten, maar in
gehoorzaamheid aan Gods Woord
en Zijn goede geboden onze hoop
stellen op God die alle dingen regeert en bestuurt.
In één van de psalmen (Psalm 57)
klinkt dit gebed: “Wees mij genadig,
o God! Wees mij genadig, want mijn
ziel betrouwt op U, en ik neem mijn
toevlucht onder de schaduw Uwer
vleugelen, totdat de verdervingen
zullen voorbij gegaan zijn.”
Laat dat ons gebed zijn.
We wensen namens de SGP-fractie
de burgemeester, de wethouders
alle werkers in de zorg en andere
vitale beroepen van harte sterkte bij
de uitvoering van hun taken.
Op hoop van zegen!
Dik Waasdorp
Fractievoorzitter SGP Neder-Betuwe

P.S. Met dank aan SGP-senator Schalk.
Een deel van het bovenstaande is overgenomen uit zijn recente bijdrage in de
1e Kamer.
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Dhr. J. van Leeuwen

Openingstijden:

Dhr. J. van Leeuwen
Dhr. J. van Leeuwen

di-do 9.00-17.30 uur

Dhr. J. van Tel.:
Leeuwen
Tolsestraat 5
(0488)-441818
za 9.00-17.00 uur
Dhr.
J.
van
Leeuwen
Dhr. J. vanFax:
Leeuwen
4043
KB Opheusden
Tolsestraat
5
Tel.: (0488)-442973
(0488)-441818
Tolsestraat
5 Opheusden
(0488)-441818
Tolsestraat
5 KB
Tel.:Tel.:
(0488)-441818
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043
Fax: (0488)-442973
KB
(0488)-442973
Tolsestraat
5
Tel.:
(0488)-441818
4043
KB4043
Opheusden
Fax:
(0488)-442973
Tolsestraat
5 Opheusden
Tel.:Fax:
(0488)-441818
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
T. (0488) 44 12
98
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043
KB
Opheusden
Fax:
(0488)-442973
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043 KB Opheusden
Fax: (0488)-442973
www.vandamwonen.nl
vr 9.00-21.00 uur

Tielsestraat 103
4041 CS Kesteren

vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
E-mail: E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl

Voor al uw onroerend goed
- Aan- en verkoopbemiddeling
- Taxaties
- Te koop gevraagd:
percelen cultuurgrond

Meer informatie:
Marinus Roseboom, Opheusden
Vestiging Midden Nederland
Frankeneng 17h, Ede • T: 0318-619209
E: ede@agriteam.nl • I: www.agriteam.nl

Boeken, Bijbels
Kantoorartikelen
CD’s
Kado-artikelen,
Speelgoed

AANNEMERSBEDRIJF

W.P. van den Dikkenberg
NIEUWBOUW

Dodewaard

VERBOUW

06 - 5050 5393

ONDERHOUD

RAAD IN

VAN DE FRACTIE

CORONATIJD
Een intelligente lock-down. Zo noemt
onze minister-president de vergaande
maatregelen die genomen zijn om het
aantal ziekenhuisopnames vanwege
het coronavirus in de hand te houden. Deze maatregelen raken ook
het functioneren van het gemeentebestuur. De gemeenteraad is vanaf
maart niet bijeen geweest. Dat betekent ook dat er geen besluiten zijn
genomen en dat daardoor bepaalde
processen geen voortgang kunnen
hebben. Er wordt wel veel gecommuniceerd, zodat burgers én raadsleden
goed op de hoogte worden gehouden. Ook wordt er nagedacht hoe
het besluitvormingsproces van het
gemeentebestuur vorm kan worden
gegeven wanneer de intelligente lockdown nog enige tijd voortduurt.
Digitale besluitvorming
Op 7 april 2020 nam de Eerste Kamer
een spoedwet aan die digitale beraadslagingen en digitale besluitvorming mogelijk maakt. Minister Knops
van Binnenlandse Zaken benadrukte
dat fysiek vergaderen uitgangspunt
blijft, waarbij de richtlijnen van het
RIVM gevolgd moeten worden (bijv.
anderhalve meter afstand houden).
Als dat niet goed mogelijk is kan een
gemeenteraad digitaal vergaderen.
In dat geval kunnen alle raadsleden
vanuit huis deelnemen aan de verga-

dering. Inwoners kunnen de vergadering dan via internet volgen.
De wet digitale beraadslaging treedt
in werking zodra het in het Staatsblad is gepubliceerd en blijft tot 1
september van kracht. De wet kan
telkens met twee maanden worden
verlengd. ‘Dat gebeurt niet om politieke redenen, maar na advies van
de RIVM. De adviezen van het RIVM
zijn leidend’, benadrukte Knops. Alle
gemeenteraden die digitaal willen
vergaderen, moeten hun reglement
van orde aanpassen. Daarvoor komt
een model reglement, die samen met
de VNG en de Vereniging voor Griffiers wordt opgesteld, zo liet Knops
tijdens het debat in de Eerste Kamer
weten. Er komt een evaluatie van de
spoedwet. Die zal er op zijn vroegst
medio september liggen.
Agendacommissie
De agendacommissie van de gemeenteraad, die gaat over de planning
en agenda’s van de raad, zal zich nu
buigen over de vraag hoe vorm en
inhoud gegeven kan worden aan deze
tijdelijke wet. De meeste vergaderingen en bijeenkomsten in april zijn
afgelast. Vooralsnog gaan we ervan
uit dat de beeldvormende avond van
7 mei en de raadsvergadering van 14
mei wél doorgaan. Dit is natuurlijk
afhankelijk van de landelijke maat-

www.wpvandendikkenberg.nl
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Green3
- tuinen -

Vraag een 3D ontwerp aan.

06 34 209 243
info@greenthree.nl
Opheusden

Dan heeft u pas echt een goed beeld van hoe uw tuin er uit
komt te zien. Met onze ervaring in ontwerp en aanleg van
tuinen voorzien wij u van de beste adviezen voor een tuin
die bij u past. Bel Martin en geniet bij voorbaat van uw tuin.

greenthree.nl

regelen en besluitvorming door de
agendacommissie. Op 22 april houdt
de agendacommissie de situatie van
dat moment tegen het licht, met de
bedoeling om ruim voor de meivakantie duidelijkheid te kunnen geven
over de vergaderingen van 7 en 14
mei.
Volgens de huidige planning staan in
juni de gemeenschappelijke regelingen centraal. Inmiddels heeft de
raad van de meeste al de jaarstukken
en begrotingen ontvangen met de
vraag daar in juni op te reageren. Het
is vooralsnog de bedoeling deze op
de gebruikelijke wijze te behandelen
volgens de methode-Duisenberg,
waarbij raadsleden in groepjes de documenten beoordelen en die dan aan
elkaar presenteren. Vervolgens vindt
op 11 juni besluitvorming plaats, al

dan niet voorzien van een amendement of motie.
Democratie
Zoals het er nu uitziet zullen de vergaderingen van mei en juni digitaal
plaatsvinden. Een raadsvergadering
is openbaar en dat is een belangrijk
kenmerk van onze democratie. De
agendacommissie zal er dan ook alles
aan doen om er voor te zorgen dat
de digitale vergaderingen digitaal te
beluisteren zijn voor onze burgers. En
als onze burgers vragen en/of opmerkingen hebben, dan is het gemeentebestuur altijd (telefonisch of digitaal)
bereikbaar.
Gert van Leeuwen
Voorzitter agendacommissie van de
gemeenteraad.

Hubo Kesteren
Nedereindsestraat 30A
T: 0488-481223
E: info@hubokesteren.nl
de Doe-Het-Zelf met een totaaloplossing

Dalwagen 65 6669 ML Dodewaard www.boomkwekerijjwcrum.nl
t 0488 41 16 95
f 0488 41 29 51
e info@boomkwekerijjwcrum.nl

Laanbomenteelt

Containerteelt

Gotenteelt

INTERVIEW
MET . . .

Jan Kottelenberg:
‘In het gemeentehuis
voel ik mij een dief’

ook hoe belangrijk het koffiezetapparaat is, waar je elkaar spreekt in de
wandelgangen.”

Leiding geven aan een onzichtbare
gemeente. Burgemeester Jan Kottelenberg vindt het ontzettend vreemd
en onwerkelijk. “Het voelt verweesd.
Na al die weken van thuisisolatie gaan
mensen elkaar missen. Dan merk je

Van de ambtelijke organisatie werkt
momenteel 95 procent thuis. “Enkele
medewerkers runnen op afspraak de
Gemeentewinkel. Af en toe is er een
bruiloft, voor maximaal tien gasten.
Als ik een keer rondloop door het

Handel
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verlaten gemeentehuis, voel ik mij net
een dief.”

Voor diverse soorten
aardappelen en uien!!

Voor diverse soorten
Voor diverseensoorten
aardappelen
uien!!
aardappelen
en uien!!
5,10,
of 20 kg

5,10,
5,10,ofof20
20kg
kg

L. van den Dikkenberg,
Rijnbandijk 171
4041 AV
L. van den Dikkenberg,
Kesteren
Telefoon : 0488-481439
Mobiel
: 06-12021716

L. van den171
Dikkenberg,
Rijnbandijk
Rijnbandijk
171
4041
AV
4041 AV
Kesteren
Kesteren

Telefoon : 0488-481439
Telefoon: 06-12021716
: 0488-481439
Mobiel
Mobiel
: 06-12021716

G. Frentz
Loonwerk en Minigraafwerk
Tevens sloophamer, rooiriek
en trilblok
Rozenstraat 23
4043 KN Opheusden
Tel. 0488-44 23 84
Mob. 06-20 61 02 97

Gelukkig staat de burgervader er niet
alleen voor. Veel support ondervindt
hij in de Veiligheidsregio, waar veertien burgemeesters elkaar wekelijks
informeren en bemoedigen. Ook de
contacten met het regionaal beleidsteam zijn waardevol.
“In principe spreek ik iedereen, maar
zie ik niemand. Tweemaal per week
vergadert ons college via videobellen.
Dat gaat best goed. Na Pasen worden
de raads-, fractie- en commissievergaderingen ook digitaal hervat. Sommige prangende besluiten kunnen
niet wachten tot na de coronacrisis.
Maar je ontkomt er niet aan dat procedures vertraging oplopen. Voor hun
gevoel zitten de raadsleden werkeloos thuis. Om hen niet uit het oog te
verliezen, stuur ik tweemaal per week
een schrijven rond.”
Trots
Een pluimpje voor de bevolking. “Ik
ben er trots op dat vrijwel iedereen
zijn verantwoordelijkheid neemt en
zich zo snel aanpast aan de RIVMrichtlijnen. Terwijl toch onze grondrechten fors worden ingeperkt. Heel
wonderlijk eigenlijk. Voor een paar
procent – vooral groepsvormende
jongeren – moest helaas een noodverordening worden toegepast.”
Kerkbezoek vormt een groot risico op
coronabesmetting. “Daarom waardeer ik het dat de kerkelijke gemeenten in Neder-Betuwe hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Ze houden
zich goed aan de richtlijnen.”

INTERVIEW MET
KOP
...
Eenzame ouderen
Hartverwarmend zijn de spontane liefdadigheidsacties vanuit de
inwoners. “Mensen getroosten zich
veel moeite om hun naaste een hart
onder de riem te steken. Ik maak me
wel zorgen om eenzame ouderen die
nog zelfstandig thuis wonen. Als je
netwerk beperkt is, kun je gemakkelijk buiten beeld vallen.”
Ook de burgemeester wordt niet
vergeten. “Ik krijg veel positieve en
bemoedigende reacties. Het goede
aan de coronacrisis is, dat we elkaar
nu veel meer zien staan. De saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid
wordt hechter en intiemer.”
Hoelang nog blijft corona de volksgezondheid bedreigen en de samenleving verlammen? “Hoe langer het
duurt, hoe lastiger het wordt om de
zelfdiscipline erin te houden. Hoe
houden we het vol met z’n allen en
hoe maken we de samenleving weer
toegankelijk? Dat zijn twee spannende vragen.”
Marco Diepeveen
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• kostuums
• trouwkostuums
• ambtskleding
• ruim aanbod vrijetijdskleding

Burgemeester Lodderstraat 38
Opheusden

0488 42 96 90

www.heerenvanopheusden.nl
Wilvorst • Tommy Hilfiger • Roy Robson • Pierre Cardin • Meyer • Circle of Gentlemen • Greve Schoenen • Vanguard • Profuomo • John Miller • Van Gils • Tziacco • Alberto • Falke

Ds. A. Snoek:

‘Corona weerhoudt de
Woordverkondiging niet’
“De tekenen van de eindtijd zijn de
afgelopen eeuw aan het oplopen.
Gods voetstappen worden steeds
duidelijker gehoord. De Bijbel spreekt
van pestilentiën en het beginsel
der smarten.” Ds. A. Snoek, hervormd predikant te Kesteren, ziet in
de corona-pandemie een ernstige
waarschuwing. “In de lijn van Calvijn
kan het beste in elk tijdsgewricht de
lectio continua in het preken worden
gebruikt: de doorgaande prediking.”
Gezond en wel blijft de predikant
zijn ambtelijke taken uitvoeren als
herder en leraar. Op het moment
van schrijven – begin april – vertonen
ook de gemeenteleden geen klachten (meer). “Al op de zondag vóór de
biddagdienst hebben we maatregelen
getroffen. Geen handen schudden
tijdens de doopdienst toen. En persoonlijke contacten beperken tot het
minimum.”

Mooi vakwerk
Met de M van Polman
Bouwbedrijf M. Polman in Kesteren (ver)bouwt en
renoveert woningen en bedrijfspanden. Ons dna?
Hoogstaand vakwerk en persoonlijke betrokkenheid.
www.mpolman.nl

Vakkundig en Betrouwbaar
A.P. Bruinooge
Zelfstandig chauffeur

Lindelaan 20
4043 MB Opheusden
+31(0)620322024
info@apb-diensten.nl

Telefonisch contact
Sindsdien worden de diensten online
gehouden, met collectes via de
Kerkgeldapp. “Het was in het begin
wennen, maar inmiddels ben ik de
drempel over. Ik visualiseer de gemeente thuis, op de bank. Het is mij
niet bekend hoe het bereik is van de
uitzendingen op www.kerkomroep.
nl. Maar gelukkig weerhoudt corona
de Woordverkondiging niet. Calvijn
zei heel praktisch: laten we doorgaan
met onze dagelijkse bezigheden.”

INTERVIEW MET
KOP
...
Ook het pastoraat gebeurt uitsluitend
op afstand, uitgezonderd sterfgevallen. “Dagelijks pleeg ik tussen de vijf
en tien telefoontjes met ouderen,
eenzamen en zieken in onze gemeente. Vaak geef ik dan een psalmvers
mee. Onze wijkouderlingen onderhouden met overige gemeenteleden
telefonisch contact. Men is daar zeer
blij mee.”
Online meditatie
Ds. Snoek houdt tweemaal per week
een online meditatie. Elke dinsdag- en
donderdagavond om 19.15 uur (behalve op Hemelvaartsdag) op www.
kerkomroep.nl, omlijst met orgelspel
en een gedicht. “Dit vult bij veel mensen – ook buiten de kerk – een leegte,
merk ik. Onder jong en oud leeft veel
angst. Sterven komt nu heel dichtbij.
De vraag luidt: zijn we hiertoe bereid?
In het licht van Pasen mogen we weten dat Christus genoeg bloed heeft
gestort voor álle zondaren.”
Zal de grote wereldcrisis leiden tot
een christelijk réveille? “Ik hoop dat
het mensen wakker schudt en doet
uitreiken naar Christus. Tegelijk
besef ik hoe diep de secularisatie
zijn sporen in de maatschappij heeft
getrokken. De meeste mensen staan
zó ver van de Bijbel af. Het adagium
‘nood leert bidden’ geldt niet meer
automatisch.”
Marco Diepeveen
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KOP DE WETHOUDER

INFORMATIEBLAD SGP NEDER-BETUWE

VAN DE
WETHOUDER
Hoe onwerkelijk. Wat is de wereld waarin we leven in korte tijd veranderd. De
hele samenleving is ontwricht. Iedereen, wie we ook zijn, wordt geconfronteerd
met de coronacrisis. Onze kinderen kunnen niet naar school. Het thuis les ontvangen vraagt veel van het onderwijzend personeel, maar ook veel van de moeders. Onze ouderen kunnen in veel gevallen geen bezoek ontvangen en brengen
de dagen eenzaam in hun woning door. Veel bedrijven zijn inmiddels gesloten.
Anderen zien de omzet dalen of maken zich grote zorgen over de toekomst van
hun bedrijf. De kerken blijven leeg. Het verenigingsleven ligt stil. Dit jaar op
koningsdag geen aubade. De dodenherdenking op 4 mei zal in sterk afgeslankte
vorm gehouden worden. En…. hoe lang gaat het duren? Niemand heeft hier het
antwoord op.
Eind december hoorden we voor het eerst dat de virus de kop opstak in China.
We namen het bijna voor kennisgeving aan. Inmiddels 4 maanden verder heeft
de virus zich over nagenoeg de hele wereld verspreid. Veel slachtoffers zijn te
betreuren, in de wereld, in ons land, en op het moment dat ik deze column schrijf
zijn er helaas ook binnen onze gemeentegrenzen al 16 mensen aan deze virus
overleden. We willen de nabestaanden van harte condoleren met het verlies en
wensen hen sterkte toe voor de tijd die voor ligt.
Bij het verschijnen van deze uitgave van SGP nieuws doen we ons werk veelal
vanuit huis. Al een aantal weken worden de Collegevergaderingen via ‘Microsoft
teams’ digitaal gehouden. Ook de vele overleggen met de ambtelijke organisatie
worden van uit onze woning gedaan. Meer mailverkeer en meer telefonische
overleggen, zowel intern als extern, zorgen ervoor dat je je niet hoeft te vervelen.
Voor een ieder is het enorm wennen op deze manier ons werk te doen, maar ik
besef dat het met name voor onze nieuwe collega Marien Klein een bijzondere
wijze van binnenkomst in onze gemeentelijke organisatie is. De ambtenaren waar
ik het meest mee samenwerk ken ik ondertussen wel. Collega Klein moet nu
vanuit huis in veel gevallen communiceren met medewerkers die hij amper kent.
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VAN DE WETHOUDER
KOP

Het is fijn te merken dat het hem goed af gaat. Alhoewel we verlangen naar de
werkwijze die we gewend waren merk je dat mensen in de situatie waar we in verkeren heel creatief kunnen zijn. Het is zaak hier de goede kanten van op te pikken
voor de periode die hopelijk hierna komt. Dat zou winst zijn. Niet alleen qua tijd
maar ook effectiviteit.
Al vrij snel werd de situatie waar we in verkeren opgeschaald naar grip4. Dit
betekent dat de leiding valt onder het regime van de veiligheidsregio GelderlandZuid. Het is goed te zien hoe onder leiding van de burgemeester van Nijmegen,
de heer Bruls, in saamhorigheid de nodige besluiten genomen worden. Ook een
aantal ambtenaren vanuit onze gemeente hebben binnen de veiligheidsregio extra taken op hun schouders gekregen. Dit vraagt naast het dagelijkse werk voor
onze gemeente veel van hen. Binnen de gemeente wordt onder leiding van onze
algemeen directeur, de heer Stam, met de nodige regelmaat digitaal vergaderd.
De maatregelen die genomen moesten worden, worden over door onze inwoners
over het algemeen goed opgevolgd. We hopen als het nog wat langer duurt dat
we dat samen vol kunnen blijven houden.
We zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor portefeuilles die zich voornamelijk
afspelen binnen de fysieke pijler. Ruimtelijke Ordening, volkshuisvesting, grondbeleid en grondexploitaties, maar ook de zorg voor de huisvesting van arbeidsmigranten behoort tot mijn werk. Ons werk gaat dus gewoon door. En dit moet
ook. Er liggen nog veel initiatieven die beoordeeld moeten worden, en ondanks
de crisis komen er wekelijks nog nieuwe plannen binnen. We hebben de insteek
deze zoals voorheen zo snel mogelijk te verwerken. Hierdoor kunnen zowel onze
ondernemers als onze inwoners verder met de plannen die ze hebben. Nu zaken
laten liggen zou funest zijn voor de periode na de crisis. Alle initiatieven lopen
dan op een hoop en het risico bestaat dat de economie nog meer moeite zal hebben weer op gang te komen. Mijn oproep aan onze ondernemers, maar ook onze
inwoners die plannen hebben is niet te schromen contact met ons op te nemen.
Tenslotte, in een andere column hebben we het al geschreven. Gods hand schrijft
de geschiedenis, Er gebeurt geen ding bij geval. We spreken de wens uit dat het
ons brengen mag tot het besef van onze afhankelijkheid van die God die alle
dingen regeert en bestuurt. Graag willen we aansluiten bij de woorden van de
voorzitter van de fractie van de SGP elders in deze uitgave: “Dat we in gehoorzaamheid aan Gods Woord onze hoop op Hem alleen mogen stellen.”
Nees van Wolfswinkel
Wethouder
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Landelijk

WONEN BIJ
DE BONGERD
Tijd voor verandering? Of die
verandering nu klein of groot is… Bij
Meubelpark De Bongerd kun je altijd
slagen. Van complete make-over tot

Rijk Arends:

‘Met z’n allen een sprong in het diepe’
De algehele onderwijssluiting op 16
maart kwam voor De Hervormde
School in Opheusden niet uit de lucht
vallen. Bestuur en personeel hadden
hierover al nagedacht en tijdig maatregelen getroffen. Via online thuisonderwijs lukt het de leerlingen zo goed
en zo kwaad toch om te blijven leren.

een paar fijne nieuwe accessoires. Wij
ontmoeten je graag in Kesteren.
www.debongerd.nl

“Het scheelt dat de groepen 4 tot en
met 8 al met een tablet werkten”, vertelt directeur Rijk Arends. “Hierop zit
het virtuele lesprogramma Snappet.
Dat werkt nu heel goed in de praktijk.
Maar de schoolsluiting betekende
voor ons wel een sprong in het diepe.
Gewoon maar proberen, besloten we
met elkaar.”

INTERVIEW MET
KOP
...
Impact
Arends onderschat de sociaal-emotionele impact van de coronacrisis
op kinderen niet. “Die heeft zeker invloed op hun gedrag en gevoelsleven.
Onze intern begeleider probeert de
leerlingen zoveel mogelijk te helpen
met hun angsten, vragen en zorgen
omtrent corona. Uiteraard ondersteunen we hierbij ook de ouders.”
Mochten de scholen na de meivakantie weer openen, dan zullen de
leerachterstanden meevallen. “Maar
duurt de onderwijslockdown langer,
dan kunnen leerlingen in de problemen komen. Het is nu nog niet te
overzien wat de consequenties op de
lange termijn zullen zijn. Maar met
elkaar proberen we de moed erin te
houden.”
Marco Diepeveen

OP ZOEK NAAR
UITDAGING?
Op de werkvloer bij MDE Machinebouw vind
je veel verschillende soorten mensen, zoals
draaiers/frezers, engineers, monteurs, lassers,
kantoormedewerkers et cetera. Maar één ding
hebben we allemaal gemeen: we zijn trots op ons
werk en de prestaties die we met elkaar weten te
realiseren. Wij geloven dat beloning verder gaat
dan alleen een goed salaris. Er is aandacht voor
persoonlijke omstandigheden en staan open voor
eigen initiatieven.

Bekijk al onze openstaande vacatures op:

www.mdemachinebouw.nl

Ouderapp
De leerkrachten maken instructiefilmpjes en helpen leerlingen op afstand
via telefoon en videobellen. Ook
beantwoorden ze vragen van ouders.
Hiervoor is een speciale ouderapp in
gebruik. Kinderen die in een bepaalde
risicogroep vallen of waarvan de
ouders in een vitaal beroep werken,
krijgen in kleine groepjes les en opvang op school.
“Indien nodig stellen wij Chromebooks ter beschikking. Zowel kinderen als ouders blijken zich goed met
het thuisonderwijs te kunnen redden.
In een dagdeel kun je de dagelijkse
lesstof verwerken. Natuurlijk is het
niet altijd gemakkelijk, als je als ouder
ook thuiswerkt.”
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Dikkie GerritsenMeijsen:

Schoonmaakbedrijf
met visie
glas - tapijt - lino natuursteen
kantoren - scholen - kerken - etc.

www.schoonmaakbedrijfhof.nl
Tel. 0488 - 428223

J. van Damstraat 23 • 4041 VH Kesteren
•
•

TUIN- EN
PARKMACHINES
SERVICE, REPARATIE EN
ONDERHOUD. DAT KAN BIJ ONS!

LUNCH
DINER

•

VERJAARDAGEN

•
•
•

JUBILEUMS
FEESTJES
MEETINGS

Welkom

Rijksweg A15 - 1 - 4043 HA - Opheusden - 0344-608921

Bosmaaiers | Bladblazers | Spuitapparatuur
Robot- en Gazonmaaiers | Motorkettingzagen
Bomenlaan 2
4043 KD Opheusden
0488 44 28 28
www.damcon.nl

Hamsestraat 5A | Opheusden
T. 0488 44 14 96
www.vanwendeldejoode.info

Voor directe hulp!
Wij zijn er voor u. Al meer dan 160 jaar
Persoonlijk, vertrouwd & betrokken.

Wevers Begrafenisverzorging
Torenstraat 3A, 6669 DN Dodewaard
Tel: 0488 411 055
E-mail: info@weversuitvaart.nl
Internet: www.weversuitvaart.nl

‘Gek genoeg, de situatie begint te
wennen’
Hoe redt een groot gezin het in deze
coronatijd? SGP Nieuws vroeg het aan
Dikkie Gerritsen, die met haar man Arjan en zes jongens in Opheusden woont.
Als thuiszorgmedewerkster staat Dikkie
bijna dagelijks in de ‘frontlinie’.
Een volle bak thuis, met zes opgroeiende jongens, een schoondochter én een
hond. Arjan werkt – buiten de deur – bij
Damcon in Opheusden, terwijl Dikkie
parttime haar zorgtaken vervult bij de
Wageningse thuiszorgorganisatie Icare.
Coronaroute
“Voor coronapatiënten rijden mijn
collega’s een speciale ‘coronaroute’ in
beschermende kleding. Ikzelf doe de
reguliere bezoeken, bij mensen die (nog)
geen klachten vertonen. De verplichte
anderhalve meter afstand lukt dan
natuurlijk niet, hoewel we voor de rest
strikt de RIVM-richtlijnen volgen. Dat
veroorzaakt wel wat spanning, maar ik
blijf mijn werk uitvoeren met liefde en
passie. Onze cliënten hebben ons hard
nodig.”
Wordt een Icare-cliënt verkouden, dan
treedt direct het coronaprotocol in
werking. “De werkdruk neemt stilaan
toe, omdat we meer diensten draaien
bij mensen die niet naar het ziekenhuis
kunnen of willen. Gelukkig is bij Icare
nog niemand positief op corona getest.
Ook in onze familie- en vriendenkring
zijn geen coronagevallen bekend. Nog
niet.”

INTERVIEW MET
KOP
...
Goede sfeer
De jongens in het gezin Gerritsen
variëren qua leeftijd van 9 tot 21 jaar.
“Het thuisonderwijs verloopt best vlot.
Leuk is dat je als ‘thuisjuf’ ook nog wat
opsteekt van de lessen! Onze kinderen willen graag aan de slag, zijn goed
gedisciplineerd en redelijk zelfstandig
en helpen elkaar waar mogelijk. Dagelijks maken we een schema voor wie
wat wanneer doet. Daarin zijn we heel
creatief. Met elkaar moeten we één pc
delen, dus dat vraagt om een strakke
planning. Een paar kinderen kunnen
twee dagdelen per week naar school,
omdat ik in een vitale beroepsgroep
zit. Arjan springt thuis bij als ik cliënten
help.”
Het dagelijks op elkaars lip zitten veroorzaakt geen noemenswaardige irritaties. “Toen de scholen sloten, ontstond
er hier wat consternatie. Maar na een
maand in quarantaine kan ik zeggen dat
de situatie gek genoeg begint te wennen. De sfeer in huis is goed en gezellig.
We maken er het beste van.”
Marco Diepeveen

EERSTE HULP NA OVERLIJDEN
Een persoon die u lief had, is niet meer. In die droevige omstandigheden is het regelen van een uitvaart
zwaar. Dan is het goed om te weten dat Wevers Begrafenisverzorging naast u staat. Niet alleen met raad en
daad, maar ook met gewoon een luisterend oor of een troostende schouder. Wij zijn er als we er moeten zijn.
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Dick van Bodegraven:

‘Veel verdriet, maar ook veel zelfdiscipline in het Anker’

Tielsestraat 66 • 4043 JT Opheusden

Tielsestraat 66, 4043 JT Opheusden
Tel. 0488-44 34 35

We drukken
zelfs uw kosten
folders
boeken

briefpapier

jaarverslagen manuals
presentatiemappen ﬂyers

V.env.indd 1

Zorgen voor ouderen in coronatijd.
In Zorgcentrum ‘t Anker is alles
anders sinds de coronacrisis uitbrak
in Nederland. Met strikte inachtneming van de RIVM-richtlijnen slaat
het zorgcentrum in Kesteren zich
hier doorheen. Ondanks de pijnlijke
beperkingen probeert het personeel
de bewoners toch zoveel mogelijk
aandacht te geven.

27-2-2013 11:22:47

visitekaarten
scripties

schrijfblokken
2 stuks

100.000 stuks

brochures

enveloppen

magazines

familiedrukwerk

maar in print zijn
we ook haarscherp!
R&H A5_ADV_Liggend.indd 1
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Matensestraat 62A
6669 CJ Dodewaard
T (0488) 48 32 33
info@rhdruk.nl
www.rhdruk.nl
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Achter de deuren van verpleeg- en
verzorgingshuizen volstrekt zich
een stille ramp. In de eerste week
van april waren al bijna driehonderd
kwetsbare bewoners bezweken aan
corona. Gelukkig mag het op die peildatum nog meevallen in het Anker.
“We weten van twee aangetoonde
besmettingen. Het aantal medewerkers met klachten valt gelukkig nog
mee. Sterfgevallen als gevolg van het
coronavirus, hebben we tot op heden
niet gehad”, constateert bestuurder
Dick van Bodegraven.
“De situatie is bizar en onwerkelijk.
Er heerst veel verdriet onder onze
bewoners, die geen bezoek mogen
ontvangen. Niet al onze bewoners
kunnen het begrijpen. Vrijwilligers
kunnen niet komen voor dagbesteding en overige hand- en spandiensten. Terwijl ons personeel vooral
druk is met de dagelijkse zorg.”

INTERVIEW MET
KOP
...
mate van zelfdiscipline. Het personeel
- bang als ze zijn om het virus over te
brengen – leeft de RIVM-richtlijnen
strikt na. In sommige situaties dragen
ze persoonlijke beschermingsmiddelen. Contacten met familie proberen
ze zo goed mogelijk te onderhouden.
Beeldbellen blijkt nu een fijne oplossing. Sowieso doen we extra veel aan
in- en externe communicatie. Met
familieleden, met zorgpartners, onder de collega’s. Dat schept duidelijkheid.”
Ook inwoners uit de gemeente verlichten de eenzaamheid op hartverwarmende wijze. Met bossen bloemen, een kindertekening, een kaartje
in de bus. “Al die hulp wordt zeer
gewaardeerd.”
Dat neemt niet weg dat de druk op
de medewerkers groot is. “Ze kunnen het aan, maar het is allemaal erg
ingrijpend. Ons huis zit volkomen op
slot. Psychische nazorg is daarom
sinds kort geregeld. Op basis van
adviezen vanuit de overheid ontstaat
ons beleid. Voor deze coronacrisis
bestaan geen draaiboeken.”
Marco Diepeveen

Goede sfeer
Desondanks vindt Bodegraven de
sfeer relatief goed. “Er is een hoge
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Huisarts in Crisistijd

Hoveniers die méér doen

Lakemondsestraat 13b - Opheusden - (0488) 44 30 93 -

www.vdbh.nl

Nu het coronavirus onverbiddelijk
toeslaat is niets meer wat het was.
De anderhalve meter samenleving is
inmiddels een begrip en in de frontline staan onze zorgmedewerkers op
de bres om dit virus onder controle
te krijgen. De huisarts constateert
als eerste of een patiënt mogelijk aan
corona lijdt. Om te kijken hoe dit in
de praktijk eraan toe gaat in gesprek
met huisarts Jaap Huisman uit Opheusden. Huisman: “Coronaverdachte
gevallen verwijzen wij door naar een
speciaal afgeschermde huisartsenpost in Tiel waar ik ook actief ben.”
“Corona slaat ook hier ongenadig om
zich heen. In een woonzorgcentrum
voor ouderen is driekwart van de
bewoners getroffen”, zo vertelt hij.
Hij merkt ook dat in de dagelijkse
praktijk patiënten met minder urgente vragen vaker wegblijven, maar
mensen met acute problemen blijven
volgens hem wel komen.
Huisman is van mening dat de luchtbrug met beschermingsmateriaal
er al eerder had moeten zijn, omdat
het geen schijnveiligheid is als je een
mondkapje draagt en dat ook alle
medewerkers in de zorg met klachten
getest hadden moeten worden.
Volgens hem zijn de genoemde sterfgevallen geflatteerd, in veel gevallen
wordt in overleg met de familie wordt
besloten om een patiënt met veel
onderliggend lijden thuis te behandelen en een uitzichtloze IC-behandeling
te besparen.
Huisman is het volkomen eens met
de maatregelen van de regering en

INTERVIEW MET
KOP
...
het gemeentebestuur, maar hoopt
dat de scholen onder voorwaarden
weer open kunnen, en dat jongeren
weer aangepast naar buiten kunnen
gaan om bijvoorbeeld te sporten.
Hij denkt dat we nog langere tijd te
maken hebben met het coronavirus,
en hoopt dat iedereen zich voorlopig
aan de maatregelen houdt.
Huisman: “Als er een vaccin komt,
adviseer ik er gebruik van te maken.”
Opgetekend door Jan Woldberg
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Elektrotechnische installaties

Inbraakbeveiliging

Telecommunicatie

Airconditioning

Ventilatiesystemen

Zonnepanelen

Sfeervol wonen

DUURZAAM VERBONDEN. ALTIJD.
Van Noort Elektrotechniek

06 - 5187 5846

De Vlasman 10a

info@vannoortelektro.nl

DUURZAAM
VERBONDEN.
ALTIJD.
vannoortelektro.nl
6669 ND Dodewaard
Elektrotechnische installaties

H.D. Verw
H.D. Verwoert & Zn

Dalwagenseweg 43 * Opheusden* 0488 44 13 51
www.hdvwonen.nl

Inbraakbeveiliging

Telecommunicatie

Airconditioning

Elektrotechnische installaties
Ventilatiesystemen

Inbraakbeveiliging
Zonnepanelen

Telecommunicatie

Airconditioning

Ventilatiesystemen
Van Noort Elektrotechniek

Zonnepanelen
06 - 5187
5846
info@vannoortelektro.nl

vannoortelektro.nl
Schilderwerken
Wandafwerking
06 - 5187 5846
Van Noort Elektrotechniek
info@vannoortelektro.nl
De Vlasman 10a
Beglazing
vannoortelektro.nl
6669 ND Dodewaard
De Vlasman 10a

6669 ND Dodewaard

Hamsestraat 38
4043 LH Opheusden
0488 440905

Tijssen Schilderwerken BV
Tielsestraat 7-9 4043 JP Opheusden
Tel. 0488-481256, Fax 0488-481794

Openingstijden:
Donderdag 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Breng ook kleur in uw interieur!
www.reedoo.nl

VERHOEKS
Keukenmontage
&
Afwerkingsbedrijf

Opheusden

Tielsestraat 96
T: 0488-443050
F: 0488-442171

Alblasserdam

Prins Bernhardstraat 18
T: 078-2000177
F: 078-2000183

www.verhoekskeukenmontage.nl

Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- Drogen
- Ontvangen in bulk of zakgoed
- Uitpakken
- Zakken uitsnijden
- Fijnmalen tot kleiner dan 50 micron
- Malen
- Zeven
- Extruderen
- Mengen
- Pelleteren
- Breken
- Laden in containers
- Verpakken in 25 kgs zakken en Big Bags
- Ompakken
P.C. van Tuijl Kesteren BV
Batterijenweg 17, 4041 DA Kesteren
tel. (0488) 470 470, fax (0488) 482 867
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FRACTIE

D.A. (DIK) Waasdorp

ERNST ARENDS

(fractievoorzitter)
Waalbandijk 13
4051 CJ Ochten
06-25093839
info@waasdorpaa.nl

(raadslid)
Viergeverstraat 22
4043 GD Opheusden

N. (NEES) van Wolfswinkel

GERT-JAN MEIJERING

(wethouder)
Dalwagenseweg 146
4043 MZ Opheusden
140488
nwolfswinkel@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Anna van Burenlaan 9
6669 AS Dodewaard
06-41413215
gjmeijering@nederbetuwe.nl

M.A. (MARIEN) Klein

GERWIN ROSEBOOM

(wethouder)
Overste J.M. Kolffstraat 32,
4041 CC Kesteren
140488
mklein@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Kerkstraat 10
4041 XB KESTEREN
06-34609040
groseboom@nederbetuwe.nl

J. (JAN) Eerbeek

MATHIJS JONKERS

(raadslid)
Torenstraat 5
6669 DN Wely
06-41786048
jeerbeek@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Schenkhofstraat 6E
4041 CA KESTEREN
06-23380997
mjonkers@nederbetuwe.nl

e.arends@kliksafe.nl

W.F. (WILLEM) Vermeer
(raadslid)
Gieser Wildeman 7
6669 GP Dodewaard
06-30736164
wvermeer@nederbetuwe.nl

G.R. (GERT) van Leeuwen
(raadslid)
Rijnbandijk 10
4043 JL Opheusden
0488-443064 / 06-48950357
gleeuwen@nederbetuwe.nl

Bij vragen, ideeen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met
bovenstaande personen.
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Bidstond van de kerken
In verband met de Corona-epidemie houden kerkelijke gemeenten
in Neder-Betuwe een gezamenlijke bidstond, waarin de nood
van onze samenleving voor Gods aangezicht gebracht wordt.
De bidstond wordt bij leven en welzijn gehouden op:
Donderdag 30 april 2020 om 19.30 uur
te beluisteren / bekijken op
www.kerkdienstgemist.nl HHGOpheusden
of kerktelefoon HHG Opheusden

Goed eten. Daar houden we van.

Sprekers zijn ds. A. Snoek, ds. W. Mouw, ds. R. van de Kamp.

Stationsstraat 1-3 Kesteren

COLOFON

Aanbouw & Uitbouw - Verbouw
Interieurbouw - Schuren & Veranda’s

“Wij zorgen graag voor de begeleiding
en uitvoering van uw verbouwing”

Smartphone
stuk?
Henk-Jan

Bouwen doen we graag samen!

repareert je
smartphone live
en terwijl je wacht!
Maak een afspraak via

Edisonring 17 - 6669 NA Dodewaard

06 - 13 44 63 09 - info@spolman.nl - spolman.nl

Maatwerk in telecom volledig
afgestemd op úw situatie!

0488-440391

0488-44 0391
of op telefonade.nl

info@telefonade.nl

Een keer in de 6 weken verschijnt SGP-nieuws
huis aan huis in de gemeente Neder-Betuwe. In
SGP-nieuws staan uitgebreide verslagen van de
raadsvergaderingen. Door SGP-nieuws te lezen
bent u goed op de hoogte van de zaken die
spelen in de gemeente Neder-Betuwe.
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Transitoweg 2 | 4051 CA Ochten | T: 0344 - 64 28 19

-

600 Bovag occasions in voorraad
Verkoop nieuw (alle merken)
Reparatie, APK & Onderhoud
Tankstation met shop en wasstraat
Car cleaning & schadeherstel
Trouwservice

www.hazet.nl

