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Dromen over Overbetuwe

De Passie van…

Joop Beumer, raadslid voor de VVD
“Een van de passies van mijn leven is
beslist mijn werk als verf en technisch
adviseur van een verffabriek geweest”,
vertelt Joop:”Het dagelijks adviseren
van mensen welk product op welke
plaats zij het beste konden aanbrengen.
Maar ook het afspreken met de toekomstige bewoners welke kleuren er werden
toegepast in hun woning. Wij deden
ook grotere projecten, zoals gemeentehuizen, ziekenhuizen of verzorgingshuizen. Hier werkten we samen met een
projectgroep en kwamen er dan samen
vaak wel uit welke kleuren er gebruikt
moesten worden.
Daarnaast vond ik het altijd erg nuttig
dat je de mensen (zowel privé als zakelijk) kon adviseren om bijvoorbeeld het
onderhoud van hun bezittingen gefaseerd te laten uitvoeren, zodat zij ook
de onderhoudskosten konden verdelen
over meerdere jaren.” Door deze werkzaamheden heeft Joop een groot deel
van Nederland met al zijn diverse bouwstijlen leren kennen: “Wat is Nederland
dan toch eigenlijk een mooi land!” vindt
Joop.
Na 39 jaar moest Joop dit werk vanwege zijn gezondheid vaarwel zeggen.
Hij is toen begonnen in een verfwinkel
in Nijmegen. Daar bestond zijn werk uit
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directe verkoop,
maar ook weer uit
het advies geven
voor de kleurtoepassing in en rondom huis. “Toen ik
in Nijmegen werkte had ik ook tijd
over om meer dingen te doen, zoals
bijvoorbeeld mijn
werk voor de VVD
afdeling Valburg.
Ongeveer 20 jaar
geleden, toen mijn
kinderen het huis
uit gingen, ben ik samen met mijn vrouw
verhuisd van Nijmegen naar Oosterhout.
Daar kregen we een mooi huis met een
tuin en zo is mijn 2e passie ontstaan,
namelijk tuinieren”.
Medio 2000 hebben we de tuin wegens
ziekte en onze vier kleinkinderen anders
in moeten richten. Er werden verhoogde
borders gemaakt met daarin veel verschillende bloemen en planten. Hier
kwam mijn beroep als kleuradviseur
ook weer van pas, want tijdens het
planten werd er vooral ook gelet op
de kleuren! Een van de leuke kanten
van tuinieren vind ik dat je de jeugd er
al vroeg bij kunt betrekken door ze te
laten helpen met poten en verzorgen
van bijvoorbeeld fruitplantjes. Op deze
manier geef je de kinderen meer mee
dan alleen maar het spelen van computerspelletjes. Wij zijn hier dan ook actief
mee bezig en het leuke is dat een van
onze kleinkinderen laatst voor zijn vijfde
verjaardag graag fruitplantjes wou hebben voor in zijn tuin. Daar hebben wij
als opa en oma dan toch maar mooi een
bijdrage aan kunnen leveren!”

Iedere maand schrijft één van de fracties van de gemeenteraad Overbetuwe hoe
zij contact houden met de burger. Deze maand is CDA Overbetuwe aan het woord.

Stel dat u onbeperkte middelen ter beschikking heeft.
Hoe zou Overbetuwe er dan volgens u uitzien?
Reactie van de CDA fractie
<Jackie Versluis mailt een artikel van
maximaal 300 woorden>
Reacties van inwoners
Op de de wekelijkse markt in Elst
geven een aantal mensen hun reactie op de vraag over hun gedroomde
Overbetuwe.
Alleen laagbouw
Ik wil graag meer kleine winkels en meer
verschillende winkels. Het openbaar vervoer vind ik goed, maar dat komt misschien ook omdat ik vlakbij het station in
Elst woon. Verder heeft mijn gedroomde
Overbetuwe geen grote flats, maar alleen
laagbouw.
Mw. Janssen uit Elst
Clubhuis voor tieners
Er moet meer voor de jeugd komen, voor
tieners. Er is bijvoorbeeld geen clubhuis
in Elst. Dat vind ik jammer voor het dorp.
Verder ben ik tevreden. Er is bijvoorbeeld

genoeg groen en er zijn genoeg winkels.
Helma Berns uit Elst
Moeilijke vraag
“O, dat weet ik niet hoor!”
Reactie van zomaar een voorbijganger
Meer groen
Veel meer groen! Dat moet er komen in
Overbetuwe. En meer te spelen voor de
kleintjes.
Dhr. G. Veulings uit Oosterhout
Veiligheid voor
fietsende schoolkinderen
Ik mis veiligheid op de fietspaden voor
fietsende schoolkinderen. Er is een heel
onveilige situatie in Elst vanaf het station
richting basisschool de Elstar. Verder zou
ik graag een kinderboerderij willen voor
de hele kleintjes, voor peuters. Dus niet
dat je achter een hek moet blijven staan,
maar tussen de dieren kunt lopen.
Evelyne uit Elst

“Zoals u leest heeft mijn passie zich in
de loop van de jaren verplaatst naar
het genieten, van de tuin maar ook
van een spelletje doen met onze (klein)
kinderen.”

De Opsteker
Joop van Hulst, raadslid voor
Gemeentebelangen Overbetuwe
Joop geeft de opsteker deze maand
aan Carolien Eberson-Burgers.
Carolien heeft Jan van Baal opgevolgd als voorzitter van de voetbalclub SVHA uit Herveld.
Joop: “Zelf ben ik in de periode voor
Jan van Baal voorzitter geweest van
deze voetbalclub.
Nu is het aan Carolien om Jan na 25
jaar op te volgen.
Zij is hier in de regio in ieder geval

de eerste vrouwelijk voorzitter en
zal ook binnen de KNVB een van de
weinigen zijn. Ik hoop dan ook dat
zij zich staande kan houden in deze
(toch nog steeds) ‘mannenwereld’.
Daarnaast staat Carolien ook voor
de grote uitdaging om kunstgrasvelden te realiseren voor SVHA.
Hiervoor wil ik haar graag als steuntje in de rug deze opsteker geven, en
natuurlijk hoop ik ook dat het eerste
onder haar leiding weer kampioen
kan worden, want ze verdienen het
om 4e klasse te spelen! “
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