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MAAS EN WAAL – Oplichters sturen
huurders nepbrieven waarin ze
melden dat het bankrekening-
nummer is veranderd. Mensen
die daar intrappen, storten hun
huur op een bankrekening van cri-
minelen. Dat meldt woonstich-
ting De Kernen die onder andere
huizen in de gemeente West
Maas en Waal verhuurt.
‘In Eindhoven hebben oplichters
aan een nog onbekend aantal
huurders van woningcorporatie
Woonbedrijf nepbrieven ge-
stuurd. Daarin gaven zij zich uit
voor de corporatie. De oplichters
schrijven dat het bankrekening-
nummer van de woningcorpora-

tie door de overstap naar
IBAN-bankrekeningnummers is
veranderd en dat huurders de
huur voortaan dus op dat reke-
ningnummer moeten overma-
ken’, schrijft de woonstichting.
De brief is op briefpapier van de
corporatie afgedrukt en ‘onderte-
kend’ door de directeur.
Woonbedrijf meldde de oplich-
ting op 28 januari aan brancheor-
ganisatie Aedes. Voor zover bij Ae-
des bekend, is deze vorm van op-
lichting nog niet bij andere wo-
ningcorporaties gesignaleerd.
De Kernen waarschuwt huurders
bij twijfel aan de echtheid van
een brief contact op te nemen.

door Geert Geenen

ALVERNA/WIJCHEN – Voor de 70e
herdenking van de operatie Mar-
ket Garden, op 20 september in
Alverna, worden ook alle vetera-
nen uit de gemeente uitgenodigd.
Het gaat om zowel oud-militairen
die in de Tweede Wereldoorlog
en het toenmalige Nederlands-In-
dië hebben gevochten, als om
oud-soldaten die later meededen
aan vredesmissies in bijvoorbeeld
Afghanistan en Bosnië.
De Wijchense Veteranendag die
altijd eind juni, op of rond de ge-
boortedag van prins Bernhard,
wordt gehouden, komt eenmalig

te vervallen.
In kerkdorp Alverna wordt zater-
dag 20 september, zo werd eerder
al bekendgemaakt, de bevrijding
van de regio grootscheeps her-
dacht. Zo’n zeshonderd histori-
sche legervoertuigen (en 2.200 be-
geleiders) stellen zich rond lunch-
tijd enkele uren op de Graafseweg
op. Later gaat de stoet naar Nijme-
gen.
Die zaterdag speelt in Alverna
een Glenn Miller-achtig orkest
dat is samengesteld uit leden van
alle muziekverenigingen in de ge-
meente. En er is een kleine bui-
tenexpositie over de bevrijding
van Maas en Waal.

Een grote tentoonstelling over de
bevrijding is, onder de titel Van
Tienakker tot Oversteek, vanaf 4
juli te zien in Museum Kasteel
Wijchen. De expositie vertelt
over hoe de inwoners van
Wijchen en omgeving tegen hun
bezetters én bevrijders aankeken.
Tanja Bruins, de Wijchense evene-
mentencoördinator, vertelt dat de
gemeente openstaat voor ideeën
voor de viering op 20 september.
De gemeente Beuningen heeft
vooralsnog geen plannen voor de
herdenking van de bevrijding.
„En er zijn ons ook geen initiatie-
ven van anderen bekend”, aldus
de woordvoerder.

De nieuwe politieke partij
Democraten Druten (DD)
heeft zaterdag het verkie-
zingsprogramma gepresen-
teerd in D’n Bogerd in Dru-
ten. Lijsttrekker André van
den Hurk vertelde wat de
speerpunten van zijn partij
zijn. „DD wil de ambachts-
school terug, een vakoplei-
ding met veel aandacht voor
praktijkonderwijs en een re-
ferendum over herindeling.”

Druten-West heeft een nieu-
we wijkraad. Die bestaat
voorlopig uit vier mensen.
De raad wil vooral de ‘oren
en ogen’ van West zijn. De
wijk is gerenoveerd en er
zijn appartementen ge-
bouwd. De wijk is nog
steeds niet af. De wijkraad
wil met bewoners, gemeen-
te en woningcorporatie stre-
ven naar een optimale woon-
omgeving.

Een onafhankelijke commis-
sie gaat bepalen of een win-
kel zich aan de rand van
Wijchen mag vestigen, of
een plek in het dorpscen-
trum moet zoeken.
De gemeente Wijchen, het
Centrummanagement, win-
keliers en pandeigenaren ho-
pen zo de leegloop van de
winkelstraten in het hart
van het dorp tegen te gaan.

Democraten Druten
wil referendum

Wijkraad opgericht
in Druten-West

Plannen tegen
leegloop winkelhart

door Hans Peeters

BOVEN-LEEUWEN – Ze mag haar ‘mi-
crofoontechniek’ nog wel wat bij-
schaven, maar als het aan Jan Ma-
rijnissen ligt wordt Willeke van
Ooijen de rising star van de ge-
meenteraadsverkiezingen in
West Maas en Waal. De charisma-
tische partijpreses van de SP stak
zondagmiddag vanuit zijn woon-
plaats Oss de Maas over om 20 ki-
lometer noordwaarts het eerste
politieke café van de jongste loot
aan de partijboom bij te wonen in

het Boven-Leeuwense café
Bar@bas. Als het aan de kersverse
SP-afdeling West Maas en Waal
ligt, dan gaat de beuk er na de ver-
kiezingen stevig in. ‘Schlüss’ met
de regenteske heerschappij van
de gevestigde partijen, geen wolli-
ge verhalen meer, een luisterend
oor voor Jan in de straat, terug-
draaien van bezuinigingen die de
kleine man treffen, betaalbare
huurwoningen en herstel van de
afkalvende leefbaarheid: terug
met die pin-automaat en de
buurtsuper. Was gezegd: Willeke

van Ooijen (51), lijsttrekker van
de 78 leden sterke SP-afdeling
West Maas en Waal. De Wamelse
gaat voor ‘minstens’ twee van de
zeventien raadszetels die er in de-
ze krap 18.000 ingezetenen en
acht dorpen omspannende platte-
landsgemeente te verdelen zijn.
Maar hoe boks je dat nou voor el-
kaar? Na het wegvallen van de
PvdA, vier jaar geleden, is er ter
linkerzijde in het Maas en Waalse
een progressief vacuüm ontstaan.
Tip van meesterchef Marijnissen:
„Blijf investeren in vers bloed, in

mensen met idealen, in mensen
die de straat op willen gaan.”
Maar hoe deed ‘ie dat zelf dan,
veertig jaar geleden? „We waren
een stelletje langharige snotneu-
zen van amper 20. We stelden de
beroerde arbeidsomstandigheden
bij tapijtfabriek Bergoss aan de
kaak. Het leidde tot een wilde sta-
king van zeshonderd man. En
toen werden we gezien. Meteen
drie raadszetels, en we zijn in Oss
nog altijd de grootste partij.”
Wie op woensdag 19 maart in
West Maas en Waal een linkse
stem wil uitbrengen, krijgt de
keuze uit twee nieuwkomers: de
SP van Willeke van Ooijen of de
nieuwe partij Sociaal Maas en
Waal. Om de keuze makkelijker
te maken: de SP is tegen een even-
tuele gemeentelijke herindeling,
Sociaal Maas en Waal is vóór.

We waren een stelletje
langharige snotneuzen
van amper 20
Jan Marijnissen

SP-voorzitter Jan Marijnissen op de koffie
bij jongste loot aan partijboom. De ‘rode
haan’ kraait in West Maas en Waal.

� SP-voorzitter Jan Marijnissen in debat met lijsttrekker Willeke van Ooijen tijdens het eerste politieke cafe van de nieuwe SP-afdeling West Maas en Waal.
foto Eveline van Elk
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Alle veteranen welkom tijdens
herdenking operatie Market Garden
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