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Van de voorzitter  

Zou het jaar 2020 een jaar zonder verkiezingen zijn? De Tweede Kamer verkiezingen zijn gepland op 17 maart 2021, dus als 
het kabinet de rit uitzit kun je dit jaar niet naar de stembus. En het kabinet is hard aan het werk, ook met de doelstelling van de 
ChristenUnie. Vandaag stond op de website dat er 144 waardevolle resultaten van ons werk als coalitiepartij zijn. Zie voor 
meer info: https://resultaten.christenunie.nl/  

Ondertussen zitten we als ChristenUnie bestuur van de afdeling Overbetuwe niet stil. We hebben verschillende keren met 
vertegenwoordigers van de lokale SGP gesproken. Het waren prettige en aangename gesprekken. In aansluiting daarop zijn 
de politieke programma’s van de Overbetuwe van onze partijen met elkaar vergeleken. Doelstelling van dit overleg was te 
bepalen waar de overeenkomsten en de verschillen in de politieke programma’s zijn. Zo willen we inzicht te krijgen of 
samenwerking op lokaal niveau vanuit de inhoud ook haalbaar is. Daarnaast is de vraag aan de orde of het ook wenselijk is 
en meerwaarde (zoals bv extra zetels) kan opleveren. Ook hebben we over een mogelijk samenwerking contact gehad met 
ons landelijk bureau. Wij hebben vastgesteld dat er een behoorlijke overlap is in de politieke programma’s en dat op grond 
daarvan lokale samenwerking (gezamenlijke lijst) kan worden overwogen. Op landelijk niveau is echter het beleid dat indien 
de ChristenUnie één of meer zelfstandige zetels heeft, er geen nieuwe (lokale) samenwerkingen met een gezamenlijke lijst 
opgestart kunnen en mogen worden. Wij hebben daarom besloten af te zien van een mogelijk voornemen om in 2022, tijdens 
de lokale verkiezingen in de Overbetuwe, met een gezamenlijke lijst deel te nemen. Op de kieslijst kun je dus gewoon op de 
ChristenUnie blijven stemmen!  

Op verzoek van het landelijk bureau hebben we overleg gehad met de ChristenUnie 
Nijmegen. Deze afdeling met meer dan 100 leden heeft diverse malen een poging gedaan 
om een raadszetel in Nijmegen te verwerven. Helaas is dit, ondanks grote inspanningen 
niet gelukt. Op dit moment is bij deze afdeling de energie op en lukt het hen ook niet meer 
om een volwaardig bestuur te vormen. Daarom is besloten om de leden van deze afdeling 
op te gaan nemen in de afdeling Overbetuwe. We hebben het voornemen om daarna ons 
bestuur uit te breiden met 1 persoon uit de regio Nijmegen. Hiermee kunnen we door 
samenwerking de bestuurlijke drukte verminderen en ondertussen willen via dit bestuurslid 
(kandidaat Arjan Westerveld) een verbinding maken met de regio Nijmegen. Op de 
najaarsledenvergadering informeren we jullie hier verder over.  

Inmiddels is ons nieuwe burgerraadslid Rick Veijer redelijk ingewerkt. Graag zouden we nog iemand (kandidaat 
burgerraadslid) toevoegen aan de fractie. Van onze adviseur van het landelijk bureau hebben we begrepen dat een kandidaat 
vaak iemand blijkt te zijn die een lid van de ChristenUnie kent, maar mogelijk zelf nog geen lid is. Misschien ken jij hem/haar? 
Weet je iemand? Meld het ons. Wil je ervoor bidden dat we een kandidaat kunnen vinden?  

Jan Luursema, voorzitter kiesvereniging Overbetuwe     

 

 

 

Geurt van Lonkhuyzen Stichting 

Naar aanleiding van hun politieke functie voor de ChristenUnie, zijn Raadslid Hanny van Brakel en Burgerraadslid Gerdien 

Maaijen actief als bestuursleden van de Geurt van Lonkhuyzen Stichting. Over deze Stichting verscheen recent een mooi 

artikel in De Peperbus, het dorpsmagazine van Heteren. Het artikel is online te lezen via www.peperbus-heteren.nl in het 

nummer van januari 2020, u klikt dan op archief/jaargang 2020. 

 

http://www.peperbus-heteren.nl/


 

Vrijwilliger in het zonnetje  

Dit jaar zetten we graag Karin Wiggelman uit Randwijk in het zonnetje!                                                                      

Het is bijna teveel om op te noemen wat zij  allemaal doet als vrijwilliger voor Randwijk. En we vergeten vast nog wat! 

Door haar inzet en spontane persoonlijkheid heeft zij ook andere mensen  enthousiast gemaakt om mee te doen in 

RANDWIJKS Hof voor  de leefbaarheid  van het dorp en om activiteiten en ontmoeting  voor de inwoners  mogelijk te maken. 

Zo zijn er o.a. de volgende activiteiten waar zij zich voor heeft ingezet:                                                                      

Een keer per maand:  Eten wat de pot schaft;  Koersballen; regelmatig een filmmiddag voor kinderen; de Pubquiz; .workshops 

die worden gegeven o.a. glas in lood en bloemstukken maken met Kerst en Pasen;  lezingen van de Historische kring; En de 

intocht van Sinterklaas. 

Ook is er elke zaterdag  de Bakkerij, een extra service voor de bewoners van Randwijk, ook daar is Karin 

aanwezig..                                     

Via  haar kun je een zaal boeken voor vergaderingen of andere activiteiten., zoals bijvoorbeeld laatst een kraam feestje. 

Bij veel activiteiten is zij aanwezig achter de bar, en zorgt ook weer dat de zaal opgeruimd  en de keuken aan kant is. Zij regelt 

de inkoop /bestellingen en voorraad van thee koffie 

.e.d.                                                 

En alles staat klaar bijvoorbeeld bij activiteiten van de  gemeente zoals 

het  stembureau, en een bezoek van de burgemeester . De 

schoonmaak, afval/oud papier  kortom de organisatie van allerlei 

praktische zaken worden door Karin geregeld. Bij de 

papieren  Randwijker leest zij mee en geeft zij input en advies .Ook 

voor de website en Facebook. 

Het afgelopen jaar heeft zij zich samen met anderen ingezet voor de 

activiteiten van 75 jaar bevrijding. Zoals The Island o.a. bij 

Schoonderlogt. Dat was een groot succes. 

Daarnaast is Karin al 18 jaar hoofd leidster bij  peuterspeelzaal 

Ukkepuk in Randwijk. 

Onlangs heeft zij aangegeven diverse activiteiten te willen overdragen 

aan anderen, dat mag ook wel,: zij heeft zich al  8 jaar als vrijwilliger 

enorm ingezet voor de leefbaarheid van Randwijk, daarom dus enorm 

verdiend om eens in het zonnetje te worden gezet!    

 

 

Financiën 
 
 

Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om een gift te geven aan uw plaatselijke 
afdeling. Deze gift is, net als uw lidmaatschap aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ons 
rekeningnummer is NL51INGB0007232683 ten name van de ChristenUnie Overbetuwe.  
Alvast onze dank! 
 

 

 

 

Fractie ChristenUnie Overbetuwe 

Van links naar rechts: Rick Veijer, burgerraadslid, Hanny van Brakel, 

gemeenteraadslid en Gerdien Maaijen, burgerraadslid. 


