
9 WOENSDAG 4 APRIL 2018

Politiek op afstand
DE VEERBAAS VERTELT

“Kennelijk heeft de landelijke politiek 
voor de gewone burger afgedaan. Mis-
schien wel omdat de Haagse politiek 
te vaak in opspraak komt en te veel 
met eigenbelangen bezig is. De kloof 
tussen Den Haag en bevolking lijkt 

steeds groter te worden. Alles wat de 
Haagse dames en heren proberen om de 

kloof te dichten, is weggegooid geld. De op-
mars van de lokale partijen is vier jaar geleden ingezet en lijkt 
niet meer te stoppen. De winst van D66, die deze partij met de 
landelijke verkiezingen behaalde, lijkt te verdampen. De aan-
voerder kan dan wel zeggen, we hadden goud maar we hebben 
nog zilver. Dat is dan een schrale troost. Voor de raadsleden van 
D66, die vier jaar hard gewerkt hebben om de inwoners van hun 
gemeente, waarvoor ze in de raad zaten, te dienen. Het is jam-
mer dat ze op het falen van hun voorman zijn afgerekend. D66 
in Geldermalsen mag blij zijn dat er nog een klein half jaar te 
gaan is, alvorens de inwoners van de nieuwe gemeente West 
Betuwe naar de stembus mogen. Dat geld ook voor de P.v.d.A. 
en CDA. Zij zullen dan ook met een duidelijk verhaal naar de 
inwoners moeten gaan. Dit om niet, net als in andere plaatsen 
in de regio, verlies te moeten incasseren.
De huidige politiek in West Betuwe mag van geluk spreken. De 
nieuwe linkse leider Jesse Klaver, met zijn partij Groen Links, 
doet net als PVV en SP in november niet mee.”
 
Nieuwe colleges
“Met alle nieuwe partijen en afsplitsingen wordt het niet ge-
makkelijker colleges te formeren met een breed draagvlak. On-
danks dat de plaatselijke partijen het goed hebben gedaan, is de 
hoeveelheid partijen een teken aan de wand. Er worden princi-
pes gehanteerd die er toe leiden dat ze soms recht tegenover 
elkaar staan. Dat kan leiden tot spraakverwarring en daar zitten 
de burgers nu ook niet op te wachten. Die verwachten dat zij, 
die gekozen zijn, waar maken wat ze hebben beloofd. Voor West 
Betuwe is het te hopen dat de belangstelling om naar de stem-
bus te gaan, hoger zal zijn als voor het referendum. Daarvoor 
kwam ruim dertig procent. De enige partij die bij een lage op-
komst garen kan spinnen, is de SGP. Die houden de gelederen 
wel gesloten. Zij beseffen zuinig te zijn op het verkregen stem-
recht. We zijn er.”    Reageren kan: deveerbaas@gmail.com

Feest in 
Odensehuis
CULEMBORG - Zaterdag 24 
maart heeft wethouder Joost 
Reus het startsein gegeven 
voor een feestelijk open huis 
in verband met het éénjarig 
bestaan. Hij onthulde in aan-
wezigheid van vele bezoekers 
de nieuwe vlag van het Oden-
sehuis. Daarna introduceerde 
hij de korte filmische impres-
sie die leerlingen van het ROC 
Tiel onlangs gemaakt hebben 
van de activiteiten en sfeer in 
het Odensehuis. Coördinator 
Renée Lankwarden vertelde 
over het ontstaan van dit bur-
gerinitiatief, en waarom het 
hoognodig is dat er meer be-
grip en openheid ontstaat in 
de samenleving over demen-
tie en geheugenproblemen bij 
ouderen. Het aantal ouderen 
groeit enorm de komende ja-
ren en 1 op de 5 mensen krijgt 
vroeg of laat hier mee te ma-
ken. Het helpt enorm als men-
sen die hier zelf of in hun om-
geving mee te maken krijgen 
erover kunnen praten en goe-
de informatie krijgen. Daar 
draagt het Odensehuis met 
plezier aan bij konden de be-
zoekers zelf ervaren op deze 
goed bezochte dag.

 d Meer info: odensehuiscu-
lemborg.nl of bel 06-
50593333.

Ook in de 
krant?
TIEL - Dat is helemaal niet 
moeilijk. Ga naar zakengid-
stiel.nl/nieuws/aanleveren.

Examencasus van studenten leidt 
tot kookboek met vleugje historie
In dit sfeervolle kookboek 
vertelt auteur Pascale van 
Onselen het levensverhaal 
van haar oma Stien, 94 jaar. 
De auteur is tevens docent 
Nederlands en Communica-
tie bij ROC Rivor.

TIEL - “Ik ben tot nu toe de 
laatste in de rij van tjobèk-be-
zitters. Trots koester ik hem in 
mijn keuken. Oma Isakh, Pau-
lina, Stien en Rico hebben hun 
boemboes altijd in de tjobèk 
geoelekt. Zij geloofden, dat 
hun hand van koken nauw 
verbonden was met het ge-
bruik van deze vijzel. Dit histo-
rische erfstuk gaat over van 
moeder op dochter. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog wordt 
het ouderlijk huis in Indië 
compleet verwoest. Alleen 
deze vijzel wordt onder het 
puin terug gevonden. In 1955 
neemt Stien de tjobèk mee in 
haar Indische koffer vol herin-
neringen naar het verre Hol-
land. Blijkbaar ben ik hem nu 
waard. Als ik mijn eigen krui-
denmengsel gedachteloos tot 
een pasta stamp, drukkend en 
ronddraaiend, mijn vingers 
vertrouwd in de uitgesleten 
handgreep van de ebbenhou-
ten oelekan, vallen puzzel-
stukjes op hun plek.”

Familieverhalen
In dit sfeervolle kookboek ver-
telt auteur Pascale van Onse-
len het levensverhaal van haar 
oma Stien, 94 jaar. De familie-
geschiedenis en de receptuur 

ontvouwen zich voor de lezer 
als een stoffige, oude koffer 
vol tradities, persoonlijke fei-
ten en authentieke recepten. 
Het loopt als een rode draad 
door het boek en geeft een in-
kijkje in de nalatenschap van 
een waardevol historisch erf-
goed, waar niet alleen elke 
Indische Nederlander zich 
mee identificeert, maar wat 
ontroert en herkenbaar is voor 
elke burger met exotische 
roots.

Vakfreaks
Het schrijven van het manus-
cript heeft jaren gekost. Stien 
en Pascale hebben heel wat 
uurtjes achter de laptop door-
gebracht. Telkens weer werd 
er een puzzelstukje gelegd in 
de familieverhalen en de sa-
menstelling van de kruiden-
mengsels. De auteur is tevens 
docent Nederlands en Com-

municatie bij ROC Rivor. Kan-
sen zien en verbinden is haar 
tweede natuur. Bij de vormge-
ving hebben studenten van de 
opleiding Mediavormgeving 
een rol gespeeld. Collega Hilco 
van de Kraats stopte niet al-
leen een deel van zijn hart in 
de koffer vol recepten, maar 
ook actuele food foto’s en fa-
milieportretten. “Alles lag er: 
kooksessies, proeverijen, top-
foto’s, historische prenten en 
een goed verhaal als vertrek-
punt. Ik zag een prachtige 
kans op mooi onderwijs. Vak-
werk gemaakt door vak-
freaks!”

Interesse?
Het boek is verkrijgbaar bij de 
boekhandel.

 d Zie voor meer informatie 
ook website www.koffersvol-
recepten.nl.

Stien en Pascale schrijven een kookboek aan de keukentafel. (Foto: 
Maaike Luiten)


