Vertel!

aandacht voor

In Aandacht voor draaien we de rollen om: jij gaat over de inhoud. Een opmerkelijk
bericht, een bijzonder persoon, een te gek evenement, jij bepaalt wie of wat wij
voor jou in de schijnwerpers zetten.

Heb jij iets
moois, grap
pigs
of bijzonder
s te vertelle
n?
Bel of mail
ons en vraa
g
naar
de mogelijkh
eden (tarie
ven).

Alex Schrĳver: ‘Ik ben een bezige bĳ’

A

lex Schrĳver (52) mag zich
sinds het begin van dit jaar
de nieuwe voorzitter noemen
van de Beuningse Hockeyclub MHCB.
“Met een dochter die keept bĳ meisjes
A2, was ik als coach al betrokken bĳ
de club. Ik wilde best meer doen en
heb me aangemeld voor een bestuursfunctie. Uiteindelĳk rolde daar het
voorzitterschap uit en dat ben ik niet
uit de weg gegaan.
We zĳn gestart met een geheel nieuw
bestuur, waar ook jonge mensen deel
van uitmaken. MHCB is een hele
levendige club met veel goede mensen
die zich inzetten in commissies, als
coach en op tal van andere plekken.
MHCB is een club voor iedereen. In

welk elftal je ook speelt, elk lid heeft
recht op de juiste uitdaging. Daar
gaan we als bestuur op inzetten.
G-hockey

We gaan dit voorjaar nog een stapje
verder en beginnen met hockey voor
kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen
met een licht verstandelĳke beperking. ‘G-hockey’ noemen we dat.
Lekker sportief bezig zĳn in een team,
natuurlĳk onder goede begeleiding.”
Naast een volledige baan en een aantal andere vrĳwilligersklussen zĳn
de dagen van Alex Schrĳver met zĳn
nieuwe rol als voorzitter van MHCB
goed gevuld. “Ik ben nu eenmaal een
bezige bĳ”, lacht hĳ.
¶

Hans van Deurzen staat pal voor 50-plussers

Ook na de verkiezingen blĳft Hans
van Deurzen de partĳ aanvoeren.
De ‘vernieuwer met levenservaring’
heeft er zin in. “Samen met mĳn
partĳgenoten wil ik onbevooroordeeld en met alle generaties werken
Springlevend024

aan een betere samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Ik ben
heel optimistisch over de uitslag van
de verkiezingen. Het zou zomaar
kunnen dat we vier of vĳf zetels gaan
binnenhalen. Helemaal mooi zou het
zĳn als we ook weer een wethouder
zouden mogen leveren voor het nieuwe college. Als we onze ambities waar

maken, zit er misschien zelfs een
tweede wethouder in. Die zou zich
dan speciaal voor ouderenbeleid kunnen inzetten. Of ik zelf op die stoel
ga zitten? Mocht ik ervoor gevraagd
worden en als de mensen denken dat
ik het moet zĳn, dan doe ik het. Nĳmegen kent een grote groep ouderen
waar ik me graag voor wil inzetten.” ¶

Tekst: Willeke Guelen

D

e 70-jarige Hans van Deurzen heeft een drukke periode
achter de rug als lĳsttrekker
van ‘50plus Nĳmegen’, voorheen De
Verenigde Seniorenpartĳ Nĳmegen.
Hĳ heeft er alles aan gedaan om zĳn
partĳ zo goed mogelĳk in de schĳnwerpers te zetten. “Belangrĳke punten
voor ons zĳn onder meer het gratis
buskaartje voor 65-plussers”, vertelt
hĳ nog voor de verkiezingen. “Dat
maakt het voor ouderen met een kleine portemonnee toch mogelĳk om er
in Nĳmegen op uit te gaan. Veel eenzaamheid wordt daarmee voorkomen.”
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