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KORT NIEUWS

VVV-agenda
Wereldwinkel Wijks We-
reldvenster: Het vierde 
project van het Wereld-
venster het Madat Nepal 
project, een project op 
het gebied van met name 
onderwijs en gezond-
heidszorg. Te bezoeken 
tijdens openingstijden 
van de Wereldwinkel. 
Entree gratis. 
Expositie in Museum 
Dorestad: Klapperstenen 
en ijzerkuilen. Dorestad 
en de Veluwse ijzerpro-
ductie; tot en met 18 mei 
2014. 
In de vroege middel-
eeuwen werden op 
de Veluwe duizenden 
tonnen ijzer geprodu-
ceerd. Daarmee is de 
Veluwse ijzerproductie 
de grootst bekende van 
West-Europa. Wat heeft 
deze ijzerwinning met de 
handelsplaats Dorestad te 
maken? Heel veel, want 
de enorme hoeveelheid 
gewonnen ijzer was een 
belangrijke stimulans 
voor de handel en nijver-
heid in Dorestad. Het 
Veluwse ijzer heeft dan 
ook fors bijgedragen aan 
het succes van Dorestad. 
Museum Dorestad, Munt-
straat 42.
Zondag 5 januari 
Cultureel Rondje: Iedere 
eerste zondag van de 
maand openstelling ga-
leries van 13.30-17 u. het 
Cultureel Rondje Wijk 
bij Duurstede. Galeries, 
ateliers en culturele 
objecten (molen Rijn en 
Lek, Grote Kerk en kas-
teeleiland) zijn geopend 
voor publiek.
Een gratis route is af te 
halen bij de VVV aan de 
Markt (op 1e zondag van 
de maand open 12-15 u.).
Meer informatie VVV 
Wijk bij Duurstede, Markt 
24, 0343 575 995.
Swinghouse: Onder het 
genot van een drankje, 
hapje en muziek elkaar 
ontmoeten in een ont-
spannen sfeer’, dat is het 
uitgangspunt van Swing-
house en het Calypso 
Theater.
Kaarten à  10,00 zijn ver-
krijgbaar bij Van Ginkel 
Muziekwinkel, VVV of 
aan de kassa van het the-
ater. Tijd: 15.00 uur.
VVV Wijk bij Duurstede

Palet in actie voor goede doelen

Ambassadeurs Matz van Ee, Robin van Heusden, Anthony Boer 
en Noa Lucassen bij de volle kratten voor de voedselbank.  

WIJK BIJ DUURSTEDE - R.K. 
Daltonschool Het Palet was 
voor de kerstvakantie in 
kerstsferen. Daarbij hoort 
ook de kerstgedachte dat er 
aan andere mensen gedacht 
moet worden. Zo deden 
groep 6 en 7 hun best voor 
Serious Request door ‘Heitje 
voor een karweitje’, het ver-
kopen van armbandjes en 
het ophalen van lege fl essen 
of statiegeldbonnetjes. De 
teller stond voor de vakantie 
al bijna op 500 euro!
Groep 8 heeft als klas het 
doel iets dichterbij gezocht; 
de Voedselbank in de Ge-
meente Wijk bij Duurstede. 
4 ambassadeurs uit de klas 
regelden het contact en de 

kratten om te vullen. De rest 
van de klas heeft druk ge-
holpen met het ophalen van 

pakketjes bij mensen thuis. 
Het resultaat; maarliefst 10 
kratten en 2 dozen vol.

‘Verbinden’ centraal op nieuwjaarsreceptie gemeenten en OndernemersKring in het gemeentehuis

Presentatie ‘Werk bij Duurstede’ 
De nieuwjaarsreceptie op 
maandag 6 januari staat 
in het teken staan van 
‘verbinden.’  In het kader 
hiervan introduceert 
Etske Muis de website 
WerkbijDuurstede.nl. 
Een portaal waarin alles 
wordt samengebracht 
wat te maken heeft met 
werk en werkgelegenheid 
op lokaal niveau.

Door John Beringen

WIJK BIJ DUURSTEDE –  “Werk-
bijDuurstede is in feite een 
virtuele marktplaats waarin 
vacatures en werkzoeken-
den in Wijk bij Duurstede, 
Cothen en Langbroek wor-
den samengebracht,”  laat 
Etske weten. “In eerste in-
stantie zal men dan wel-
licht denken aan een soort 
arbeidsbureau, maar dat is 
een misvatting. 
In de eerste plaats zijn de 
activiteiten van WerkbijD-
uurstede uitsluitend gericht 
op inwoners en werkgevers 
binnen de Gemeente Wijk 
bij Duurstede en in de twee-
de plaats spitsen wij ons toe 
op iedere denkbare indivi-
duele situatie waarin op een 
bepaalde manier naar werk 
wordt gezocht. Werk bete-
kent niet in alle gevallen 

een baan van vijf dagen in 
de week,” verduidelijkt ze. 
“Noem alle varianten maar 
op: vrijwilligerswerk, stage, 
her-intreders, sociale werk-
voorziening met een stukje 
bemiddeling en begeleiding, 

tijdelijk werk, werk met 
behoud van uitkering ten 
gevolge van de veranderde 
wetgeving in de uitkerings-
sfeer, zelfstandigen, freelan-
cers, enzovoorts.  Zo hebben 
we geconstateerd dat er vaak 

kansen worden gemist door-
dat er lokale bedrijven zijn 
die een tijdelijk opdracht 
hebben of een kortdurend 
project terwijl er zzp’ers 
zijn die dit kunnen aanpak-
ken maar er niet van op de 

hoogte zijn. In zijn totaliteit 
vormt WerkbijDuurstede 
een stukje bevordering van 
de plaatselijke economie.”  
De inloop voor de receptie 
op 6 januari is tussen 18.30 
en 19.00 uur.

Etske Muis (l) met medebestuursleden Dieter de Vroomen en Tanja Legemaat. “Een stukje bevordering van de plaatselijke economie.” 
 Foto: John Beringen
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Wie wordt SVL clubman of -vrouw?
LANGBROEK - Zaterdag om 16.00 
uur maakt SVL bekend welke 
van haar ruim 250 vrijwilligers 
wordt beloond met de Vrijwil-
ligerstrofee. Wordt het iemand 
van de afdeling voetbal, van 
tennis, gymnastiek of badmin-
ton? 
Afgelopen zaterdag waren alle 

vrijwilligers welkom in de kan-
tine, en kregen ze een rollade 
als blijk van waardering voor 
hun inzet. 
Verder is er zaterdag natuurlijk 
weer het oliebollentoernooi. 
Dat begint ‘s morgens om 10.00 
uur, voor de jeugd vanaf de F 
tot en met de C pupillen.  Om 

13.00 uur starten de mixteams, 
gevormd door de A en B jeugd, 
dames en heren. Opgeven kan 
nog, via: Barry_van_l@hotmail.
com  De hele dag staan er olie-
bollen op tafel. ‘‘Kom ook langs 
om te kijken wie dit jaar tot 
het boegbeeld van SVL wordt 
verkozen.’’ 

Nieuwe oplossing voor de 2 miljoen 
Nederlanders met korstjes in de neus

Ademen door een gezonde 
‘vochtige neus’ is belangrijker 
dan u denkt. Een essentiële 
functie van het neusslijmvlies 
is het zuiveren van ingeadem-
de lucht. Hiervoor beschikt de 
neus over vochtig neusslijm-
vlies en trilhaartjes. Zij reinigen 
10.000 liter ademlucht per dag 
en zorgen dat er zo min moge-
lijk stofdeeltjes, bacteriën en vi-
russen binnendringen. 

Natuurlijke oplossing bij 
droog neusslijmvlies
A.Vogel Cinuforce neusspray 
bij droog neusslijmvlies en 

ADVERTORIAL

en korstjes mee. De lucht-
vochtigheid in een vliegtuig is 
soms namelijk lager dan in de 
droogste Sahara. De optima-
le luchtvochtigheid voor de 
neus is tussen de 50 en 60%, 
terwijl de luchtvochtigheid in 
een vliegtuig maar ongeveer 
15% of zelfs lager is.

korstjes bevochtigt de neushol-
tes langdurig, verweekt korstjes 
en helpt bloedneuzen als gevolg 
van beschadigd neusslijmvlies 
voorkomen. Het is een fysiolo-
gische zoutoplossing met een 
plantaardige stof die langdurig 
een beschermend en vochtig 
laagje legt over het neusslijm-
vlies. De 100% natuurlijke in-
grediënten werken verzorgend 
en ondersteunen de genezing 
van het neusslijmvlies. Door de 
unieke sprayfl acon zijn conser-
veringsmiddelen overbodig en 
is de neusspray na opening drie 
maanden houdbaar. 

Verkrijgbaar bij apotheek, 
drogist en gezondheidswinkel. 

Medisch hulpmiddel. Lees voor 
gebruik de gebruiksaanwijzing.

Vervelende korstjes in de 
neus, een schrijnend en trek-
kerig gevoel, pijnlijke wondjes 
of soms zelfs een bloedneus? 
Grote kans dat uw neusslijm-
vlies te droog is. Droge lucht 
door bijvoorbeeld airco of cv, 
een allergie, neusverkoudheid, 
hormonale veranderingen 
of medicijngebruik kan het 
neusslijmvlies uitdrogen en 
beschadigen. Onderzoek wijst 
uit dat 17% van de Neder-
landers last heeft van droog 
neusslijmvlies en korstjes.

Tip
Gaat u binnenkort vligen? Neem 
dan de A.Vogel Cinuforce neus-
spray bij droog neusslijmvlies 

‘Voorkom 
bloedneuzen 
als gevolg van 
beschadigd 
neusslijmvlies’
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