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Want op u„ .. , 
minibikes verboden. 
Minibikers moeten vooral veel lef 
hebben, zegt Remco. Marco knikt. 
„Je kunt inderdaad flink onderuit 
gaan." Remco: „Maar negen yan 
de tien keer stap je na die uitglij
der weer gewoon op." Marco: „Bij 
het voetballen gebeuren méér on
gelukken." Remco: „We hebben 
nu drie winters bij de Anac in Nij
megen gereden. Daar heeft nog 
nooit iemand iets gebroken; niet 
eens een vinger." 
Racen op minibikes is een kleine 
sport. De Race Association for 
Pocketbikes Holland (ook kortweg 
RAP genoemd) telt maar 150 le
den. Maar dat kleine maakt het 
ook weer leuk. Wie eens een keer 
aan deze sport wil snuffelen, is bij 
elke willekeurige NK-race welkom. 
De entree is gratis. En de coureurs 
zijn nooit te beroerd om een praat
je te maken met het publiek. 
^ De racekalender 2011 staat op: 

www.rap-holland.nl 
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Leerlingen West 
Maas en Waalse 
scholen''gruiten^-
WEST MAAS EN WAAL - In navol
ging van de basischoolleerlingen 
in de gemeente Druten, zijn ook 
de scholieren van de West Maas 
en Waalse basisscholen deze week 
begonnen met 'gruiten'. 
Alle kinderen van de zeven ba-
sischolen uit West Maas en Waal 
krijgen de komende maanden 
twee keer per week een portie 
groente of fruit tijdens de pauze. 
Op deze manier hoopt Actief 
Maas en Waal, de GGD en Fruit-
promotiegroep Maas en Waal jon
geren bewust te maken dat fruit 
en en groente gezond, maar ook 
lekker is. 
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WEST MAAS EN WAAL - Als West 
Maas en Waal in de toekomst het 
afval laat ophalen door milieu
dienst AVRI, raken de verenigin
gen dan hun inkomsten uit oud pa
pier niet kwijt? 
Die vrees heeft het CDA. Volgens 
fractievoorzitter Frans van Gelder 
speelt namelijk hetzelfde in bij
voorbeeld de gemeente Tiel. Daar 
werd aangekondigd dat de AVRI 
vanaf 90i7 hpt oud nanipr w i l raan 

recht, omdat de samenwerking 
met de verenigingen blijft bestaan 
en als waardevol wordt gezien. 
Wel wordt uitgezocht wat de mo
gelijkheden zijn om de inzameling 
te verbeteren, door bijvoorbeeld 
niet 's avonds maar overdag met 
de papierwagens door de dorpen 
te gaan. Volgens De Vries is dat 
'simpeler, veiliger en goedkoper'. 
De AVRI gaat nu onderzoeken 
wat de be.ste manier is om nanier 


