BENEDEN-LEEUWEN – Partij Bene-

den-Leeuwen (PBL) wil de huidige coalitie met Federatie Dorpslijsten en VVD in de gemeente West
Maas en Waal voortzetten. Dat
zegt de nieuwe lijsttrekker van
PBL, Ben Schonenberg.
Het verkiezingsprogramma van
PBL is exact hetzelfde als dat van
Federatie Dorpslijsten West Maas
en Waal. „Het is gezamenlijk geschreven”, zegt Schonenberg. Dat
gebeurde toen PBL nog een andere kandidatenlijst had met Johan
van den Hurk op één en Olaf van
Hulst op twee. Van Hulst heeft de
partij in januari verlaten, Van den
Hurk staat op nummer drie op de
nieuwe kandidatenlijst. Schonenberg: „Ik kom pas net kijken in de
politiek en heb geen tijd gehad
een nieuw verkiezingsprogramma te schrijven. Het krijgt onze
aandacht nog.”
Schonenberg is niet van plan aan
te sluiten bij de Federatie Dorpslijsten. Die federatie is een samenwerking van de dorpspartijen FD
Boven-Leeuwen, FD Dreumel, FD
Maasdorpen en FD Wamel. De

partijen gaan met een eigen lijst
de verkiezingen in, maar vormen
daarna één fractie. Partij Beneden-Leeuwen is ooit ontstaan uit
een afsplitsing van de federatie,
ook FD Beneden-Leeuwen splitste zich af. Die laatste partij doet
niet mee aan de verkiezingen in
maart.
Schonenberg wil dat Partij Beneden-Leeuwen een onafhankelijke
partij blijft binnen een nieuwe
coalitie. „We willen van de dorpspartijen de grootste worden. Beneden-Leeuwen is het grootste dorp
maar het minst vertegenwoordigd
in de gemeenteraad. Na de politieke verdeeldheid in het dorp pakken wij nu de handschoen op om
het voor Beneden-Leeuwen te
gaan doen. Er ligt een vijver van
negenhonderd stemmen, we hopen dat deze kiezers allemaal op
ons gaan stemmen.”

䊳 Partij Beneden-Leeuwen wil
na de verkiezingen graag
verder met Federatie
Dorpslijsten en VVD

Evenementen verplaatsen naar
De Wiel Beneden-Leeuwen
BENEDEN-LEEUWEN – Partij Beneden-Leeuwen wil evenementen
die nu op het Dorpsplein worden
gehouden, verplaatsen naar De
Wiel even verderop. De Wiel is
een plas, overgebleven na een
oude dijkdoorbraak.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de
Dag van Leeuwen, de Dijkenloop,
Lauwe on Ice en de kermis. Partij
Beneden-Leeuwen wil als het
vriest bovendien een ijsbaan aanleggen bij De Wiel.
„Voor drukbezochte activiteiten
moeten de Zandstraat en het
Dorpsplein, waar alle winkeliers
zitten, telkens worden omgebouwd”, zegt Ben Schonenberg,

lijsttrekker van Partij BenedenLeeuwen (PBL). „Dat is een probleem. We willen het plein ontlasten en evenementen verplaatsen.”
Van De Wiel een ontmoetingsplaats maken is een van de speerpunten die PBL presenteert als
aanvulling op het verkiezingsprogramma. Andere speerpunten
zijn: uitbreiding van de burgerwacht, verharde parkeerplaatsen
bij sportaccommodatie Zijvond,
publieke laadpalen voor elektrische auto’s, meer horeca op het
Dorpsplein en behoud van de gemeentewerf in West Maas en
Waal.

Allemaal helden
Met de aanstelling van een nieuwe
combinatiefunctionaris zet Actief Maas en
Waal G-sport in de schijnwerpers.
door Lotte Martini
DRUTEN – „Hebben jullie er zin in?

We gaan lekker dansen, bewegen
en springen!” In de gymzaal van
De Kom in Druten bruist het van
enthousiasme. Almir Abdula, eigenaar en oprichter van Dansstudio
Almir, geeft donderdagmiddag
een clinic op de school voor zeer
moeilijk lerende kinderen. Zo’n
25 leerlingen gaan een uur lang
uit hun dak. Na afloop wordt er
zelfs nog even gebattled tussen Almir en de jonge dansers. Geweldig vinden ze het, dansles van
hun grote held.
Vanuit het landelijke programma
Special Heroes begon De Kom in
2009 met het stimuleren van
sport in de vrije tijd voor leerlingen in het speciaal onderwijs. In
augustus 2013 sloegen de school
en stichting Actief Maas en Waal
de handen ineen.
Actief Maas en Waal wil de jeugd
in de regio laten ontdekken hoe
leuk het is om te sporten. Zes
combinatiefunctionarissen, naast
hun baan in het onderwijs werkzaam voor de stichting, organiseren jaarlijks vele sportclinics. Ze
versterken zo de samenwerking
tussen scholen en sportverenigingen.
‘Zoiets zou toch ook mogelijk
moeten zijn voor onze leerlingen’, dacht Angela Peper, vakdocente bewegingsonderwijs op De
Kom. En die mogelijkheid kwam

䊳 Dansen, judo, voetbal en
scouting. Voor G-sporters
zijn in Maas en Waal al
diverse mogelijkheden

er. Toen Actief Maas en Waal vorig jaar budget kreeg voor de aanstelling van een zevende functionaris, viel de keuze op Angela.
Naast het lesgeven is ze één dag
per week werkzaam als combinatiefunctionaris voor gehandicaptensport: G-sport.
Met haar expertise in sport en speciaal onderwijs vormt Angela de
schakel tussen de leerlingen, hun
ouders, sportaanbieders en de
school. Ze organiseert clinics voor
de leerlingen van De Kom en ondersteunt verenigingen die voor
deze doelgroep ook een aanbod
hebben of willen bieden. Belangrijk is dat de kinderen in een vertrouwde omgeving de kans krijgen kennis te maken met verschillende sportactiviteiten. De stap
om zich daarna aan te melden bij
een vereniging wordt hierdoor
makkelijker.
Behalve dansen bestaat het
G-sportaanbod in Maas en Waal
uit judo en voetbal. „Voor deze
drie sporten is bewust gekozen”,
vertelt Angela. „Er is nu voor ieder wat wils. Dans is een vorm
van expressie, voetbal een teamsport en bij judo leer je omgaan
met lichamelijk contact.”
Plannen voor uitbreiding van het
aanbod zijn er vooralsnog niet.
Wel hoopt Angela een aantal leerlingen te interesseren voor deelname aan de Drutenloop, op zondag
6 april. En daarnaast behoort ook
scouting tot de mogelijkheden.
Vereniging De Rietkampers heeft
een speciale groep voor kinderen
en jongeren met een beperking:
de Blauwe Vogels.
De Drutense wethouder Jac van
Dongen is donderdag aanwezig tijdens de dansclinic. Samen met
Bert de Haas, projectleider van Ac-

‘Tot morgen’, zei Baudoin op weg naar de galg
Dit is de zesde aflevering in een serie over historische personages uit
Maas en Waal. Deze verhalen verschijnen in uitgebreidere vorm in
het boek ‘Mensen van Maas en
Waal’ van Joep van den Brink.

Maas&Waalse levens

WINSSEN – We zijn in het jaar

1843. In heel Europa broeit de revolutie. In Nederland is er discussie over een democratischere
grondwet. Deze gebeurtenissen
gaan echter grotendeels aan Maas
en Waal voorbij. Hier wordt het
leven bepaald door de noden van
alledag, en vooral door de nasleep
van grote overstroming van 1839.
De levensomstandigheden zijn
grimmig. De streek is gestaag afgegleden tot een van de armste delen van Nederland. Slechte oogsten leiden tot honger en veel kindersterfte. Mensen worden niet
oud. Harde omstandigheden leiden tot harde zeden: goed is goed
en kwaad is kwaad. Er is weinig
speelruimte voor afwijkend ge-

drag. Het strafrecht is bars en de
straffen wreed.
In Winssen leeft Johannes Josephus Baudoin, waarschijnlijk Hannus genoemd. Hij is een eenvoudige jongen, of eigenlijk man want
hij staat al jong op eigen benen.
Hij probeert aan de kost te komen
als voerman. Dan moet je maar
zien of een boer of mensen in het
dorp je hulp nodig hebben. Zo
niet dan heb je geen werk en dus
lijd je honger en gebrek.
Hannus besluit zich te verhuren
als militair. Hij monstert aan bij
de marine in Vlissingen. De wedde is echter karig en velen vertrekken uit de dienst vanwege het
slechte leven daar. Zo ook Han-

op de dansvloer

䡵 De terechtstelling van Baudoin.

bron Joep van den Brink

nus in 1834. Hij is dan 19 jaar oud.
Hij heeft geen inkomen en bezondigt zich aan diefstal. Hij wordt
gepakt en veroordeeld tot tien
jaar tuchthuis. Na zijn vrijlating
vestigt hij zich weer in Winssen.
Daar neemt hij contact op met
zijn vroegere geliefde Hendrika
Otten. Een veroordeelde deserteur en dief is geen goede huwelijkspartij. Hendrika, die al verloofd is met een ander, wijst zijn
toenadering dan ook af. Dat kan

Hannus niet verkroppen. Alles is
hem uit handen gevallen, zijn leven, zijn toekomst en nu ook zijn
geliefde. In de nacht van dinsdag
op woensdag 11 januari 1843
dringt hij het huis van Hendrika
aan de Waalbandijk binnen. Hij
gaat achter haar aan en steekt
haar herhaaldelijk met een broodmes. Ze vlucht en zakt buiten tegen de muur van de boerderij in
elkaar. De volgende morgen vindt
haar buurman haar daar. Dood.
De 28-jarige Hannus wordt gepakt. Hij bekent en wordt veroordeeld tot de strop. De executie
vindt plaats op de Grote Markt in
Nijmegen. In de stad is al vijftig
jaar niemand meer geëxecuteerd.
Er is dan ook massaal volk op de
been om deze laatste doodstraf in
Nijmegen bij te wonen.
Op weg naar de galg zegt Hannus
tegen familie en bekenden ‘tot
morgen’. Zelfs nu nog is bij iets
onmogelijks in Winssen het gezegde ‘Tot morgen, zei Baudoin’.

‘Kunstwerk kan alleen
langs dijk in Winssen’
door Leo Klaassen
WINSSEN – Het landschapskunstwerk Anima mundi kan alleen
langs de dijk in Winssen worden
gebouwd. Gaat die locatie niet
door, dan moet er een plek worden gezocht buiten de gemeente
Beuningen. Dat zegt Adelheid
Kortekaas, die het werk met haar
man Huub Kortekaas ontwierp.
„Anima mundi moet wat ons betreft per se langs een dijk komen
te staan”, aldus Kortekaas. „Daar
komt het het best tot zijn recht.”
Anima mundi zou aanvankelijk in
Ewijk komen, en later langs de
dijk in Beuningen. Beide locaties
bleken niet haalbaar. Als B en W
van Beuningen deze week akkoord gaan, wordt binnenkort getest of het dijklichaam bij het
Winssense dijkmagazijn sterk genoeg is om de bijna honderd meter lange rij stalen beelden van
6,66 meter hoog te dragen.
Vervolgens begint het formele traject waarin bezwaarmakers aan
het woord komen. Die zijn er, zo
blijkt onder meer uit een handtekeningenactie die al is gehouden.
Tegenstanders vrezen aantasting
van het dijkenlandschap en drukte van kunstliefhebbers. Zij pleiten voor een alternatieve locatie.
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Adelheid Kortekaas hoopt juist op
veel belangstelling voor het werk.
„Het zou mooi zijn als veel mensen ernaartoe komen voor contemplatie.”
De locatie bij het dijkmagazijn is
ideaal, omdat er tegen de dijk een
opgehoogd stuk land ligt, zegt
Kortekaas. Dat zal nog wel verbreed moeten worden. Kortekaas
hoopt dat het kunstwerk er in
2015 staat. Dat jaar viert het Winssense stel 45 jaar kunstenaarsschap in de gemeente Beuningen.

Lezing over economie
en erfgoed in de regio

tief Maas en Waal, kijkt hij tevreden naar de sportende jeugd.
„Fantastisch om mee te maken”,
aldus de wethouder.
Almir Abdula begon in 2010 een
dansgroep voor G-sporters: Dance
4 Special Kidz. De groep heeft nu
al vijftien leden, en het aantal
groeit. Almir straalt wanneer hij
over zijn pupillen vertelt: „Ze geven mij zoveel adrenaline en energie. Geweldig om te zien hoe ze
zich ontwikkelen en in contact komen met onze andere dansers.
Dat is de kracht van bewegen,
prachtig toch.” Angela kan het alleen maar beamen.

䡵 Moe zijn ze bijna niet

In Baudoins tijd
al debat over
einde doodstraf

Scott spiegelt zich aan Camiel en stopt steeds met roken

Er was in Nederland ten tijde van
de executie van Josephus Baudoin
al discussie over de doodstraf.
Die werd wreed en onbeschaafd
gevonden.
De terechtstelling van Baudoin
was de laatste in Nijmegen. Na deze executie is de doodstraf elders
in Nederland nog een tiental keren voltrokken.
Het laatst gebeurde dat in oktober
1860 in Maastricht. In 1870 is de
doodstraf na een dagenlange discussie in de Tweede Kamer officieel afgeschaft in het burgerlijk
strafrecht.
In het militaire strafrecht is de
doodstraf nog lang gehandhaafd.
In 1983 is in de grondwet de bepaling opgenomen dat de doodstraf
niet mag worden opgelegd.
In 1990 is de doodstraf uiteindelijk definitief geschrapt uit de laatste wetten waarin die straf nog
voorkwam.

te krijgen, enthousiast wel. Vol overgave doen de leerlingen van De Kom mee met de
dansclinic van Almir. foto Eveline van Elk

G-SPORTAANBIEDERS IN MAAS EN WAAL
䢇

䢇

Dansstudio Almir in Druten geeft
flashdance aan kinderen met een
verstandelijke beperking. Flashdance 4 Special Kidz vindt plaats op
maandagavond van 19.00 tot
20.00 uur.
Judovereniging Tora in BovenLeeuwen geeft judolessen aan kinderen en jongeren met een beperking. De trainingen vinden plaats

䢇

in Kulturhus d’n Dulper op woensdag. Van 17.15 tot 18.15 uur zijn
de lessen voor kinderen tot twaalf
jaar en van 18.15 tot 19.15 uur
voor de jongeren.
Voetbalvereniging DIO ’30 heeft
een speciaal G-team voor kinderen en jongeren met een beperking. De trainingen zijn elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur

De lijsttrekkers moeten de kiezer
verleiden te stemmen op hun partij, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Maar wie zijn
ze? En waar staan ze voor?
Naam: Scott van den Broek (23).
Partij: CDA.
Gemeente: Druten.
Burgerlijke staat: Gelukkig met
mijn vriendin Elske.
Kinderen: Geen tot dusver.
Geloof: Van huis uit katholiek.
Opleiding: Ik studeer nog marketing.
Beroep/werk: Ik heb op het moment een bijbaantje als vertaler
Frans.
Inkomen: Verdienen doe ik veel,
helaas krijg ik het niet.
Dorp: Welkom in Heerlijkheid
Horssen.
Vervoermiddel: De auto.
Vakantiebestemming: Mijn oude
woonplaats in Zwitserland, maar
nieuwe plaatsen en culturen trekken mij ook.

Van welke muziek houdt u het
meest? Classic rock, ik ben een echte Stonesfan.
Wat is uw favoriete deugd? Het me
persoonlijk aantrekken van andermans problemen.
Wat is uw meest kenmerkende eigenschap? Van tijd tot tijd ben ik een
echte einzelgänger.
Wat is uw grootste gebrek? Ik overdenk alles honderd keer.
Wat is uw favoriete kleur? Niks specifieks, ik geef de voorkeur aan
donkere tinten.
Wie is uw favoriete schrijver of dichter? Nelson Demille, alleen vanwege het boek The charm school.
Waar heeft u de meest intense hekel
aan? Iemand niet kunnen vertrou-

䢇

op Sportpark De Gelenberg in Afferden. Jongens en meisjes zijn
welkom.
Scouting De Rietkampers, eveneens te vinden op Sportpark De
Gelenberg, heeft een speciale
groep voor kinderen met een beperking: de Blauwe Vogels. Iedere
dinsdag van 18.00 tot 19.15 uur
komt de groep bij elkaar.

wen en achterbaks en hypocriet
gedrag.
Aan welke fouten geeft u het meeste
toe? Zeggen te stoppen met roken
en het vervolgens niet doen.
Wat waardeert u het meest in uw
vrienden? Dat ik dankzij hen volledig kan ontsnappen aan de dagelijkse sleur.
Druten is voor mij de gemeente van:
De rust en de gemoedelijkheid.
Politieke inspirator of inspiratie: Landelijk Camiel Eurlings, lokaal Gerben Karssenberg van CDA Arnhem. Politiek raak ik geïnspireerd
door dankbaarheid wanneer je
een positief verschil voor iemand
hebt gemaakt.
Wat is uw idee van geluk? Het el-

“

Verdienen doe ik
veel, helaas krijg
ik het niet
Scott van den Broek
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door Merel Dado
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Uiter waard

PBL wil coalitie
voortzetten
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DRUTEN – Maas en Waal CultuurExpress houdt maandag 3
maart een lezing met als titel ‘Het
economisch belang van erfgoed
in de eigen regio’. Hans van Zuijdam, directievoorzitter van Rabobank Maas en Waal, zou deze lezing houden bij het symposium
Maas en Waal ErfGOEDondernemerschap afgelopen oktober,
maar hij moest toen afzeggen.
Maas en Waal CultuurExpress is
een samenwerkingsverband van
erfgoedinstellingen in Beuningen,
Wijchen, Druten, West Maas en

Waal en Heumen dat wordt gesteund door de provincie Gelderland en Gelders Erfgoed. Het symposium ging over de bossen, kastelen, boerderijen, het landschap en
bijbehorende verhalen in Maas en
Waal en de vraag hoe daarvoor gezorgd moet worden.
De lezing wordt gehouden in het
Rabobankgebouw aan de Van
Heemstraweg 58 in Druten en
duurt van vier tot zes uur.
Aanmelden uiterlijk maandag 24
februari via e-mail:
arnold.dekock@cultuurexpress.nl.

kaar liefhebben en samen bouwen aan een toekomst.
Politiek doel nr. 1 voor de komende
vier jaar: De zorgtransities verantwoord behandelen en zorg garanderen.
Prioriteit 2 en 3: Het in stand houden van de Drutense voorzieningen en Druten klaarstomen voor
de herindelingen.
Wat zou u persoonlijk doen met 10
miljoen? Allereerst huisje, boompje, beestje. De familie mag ook
profiteren en ik zou lokale maatschappelijke initiatieven ondersteunen.
Wat is uw motto? De beste manier
om de toekomst te voorspellen is
door die zelf te creëren.

Dit is de derde aflevering in een serie
over de lijsttrekkers die in de gemeenten Druten en West Maas en Waal
aan de gemeenteraadsverkiezingen
meedoen. De vragen zijn deels gebaseerd op de beroemde Questionnaire
van de Franse schrijver Marcel Proust.

䡵 Scott van den Broek, de jongste

lijsttrekker in Druten. eigen foto

