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APPELTERN/BENEDEN-LEEUWEN – De
vijftiende editie van Dijken-
sport.nl kent twee nieuwe onder-
delen: de trailrun en het bourgon-
disch fruitfietsen. Maar daarmee
zit het programma ook echt hele-
maal vol, zegt voorzitter Ton Gra-
dussen.
Wat veertien jaar geleden begon
als de hardloopwedstrijd Dijken-
loop in Beneden-Leeuwen is uit-
gegroeid tot een tweedaags bui-
tensportevenement met tal van
onderdelen en vijf- tot zesdui-
zend deelnemers. Iedere keer
kwam er weer een kraal bij aan
het sportieve snoer. Skeeleren,
wandelen, wielrennen, steppen...
En het gebied waar gesport
wordt, groeide ook. Zodat zo’n
beetje de hele gemeente West
Maas en Waal nu door een deel
van de sporters wordt aangedaan.
In principe zijn de trailrun en het
fruitfietsen eenmalige extraatjes
vanwege het jubileum. „Ze zijn
eenmalig bedoeld”, zegt Minette
Tromp, lid van de commissie pr
en communicatie. „Maar als ze

succesvol verlopen, zouden ze
ook volgend jaar op het program-
ma kunnen staan.”
Voorzitter Ton Gradussen beaamt
dat. Maar hij is heel beslist wat be-
treft nog verdere groei van het
aantal onderdelen van Dijken-
sport. Die zit er niet in. „We wil-
len consolideren, duurzaamheid
verkrijgen.” Anders wordt de orga-
nisatie van het evenement, waar-
bij zo’n vijfhonderd vrijwilligers
betrokken zijn, een logistiek mon-
ster.
Groei is wel mogelijk binnen de
onderdelen die er nu al staan.
„Met name bij de 5 en 10 kilome-
ter hardlopen kunnen we nog
veel meer deelnemers kwijt.”
Bij het hardlopen is bewust geko-
zen voor uitbreiding met een trail-
run, in plaats van een obstacle
run. Dat soort obstakelraces zijn
wel zeer populair, maar een veld-
loop zonder obstakels sluit beter
aan bij de reguliere harloopwed-
strijden van Dijkensport.nl, legt
Gradussen uit. Er zijn tot nu toe
75 inschrijvingen voor dit nieuwe
onderdeel. „Niet zo veel, maar dat
is niet erg”, oordeelt de voorzit-
ter. „Beter klein beginnen en er
een succes van maken.” Groeien
kan altijd nog als de formule
blijkt aan te slaan.
De veldloop gaat bijna geheel
over onverharde wegen en door
weilanden, onder meer door de
Moringer Waarden en over de
heuvel in het park Beverplaats bij
forellenvijvers ’t Mun. „Alleen het
laatste stukje naar de finish op
het Dorpsplein in Beneden-Leeu-
wen gaat over asfalt”, zegt Tromp.
De trailrun begint op recreatiege-
bied De Maaslanden aan de Gou-
den Ham bij Appeltern. Een be-
wuste keuze. Want Dijken-
sport.nl wil de Maaskant nadruk-
kelijker bij het evenement betrek-
ken. Mensen in de Maasdorpen
vroegen erom. Maar het past ook

in de opdracht die het sportevene-
ment zichzelf heeft gesteld. „Het
is ooit begonnen als een evene-
ment om mensen in de hele ge-
meente in beweging te brengen.
En dat is nog steeds het doel.
Daarom is een betere verankering
in de hele gemeente belangrijk.
Misschien laten we volgend jaar
nog een ander onderdeel starten
vanaf de Maaskant”.
Het fruitfietsen is voortgekomen
uit het uitermate succesvolle fruit-
wandelen. En net als dat onder-
deel was de fietstocht binnen de

DRUTEN/BEUNINGEN – Open Monu-
mentendag is aan een comeback
bezig in Maas en Waal. Vorig jaar
waren er in Beuningen en Druten
geen monumenten geopend. Dit
jaar hebben werkgroepen in beide
gemeenten weer een uitgebreid
programma opgesteld.

In 2013 waren de lokale werkgroe-
pen in Druten en Beuningen, ac-
tief onder de paraplu van de His-
torische Vereniging Tweestromen-
land, weinig geïnspireerd door
het landelijke thema ‘Macht en
pracht’. In Beuningen haakten bo-
vendien enkele eigenaren van mo-
numenten af.
Met het thema ‘Op reis’ kunnen
de vrijwilligers beter uit de voe-
ten, zegt Pieter van Os van de

Beuningse werkgroep. Die maak-
te, samen met de groepen in Dru-
ten en West Maas en Waal een
route en programma langs de
oude stoomtramroute. In ’t
Hoogh Huys in Winssen is op de
zondag een expositie over de
stoomtram en andere historische
voertuigen. Ook in de oude tram-
remise en de Boldershofkapel in
Druten, en in het voormalige Ra-
bobankkantoor in Beneden-Leeu-
wen zijn tentoonstellingen.
In Wijchen is in het weekeinde
van 13 en 14 september op 36 plek-
ken iets te doen. Een jaar geleden
waren dat er ‘maar’ 10. Bijzonder
is hier de komst van een oude
Zuidoosterbus. Die rijdt langs his-
torische plekken die wat met rei-
zen hebben te maken.

WIJCHEN – „Voor de Burchtstraat is
het erg belangrijk dat er een Ac-
tion komt. Dat brengt weer een
grotere passantenstroom. En deze
discounter is een goede aanvul-
ling op de bestaande winkels
hier.” Dat zegt de Wijchense cen-
trummanager Piet Philipsen.
Action opent mogelijk nog voor
Kerstmis een duizend vierkante
meter groot filiaal in de Wijchen-
se Burchtstraat.
Op het hoofdkantoor van Action
wil men nog niets zeggen. Pas als
er een openingsdatum bekend is,
zo luidt het in een mail, volgt er
via de website een bericht. Maar
volgens bedrijfsmakelaar Michel
van Thiel, die namens drie pand-
eigenaren met Action onderhan-
delde, kan er weinig meer ver-

keerd gaan. „Er moeten nog wat
details geregeld worden.”
Van Thiel verwacht dat de pan-
den eind november aan Action
overgedragen kunnen worden.
„Vóór Sinterklaas openen zal dus
niet meer lukken. Maar misschien
wél voor Kerstmis, en anders in
de loop van januari.”
Twee van de vier winkelpanden
waarin Action komt, staan al lang
leeg. Dat waarin Vögele Mode zat
al ruim twee jaar, en dat waarin
De Schoenenreus zat sinds begin
vorig jaar toen deze keten failliet
ging. Twee aanpalende winkels
aan de Burchtstraat, elektronica-
zaak Dixons en Ziengs Schoenen,
vertrekken respectievelijk half ok-
tober en half november. Of die za-
ken elders in Wijchen verder

gaan, is niet bekend.
Volgens makelaar Van Thiel
wordt er met de komst van Ac-
tion een kentering ingezet. „Het
gaat weer de goeie kant op.”
Philipsen: „Zo’n Action is ook een
stimulans voor andere winkeliers
om zichzelf nóg meer dan nu te
profileren.” Na de opening van
Action zal in het centrum nog on-
geveer 9 procent van het winkel-
oppervlak leeg staan. Dat was een
paar maanden geleden 13 tot 14
procent. Die teruggang van de
leegstand komt niet alleen voor re-
kening van Action. Ook elders
zijn en worden leegstaande win-
kels opgevuld. Toch staat er ook
veel leeg. Volgens Philipsen gaat
het daarbij veelal om A1-locaties.
„Die krijgen we zo gevuld.”

door Mitchel Suijkerbuijk

APPELTERN/DRUTEN – De Lionsclub
Maas en Waal heeft door het win-
nen van de Botary in Appeltern af-
gelopen zondag 6.400 euro bij el-
kaar gekregen voor het project De
Leeuwenkuil. Daarmee wil de club
de speelplaats van speciale school
De Kom in Druten aanpassen voor
leerlingen in een rolstoel.

Aan de roeiwedstrijd Botary de-
den acht serviceclubs (rotary’s en
lionsclubs) mee, die elk 800 euro
inlegden. Volgens Pieter Klaren-
beek, één van de leden van de
winnende lionsclub, was het ‘een
geweldige happening’. „Het was
een gezellige en ook heel sportie-
ve dag. Het is fantastisch dat we
zo’n groot bedrag hebben gewon-
nen voor De Leeuwenkuil.”
De Lionsclub kwam op het idee
voor het project doordat één van
haar leden een dochter heeft met
een meervoudige handicap. Met
het project wil de club de speel-
plaats van De Kom rolstoelvrien-
delijker maken door onder andere
de materialen te verbeteren. Een
aantal kinderen van de school

maakt gebruik van een Adremo-
rolstoel, die kinderen zelf leert rij-
den met bijvoorbeeld hoofd- en
oogbewegingen. „In het verleden
hadden de meervoudig gehandi-
capte kinderen een heel triest per-
spectief. Ze kunnen zich vaak
niet goed zelf uiten. We willen
met het project de speelplaats ver-
beteren. Ook willen we de kinde-
ren in de speciale rolstoelen in
een sportzaal leren hoe ze deze
makkelijker kunnen bedienen. Ie-
dereen op die leeftijd wil buiten
spelen, dus ook leerlingen van De
Kom moeten dat kunnen. We ho-
pen zo ons steentje bij te dragen”,
aldus Klarenbeek.
Marijke Huibers, coördinator van
het project namens De Kom, is
verheugd met het nieuws. „Het
schooljaar is pas net begonnen,
dus het is geweldig om zo snel al
zulk mooi nieuws te horen.”

Alleen het laatste
stukje trailrun
naar de finish in
Beneden-Leeuwen
gaat over asfalt

De Lionsclub wil met het
project de speelplaats van
speciale school De Kom
rolstoelvriendelijker maken

Minette Tromp, Dijkensport.nl

Dijkensport.nl heeft een
bomvol programma. Er komen
geen onderdelen meer bij

Dijkensport.nl

� Ton Gradussen en Minette Tromp
doen een stukje trailrun. Komend
weekeinde zijn ze druk met rege-
len, in plaats van sporten. foto
Eveline van Elk
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‘Vestiging van Action in Wijchen is goed voor centrum’

Lions winnen geld
voor Leeuwenkuil

Peter Deurloo
door

peter.deurloo@gelderlander.nl

� In de Burchtstraat in Wijchen opent Action in twee leegstaande en twee
binnenkort leegkomende winkelpanden. foto Eveline van Elk

Monumentendag terug
in Druten en Beuningen
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Schaatsfestijn Beuningen On Ice
heeft er vertrouwen in dat er dit
jaar weer een editie komt. Mark
van Loveren van de organisatie ba-
seert dat op het ‘enthousiasme bij
sponsoren en vrijwilligers’. Alle
hoofdsponsors van eerdere jaren
hebben toegezegd een bijdrage te
leveren, waardoor al een flinke fi-
nanciële bodem is gelegd. De ko-
mende maand maakt een belteam
van zes vrijwilligers een rondje
langs alle andere sponsors.
De tent die vanaf december een
maand lang op het Asdonckter-
rein tegenover de kerk komt te

staan, is iets kleiner dan de vorige
keren. De schaatsbaan behoudt
echter de normale maat: 700 vier-
kante meter. Ook de kleine ijs-
baan en het café houden hun
oude maat. De verhuurruimte
voor schaatsen slinkt wel, omdat
steeds meer bezoekers zelf hun
schaatsen meenemen. Ook de cen-
trale welkomsthal is kleiner.
Van Loveren houdt een slag om
de arm. „We kunnen pas in okto-
ber definitief zeggen of we het
evenement weer kunnen organi-
seren.” Beuningen On Ice ging in
2013 niet door wegens geldgebrek.

kortste keren volgeboekt. Vijfhon-
derd deelnemers gaan op de peda-
len langs fruitboeren. Veelal zul-
len dat mensen zijn die eerder
aan het fruitwandelen deelna-
men, weet Gradussen. „We zijn
een concurrent van onszelf. Som-
mige mensen kiezen nu voor een
ander onderdeel. Ze willen eens
wat anders. Je ziet de namen rou-
leren.”
Dat is een van de redenen om te
blijven variëren. Zo start de mara-
thon dit jaar niet meer in Altforst,
maar in Boven-Leeuwen, hoewel
de lopers wel nog door alle acht
dorpen van de gemeente komen.
Gradussen: „Misschien kiezen we
ook eens wat andere routes voor
het fruitwandelen. Al loop je
maar in omgekeerde richting.”

DREUMEL – Voetbalvereniging Aqui-
la uit Dreumel begint samen met
de omliggende clubs sv Heerewaar-
den en Avios (Alphen) een voetbal-
plaatjesactie. De verzamelplaatjes
met afbeeldingen van eigen cluble-
den zijn vanaf 20 oktober 2014 te
verkrijgen bij supermarkt Jumbo in
Dreumel.

„De klant krijgt bij elke 15 euro
aan boodschappen een pakje voet-
balkaarten”, vertelt Ben Rentinck,
vicevoorzitter van Aquila. Op de
verzamelplaatjes komen alle
teams, trainers, leiders en be-
stuursleden van de meewerkende
clubs te staan.
Ze hopen op medewerking van al-
le 886 leden. De fanatieke verza-
melaars kunnen de plaatjes van
hun eigen clubs te zijner tijd bun-
delen in één gezamenlijk album.
Rentinck: „Het is een superleuke
actie voor zowel de jeugd als de
ouderen. Met deze actie proberen
de clubs meer saamhorigheid te
kweken.”
Aquila verzoekt alle leden om ui-
terlijk morgen toestemming te ge-
ven om voor de plaatjes gefotogra-
feerd te worden.
De voetbalclubs hebben zich la-
ten inspireren door eenzelfde ac-
tie van Unitas’28 en supermarkt
de Spar uit Wamel in 2010. We-
gens het grote succes van de actie
werd destijds zelfs een ruilbeurs
georganiseerd.
Jolanda Nagel van supermarkt
Jumbo uit Dreumel zegt nog niet
veel van de actie af te weten. Wel
verwacht ze dat Jumbo meer klan-
ten zal trekken als de plaatjesactie
van start gaat.

Wie houdt van biljarten en ook
nog iets wil leren, kan volgende
week vrijdag (12 september) te-
recht in het Vrijetijdscentrum
(VTC) in Wamel. Dan komt vanaf
20.00 uur een biljartdeskundige
langs bij de biljartclub van het
VTC om een demonstratie van
zijn kunnen te geven.
Het betreft een biljartleraar die
volgens de clubs op zeer hoog ni-
veau heeft gespeeld. Hij kan daar-
door niet alleen alle facetten van
het biljartspel laten zien, maar er
ook uitleg bij geven. Met als doel:
biljarters meer plezier aan hun
sport laten beleven. De demon-
stratie is vrij toegankelijk.

Egerländerorkest Die Reifholz-
kapelle uit Boven-Leeuwen
houdt zondag 14 september
zijn jaarlijkse Spätschoppen-
concert. Dat vindt in principe
plaats in de buitenlucht bij kul-
turhus D’n Dulper. Regent het
pijpenstelen, dan verkassen de
muzikanten naar de grote zaal
van het kulturhus.
De kapel hoopt de luisteraar te
kunnen tonen welke ontwikke-
ling ze de afgelopen tijd heeft
doorgemaakt onder de leiding
van Simon Meurs. Hij ging de
groep een jaar geleden leiden.
Het concert begint om 11.30
uur en duurt tot 14.00 uur.

DRUTEN – Medewerkers van Actief
Maas en Waal prepareren in de
laatste weken voor Dijkensport.nl
leerlingen van veel basisscholen
voor het neerzetten van een scher-
pe tijd. Actief Maas en Waal is
een stichting die jongeren in Dru-
ten en West Maas en Waal stimu-
leert om te sporten.
In dit geval geven de medewer-
kers loopclinics zodat de leerlin-
gen kunnen oefenen en daarmee
hopelijk enthousiast worden voor
de jeugdlopen binnen het sporte-
venement. Daarbij kunnen ze kie-
zen voor 1 kilometer of 3 kilome-
ter hardlopen op zondag. Maar
kinderen tussen de 7 en 12 jaar
kunnen ook deelnemen aan de
dikkebandenraces op zaterdag in
drie leeftijdscategorieën met bij-
behorende afstanden (2,4 km 3,6
km en 4,8 km).
Leerlingen van het Pax Christi
College worden door hun sportdo-
centen gestimuleerd deel te ne-
men. Wie deelneemt krijgt als be-
loning een 10 voor gymnastiek op
zijn puntenlijst. De gelopen tijd
maakt daarbij niet uit, als de scho-
lier de eindstreep maar haalt.
De skeeler- en steptochten staan
open voor jongeren vanaf 13 jaar
en de trailrun voor jongeren van-
af 16 jaar.
De stimulering van Actief Maas
en Waal werpt volgens voorzitter
Ton Gradussen van Dijken-
sport.nl zijn vruchten af. „Je ziet
nu, aan het begin van het school-
jaar het aantal inschrijvingen van
kinderen omhoogschieten.”
Nieuw is dat Pax Christileerlin-
gen van 4 havo stage gaan lopen
bij Dijkensport.nl. Dat moet erin
resulteren dat ze volgend jaar, als
ze in de vijfde klas zitten, mee-
draaien binnen de diverse com-
missies die Dijkensport.nl in de
steigers zetten. De samenwerking
met het Pax Christi College is er
ook op gericht om kinderen vast
te houden voor het sporten die in
de pubertijd de neiging hebben af
te haken.

actiefmaasenwaal.nl

Tijdens de eerste gemeente-
raadsvergadering na het zomer-
reces op 11 september gaan de
politici in de gemeente West
Maas en Waal met elkaar in de-
bat over het coalitieakkoord
‘Vernieuwen en doorzetten
2014 – 2018’, dat de basis vormt
van de samenwerking tussen
de collegepartijen VVD en FD
West Maas en Waal.
Ook het collegeprogramma dat
de wethouders van deze par-
tijen hebben opgesteld met als
titel ‘Werken aan Vooruitgang’
komt in deze vergadering ter
tafel. De raadsvergadering be-
gint om 20.00 uur.

Schaatsbaan ‘On Ice’ blijft even
groot, tent wordt wat kleiner

Biljarten op niveau in
Vrijetijdscentrum

Spätschoppen met
Reifholzkapelle

Raad debatteert
over coalitieakkoord

zit nu bomvol

� Dijkensport.nl is begonnen als
hardloopevenement, maar heeft
steeds meer onderdelen toege-
voegd. Zaterdag worden het
bourgondisch fruitwandelen en
fruitfietsen (volgeboekt), het wiel-
rennen en de trailrun afgewerkt.
Op zondag is het tijd voor de on-
derdelen hardlopen, skeeleren en
steppen.

� Voor de onderdelen hardlopen
(ook trailrun) en wielrennen is het
nog tot en met donderdag in te
schrijven. Inschrijving op de wed-
strijddag zelf is niet mogelijk.
Bij de disciplines skeeleren en
steppen kan er wel nog op zondag

worden ingeschreven.
� Een extra activiteit in verband met

het jubileum van het evenement is
de trailrun, een loop (15 km) van
Appeltern naar Beneden-Leeuwen,
vrijwel geheel over onverharde
weg en door de weilanden. Ook
het fruitfietsen is een nieuw onder-
deel dat vanwege het jubileum is
opgenomen.

� Ook is er dit jaar extra muziek. Op
vijftien plekken waar monumen-
ten staan langs de routes van de
sportonderdelen zijn er, verdeeld
over de zaterdag en zondag, mu-
ziekoptredens.

� www.dijkensport.nl
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Aquila
komt met
plaatjes
van leden

Jongeren
opgepord
tot sportief
presteren

BANKEN, STOELEN, TAFELS, KASTEN, 
KEUKENS, LAMPEN, VLOEREN, DECO 
DECORATIE, FASHION, KLOKKEN, 
SCHILDERIJEN, VLOERKLEDEN, 
GORDIJNEN, VERANDA’S, KUNST
LIVINGFORALL.NL 

100 WOONWINKELS

INDUSTRIELAAN 10 UDEN, ZONDAG OPEN

BADKAMERS
KASTEN, KEU
DECO DECOR
SPIEGELS, S
SCHILDERIJE

WOONMALL
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