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BENEDEN-LEEUWEN – De gemeente
West Maas en Waal is tevreden
over de inzet van Studio M. De
school in Beneden-Leeuwen voor
dans-, sport- en beweeglessen fun-
geert sinds 2013 als ‘buurtsport-
coach’. De coach stimuleert de
dorpsbewoners te bewegen, van
peuters tot senioren.

Voor 2015 kent de gemeente Stu-
dio M opnieuw een subsidie toe,
om de activiteiten uit te bouwen
en voort te zetten. Het gaat om
een bedrag van ruim 10.000 euro.
Dit jaar is er een aantal aandachts-
punten vastgesteld: de samenwer-
king met de Doederij in Appel-
tern, peuterspeelzalen, senioren
en de beweegtuinen.
De tuinen, ingericht met toestel-
len voor senioren, hebben onder-
steuning nodig van de buurtsport-
coach om ze op den duur zelfstan-
dig te laten draaien. Ook moet er
gekeken worden naar de mogelijk-
heid activiteiten op te zetten in
de dorpen waar nog geen beweeg-
tuin is.
De eerste beweegtuin van West
Maas en Waal, met rekstokken en
fitnesstoestellen, werd in septem-
ber 2011 in Alphen geopend. Sinds-
dien zijn er beweegtuinen bij St.
Elisabeth in Beneden-Leeuwen
en bij het VTC in Wamel bijgeko-
men. De ‘speeltuinen voor oude-
ren’ stimuleren senioren in bewe-
ging te blijven, bovendien zijn ze
daarbij in de buitenlucht. Er kun-
nen verschillende oefeningen op
gedaan worden, die goed zijn
voor balans, uithoudingsvermo-
gen, coördinatie en lenigheid.
Ook fysiotherapeuten en bewe-
gingsdeskundigen maken veel ge-
bruik van de beweegtuinen.
Kinderen blijken eveneens gretig
gebruik te maken van de beweeg-
tuinen. Dat was ook de insteek
van de gemeente. „Het mes snijdt
aan twee kanten”, zei wethouder
Bert van Swam toen.

Schaakvereniging Tornado houdt
woensdag 11 februari het jaarlijk-
se schoolschaakkampioenschap.
Alle leerlingen van basisscholen
in de gemeenten Druten en West
Maas en Waal kunnen meedoen.
Uit elke gemeente plaatst één
school zich voor de halve finale
van het kampioenschap van de
Oostelijke Schaakbond; zij ont-
vangt tevens een wisselbeker en
mag zich kampioen van zijn ge-
meente noemen. Het kampioen-
schap wordt gehouden in IKC De
Kubus in Druten van 13.15 tot
17.00 uur. Aanmelden vóór 10 fe-
bruari via:
schoolschaken@svtornado.nl.

door Colette Beckers

BENEDEN-LEEUWEN – Voetjes van
de vloer. Of eigenlijk op de vloer.
Voor motorisch onhandigen is dit
niets. Voor mensen met ritmege-
voel is het een mooie manier om
indruk te maken. En sommige
kleuters hebben dus al ritmege-
voel, zo blijkt op basisschool De
Leeuwenkuil. De kinderen van
groep 2/3 krijgen vandaag een les
Game2Move, een spel met dans-
matten die gekoppeld zijn aan
een elektronisch bord waarop pijl-
tjes voorbij vliegen. Pijltje naar
links? Dan moet er op het linker-
vlak worden gestampt. Links en
rechts tegelijk? Spreidsprong. Zo
hard mogelijk, dat is het leukst.
„Maar ook nodig voor een goeie
verbinding met het scherm, waar-
op we kunnen zien wie het beste

zijn”, zegt Gerrit Brands van Ac-
tief Maas & Waal. Hij probeert de
boel in goede banen te leiden,
wat hem weinig moeite kost. De
kleuters zijn zodanig geconcen-
treerd dat hun mond ervan open-
hangt. Slechts een van de jochies
heeft de handdoek in de ring ge-

gooid. Hij staat nonchalant met
de handen in de zakken en verzet
geen stap meer. Een paar matjes
verder staat Liv, die heeft duide-
lijk aanleg. Op de klanken van
Shakira wint ze het eerste spel,
heeft de meeste vlakken op het
goede moment geraakt.
„Het is goed voor hun motoriek,
coördinatie en concentratie”, ver-
telt Brands. „En voor de juf is het
handig om te zien of de kinderen
het verschil tussen links en rechts
weten.” Geen onbelangrijk vereis-
te om dit spel te kunnen spelen.
De meningen verschillen. Sommi-
ge 6-jarigen vinden het makke-
lijk, anderen juist moeilijk, of ze
zijn gewoon gefrustreerd omdat
het niet lukt en ze ‘nooit winnen’
(waar het overigens niet om gaat,
benadrukt de juf).
Dan komt directeur Henk Brakel

binnen, hij wil zijn kunsten ook
wel even laten zien. „Zou ie ’t
kunnen?”, vraagt juf Kitty. „Néé”,
klinkt het in koor. De directeur
doet zijn uiterste best en stampt
en springt in het rond. „Ik vond
het vooral in ’t begin heel lastig,
jullie niet?”, vraagt hij. „Néé”,
klinkt wederom in koor. „De
meester heeft ook nog een losse
veter”, zegt hij terwijl hij bukt
om hem te strikken. Hij deed het
helemaal niet onverdienstelijk.
„Vroeger dansles gehad, dat ritme
hè”, zegt hij lachend. Na een half
uurtje is het weer uit met de pret.
Tot teleurstelling van sommigen
en grote vreugde van anderen. Ac-
tief Maas & Waal geeft de komen-
de weken nog clinics Game2Move
op tien basisscholen in West
Maas & Waal en Druten, voor
leerlingen van alle groepen.

Carnavalsvereniging de Toren-
uilen houdt op 8 februari een
zittingsmiddag voor 50-plus-
sers. Er zijn optredens van ver-
schillende artiesten en er
wordt stamppot geserveerd.
Zaal Mulders, Puiflijk, van
14.30 uur tot 19.00 uur.

Carnavalsvereniging de Vrolij-
ke Golf heeft tijdens de pronk-
zitting de nieuwe jeugdprins
onthuld. De eer gaat naar Stan
d’n Urste uit groep 8 van basis-
school ’t Klosterhufke. Zijn
klas voerde een dans op, waar-
uit Stan tevoorschijn kwam.

Schaakkampioenschap
voor basisscholen

Zitting 50-plussers

Jeugdprins Stan

Game2Move is
goed voor de
concentratie,
motoriek en
coördinatie

Excluton
Open brief aan minister Melanie
Schulz van Haegen van Infrastruc-
tuur en Milieu.
In mijn brief van 30 juni 2014
drong ik er bij u op aan om geen
ontheffing aan Barro te verlenen
voor Excluton. Bij deze doe ik dat
opnieuw, omdat het gemeentebe-
stuur van Druten zich onlangs
weer tot u heeft gewend met een
tegenovergesteld verzoek, waar-

schijnlijk op aandrang van de on-
dernemer die zij al jarenlang ter
wille is en van wie ze voortdu-
rend illegale activiteiten al dan
niet oogluikend toestaat.
Voor de argumenten verwijs ik
naar mijn brief van 30 juni en de
daarbij boekdelen sprekende bijla-
gen. Twee argumenten voeg ik
daar nog aan toe: aan de ene kant,
de oostkant, voor een bedrag van
30 miljoen euro (!) extra ruimte
voor de rivier creëren in de uiter-
waarden van de gemeente, daar
natuur ontwikkelen en daarvoor
jarenlang zorgvuldig de democra-
tische weg bewandelen, en dan
aan de andere kant, de westkant,
toestaan dat ruimte van de rivier
wordt afgepakt, illegaliteit langs
slinkse wegen wordt beloond en
de natuur geweld wordt aange-
daan, is zonder meer tegenstrijdig
en daar kunt u toch uw medewer-
king niet aan verlenen? Ik dring

daar, en velen met mij, in elk ge-
val opnieuw bij u op aan. Het be-
stuur van mijn gemeente zegt dat
Excluton helemaal niet misstaat
in de uiterwaarden en eigenlijk
niet meer is dan een traditionele
steenfabriek. Door dit als argu-
ment naar voren te brengen, lijkt
het wel of ze nog nooit eens goed
hebben gekeken, óf niet meer we-
ten hoe een steenfabriek er in de
uiterwaarden uitzien. Wat betreft
omvang en uiterlijk, ‘naar aard en
uitstraling’, lijkt het in niets op
een steenfabriek, zoals u kunt
zien op de foto’s hieronder en in
de bijlage welke ik hierbij (op-
nieuw) meestuur.
In het vertrouwen dat u bij uw be-
sluitvorming ook de natuur, het
landschap en de belangen van in-
dividuele burgers betrekt, teken
ik, met hoogachting.

Bert Beuving
Druten

De buurtsportcoach gaat
ondersteuning bieden aan
de beweegtuinen, zodat die
zelfstandig kunnen draaien

Gerrit Brands

Brieven richten aan: redactie.
nijmegen@gelderlander.nl. De re-
dactie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten of te weige-
ren.

@redactie
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" Leerlingen van groep 2/3 van basisschool De Leeuwenkuil proberen een lesje Game2Move. foto Eveline van Elk
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Het verschil tussen links en rechts

Gemeente
door met
sportcoach
buurt
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