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door Colette Beckers

DRUTEN – De leerlingen van zmlk-
school De Kom in Druten hebben
bijzonder bezoek: de meervoudig
Nederlands kampioen boccia
geeft een workshop. Net als zij zit
hij in een rolstoel: Rob van der
Eijk (28) uit Beneden-Leeuwen is
spastisch en heeft geen controle
over zijn armen en benen. Dat
weerhoudt hem er niet van te ge-
nieten van zijn grote hobby: boc-
cia. Hij speelt het spelletje, dat
lijkt op jeu de boules, met zijn
hoofd.
Op zijn hoofd een interessant uit-
ziend helmpje met een gebogen
armpje erop en voor hem, leu-
nend op de grond, een goot, een
soort schans, die hij, na een zetje
met zijn hoofd tegen de bal, ge-
bruikt om de bal in het veld te
brengen. Ook een begeleider, in
dit geval zijn moeder Toos, is daar-
bij onmisbaar. Zij richt, met de
rug naar het speelveld, op zijn in-
structies de schans – officieel mag
ze niet achterom kijken of praten.
Opdracht: de rode, leren zandbal
moet zo dicht mogelijk bij de wit-
te bal in de buurt komen, en dat
is precies wat er gebeurt.
De leerlingen zijn onder de in-
druk, alleen al van het feit dat er
een Nederlands kampioen in hun
gymzaal is, maar vooral ook om-
dat deze man, die lichamelijk net
zo beperkt is als zij, dit kan.
Piet de Lange is voorzitter van
ASV-Vizier, de enige bocciavereni-
ging in Maas en Waal. Hij spreekt
de leerlingen van De Kom toe:
„Mijn zoon speelde ook boccia en
heeft daar erg van genoten. Het

roept herinneringen bij mij op
om jullie te zien.”
Het spel kan door iedereen, onge-
acht lichamelijke handicap of leef-
tijd gespeeld worden, legt de voor-
zitter uit. „Zelfs als je geen armen
en benen hebt. Wat wel belang-
rijk is dat ze het spel begrijpen.
Snappen dat er een doel is, niet al-
leen wat gooien, maar mikken.”
Angela Peper, combinatiefunctio-
naris van Actief Maas & Waal, zet
zich in voor de promotie van
G-sporten, sport voor mensen
met een beperking. „Het gaat om
de eigenwaarde van deze, soms
ernstig, gehandicapte kinderen;
dat ze mee kunnen in de maat-
schappij. Boccia is voor iedereen

toegankelijk. Dat maakt het mooi.
We promoten veel sporten in de
regio, en ook de aandacht voor ge-
handicapte kinderen is daarin ont-
zettend belangrijk. De stap naar
iets onbekends is voor hen moei-
lijk. Deze kinderen zien hun
broertjes of zusjes voetballen of
hockeyen. Boccia kan hun sport
worden.”
Nu gaan Levi (6) en Tony (14) het
proberen. Beiden blijken talent te
hebben, wat ook Rob al goed kan
zien. „Ik speel het sinds mijn tien-
de, heb een hele prijzenkast vol.”
De bocciacompetitie bracht hem
al in Nieuw-Zeeland, Brazilië en
Oostenrijk. Trainer Tom, vandaag
ook aanwezig, heeft hem veel ge-

door Stephen Friedrichs

BERGHAREN/HERNEN – Een nieuwe
sporthal tussen Bergharen en Her-
nen mocht van de provincie Gelder-
land niet. Daarom onderzoekt de
gemeente Wijchen, samen met de
leefbaarheidsgroepen Bergharen
en Hernen, of er een nieuwe sport-
accommodatie in één van de beide
dorpskernen kan komen.

Lange tijd was er sprake van een
nieuwe sporthal op sportpark
Schaarweide, precies tussen Berg-
haren en Hernen in.
Vorige zomer stak de provincie
Gelderland daar echter een stokje
voor. De provincie was niet over-
tuigd van de noodzaak van een
nieuwe sporthal en vond de loca-
tie ‘een doorn in het oog van het
landschappelijk waardevolle ge-
bied’.
Zowel de gemeente Wijchen als
de leefbaarheidsgroepen in Her-
nen en Bergharen bleven ontsteld
achter. Alles leek in kannen en
kruiken en zelfs de financiering
van 2 miljoen euro was zo goed als
rond. Na enige tijd van bezinning
kwam wethouder Paul Loermans
onlangs met de voorzitters van de
beide leefbaarheidsgroepen en an-
dere betrokkenen bijeen.
„Ik noem het een benen-op-ta-
fel-gesprek. We zijn met alle par-
tijen gaan kijken wat we willen en

wat de mogelijkheden zijn”, licht
Loermans toe. „Het blijft een van
onze doelstellingen om het vereni-
gingsleven in Hernen en Bergha-
ren een impuls te geven.”
En omdat een nieuwe sportzaal in
zowel Bergharen als Hernen niet
haalbaar lijkt, hebben de twee leef-
baarheidsgroepen met Loermans
afgesproken dat ieder een eigen
plan maakt voor een sporthal of
zaal in de eigen dorpskern.
„Maar daarbij willen we wel goed
rekening houden met elkaar, in
het plan gaan we ook de conse-
quenties voor het andere dorp
schetsen,” laat Karel Schwillens
van leefbaarheidsgroep Bergharen
weten. Vanuit de gemeente is geld
beschikbaar gesteld om extern ad-
vies in te winnen. De afspraak is
dat er binnen enkele maanden een
globaal plan ligt.
„Het is niet zo dat Hernen en Berg-
haren nu tegenover elkaar komen
te staan. Integendeel, we delen de-
zelfde belangen en willen alles in
goede samenspraak doen”, besluit
Schwillens. „En als de plannen er
zijn, is de gemeente weer aan zet.”

MAASBOMMEL – Carnavalsvereni-
ging De Braoiers uit Bene-
den-Leeuwen heeft niet het eer-
ste carnavalsbruidspaar dat uit
twee mannen bestaat. Dat meldt
Gery van Toor, voorzitter van De
Bommelaers.
Twee jaar geleden verbonden ze
in Maasbommel al Peter Stroom-
berg en Wessel Boerakker in het
‘onecht’. „Het was een geweldig
feest, zonder wanklank”, vertelt
Van Toor. „En wellicht hebben
we nog wel een primeur. In 2009
vormden een man en vrouw ons
boerenbruidspaar, die sinds vorig
jaar ook echt getrouwd én inmid-
dels in blijde verwachting zijn.”

Bergharen en Hernen gaan
een plan maken voor een
sportaccommodatie in
hun eigen dorpskern

� Twee leerlingen van zlmk-school De Kom maken kennis met G-sport boc-
cia. Ze genieten er duidelijk van. De leerkrachten en fysiotherapeuten van
De Kom letten goed op. foto’s Eveline van Elk

‘Boccia kan hun
Leerlingen van
De Kom krijgen
een workshop
boccia. Van de
kampioen, van
een dorp verder.

�

GEHANDICAPTENSPORTDorpen maken
plan sporthal

� Gisteren was er voor de tweede keer een seniorensoos in dorpshuis De
Lier in Puiflijk. foto Eveline van Elk

De Bommelaers:
geen primeur
voor De Braoiers

RECHTBANK GELDERLAND

ONTEIGENING

Bij beschikking van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, van 2 februari 2015 inzake

de aan te vangen onteigeningsprocedure met betrekking tot (grondplannummer 1282) 

het gedeelte ter grootte van 2.78 are van het perceel, kadastraal bekend gemeente 

Oud-Zevenaar, sectie D, nummer 1307, Wonen, Erf - Tuin, ter grootte van 27.30 are,

gegeven tussen PRORAIL B.V., gevestigd te Utrecht, als verzoekster en J.C.C. BODD,

wonende te Babberich, als verweerder, zijn op verzoek van Prorail een drietal deskundigen

benoemd.

De plaatsopneming door de deskundigen zal, in aanwezigheid van de rechter-

commissaris, plaatsvinden op donderdag 26 maart 2015 te 10.00 uur. 

Plaats van samenkomst is het gemeentehuis van Zevenaar, Kerkstraat 27.

277281 / HZ RK 15-4

ONTEIGENING

Bij beschikking van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, van 2 februari 2015 inzake

de aan te vangen onteigeningsprocedure met betrekking tot (grondplannummer 1280) 

het gedeelte ter grootte van 2.19 are van het perceel, kadastraal bekend gemeente 

Oud-Zevenaar, sectie D, nummer 1991, Wonen, ter grootte van 9.65 are, gegeven tussen 

PRORAIL B.V., gevestigd te Utrecht, als verzoekster en A.P.M. KUIPER, wonende te

Babberich, als verweerder, zijn op verzoek van Prorail een drietal deskundigen benoemd.

De plaatsopneming door de deskundigen zal, in aanwezigheid van de rechter-

commissaris, plaatsvinden op donderdag 26 maart 2015 te 10.30 uur. 

Plaats van samenkomst is het gemeentehuis van Zevenaar, Kerkstraat 27.
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ONTEIGENING

Bij beschikking van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, van 2 februari 2015 inzake

de aan te vangen onteigeningsprocedure met betrekking tot (grondplannummer 1281) 

het gedeelte ter grootte van 1.50 are van het perceel, kadastraal bekend gemeente 

Oud-Zevenaar, sectie D, nummer 1306, Wonen, Erf - Tuin, ter grootte van 10.00 are,

gegeven tussen PRORAIL B.V., gevestigd te Utrecht, als verzoekster en R.H.W. PEER en 

C.M. BOLDER,  beiden wonende te Babberich, als verweerders, zijn op verzoek van 

Prorail een drietal deskundigen benoemd.

De plaatsopneming door de deskundigen zal, in aanwezigheid van de rechter-commissa-

ris, plaatsvinden op donderdag 26 maart 2015 te 11.00 uur.

Plaats van samenkomst is het gemeentehuis van Zevenaar, Kerkstraat 27.

277283 / HZ RK 15-6
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door Bianca Govers

MAASBOMMEL – De 11-Straoten-
tocht in Maasbommel kent dit jaar
voor het eerst ook een publieks-
prijs toe. Bezoekers van de carna-
valsoptocht kunnen door een
WhatsApp-bericht te sturen, aange-
ven welke wagen en loopgroep ze
het beste vinden.

„Als De Bommelaers gaan we
graag met de tijd mee”, vertelt
Evert van Heck, lid van de Maas-
bommelse vereniging. „Boven-
dien betrekken we zo het publiek
meer bij de optocht. En is het
voor de deelnemers nog leuker
om mee te doen.” Het idee van de
publieksprijs ontstond tijdens
een ledenvergadering. „Een lid
zei onder het genot van een bier-
tje: waarom laten we het publiek
ook niet stemmen? Met
WhatsApp is dat héél gemakke-
lijk.”
Iedereen die een mobiele telefoon
met internet heeft, kan met
WhatsApp gratis berichten verstu-
ren. Speciaal voor de 11-straoten-
tocht, op zaterdag 14 februari,
heeft de vereniging een nieuw te-
lefoonnummer in het leven geroe-
pen: 06-49047548. Voor dat de pa-
rade begint, wordt dit nummer
ook via flyers verspreid. Van
Heck: „Alleen tijdens de optocht
kunnen er berichten naar ge-
stuurd worden, ook door de deel-
nemers. En zo vaak als iedereen
maar wil. Wel telt enkel het laatst
doorgegeven deelnemersnummer
in de telling.” Niet alleen het pu-
bliek mag stemmen, ook de juryle-
den beoordelen nog alle loopgroe-
pen en wagens. Ze kijken naar de
afwerking, originaliteit, netheid
en carnavalskheid.
Mocht de publieksprijs dit jaar
een succes blijken, dan is de Maas-
bommelse vereniging van plan
om een echte app te ontwikkelen.
De optocht begint om 14.11 uur.

holpen in zijn carrière. „Hij is ei-
genwijs, een oude rot in het vak”,
zegt Rob lachend. Dat hij nu een
workshop mag geven, vindt hij
prachtig. „Dat ze vrolijk zijn, er-
van genieten. Dat is de bedoe-
ling.” Twee meiden gieren intus-
sen van het lachen. „Het vieren,
dat hoort er ook bij”, zegt voorzit-
ter Piet de Lange.
Elke donderdag is er training in
De Rosmolen in Beneden-Leeu-
wen. De club telt nu zo’n vijftien
leden „We zijn op zoek naar meer
leden en vrijwilligers. Want een
boccia speler kan niet zonder be-
geleider. Die raapt bijvoorbeeld
de ballen op, zorgt voor de bedie-
ning van de goot en voor de ver-
zorging.”
Rob, de kampioen, heeft nu een
vaste begeleider, betaald uit zijn
persoonsgebonden budget. „Die

gaat ook met me naar de bio-
scoop, of wandelen met de hond.”
Dat hij in de krant komt, dat
vindt ie mooi. Maar daarbij gaat
het niet om zichzelf. „Het gaat er-
om dat mensen zien dat deze kin-
deren blij worden van boccia, zo-
als ik dat ook word.”

door Geert Geenen

PUIFLIJK – Met drie vriendinnen
speelt Annie Schiks deze dinsdag-
ochtend Rummikub tijdens de se-
niorensoos in dorpshuis De Lier in
Puiflijk. Ze woont al twaalf jaar in
Druten, maar ze is altijd een Puif-
lijkse gebleven. „Wij worden nooit
Drutensen”, zegt ze, wijzend naar
Lenie de Biesen, haar vriendin die
sinds acht jaar in Druten woont.

Elke donderdagmiddag schoof
Schiks al aan de open eettafel, ook
in De Lier, aan. En nu is er dus de
soos. „Thuis zit ik maar alleen”,
zegt ze. „Hier is het gezellig.”
„We kaarten al eens per week sa-
men”, vertelt de derde Rummi-
kubster, Lies van Dinteren uit

Druten. „En het is leuk om dit er-
bij te doen.” „Ik doe gewoon aan
alles mee wat er in Puiflijk ge-
beurt”, zegt Nelly van de Pol, de
enige niet-weduwe aan tafel, en
de enige ook die altijd in het dorp
is blijven wonen. „Ik verheug me
al op de carnavalsviering hier.”
Naast het Rummikub-spelende
kwartet zijn nog zo’n 25 anderen
afgekomen op de tweede senio-
rensoos in De Lier. Het initiatief
van deze inloopochtend komt van
Frank de Jong, sinds drieënhalf
jaar de uitbater van het Puiflijkse
dorpshuis. Voorlopig is de soos al-
leen op de eerste dinsdag van de
maand; van tien tot twaalf uur.
Mocht er genoeg belangstelling
zijn, dan zal er na de zomer moge-
lijk vaker zo’n ochtend voor oude-

ren worden gehouden.
Seniorenbond KBO heeft elke
maand wel een speciale middag
voor de 170 leden op het program-
ma staan. Die zijn meestal in De
Linde, waar de ouderenbond al 59
jaar kind aan huis is. Daarnaast
kunnen senioren eens in de week
komen kaarten. Maar er was ook
behoefte aan wat meer activitei-
ten. Vooral voor alleenstaanden.
„Hoewel iedereen welkom is, ook
mensen met een partner, is dat

toch vooral de opzet van deze och-
tend”, zegt KBO-voorzitter Wal-
ter Smits. „Mensen achter de gera-
niums vandaan krijgen.”
En dat valt niet altijd mee. „‘Ik ga
niet, ik ben nog veel te jong’, hoor
je vaak. Zelfs van mensen die 80
jaar of ouder zijn.”
Frank de Jong en Hetty Janssen
brengen intussen koffie rond. Op
de tafels staan etagères met bon-
bons. Er zijn enkele groepjes kaar-
ters. Bij één daarvan kijkt Dirk
van de Vendel toe. Echtgenote
Bep staat verderop met twee ande-
re vrouwen aan de sjoelbak. Dirk
(74) werkt nog (als imker) en is
beslist geen ‘achterdegeraniums-
zitter’. Maar dat wil niet zeggen
dat de soos niets voor hem is. „Ik
vind het leuk om nieuwe mensen

te leren kennen. Hier kan dat.”
Een tafel verderop zit Jan van de
Pol achter zijn iPad. Aan drie
vrouwen legt hij de werking van
het apparaat uit. Van de Pol komt
hier voortaan elke dinsdag om de
Puiflijkse ouderen enthousiast te
maken voor de iPad. En dit voor-
jaar nog, vertelt KBO-bestuurder
Bart Willemsen, is er in De Lier
een korte iPad-cursus voor begin-
ners. „Wie daarna nog vragen
heeft kan dan elke eerste dinsdag
van de maand hier terecht.”
Frank de Jong is intussen blij met
de opkomst én met het verloop
van de ochtend. „De eerste keer,
vorige maand, was iedereen nog
wat voorzichtig aan het aftasten.
Maar nu lijkt iedereen zijn draai
al gevonden te hebben.”

DRUTEN – Actief Maas & Waal is
een samenwerking aangegaan
met zmlk- school De Kom en loca-
tie Boldershof van zorggroep ’s
Heeren Loo.
De twee nieuwe partijen hebben
een sterke binding met de doel-
groep G-sporters (gehandicapten-
sport). Angela Peper van Actief
Maas & Waal geeft aan dat spor-
ten kinderen met een (ernstige) li-
chamelijke beperking zelfvertrou-
wen kan geven. G-sport is een
groot aandachtspunt in de regio.
De komende periode wordt het

sportaanbod voor jeugd en jong-
volwassenen met een beperking
in kaart gebracht.
Vervolgens zullen er verschillen-
de sport-kennismakingsactivitei-
ten georganiseerd worden, zoals
de boccia-workshop op De Kom,
waarbij ook een delegatie van ’s
Heeren Loo aanwezig was.
De samenwerking tussen de par-
tijen duurt tot en met 2019. Ook
de gemeenten Druten en West
Maas en Waal, Spom en Stichting
Voormekaar zijn nauw betrokken
bij Actief Maas & Waal.

Het is wel
belangrijk dat ze
het spel begrijpen.
Mikken, niet
zomaar wat gooien

Maandelijkse seniorensoos
in Puiflijk mikt onder meer
op mensen die thuis
‘achter de geraniums zitten’

Deelnemers van de Maas-
bommelse 11-Straotentocht
kunnen voor het eerst ook
een publieksprijs winnen

Piet de Lange

� Meervoudig Nederlands kampioen boccia Rob van der Eijk wordt begeleid
door zijn moeder Toos. Hij heeft zijn eigen ‘goot’ en speelt met zijn hoofd.

� De 6-jarige Levi gooit ook een balletje. Hij bleek een talent en vond het
ook heel leuk.

Stemmen
op mooiste
wagen via
WhatsApp

sport zijn’

“

�

�

‘Thuis zit ik maar alleen; hier in de soos is het gezellig’

G-sport voor De Kom
en ’s Heeren Loo
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