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34 MAAS & WAAL

Actief Maas en Waal organiseert
vandaag voor het eerst een volley-
baltoernooi. Dit in samenwerking
met acht scholen uit Boven-Leeu-
wen, Beneden-Leeuwen, Wamel,
Dreumel, Alphen, Maasbommel
en Heerewaarden en drie plaatse-
lijke volleybalverenigingen: Tou-
ché uit Dreumel, Isala uit Bene-
den-Leeuwen en Siok uit Boven-
Leeuwen.
Na het toernooi is er een speciale
bus met daarin allerlei spellen die
iets met volleybal te maken heb-
ben. De promotiebus komt naar
Dreumel met het oog op het ko-

mende WK beachvolleybal en het
EK volleybal voor vrouwen dat in
Nederland wordt gehouden.
De afgelopen weken hebben de
scholen aandacht besteed aan vol-
leybal tijdens de gymlessen. Het
doel hiervan is om kinderen in
aanraking te laten komen met de
sport. Het gooien en vangen van
een grote bal staat centraal in de
lessen. Het toernooi is het sloteve-
nement van de volleybalweken
en vindt plaats van 13.00 tot 16.00
uur in Sporthal Trumele in Deu-
mel. Wethouder van Sport, Ton
de Vree, zal de prijzen uitreiken.

Tuincentrum Groenrijk in Be-
neden-Leeuwen geeft gratis
potjes voor plantjes weg. Om-
dat het zelf kweken van groen-
ten, kruiden en fruit mede
dankzij de actie van Albert
Heijn helemaal hip is, wil
Groenrijk de tuinierders hel-
pen. De plantjes groeien vol-
gens het tuincentrum namelijk
al snel uit hun jasje, waardoor
ze moeten worden omgepot.
Mensen kunnen maximaal vijf
potjes per persoon afhalen. Er
is ook een moestuinspecialist
aanwezig die de kwekers graag
te hulp schiet met tips voor
een mooie moestuin.

DEEST – Restaurant De Verleiding
in Deest sluit per direct. Dat laten
uitbaters Jasper Dronkert en Jody
Reijs weten. Reijs zegt in een ver-
klaring dat zij ‘met veel liefde en
plezier vijftien maanden De Ver-
leiding gedraaid hebben. Om di-
verse redenen hebben wij met
pijn in ons hart echter moeten be-
sluiten te stoppen’.
Dronkert wil geen medelingen
doen over die redenen. Hij ont-
kent dat er zakelijke of privé-om-
standigheden aan ten grondslag
liggen. „Er is geen wrok of boos-

heid. Alles is met een goede lach
gegaan. We hebben het keurig
netjes afgesloten. Niemand is er
de dupe van.”
Reijs zegt te beseffen dat ze ‘veel
gasten teleurstellen met hun be-
sluit’. Dat is volgens het tweetal
in goed overleg met verhuurders
Frans en Sophie van den Donk ge-
nomen. Dat beaamt Frans van
den Donk: „Het is heel jammer.
Ze deden het heel leuk, het gaat
ons dan ook aan het hart.” De ver-
huurder weet nog niet wat met
het pand gaat gebeuren.

Volleybaltoernooi voor acht
scholen in aanloop naar WK

N
ee, zelf ben ik
nooit verder geko-
men dan een on-
derzettertje, in el-
kaar gefröbeld

voor moederdag. En mijn va-
der kon het wellicht wél, maar
gaf daar nooit blijk van.
Mandenvlechten lijkt dus niet
erfelijk. Want mijn opa vlecht-
te ontelbare manden in elkaar
tijdens zijn leven.

Op de plek waar ik nu woon.
Dat was ooit de ‘bennenmake-
rij’. ’s Winters vlochten er tal
van mannen bennen in alle
soorten en maten. Ze hadden
dan toch niets beters te doen.
Want op zijn best in die crisis-
tijd van eind jaren twintig wa-
ren het keuterboertjes, waar
het ’s winters op ‘het bedrijf’
gruwelijk slap was. Mooi dat ze
een grijpstuiver meesnaaiden.

We hebben er ergens nog wel
foto’s van: mannen bijna op de
grond gezeten, met wilgente-
nen half vervlochten tot mand.
Ergens in de jaren dertig begon-
nen mijn vader en zijn broer in
de bennenmakerij een meubel-
fabriekje en was het gedaan
met tenen vlechten.
Tot opa eind jaren vijftig, hij
was toen net negentig, besloot
het wat rustiger aan te doen.
Hij begon voor de lol weer met
bennen maken: alleen, in een
broeikasje achter de schuur,
lekker warm in de zon.
Ik herinner me nog de lange
rechthoekige bak gevuld met
water. Daarin werd het hout
onder een zware steen ge-
drenkt, om het zo soepel te ma-
ken dat het niet brak, als je het
in de vlechtvorm dwong.
Ik herinner me ook nog de pas-
sen met griendhout aan de,
hoe verzin je het, Griendweg.
Dat laatste is niet zó moeilijk,
want ze zijn er nog steeds en
zorgen voor fraaie natuur.
Ik moest eraan denken toen ik
hier van de week las dat man-
denvlechten vooral in Maas-
bommel en Alphen gebeurde.
Ik hoorde opa en al die andere
Dreumelse vlechters zich om-
draaien in hun graf.

Jongeren met een beperking kun-
nen op zaterdag 28 maart disco-
zwemmen in zwembad de Gelen-
berg. Het zwembad organiseert
de avond in samenwerking met
Stichting Adrie’s Dijkenloop. Het
is de bedoeling dat de jongeren
met een begeleider komen, die
mee het water in gaat. Het zwem-
bad beschikt over een douche-
stoel en een omkleedruimte die
toegankelijk is voor rolstoelen. Er
is een luie trap, maar geen lift.
Een zwemdiploma is niet vereist,
deelname is gratis. Graag aanmel-
den voor de avond bij Cees Zon-
dag via 0487-592589. De avond is
van 17.00 uur tot 19.30 uur.

Gratis potjes voor
planten moestuintjes

De Maas en Waal Academie
trapt haar cursusjaar zaterdag
28 maart af met de vertoning
van de Italiaanse film ‘Pranzo
di Ferragosto’ in D’n Bogerd.
Deze komedie over een 50-jari-
ge man die samenwoont met
zijn moeder wordt vanaf 14:00
uur vertoond. Bezoek is gratis.
De Maas en Waal Academie
biedt taallessen in Engels,
Frans, Spaans, Italiaans, Chi-
nees en Nederlands aan. De
cursussen beginnen maandag
30 maart en duren twaalf we-
ken. De kosten bedragen 15 eu-
ro per les. Inschrijven kan via
de website van de academie.

Discozwemmen voor
jongeren met beperking

Italiaanse film aftrap
cursusjaar academie

door Jorg Leijten

DRUTEN – Het invullen van digita-
le belastingformulieren: voor veel
Nederlanders is het een goede oe-
fening in begrijpend lezen; voor
vluchtelingen die de taal nog niet
machtig zijn is het een hels kar-
wei. Zoals het invullen van zoveel
formulieren.
Nu kunnen zij twee middagen in
de week op het Pax Christi Colle-
ge terecht met hun administratie-
ve vragen. Vrijwilligers van de
stichting VoorMekaar helpen hen
daarbij.
Dan moet het netwerk wel mee-
werken. Als drie vluchtelingen gis-
terochtend even na tienen de com-
puters aanzetten om aan hun
taaloefeningen te beginnen, wei-
gerden de apparaten dienst: websi-

tes kunnen niet worden weergege-
ven. Tien minuten later is het eu-
vel verholpen en kunnen de
vluchtelingen alsnog aan de slag.
Zoals Mahmoud (35), een Syri-
sche vluchteling en tien maanden
in Nederland. Foutloos koppelt
hij plaatjes van weertypen aan de
juiste woorden. Thuis moet hij
het in zijn woning – die
Mahmoud deelt met zijn vrouw
en twee dochters („mijn zoon is
omgekomen”) – doen zonder com-
puter.
Dat geldt ook voor het echtpaar
Babadi. De Iranese vluchtelingen
Sam (27) en Negin (25) proberen
samen de ik-vormen van werk-
woorden in te vullen. Sam was
professioneel kickbokser in Iran
en heeft zijn droom om wereld-
kampioen te worden nog niet op-

gegeven.
De gemeente Druten moet dit
jaar dertig asielzoekers plaatsen.
Stichting Voormekaar helpt de al-
lochtonen met integreren. ,,Denk
aan hulp bij het inrichten van het
huis, het aanvragen van een Di-
giD-code, maar ook taalondersteu-
ning”, zegt stichtingsdirectrice
Trudy Nouws. ,,Vaak zie je dat het
invullen van allerlei formulieren
problematisch is voor ze. Lezen
lukt vaak nog wel, maar begrijpen
wat ze moeten doen is lastig.”
Ze is blij dat de stichting de ruim-
te twee middagen per week koste-
loos ter beschikking gesteld krijgt
door de school. De opening van
de ruimte vond gisteren plaats in
het kader van vrijwilligersinitia-
tief NLDoet. Vandaag zijn in het
hele land meer acties.

Een formulier lezen lukt
wel, maar begrijpen wat
ze ermee moeten niet
Trudy Nouws, VoorMekaar

Stichting Voormekaar opende gisteren op
het Pax Christi College een ruimte waar
vluchtelingen computerles krijgen.

De Verleiding in Deest
gaat per direct dicht
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Mandenvlechten lijkt niet erfelijk
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Ik hoorde opa en
andere Dreumelse
bennenvlechters
zich omdraaien in
hun graf

“

� Syriër Mahmoud (voorgrond, rechts) samen met zijn taalmaatje Ghislaine Ramakers (voorgrond, links). Gisteren
konden vluchtelingen voor het eerst gebruikmaken van pc’s op het Pax Christi College. foto William Hoogteyling

Vluchteling krijgt
computeradvies
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Bert Luijpen


