
GENDT - Onlangs is de nieu-
we Buitenschoolse Opvang
de Vonkelster in Gendt geo-
pend door de kinderen en
burgemeester de Vries. Dat
gebeurde op 11 januari. Het
afgelopen jaar is de vraag
naar buitenschoolse opvang
toegenomen. Mede door de
nieuwe wetgeving zijn ook
basisscholen daarmee ge-
confronteerd. Basisschool de
Vonkenmorgen heeft ruimte
op het schoolplein van de
school beschikbaar gesteld
aan kinderopvang organisa-
tie Zonnekinderen. Zonne-
kinderen heeft Kinderopvang
locaties in Huissen, Zevenaar
en de Vonkelster is de tweede
locatie in Gendt. 
Na een aantal weken op-
knappen is het pand omgeto-
verd tot een waar kinderpa-
radijs met een kindercafe,
een loungehoek en een ate-
lier waar de kinderen zich
naar hartenlust kunnen uitle-
ven. 
Informatie over Zonnekinde-
ren kunt u vinden op
www.zonnekinderen .nl.

Carnavalskoorts bij
CV de Marskoppen 
ELDEN - Het carnaval kom er weer aan en dus zijn de Marskoppen
onder aanvoering van Prins Rene II en
zijn charmante Page Jose weer volop bezig met de voorbereidingen
voor dit prachtige feest. De komende weken volgen de feestelijke
avonden elkaar in rap tempo op met als climax de drie dolle dagen
op 2, 3, 4 en 5 februari. De komende carnavalsavonden bij CV de
Marskoppen staan bekend om de gezelligheid, live muziek en de ve-
le artiesten die aan deze avonden een steentje bijdragen.
Wilt u een keer een leuk avondje uit kom dan kijken bij één van onze
avonden in Cafe Zaal de Betuwe te Elden, Rijksweg West 45. Kaarten
zijn verkrijgbaar a 8 euro aan de zaalingang. Ook kunt u de kaarten
bestellen bij de secretaris van de Marskoppen. Het telefoonnummer
is 026-3236959.
Op 26 januari is de pronkzitting, aanvang 20.11 uur.

Noodoproep
koor Huissen
HUISSEN - Vanaf de zomerva-
kantie is kinderkoor Eigen-Wijs
van Huissen-Zand op zoek naar
een nieuwe dirigent. Dit is nog
steeds niet gelukt.
Het koor bestaat uit zo’n twintig
enthousiaste kinderen in de
leeftijd van zeven tot twaalf jaar.
Deze kinderen willen weer
graag gaan zingen maar dat
gaat niet zonder dirigent. Dit
zou het einde van kinderkoor
Eigen-Wijs betekenen en van
gezinsvieringen met leuke lied-
jes.
Iedere maandag repeteert het
koor in de Zandse kerk en één
keer per maand verzorgen ze
een gezinsviering. 
Wie durft de uitdaging aan om
met deze club kinderen gezellig
te gaan zingen? Een speciale op-
leiding is niet vereist. Enthou-
siasme om met kinderen te zin-
gen is het belangrijkste.  En na-
tuurlijk staat er een vergoeding
tegenover.
Kun je zelf niet dirigeren, maar
weet je wel iemand die interesse
heeft, laat het ons dan weten.
De gouden tip wordt beloond
met een leuke attentie.
Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Monique
Bartraij,
telefoon (026) 3257716.

Bingo in Huissen
HUISSEN - Het  bestuur van
de Stichting Gemeenschaps-
raad Huissen Zand  aan de
van Wijkstraat 31,  start weer
met de maandelijkse bingo-
avonden  in  2008.
Het Stichtingsbestuur wenst

U als nog een heel gezond en
voorspoedig nieuwjaar toe.
De eerste avond begint op
woensdag 23 januari. Er zijn
weer prachtige prijzen te win-
nen, en we zullen proberen er
weer een gezellige avond van

te maken. De bingo begint om
20.00 uur en de zaal is open
vanaf 19.30 uur,  iedereen is
van harte welkom, en wij ho-
pen dat U een weer met een
tevreden gevoel naar huis
gaat.

Internationale Pistoolnacht
BEMMEL - Voor de derde maal
in successie heeft Gertjan de
Brouwer de Internationale Pis-
toolnacht van Bemmel gewon-
nen. De schutter van de organi-
serende vereniging hield daar-
bij de winnaar van verleden jaar
Theo Lamers ruim achter zich.
Ook in 1999 en 2004 had de be-
roepsmilitair uit Bemmel dit
duursportevenement al gewon-
nen. Zijn gemiddelde per schot
was nu iets lager dan in 2004,
n.l. 9,330 tegen 9,348. Na in
twaalf uur 750 schoten te heb-
ben gelost kon hij zich als win-
naar laten huldigen en mocht
hij de 'Studio Stens Wisselbo-
kaal' uit handen van sponsor en
ontwerper Alphons Stens in
ontvangst nemen.
Dat Gertjan de Brouwer er zin in
had, bewees hij al na de eerste
serie van 30 schoten, toen hij
282 punten wist te scoren. Met

280 punten kwam Ronnie Kaal
uit Oosterbeek het dichtste bij
hem in de buurt, terwijl de win-
naar van verleden jaar, Theo La-
mers, al zes punten verspeeld
had op zijn clubgenoot. Na de
derde serie had Theo kans ge-
zien om zijn achterstand terug
te brengen tot twee punten en
leek er een spannende
tweestrijd te gaan ontstaan tus-
sen de beide Op de Korrelschut-
ters. Niets was echter minder
waar, want waar Gertjan steeds
met series van 280 punten en
meer uit de bus kwam, bleef
Theo een aantal malen onder
die 280 puntengrens steken.
Daardoor liep het verschil na
tien series al op tot 42 punten in
het  voordeel van Gertjan.
Van de achtervolgers bleef de
Belg Josef Gruber nog het dicht-
ste in de buurt van de beide
kemphanen, maar ook zijn ach-

terstand op Theo Lamers be-
droeg na 10 schoten al 28 pun-
ten. Zelfs werd de Belg nog kor-
te tijd voorbij gestreefd door de
Duitser Karl Heinz Flagge, doch
deze kon  de podiumplaats van
dat moment niet vasthouden
en eindigde uiteindelijk als vier-
de. De volgorde voor de ere-
plaatsen veranderde dan ook
niet meer en zo won Gertjan de
Brouwer met 6992 punten voor
Theo Lamers, die op 6927 pun-
ten bleef steken. De derde
plaats ging met 6847 punten
naar Josef Gruber, terwijl Karl-
Heinz Flagge met 6809 punten
net naast het podium belande.   
Op een mooie zesde plaats in
het overallklassement eindigde
de Duitse Astrid Au, waarmede
ze voor de Belgische Reinhilde
de Laet als beste dame de
krachtmeting afsloot.

GENDT - LTC Gendt houdt op 25
januari haar jaarlijkse ledenverga-
dering.
De vergadering begint om 19.30
uur en wordt gehouden in het
clubhuis 'De Tabaksschuur'. Op
de agenda van de algemene le-
denvergadering staan een aantal
vaste onderdelen:
de jaarverslagen van het bestuur

en van de diverse commissies, het
financieel verslag, de activiteiten-
kalender 2008, de competitie
2008 en de training.
Extra aandacht wordt besteed
aan de verkiezing van een nieuwe
voorzitter. De ad interim voorzit-
ter Gerard van Leeuwen wordt
voorgedragen als voorzitter, aftre-
dend en herkiesbaar is Astrid

Joosten (secretariaat) en aftre-
dend, maar niet herkiesbaar, is
Ria de Geest (voorzitster recreatie
commissie).
Voor een gedragen besluit is het
van belang dat veel leden instem-
men. 
Het bestuur van LTC Gendt heet
dan ook alle leden van harte wel-
kom op deze jaarvergadering.

Bestemmingsplannen
op internet
BEMMEL - Wethouder Ben Jan-
sen geeft donderdag om 16.00
uur in De Kinkelenburg in Bem-
mel het startsein voor het digi-
taal beschikbaar stellen van be-
stemmingsplannen via internet.
Via www.lingewaard.nl is het
dan mogelijk om de voorschrif-
ten per perceel te bekijken. Ook
zijn de meest recente luchtfoto’s
als ondergrond te gebruiken zo-
dat een goede oriëntatie moge-
lijk is. 

Vanaf 2006 wordt er gewerkt aan
digitaliseren van bestemmings-
plannen. Doornenburg is afge-
rond en kan al op internet beke-
ken worden. De bestemmings-
plannen van de overige kernen
worden in de loop van dit jaar
stapsgewijs op het wereldwijde
web geplaatst. Op 1 juli treedt
een  wet in werking die voor-
schrijft dat álle bestemmings-
plannen vanaf 1 juli 2009 digi-
taal beschikbaar moeten zijn.

Vrijwilligers
gezocht bij
TOP
BEMMEL - In artistiek op-
zicht was 2007 een spette-
rend jaar voor Stichting TOP.
Deze Stichting organiseert
voorstellingen op het gebied
van cabaret, film, muziek en
toneel in  Cultureel Centrum
de Kinkel in Bemmel. Ook
2008 belooft weer een mooi
jaar te worden met optre-
dens van onder andere Paul
Haenen, Barrelhouse en
Joop Visser. Ook is er in dit
jaar  weer een groots evene-
ment in de Veilinghallen. 
Vijfenveertig vrijwilligers
zetten zich in om dit alle-
maal mogelijk te maken.
Momenteel kan TOP echter
goed een paar vrijwilligers
erbij hebben die graag bezig
zijn met theatertechniek (ge-
luid en licht). Heb jij affini-
teit met de activiteiten van
TOP, ben je beschikbaar
voor een aantal zaterdagen
per jaar en vind je het leuk
om in een groep van en-
thousiaste mensen jouw
kennis en ervaring in te
brengen dan is TOP op zoek
naar jou.
Check de website voor infor-
matie over TOP en het pro-
gramma (www.topbem-
mel.nl). Ook kunt u daar di-
verse emailadressen vinden
om u aan te melden. Je kunt
je ook  aan melden als geïn-
teresseerde dan wel bellen
voor eventuele vragen naar
Pim de Leede (technische
commissie, 0481-465871) of
Michel Boom (bestuurslid,
0481-466117).

Buitenschoolse opvang
Vonkelster geopend

De kinderen zijn blij met de nieuwe buitenschoolse opvang.

Verkiezing Leukste
Prins van Gelderland

GENDT - Omroep Gelderland
organiseert dit jaar de verkie-
zing van 'De leukste prins van
Gelderland'. Carnavalsvereni-
gingen konden hun Prins nomi-
neren om deze prestigieuze
prijs te bemachtigen. De Gen-
teKwèkers, hofkoor vn de Gen-
tenarren, hebben hun eigen
Prins Bas de Keienslöpper en
Mireille voorgedragen.
De GenteKwèkers hebben een
aantal redenen waarom Prins
Bas de Keienslöpper een zeer
goede keuze is om “De leukste
Prins van Gelderland” te wor-
den: Zo heeft Prins Bas heeft
een dubbel Gelders paspoort:
geboren en getogen als Kei-
enslöpper in het Achterhoekse
Lichtenvoorde – en – inmiddels
al jaren woonachtig in Gendt in
de Over-Betuwe en volop actief

in het Gendtse verenigingsle-
ven. Verder is Prins Bas met zijn
2.01 meter (waarschijnlijk) de
langste Prins dus altijd overal
terug te vinden.
Prins Bas is erg blij met zijn no-
minatie en vertelde verder het
volgende: “Natuurlijk ben ik
niet de leukste prins van Gel-
derland. Er zijn binnen Linge-
waard zeker zulke leuke prinsen
als ik, maar zij doen niet mee
aan de verkiezingen. Daarom
een oproep aan alle Linge-
waardse carnavalisten: laat de
rest van Gelderland zien dat
binnen Lingewaard het ontzet-
tend goed carnaval vieren is en
stem op mij:  "http://www.prin-
sengallerij.nl"www.prinsengal-
lerij.nl een aantal stappen terug
en stemmen maar. U kunt
stemmen tot 1 februari.”

Prins Bas en Mireille dingen mee naar de titel Leukste Prins

Ondergrondse
vuilcontainers…
Zoals u al wel opgevallen zal
zijn, komen er in de Gemeen-
te Lingewaard steeds meer
ondergrondse vuilcontainers
voor.

Helaas is nog niet voor alle in-
woners/gebruikers van onze
gemeente bekend hoe en
voor wie deze containers be-
doeld zijn.

Op de hoek de Beeringen en
de Buitengracht in Bemmel
staat ook zo’n vuilcontainer.
Jammergenoeg treffen wij als
bewoners daar steeds meer
zwerfvuil aan.

Afgelopen week hebben wij
een vuilwijzer gekregen van
de gemeente, hierin staat dui-
delijk vermeld dat de inwo-
ners van Lingewaard 50 kilo
huisvuil voor NIETS mogen
storten.

Geachte inwoners van onze
gemeente dit kan alleen op de
plekken die de gemeente
hiervoor heeft aangewezen.
NIET bij onze container dus.

Mark van Gelder uit Bemmel

maran7275@hetnet.nl
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Zonnebloem zoekt
vrijwilligers
GENDT - De Zonnebloem afde-
ling Gendt is op zoek naar nieu-
we vrijwilligers. Vrijwilligers
kunnen mensen zijn die tijd
hebben om betrokken te zijn bij
verschillende activiteiten of
mensen met een drukke baan
die een paar uur per maand de
handen uit de mouwen steken,
bijvoorbeeld in een bestuurs-
functie.  Vrijwilligers bij de Zon-
nebloem zetten zich in voor
mensen met lichamelijke be-
perkingen door ziekte, leeftijd
of handicap. Zonnebloemvrij-
willigers zoeken mensen thuis
op, organiseren evenementen
en excursies en gaan als begelei-

der mee. Door het organiseren
van deze activiteiten probeert
de Zonnebloem de kwaliteit van
het leven van ouderen, zieken
en gehandicapten te verbete-
ren.   Wij zoeken vrijwilligers die
zij enthousiast en gemotiveerd
zijn, kunnen luisteren naar an-
dere mensen en kunnen sa-
menwerken met andere afde-
lingsvrijwilligers.
Zowel mannen als vrouwen die
zich voelen aangetrokken tot
het werk van de Zonnebloem
kunnen zich aanmelden bij Hil-
de van Betuw 423040. Voor in-
formatie kunt  u ook bellen met
Anneke Mulder 422553.

Dansgala groot
succes
LINGEWAARD - Cv De Gein-
trappers presenteerde op 20 ja-
nuari in een tot de nok toe gevuld
Wapen van Bemmel het zesde
dansgala Lingewaard. Maar liefst
300 danseressen en dansers pre-
senteerden de nieuwste garde-
en showdansen. Het gala was
wederom een groot succes, gelet
op de reacties van zowel deelne-
mende verenigingen als het
massaal opgekomen publiek. Er
werd naast de verschillende ca-
tegorie prijzen ook fel gestreden
om de Geintrappers-trofee. Car-
navalsvereniging De Kleibakkers
uit Haalderen wist deze prijs in
de wacht te slepen.
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