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Lore Graven en Maud Tromp hebben voor de eerste keer in 13 jaar weer een bronzen medaille  
voor Cadans behaald met het Duet. Na hun technische kuur stonden ze derde. Zondag zwom-
men ze de vrije kuur. Lore en Maud  zwommen ijzersterk en stelden daarmee het brons veilig. 

Lore en Maud winnen 
brons met het Duet

Cadans 
succesvol
De zwemsters van synchroon-
zwemvereniging Cadans 
hebben afgelopen zaterdag 
en zondag weer fantastisch 
gepresteerd op de NK syn-
schroonzwemmen in Amster-
dam.

Ria Graven
Beuningen

De dames van Cadans hadden 
zich goed voorbereid, door in 
januari nog een extra training 
in Barcelona te volgen bij een 
Spaanse topcoach. Hier hebben 
ze een aantal dagen keihard ge-
traind en heel veel nieuwe trai-
ningsmethodieken geleerd.
Vol goede moed vertrokken ze 
vrijdag naar Amsterdam met 
hun trainsters Petra Tromp, 
Joan Vleemingh en hoofdtrain-
ster Jitske Cornielje  om hun 
kampioenschap te prolongeren.
Er werd zaterdag begonnen 
met de duetten, heel spannend, 
want met dit onderdeel had Ca-
dans lang niet meer meegedaan. 
Met succes, want Lore Graven 
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en Maud Tromp hebben 
het eerst in 13 jaar weer een 
bronzen medaille voor Ca-
dans behaald.
Lindsay Bosch, Sarah van 
Ekeren, Lore Graven, El-
len Jenniskens, Maud 
Tromp,Tammy en Bibi Ver-
berk, Maartje Willems en 
reserve Lana Polkamp, heb-
ben zich goed geweerd. De 
zwemsters veroverden zilver 
achter VZC Veenendaal. 
VZC was sterker, maar dit 
was geen verrassing. Deze 
groep had zich na het verlies 
vorig jaar versterkt met een 
aantal  toppers uit het Ne-
derlands team en zij wilden 
per se de titel terugpakken. 
Maar dat maakte de vreugde 
voor de Cadansmeiden niet 
minder. Met vreugdedansjes 
op het podium hebben zij het 
kampioenschap afgerond met 
een zilveren medaille. Voor 
de zwemsters was de conclu-
sie: ‘let maar op, wij komen 
terug, volgend jaar nog een 
schepje erboven op en wij 
staan er weer’. 

Geen kampioen maar wel zilver 

Afgelopen week heeft de Beu-
ningse Marjolein Buis succesvol 
deelgenomen aan de Grandslam 
Australian Open. Ze bereikte in 
Melbourne de halve fi nale in zo-
wel het enkelspel als het dubbel-
spel. Na afl oop van het toernooi 
was Buis erg enthousiast: “De 
Australian Open was de eerste 
Grandslam waar ik mij in mijn 
tenniscarrière voor heb kunnen 
plaatsen. Ik was al super blij dat 
ik kon deelnemen aan het toer-
nooi en nu heb ik zelfs de halve 
fi nale bereikt. Ik heb boven ver-
wachting gepresteerd en ben erg 
tevreden over hoe ik heb staan 
spelen.” Deze week speelt Buis 
in Sydney. Je kunt haar volgen 
op www.marjoleinbuis.nl.

Marjolein 
Buis goed in 
Australië

Beuningse 
Babbels
Bom onder Hutgraaf 
‘Er ligt een bom onder de 
Hutgraaf’. Meestal levert 
een dergelijke krantenkop 
een fi kse schrikreactie op. 
Maar deze stond in De Gel-
derlander en dan valt ’t vaak 
reuze mee. De krant probeert 
de laatste jaren haar verkoop-
cijfers wat op te krikken door 
kleine akkefi etjes op te blazen 
met enorme koppen. 

Als de titel nou fi guurlijk be-
doeld was kon ik er nog mee 
leven. Dat voormalige sport-
park kan namelijk weleens de 
fi nanciële nekslag betekenen 
voor de toch-al-niet-zo-rijke 
gemeente Beuningen. 

De verhuizing van de Beu-
ningse Boys bleek een fi kse 
fi nanciële aderlating voor de 
gemeente. Maar…. prima te 
betalen als de gronden van de 
Hutgraaf zo snel mogelijk als 
woningbouwlocatie waren in-
gezet. De vorige coalitie deed 
echter bitter weinig behalve 
dat CDA, PvdA en Groen 
Links aan iedereen die het 
maar horen wilde vertelden 
hoe geweldig je daar zou 
kunnen wonen. 

Veel schokkends is het huidi-
ge college trouwens ook niet 
van plan. Binnenkort gaat de 
voormalige kantine dienst 
doen als jeugdhonk. En ook 
komt er een hondenuitlaat-
plek en een trapveldje voor 
omwonenden. Waarschijn-
lijk zal er door die combina-
tie heel wat afgetrapt worden 
en heb je al snel stront aan de 
knikker.

Maar de komende vier jaar 
wordt er dus geen huis ge-
bouwd. Bizar, als je bedenkt 
dat de gemeente juist kan 
verdienen aan woningbouw 
op die locatie. Nu komt er 
niets binnen en hebben we 
juist geld uitgegeven aan een 
paar hectare grond op de 
Schoenaker waar gevoetbald 
wordt op prijzig kunstgras. 

De Gelderlander had gelijk; 
er ligt een bom, maar dan 
vooral onder de Beuningse 
schatkist. 

Dhr E. van Wijk
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Wegverbreding van start
Ewijk
Minister Schultz van Haegen 
van Infrastructuur en Milieu 
heeft maandag het startsein ge-
geven voor de wegverbreding 
van de A50 tussen de knoop-
punten Ewijk en Valburg.  On-
derdeel van deze wegverbreding 
is de bouw van een extra brug 
over Waal. Een brug van deze 
omvang is een uniek project in 

Nederland. De laatste brug 
van deze omvang die Rijks-
waterstaat realiseerde, was de 
Martinus Nijhoffbrug over 
de Waal in de A2 (1995).  
Rijkswaterstaat verbreedt 
het weggedeelte A50 Ewijk 
– Valburg in beide richtingen 
van 2x2 naar 2x4 rijstroken 
en een vluchtstrook in beide 
richtingen. 
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Baas en beest

Plaats
een foto
en winen win
www.deweekkrant.nl/baasenbeest

Koerier Beuningen

Samen met je hond of kat op de foto en win een prijs. Ga naar www.deweekkrant.nl/baasenbeest

Hartstichting zoekt 
collectanten 

Beuningen
De Hartstichting zoekt collec-
tanten voor de collecteweek van 
3-10 april. Aanmelden en info: 
Gerrie Docter, tel: 024-6776880 
of mail:  g.docterhartstichting@
chello.nl

Edwin Jansen, Koning van 
h.s.v. de Loenensche Well
Winssen
Donderdag werd Edwin Jansen voor de derde keer gekroond 
tot ‘Koning’ van hengelsportvereniging ‘Loenensche Well’. Met 
ruim 55 kilo vis bleef hij zijn vader Jos (40 kg) en Jeroen van 
Beuningen (29 kilo) ruimschoots voor. Foto: Vakfoto Beuningen

Ook op zondag
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!
Wij zijn iedere zondag open!
Van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Winssen, Leegstraat c 7C

Gratis
parkeren!

betaalbaar en dichtbij

Gespecialiseerd in o.a.
arbeidsrecht, letselschade, 
personen- en familierecht, 
overeenkomstenrecht, huurrecht.

van Kaauwen   van Drueten   van Hoogstraten

advocaten
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6641 LD Beuningen

T 024 675 15 81
F 024 675 15 82

www.kdhadvocaten.nl

eerste gesprek gratis
gefinancieerde rechtshulp mogelijk 

Alles voor uw slaapkamer vindt
u tegen SCHERPE PRIJZEN bij

Gemakkelijk en snel online bestellen!


