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Dvd-box met 10 euro korting

Een reis of een andere prijs

Letterlijk en
figuurlijk een
hoogtepunt

Avonturen van beroemde
muis en mediamagnaat
Geronimo Stilton

www.deweekkrant.nl/trouwen

www.deweekkrant.nl/webwinkel

Respect voor Drempels Weg!
Het idee was even eenvoudig als geniaal. Ga naar de
basisscholen en laat de
kinderen op een speelse,
doch educatieve manier,
kennismaken met de wereld
van de gehandicapte medemens. Nu hoefde alleen nog
maar voldoende vrijwilligers
gezocht te worden en een
programma worden samengesteld. Nadat dit allemaal
gebeurd was, was het project
Drempels Weg! Geboren.

u Wil Monsieurs
U Waalwijk
Met de plannen op zak en voorbeelden van het lesmateriaal
voor de scholen, werden de ba-

Wethouder Potters legde in de rolstoel het parcours met verve
af.
FOTO DICK SARS

sisscholen in Waalwijk, SprangCapelle en Waspik benaderd.
Aanvankelijk werd er nog door
een aantal basisscholen geaarzeld, maar inmiddels heeft het
project Drempels Weg! Alle
Waalwijkse basisscholen bezocht. Drempels Weg! is zonder
meer een groot succes te noemen en zowel de kinderen als
de leiding van de scholen zijn
enthousiast over datgene wat
door de vrijwilligers van Drempels Weg! wordt neergezet. Het
afgelopen schooljaar bezocht
Drempels Weg! 17 basisscholen en daar werden voor de
groepen 7 van de basisschoolleerlingen 21 projecten gedraaid
op de maandagochtend. In totaal namen hier 500 leerlingen
aan deel. Om Drempels Weg!

te kunnen draaien moesten
voldoende vrijwilligers worden
aangetrokken. Na enkele oproepen in de Maasroute stroomden
de aanmeldingen binnen. Op

Kinderen
reageren
allemaal
enthousiast
dit moment wordt Drempels
Weg! gedraaid door maar liefst
23 vrijwilligers, waarvan er vijf
in een rolstoel zitten en vier een
visuele beperking hebben. Tel
hierbij op dat de Overlaat dit
jaar 24 leerlingen leverde die in
het kader van de maatschappelijke stage hand- en spandien-

Mart van Beers Woninginrichting
op en top rijplezier!

Overgordijnen/inbetweens

kamerhoog, diverse dessins en kleuren v.a. € 19,95 per m - incl. maken

Vloerkleden en tafelkleden

tot 70% korting

nieuwe collectie nieuwe collectie nieuwe collectie

v.a. € 13,95 per m2

Quickstep laminaat

Gasthuisstraat 69 - Kaatsheuvel - Telefoon 0416-275274 - www.martvanbeers.nl

Enige brommobiel met standaard airbag.
Nieuw zuinige en stillere DCi Common rail motor.
45 km auto. Rijden met het AM-rijbewijs
AD RUTTERS AUTOBEDRIJF B.V.
Autorijbewijsvrij rijplezier

De Wetering 24, 4906 CT Oosterhout
Tel.: 0162 - 428888
WWW.ADRUTTERS.NL

sten verrichten. Bij Drempels
Weg! vertelt de gehandicapte
medemens hoe zijn of haar dag
er normaal gesproken uitziet.
Wat moet er allemaal gebeuren
voordat de dag kan beginnen.
Hoe kies je je kleren uit als je
blind bent, wat heb je nodig om
als rolstoeler in en uit de stoel te
komen? Hoe kom ja ven A naar
B, enz. Vervolgens mogen de
leerlingen zelf ervaren wat het is
om blind te zijn, in een rolstoel
te zitten of alles te doen met
één functionerende arm. Aan
het einde van de ochtend krijgen alle kinderen een lesboekje
en oorkonde uitgereikt. Wethouder Sjoerd Potters bezocht
afgelopen maandag dit project
op de Pieter Wijtenschool in
Waalwijk. Ook hij moest er aan
geloven en werd in een rolstoel
gezet. “Dit project heeft grote
meerwaarde en geeft inzichten.
Dit levert meer begrip op en het
is erg goed met veel vrijwilligers
gedraaid. De kinderen stellen
ook erg praktische vragen. Dit
project dwingt respect af. Je laat
mooi zien wat je allemaal nog
wel kan.”

Drempels Weg! wijst
kinderen de weg
Project Drempels Weg! is een
project onder de hoede van
het Gehandicapten Platform
Waalwijk en heeft het tweede
seizoen nu afgesloten. Voor
het komend schooljaar staan
alweer 8 scholen ingepland.
Voor meer informatie kunt
u naar www.gehandicaptenplatformwaalwijk.nl of
bellen met Leny MonsieursVermeulen, 0416-343988.

Supervoordelige

BUSREIZEN!

5 DAGEN SINGLE REIS HALLE
Verken Halle tijdens een stadsGEEN
wandeling, bezoek Schloss
ONS1-PERSO
Oranienbaum en de historische
MER
A
K
stad Quedlinburg. Sluit de reis af
TOESLAG
met een natuurtocht door de Harz.

Hamburg en Lübeck

VA

Inclusief:
• 4 hotelovernachtingen
• 4x ontbijt- en dinerbuffet
• Stadsrondrit en –wandeling Halle
o.l.v. een gids
• Vervoer per Tourist Class touringcar
Vertrekdata:
• 18 juli, 8, 29 augustus,
3 en 10 oktober
BOEKCODE 32261

�

RESERVEREN? BEL 0529-46 96 67 OF
KIJK OP WWW.EFFEWEG.NL

Lezersvoordeel voor u!

Canterbury Kent

229,5 DAGEN VA 229,-

5 DAGEN VA 239,-

• 4 hotelovernachtingen
• 4x ontbijt- en dinerbuffet
• Bezoek Hamburg en BergenBelsen o.l.v. een Nederlands
sprekende gids
• Vervoer perTourist Class touringcar
• Vertrek op: 25 juli, 19 sept,
10 en 31 okt

• 4 hotelovernachtingen
• 4x ontbijtbuffet en diner
• Stadswandeling Canterbury o.l.v.
een gids
• Overtocht per boot Calais – Dover v.v.
• Vervoer perTourist Class touringcar
• Vertrek op: 18 juli, 1 aug,
5, 12 sept, 17 okt en 7 nov

BOEKCODE 32262

BOEKCODE 32263

Let op! Vermeld bij boeking de boekcode en u maakt tevens kans op een stedentrip voor 2 personen!

GRATIS BROCHURE 2011
JA, stuur mij de brochure met supervoordelige busreizen
Naam

Dhr

Mevr

Adres
Postcode
Plaats
E-mail

Geb. jaar

Code: 3226

Opsturen naar: effeweg.nl, Antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen

Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon,
excl. D 17,- reserveringskosten per boeking.

