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Notaris Stephanus Roeststraat 2A  6645 AH  WINSSEN – Tel. 0487 - 522 992 – Email: deslager@planet.nl

SLAGERIJ

VERS
VLEES

SERVICE

Waar de liefde voor het vak nog betekenis heeft

ELKE ZATERDAG IS ONS WINKELTJE OPEN!

Gekruide procureurlapjes

500 gram € 3,25

Mager Runderbouillonvles
voor een krachtige soep
500 gram € 4,00

Huisgemaakte gebraden 
gehaktballen 
4 stuks € 3,50

Gebr. van der Schouw
Aannemersbedrijf

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud

Kling 20
6641 HT

Beuningen
T: (024) 6750321
M: 06 53255290

Bij velen al 20 jaar een begrip in Beuningen en omstreken

Naderende 
echtscheiding 
en wilt u het goed en rustig regelen 
voor uzelf en de kinderen?

Mediation (NMI-gecertificeerd èn 
internationaal gecertificeerd: IMI)

Met een jarenlange ervaring in uiteen-
lopende juridische zaken en mediation 
verlenen de mediators van Lucida hun 
diensten vanuit het kantoor in Druten.

Subsidie is mogelijk

Voor een oriënterend gesprek kunt u 
contact opnemen met mr. C. (Lia) Laupman 
of drs. E. (Esther) Dekker, tel. 0487-540110
e-mail info@lucida.nl • www.lucida.nl

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

Made in Switzerland

geeft iedere huid een gezond leven

 

Dermocosmetica
Reiniging,  
gezichtsver zorging,  
lichaams verzorging,  
anti-ageing verzorging

Remederm
Intensieve verzorging  
voor de droge,  
zeer droge en  
eczematische huid

Skin Appeal
Verzorgingslijn  
voor de vette,  
gemengde en  
onzuivere huid

Zonne-
bescherming
Doeltreffende 
bescherming  
tegen de zon

Dermatologica
Behandeling  
van acne,  
hyperkeratose en  
ichtyosis
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De nr. 1 dermatologische 
huidverzorging uit Zwitserland
Alle producten zijn:
•  Dermatologisch getest
•  Hypo-allergeen
•  Niet comedogeen
•   Licht geparfumeerd en
 100% ongeparfumeerd
•  Dierproef-vrij

De Klef 32a
6644 CT Ewijk

Tel. 0487 - 524832

Zwembod de 
Plons gesloten
Beuningen
Zwembad ‘De Plons’ in 
Beuningen wordt per direct 
preventief voor onbepaalde 
tijd gesloten. Dat hebben B 
en W besloten. Uit een rap-
port naar de technische staat 
van het zwembad blijkt dat 
het open houden van het 
zwembad niet verantwoord 
is in het kader van de volks-
gezondheid. 
In het zwembad was tot de 
sluiting een risico op het 
vrijkomen van chloorgas en 
koolmonoxide. Ook zijn de 
elektrische installaties niet 
op orde. Bezoekers van het 
zwembad hoeven zich geen 
zorgen te maken. Zij zijn niet 
blootgesteld aan chloorgas of 
koolmonoxide. Ook heeft de 
brandweer vastgesteld dat er 
geen gevaar is voor de om-
geving.
De komende weken wordt de 
toekomst van het zwembad 
verder onderzocht.

Nieuwe 
exporuimte
Winssen
GBK-leden zijn uitge-
nodigd om een concept 
in te dienen voor een 
(solo)tentoonstelling in het 
Dijkmagazijn aan de Dijk 27 
in Winssen. Een concept dat 
bijvoorbeeld geïnspireerd is 
op het in- en exterieur van 
het pand, de oorspronkelijke 
functie van Het Dijkmaga-
zijn, de rivier de Waal, de ui-
terwaarden, de historische, 
geografi sche en geologische 
gegevens van de locatie of 
een solotentoonstelling van 
een oeuvre. Het 19e eeuwse 
dijkmagazijn in Winssen is 
door het GBK-bestuur tot en 
met december 2015 gehuurd 
als expositieruimte.
Het Dijkmagazijn GBK is 
geopend op 1, 8, 9, 15 en 
22 april van 13.00 tot 17.00 
uur.

Scheidsen voor 
schoolvoetbal
Beuningen
Bijna 500 jongens en meiden 
gaan 2 april beginnen aan 
het 20e schoolvoetbaltoer-
nooi voor groep 7 en 8. De 
meisjes spelen op woensdag-
middag 4 april (13.00-17.30 
uur) in Beuningen op de 
velden van Beuningse Boys 
en de jongens spelen op de 
doordeweekse avonden 2, 3, 
10 en 12 april (17.50-20.00 
uur) op de velden van WVW 
in Weurt. Vrijdagavond 20 
april is de grote fi nale-avond 
voor de jongens en de meis-
jes. Deze vindt plaats op de 
velden van WVW in Weurt. 
Vanaf 18.00 uur worden 
eerst de halve fi nales ge-
speeld. Om 19.00 uur is de 
fi nale voor de meisjes en om 
19.25 uur de jongensfi nale.
Voor het meisjestoernooi op 
4 april zoekt de organisatie 
nog scheidsrechters. Aan-
melden bij Ton Hijmans, 
024-6773718, of met Bert 
Sengers, 024-6772604.

Kindergemeenteraad Beuningen
Beuningen
Na het grote succes van 
voorgaande jaren houdt 
de gemeenteraad van 
Beuningen, in samen-
werking met het Instituut 
voor Publiek en Politiek 
(I.P.P.), op dinsdag 17 
april voor de vierde keer 
de Kindergemeenteraad. 
Aan dit project doen 32 
leerlingen van 8 basis-
scholen mee.
Zij vertegenwoordigen 
een groep van ongeveer 
252 leerlingen van bijna 
alle basisscholen van de 
gemeente Beuningen. De 
kinderen houden zich een 
dag lang op het gemeen-
tehuis bezig met lokale 

politiek door concrete plannen 
te bedenken in het kader van 
het thema ‘Milieu en duur-
zaamheid’.
De gemeente voert het beste 
plan voor een bedrag van 2.500 
euro uit. Tijdens de werkdag 
op het gemeentehuis voeren 
de leerlingen een gesprek met 
raadsleden, die iets vertellen 
over hun werk en hun stand-
punten geven over het thema 
‘Milieu en duurzaamheid’. 
Hierdoor kunnen de leerlingen 
hun projectvoorstellen goed 
onderbouwen. Vooraf aan de 
dag op het gemeentehuis vol-
gen alle groepen 7/8 een aantal 
lessen op school over de lokale 
politiek. Zo betrekt de Kinder-
gemeenteraad kinderen bij po-

litieke besluitvorming door 
ze zelf met politiek aan de 
slag te laten gaan. ‘s Avonds 
adviseren de leerlingen in de 
Kindergemeenteraadsver-
gadering de gemeenteraad 
over de besteding van de 
2.500 euro. Het project dat 
met een meerderheid van de 
stemmen wordt aangenomen 
voert de gemeente uit. Voor 
de kinderen een unieke kans 
om daadwerkelijk invloed uit 
te oefenen op het gemeente-
beleid. De werkdag duurt 
van 10.30 tot 19.30 uur. De 
raadsvergadering wordt ge-
houden vanaf 18.00 uur en 
wordt voorgezeten door de 
nieuwe burgemeester Carol 
van Eert.

Afstudeeropdracht
De afstudeervoorstel-
ling van Brenda is op 
1 april om 15.00 uur 
in het Vlaams Cultu-
reel Kwartier (Arse-
naalpoort 6) in Nij-
megen.   Entree: 7,50 
euro, reserveren via 
brendavertelt@gmail.
com of 0487-523295. 
Meer informatie over 
de voorstelling en ver-
tellen in het algemeen 
is te vinden op www.
vertelacademie.nl.

Ewijkse studeert als één van de 
eersten af aan de Vertelacademie
Na een opleiding van 
ruim tweeënhalf jaar 
is het zover. Komende 
zondag, 1 april, studeert 
Brenda Alink af aan de 
Vertelacademie. Als 
afstudeeropdracht speelt 
de Ewijkse de voorstelling 
‘Door liefde verbannen’ 
in het Vlaams Cultureel 
Kwartier in Nijmegen.

Robin Wubben
Ewijk

Eén ding drukt Brenda me 
meteen op het hart: vertel-
len is níet hetzelfde als voor-
lezen! “Als je iets meemaakt 
en dat vertelt aan vrienden”, 
legt ze uit, “dan is het verhaal 
steeds hetzelfde, maar de 
woorden of volgorde steeds 
nét anders. Dát is vertellen: 
je hebt een bestaand verhaal, 
maar kiest ongemerkt steeds 
andere woorden.”

Troubadours
Jaren geleden kwam Brenda 
in aanraking met vertellen. 
“Het is één van de oudste 
ambachten”, zegt ze. “Vroe-
ger werden verhalen alleen 
door vertellingen doorgege-
ven. Troubadours vertelden 
belangrijk nieuws, maar ook 
familieverhalen werden al-
leen door vertellen doorge-
geven.
In het Afrika Museum 
hoorde Brenda voor het eerst 
een vertelster. “Dat vond ik 
prachtig. Om naar te luiste-
ren, maar het leek me ook 
leuk om dat zelf te kunnen.” 
Ze kwam in contact met de 
Nijmeegse vertelkring en 
rolde zo in het ‘wereldje’.
Vooral oude verhalen spre-
ken haar aan. “Ik leg verbin-
dingen tussen plaatsen en 
feiten uit het verleden. Fan-
tasie en werkelijkheid lopen 
door elkaar heen”, legt Bren-
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da uit. “Dat doe ik ook in mijn 
afstudeervoorstelling. De eeu-
wenoude legendes over Emma, 
Bertha en Blancefl oer berusten 

deels op waarheid en deels fan-
tasie. Ik zag overeenkomsten 
in die verhalen en verbanden 
met Karel de Grote. Zo heb ik 
mijn voorstelling opgebouwd.” 

Tijdens de opleiding aan de 
Vertelacademie leerde ze veel 
door zelf te doen, maar ook van 
ervaren vertellers. En uiteraard 
van haar docenten. “Je leert hoe 
je een verhaal opbouwt, maar 
ook hoe je moet improviseren, 
in kunt spelen op het publiek 
en hoe je je stem gebruikt”, legt 
ze uit.
“Het leuke aan vertellen is dat 
je álle rollen in een verhalen zelf 
mag doen: de verteller, maar 
ook alle personages. Nee, dat 
zijn geen ‘stemmetjes’. Je moet 
je inleven, je moet die persona-
ges echt helemaal worden.”

Een verteller 
schildert beelden 
in de fantasie 
van luisteraars

Brenda: “Het belangrijkste is dat ik mijn zenuwen in bedwang weet te houden.”           FOTO: ROBIN WUBBEN

Wat een verteller een góede ver-
teller maakt? “Ik vertel jou een 
verhaal in woorden, maar jij 
maakt daar beelden bij in je fan-
tasie”, zegt ze. “Als je dát kunt 
bereiken bij je publiek, dan ben 
je een goede verteller. Je moet 
‘binnenkomen’ bij je luisteraars; 
je publiek.”
Ze levert meteen zelf het be-
wijs. Na een kort verhaaltje 
over Freddy - een boomblaadje 
- weet ik waarom Brenda mag 
afstuderen: binnen een paar 
minuten zit ik helemaal in het 
verhaal en wil ik dolgraag weten 
hoe het afl oopt.

Wist u dat u zelf uw eigen nieuws 
online kan zetten op de website 
van De Koerier Beuningen? Maak 
een account aan en schrijf mee!

www.koerierbeuningen.nl

Zet zelf uw nieuws online!

Helaas kan de redactie niet alles 
meenemen wat zij aangeboden 
krijgt. Daarom op woensdagmor-
gen op de website: ‘Nog niet in 
de Koerier, maar wel hier’. 

www.koerierbeuningen.nl

Niet in de papieren Koerier 
maar wel op de site

Met water knoeien
Oud-leerkracht Emile Roemer en wethouder Piet de Klein 
hebben woensdag 21 maart bij ‘t Schrijverke een water-
speelplek geopend. Deze waterspeelplek is een van de vele 
locaties van het project ‘101 Groene Klaslokalen’, waarmee 
MilieuEducatieCentrum Nijmegen en Het Dijkmagazijn 
scholen en BSO begeleiden bij hun buitenspeelplekken.

Gefeliciteerd Frits Wolf, Willems 
Winssen en Tuincentrum Bull 
met de nominatie voor “Onder-
nemer van het jaar 2011”! 

@koerierbeuninge
GemeenteBeuningen

De Gezelligste Zaak van Beuningen 
2011 is geworden: Het Kadopaleis! 
Van harte gefeliciteerd #beuningen.
(Ook namens de Koerier Beunin-
gen van harte gefeliciteerd!)

@markvanwelie
Mark van Welie
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teller maakt? “Ik vertel jou een 
verhaal in woorden, maar jij 
maakt daar beelden bij in je fan-
tasie”, zegt ze. “Als je dát kunt 
bereiken bij je publiek, dan ben 
je een goede verteller. Je moet 
‘binnenkomen’ bij je luisteraars; 
je publiek.”
Ze levert meteen zelf het be-
wijs. Na een kort verhaaltje 
over Freddy - een boomblaadje 
- weet ik waarom Brenda mag 
afstuderen: binnen een paar 
minuten zit ik helemaal in het 
verhaal en wil ik dolgraag weten 
hoe het afl oopt.

Wist u dat u zelf uw eigen nieuws 
online kan zetten op de website 
van De Koerier Beuningen? Maak 
een account aan en schrijf mee!

www.koerierbeuningen.nl

Zet zelf uw nieuws online!

Helaas kan de redactie niet alles 
meenemen wat zij aangeboden 
krijgt. Daarom op woensdagmor-
gen op de website: ‘Nog niet in 
de Koerier, maar wel hier’. 

www.koerierbeuningen.nl

Niet in de papieren Koerier 
maar wel op de site

Met water knoeien
Oud-leerkracht Emile Roemer en wethouder Piet de Klein 
hebben woensdag 21 maart bij ‘t Schrijverke een water-
speelplek geopend. Deze waterspeelplek is een van de vele 
locaties van het project ‘101 Groene Klaslokalen’, waarmee 
MilieuEducatieCentrum Nijmegen en Het Dijkmagazijn 
scholen en BSO begeleiden bij hun buitenspeelplekken.

Gefeliciteerd Frits Wolf, Willems 
Winssen en Tuincentrum Bull 
met de nominatie voor “Onder-
nemer van het jaar 2011”! 

@koerierbeuninge
GemeenteBeuningen

De Gezelligste Zaak van Beuningen 
2011 is geworden: Het Kadopaleis! 
Van harte gefeliciteerd #beuningen.
(Ook namens de Koerier Beunin-
gen van harte gefeliciteerd!)

@markvanwelie
Mark van Welie

Pater van Boxtelweg 20 Ewijk - Tel. 0487-521707 
(na de kerk 3e straat links). Dinsdag de gehele dag gesloten

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Kortingen van 10 tot 50%

LET OP! nu 25% korting op alle sportkleding en sporttassen 
voor VV Ewijk en Roda 28 Winssen.

Kom gerust eens kijken en passen.

Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartverzorging Robine Jansen
Veenhof 2325 Tel.: 024 - 3660055
6604 DR Wijchen Fax: 024 - 3660056

Uitvaartverzorging
Robine Jansen

Praktijk voor prothetiek

La Vita
Gespecialiseerd in het maken van 
uw KUNSTGEBIT of KLIKGEBIT
- Wat als u geen tandarts (meer) heeft?
-  U kunt bij ons terecht voor het maken 
 van een afspraak of vrijblijvende informatie!

024-3578136 Wilhelminalaan 22 Beuningen

TIMOP

Timmeren & 
Opstellingen

Workshops & Cursussen

Open Dag - 29 Maart van 14:00u tot 18:00u

www.timop.nlVoor bedrijven en organisaties

de timmer
cursuscursuscursuscursuscursuscursuscursuscursuscursuscursuscursuscursus
detimmercursus.nl

O P E N D A G   31 Maart  2012
van 10:00u - 12:00u & van 14:00u - 17:00u

Ir van Stuivenbergweg 35 te Ewijk | www.detimmercursus.nl

Het adres voor hulp bij lezen, spelling, 
rekenen en schrijven. (RT)

Tot 1 juli 15% korting op het uurtarief.

Nieuwsgierig geworden? 
Bel naar: 0611740530 of kijk op de website 

www.hannydejongh.nl
Hanny de Jongh, Nieuwe Pieckelaan 4, Beuningen
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Klaphekstraat 23
Tel. 06 3011 7212

www.hetnagelhuysewijk.nl

Wilt u ook prachtige
verzorgde handen en nagels?

T (024) 677 77 76 
www.hansjanssen.nl

T (024) 649 01 00
www.driessenmakelaardij.nl

www.jansenbouwontwikkeling.nl

IEDERE ZATERDAG
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Zwembod de 
Plons gesloten
Beuningen
Zwembad ‘De Plons’ in 
Beuningen wordt per direct 
preventief voor onbepaalde 
tijd gesloten. Dat hebben B 
en W besloten. Uit een rap-
port naar de technische staat 
van het zwembad blijkt dat 
het open houden van het 
zwembad niet verantwoord 
is in het kader van de volks-
gezondheid. 
In het zwembad was tot de 
sluiting een risico op het 
vrijkomen van chloorgas en 
koolmonoxide. Ook zijn de 
elektrische installaties niet 
op orde. Bezoekers van het 
zwembad hoeven zich geen 
zorgen te maken. Zij zijn niet 
blootgesteld aan chloorgas of 
koolmonoxide. Ook heeft de 
brandweer vastgesteld dat er 
geen gevaar is voor de om-
geving.
De komende weken wordt de 
toekomst van het zwembad 
verder onderzocht.

Nieuwe 
exporuimte
Winssen
GBK-leden zijn uitge-
nodigd om een concept 
in te dienen voor een 
(solo)tentoonstelling in het 
Dijkmagazijn aan de Dijk 27 
in Winssen. Een concept dat 
bijvoorbeeld geïnspireerd is 
op het in- en exterieur van 
het pand, de oorspronkelijke 
functie van Het Dijkmaga-
zijn, de rivier de Waal, de ui-
terwaarden, de historische, 
geografi sche en geologische 
gegevens van de locatie of 
een solotentoonstelling van 
een oeuvre. Het 19e eeuwse 
dijkmagazijn in Winssen is 
door het GBK-bestuur tot en 
met december 2015 gehuurd 
als expositieruimte.
Het Dijkmagazijn GBK is 
geopend op 1, 8, 9, 15 en 
22 april van 13.00 tot 17.00 
uur.

Scheidsen voor 
schoolvoetbal
Beuningen
Bijna 500 jongens en meiden 
gaan 2 april beginnen aan 
het 20e schoolvoetbaltoer-
nooi voor groep 7 en 8. De 
meisjes spelen op woensdag-
middag 4 april (13.00-17.30 
uur) in Beuningen op de 
velden van Beuningse Boys 
en de jongens spelen op de 
doordeweekse avonden 2, 3, 
10 en 12 april (17.50-20.00 
uur) op de velden van WVW 
in Weurt. Vrijdagavond 20 
april is de grote fi nale-avond 
voor de jongens en de meis-
jes. Deze vindt plaats op de 
velden van WVW in Weurt. 
Vanaf 18.00 uur worden 
eerst de halve fi nales ge-
speeld. Om 19.00 uur is de 
fi nale voor de meisjes en om 
19.25 uur de jongensfi nale.
Voor het meisjestoernooi op 
4 april zoekt de organisatie 
nog scheidsrechters. Aan-
melden bij Ton Hijmans, 
024-6773718, of met Bert 
Sengers, 024-6772604.

Kindergemeenteraad Beuningen
Beuningen
Na het grote succes van 
voorgaande jaren houdt 
de gemeenteraad van 
Beuningen, in samen-
werking met het Instituut 
voor Publiek en Politiek 
(I.P.P.), op dinsdag 17 
april voor de vierde keer 
de Kindergemeenteraad. 
Aan dit project doen 32 
leerlingen van 8 basis-
scholen mee.
Zij vertegenwoordigen 
een groep van ongeveer 
252 leerlingen van bijna 
alle basisscholen van de 
gemeente Beuningen. De 
kinderen houden zich een 
dag lang op het gemeen-
tehuis bezig met lokale 

politiek door concrete plannen 
te bedenken in het kader van 
het thema ‘Milieu en duur-
zaamheid’.
De gemeente voert het beste 
plan voor een bedrag van 2.500 
euro uit. Tijdens de werkdag 
op het gemeentehuis voeren 
de leerlingen een gesprek met 
raadsleden, die iets vertellen 
over hun werk en hun stand-
punten geven over het thema 
‘Milieu en duurzaamheid’. 
Hierdoor kunnen de leerlingen 
hun projectvoorstellen goed 
onderbouwen. Vooraf aan de 
dag op het gemeentehuis vol-
gen alle groepen 7/8 een aantal 
lessen op school over de lokale 
politiek. Zo betrekt de Kinder-
gemeenteraad kinderen bij po-

litieke besluitvorming door 
ze zelf met politiek aan de 
slag te laten gaan. ‘s Avonds 
adviseren de leerlingen in de 
Kindergemeenteraadsver-
gadering de gemeenteraad 
over de besteding van de 
2.500 euro. Het project dat 
met een meerderheid van de 
stemmen wordt aangenomen 
voert de gemeente uit. Voor 
de kinderen een unieke kans 
om daadwerkelijk invloed uit 
te oefenen op het gemeente-
beleid. De werkdag duurt 
van 10.30 tot 19.30 uur. De 
raadsvergadering wordt ge-
houden vanaf 18.00 uur en 
wordt voorgezeten door de 
nieuwe burgemeester Carol 
van Eert.

Afstudeeropdracht
De afstudeervoorstel-
ling van Brenda is op 
1 april om 15.00 uur 
in het Vlaams Cultu-
reel Kwartier (Arse-
naalpoort 6) in Nij-
megen.   Entree: 7,50 
euro, reserveren via 
brendavertelt@gmail.
com of 0487-523295. 
Meer informatie over 
de voorstelling en ver-
tellen in het algemeen 
is te vinden op www.
vertelacademie.nl.

Ewijkse studeert als één van de 
eersten af aan de Vertelacademie
Na een opleiding van 
ruim tweeënhalf jaar 
is het zover. Komende 
zondag, 1 april, studeert 
Brenda Alink af aan de 
Vertelacademie. Als 
afstudeeropdracht speelt 
de Ewijkse de voorstelling 
‘Door liefde verbannen’ 
in het Vlaams Cultureel 
Kwartier in Nijmegen.

Robin Wubben
Ewijk

Eén ding drukt Brenda me 
meteen op het hart: vertel-
len is níet hetzelfde als voor-
lezen! “Als je iets meemaakt 
en dat vertelt aan vrienden”, 
legt ze uit, “dan is het verhaal 
steeds hetzelfde, maar de 
woorden of volgorde steeds 
nét anders. Dát is vertellen: 
je hebt een bestaand verhaal, 
maar kiest ongemerkt steeds 
andere woorden.”

Troubadours
Jaren geleden kwam Brenda 
in aanraking met vertellen. 
“Het is één van de oudste 
ambachten”, zegt ze. “Vroe-
ger werden verhalen alleen 
door vertellingen doorgege-
ven. Troubadours vertelden 
belangrijk nieuws, maar ook 
familieverhalen werden al-
leen door vertellen doorge-
geven.
In het Afrika Museum 
hoorde Brenda voor het eerst 
een vertelster. “Dat vond ik 
prachtig. Om naar te luiste-
ren, maar het leek me ook 
leuk om dat zelf te kunnen.” 
Ze kwam in contact met de 
Nijmeegse vertelkring en 
rolde zo in het ‘wereldje’.
Vooral oude verhalen spre-
ken haar aan. “Ik leg verbin-
dingen tussen plaatsen en 
feiten uit het verleden. Fan-
tasie en werkelijkheid lopen 
door elkaar heen”, legt Bren-

u
U

da uit. “Dat doe ik ook in mijn 
afstudeervoorstelling. De eeu-
wenoude legendes over Emma, 
Bertha en Blancefl oer berusten 

deels op waarheid en deels fan-
tasie. Ik zag overeenkomsten 
in die verhalen en verbanden 
met Karel de Grote. Zo heb ik 
mijn voorstelling opgebouwd.” 

Tijdens de opleiding aan de 
Vertelacademie leerde ze veel 
door zelf te doen, maar ook van 
ervaren vertellers. En uiteraard 
van haar docenten. “Je leert hoe 
je een verhaal opbouwt, maar 
ook hoe je moet improviseren, 
in kunt spelen op het publiek 
en hoe je je stem gebruikt”, legt 
ze uit.
“Het leuke aan vertellen is dat 
je álle rollen in een verhalen zelf 
mag doen: de verteller, maar 
ook alle personages. Nee, dat 
zijn geen ‘stemmetjes’. Je moet 
je inleven, je moet die persona-
ges echt helemaal worden.”

Een verteller 
schildert beelden 
in de fantasie 
van luisteraars

Brenda: “Het belangrijkste is dat ik mijn zenuwen in bedwang weet te houden.”           FOTO: ROBIN WUBBEN

Wat een verteller een góede ver-
teller maakt? “Ik vertel jou een 
verhaal in woorden, maar jij 
maakt daar beelden bij in je fan-
tasie”, zegt ze. “Als je dát kunt 
bereiken bij je publiek, dan ben 
je een goede verteller. Je moet 
‘binnenkomen’ bij je luisteraars; 
je publiek.”
Ze levert meteen zelf het be-
wijs. Na een kort verhaaltje 
over Freddy - een boomblaadje 
- weet ik waarom Brenda mag 
afstuderen: binnen een paar 
minuten zit ik helemaal in het 
verhaal en wil ik dolgraag weten 
hoe het afl oopt.

Wist u dat u zelf uw eigen nieuws 
online kan zetten op de website 
van De Koerier Beuningen? Maak 
een account aan en schrijf mee!

www.koerierbeuningen.nl

Zet zelf uw nieuws online!

Helaas kan de redactie niet alles 
meenemen wat zij aangeboden 
krijgt. Daarom op woensdagmor-
gen op de website: ‘Nog niet in 
de Koerier, maar wel hier’. 

www.koerierbeuningen.nl

Niet in de papieren Koerier 
maar wel op de site

Met water knoeien
Oud-leerkracht Emile Roemer en wethouder Piet de Klein 
hebben woensdag 21 maart bij ‘t Schrijverke een water-
speelplek geopend. Deze waterspeelplek is een van de vele 
locaties van het project ‘101 Groene Klaslokalen’, waarmee 
MilieuEducatieCentrum Nijmegen en Het Dijkmagazijn 
scholen en BSO begeleiden bij hun buitenspeelplekken.

Gefeliciteerd Frits Wolf, Willems 
Winssen en Tuincentrum Bull 
met de nominatie voor “Onder-
nemer van het jaar 2011”! 

@koerierbeuninge
GemeenteBeuningen

De Gezelligste Zaak van Beuningen 
2011 is geworden: Het Kadopaleis! 
Van harte gefeliciteerd #beuningen.
(Ook namens de Koerier Beunin-
gen van harte gefeliciteerd!)

@markvanwelie
Mark van Welie

Pater van Boxtelweg 20 Ewijk - Tel. 0487-521707 
(na de kerk 3e straat links). Dinsdag de gehele dag gesloten

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Kortingen van 10 tot 50%

LET OP! nu 25% korting op alle sportkleding en sporttassen 
voor VV Ewijk en Roda 28 Winssen.

Kom gerust eens kijken en passen.

Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartverzorging Robine Jansen
Veenhof 2325 Tel.: 024 - 3660055
6604 DR Wijchen Fax: 024 - 3660056

Uitvaartverzorging
Robine Jansen

Praktijk voor prothetiek

La Vita
Gespecialiseerd in het maken van 
uw KUNSTGEBIT of KLIKGEBIT
- Wat als u geen tandarts (meer) heeft?
-  U kunt bij ons terecht voor het maken 
 van een afspraak of vrijblijvende informatie!

024-3578136 Wilhelminalaan 22 Beuningen

TIMOP

Timmeren & 
Opstellingen

Workshops & Cursussen

Open Dag - 29 Maart van 14:00u tot 18:00u

www.timop.nlVoor bedrijven en organisaties

de timmer
cursuscursuscursuscursuscursuscursuscursuscursuscursuscursuscursuscursus
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O P E N D A G   31 Maart  2012
van 10:00u - 12:00u & van 14:00u - 17:00u

Ir van Stuivenbergweg 35 te Ewijk | www.detimmercursus.nl

Het adres voor hulp bij lezen, spelling, 
rekenen en schrijven. (RT)
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