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‘We hoorden op school dat Joan moeite had met
lezen en schrijven. We verwachtten die melding al,
want je kent je kind tenslotte.’

‘Noem het geen woordblindheid. Bij dyslexie gaat het
in de hersenen mis met de samenwerking tussen
beelden en klanken. Dan struikel je over woorden.’

Lisette van Wijk, moeder van de negenjarige Joan, die dyslectisch is

Yvonne Vonk, een van de vier in dyslexie gespecialiseerde logopedisten

in woord en beeld

Joan krijgt les van Yvonne Vonk. De Leespoli van de GGD Rivierenland scoort, zo heeft een studie van een Nijmeegse onderzoeker aangetoond. Joan levert het bewijs.
foto Raphaël Drent
moeilijk woord zien staan.”
Ze wijst naar ‘politie-uniform’.
„Hé, dat gaan we eens spellen”,
daagt Vonk Joan uit. Dat blijkt kinderspel. ‘Po... li... tie... u... ni... form’
– pats, op papier, snel én foutloos;
zelfs het koppelteken staat ertussen.
Joan, die op basisschool De Brom
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zit, straalt. „Hoe anders was dat
toen Lisette en Joan hier een jaar
geleden kwamen”, vertelt Vonk.
„Tranen met tuiten huilden ze,
want dan had de docent weer
eens gezucht als het verkeerd ging.
Joan wilde niet meer en had geen
enkel zelfvertrouwen meer.”
De dip hebben moeder en dochter

al lang achter zich gelaten. Joans
glimlach van oor tot oor geeft aan:
lezen en schrijven zijn top.
De dertigminutenles zit er bijna
op. „Nog even een stukje voorlezen, Joan”, zegt de juf. Het meisje
grijpt gretig naar het boek.
Joan doet meer dan haar is opgedragen; ze snapt wat ze voordroeg.

De GGD-Leespoli

LIENDEN – De kans is groot dat
䢇 De Tielse Leespoli behandelt kinde-

ren met lees- en schrijfproblemen
als in een polikliniek. Eén les
duurt dertig minuten. Wie dyslectisch is of moeite heeft met spelling dan wel lezen, wordt geholpen
in een programma van minstens
zes weken tot maximaal anderhalf jaar.
䢇 De poli aan de Teisterbantlaan
doet meer dan kinderen leren lezen en schrijven. „Vaak zijn ze verdrietig en onzeker als ze binnenkomen”, legt logopediste Yvonne
Vonk uit. „Het gebeurt nogal eens
dat de leraar zucht of bromt als
het na honderd keer nog niet goed
gaat. Wij geven een kind juist het
zelfvertrouwen terug.”
䢇 Hoewel de sociaal-emotionele component belangrijk is, vergeten
Vonk en haar collega’s Anne-Marie
Gerbrands, Karen Grefte en Christel Mientjes de didactiek niet.
„Stampen, stampen, stampen”, verheldert Gerbrands de aanpak.
䢇 Vroeger werd dyslexie niet herkend. Het gevolg: een scholier
werd voor dom of leerweigerachtig
uitgemaakt en gestraft. De ironie
van het maken van strafregels: dit
was ook drillen waarbij ze door de
herhaling woorden leerden herkennen en foutloos schrijven.
䢇 Elk jaar behandelt de poli 55 kinderen. Er is een wachtlijst die fluctueert van vijf tot tien kinderen.
䢇 Joan van Wijk hoorde in groep 3
dat ze dyslectisch is. „Tragisch”,
stelt Mientjes, „want dit had al een
jaar eerder bekend kunnen zijn.”
䢇 In De Gelderlander van dinsdag
stond een artikel over de prestaties die de poli levert. Wie het rapport van onderzoeker Sanne Masselink van Radboud Universiteit Nijmegen wil lezen, kan het downloaden op de GGD-site.
Masselinks studie is te vinden op:
ggdrivierenland.nl

„Heeft die persoon het goed begrepen?”, wil Vonk weten als er twee
alinea’s voorgelezen zijn. „Ja, want
die ander was geen weerwolf”, antwoordt Joan.
‘Weerwolf’? ‘Wéérwolf’? Toe
maar. En dat voor een negenjarige... Het gaat helemaal goed komen met dit voorleessterretje.

door Eric Wijnacker
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Kan Neder-Betuwe een goede verbinding van Echteld
met de grote wegen vergeten?
Nee, volgens wethouder Hans Keuken niet. Dit betrof
een uitspraak van de Raad van State over een voorlopige voorziening van de provincie. De bodemprocedure loopt nog. Keuken hoopt dat de Raad van State
zich er dit jaar nog over buigt. Hij heeft de hoop op
een voor de gemeente gunstig besluit niet opgegeven
en overlegt daarover met de provincie.
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Wanneer moet het werk uiterlijk beginnen?
De eerste spa moet uiterlijk 31 december 2011 in
de Betuwse klei gestoken worden. Daarvoor is het
noodzakelijk dat alle benodigde grond is verworven
en het bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard.
Anders vervalt de verplichting uit het Tracébesluit
voor de aanleg van de Betuweroute. Daarin werd beloofd dat betaald zou worden voor een goede aanslui-

VVD-fractievoorzitter Remco Dijkstra de gemeenteraad van Buren
volgend jaar vaarwel zegt. Dijkstra
staat achtste op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, die op
2 maart worden gehouden.
Aangezien de partij nu negen zetels heeft en de VVD landelijk in
de lift zit, spreekt Dijkstra van ‘een
serieus verkiesbare plaats’: „Ik ben
er erg blij mee. Ik sta bij de VVD
het hoogst geklasseerd in het Rivierengebied.”
Het zou het einde betekenen van
zijn politieke loopbaan in Buren.
„Onze partij heeft zich uitgesproken tegen een dubbelmandaat, bij
andere partijen ligt dat anders.
Aan de ene kant jammer, je kunt
het combineren.”
Over opvolging wil de Liendenaar
niets kwijt: „We hebben een grote
fractie en die beslist daarover.”
Vanwaar de sprong naar de provincie? „Een gemeente is tastbaar, de
provincie is abstracter. Maar daar
zitten de zakken met geld en daar
worden de regels bepaald. Ik wil
mijn steentje bijdragen om de taken naar de kern terug te brengen.
Dan denk ik aan economie en infrastructuur.”
Anja Hulsbergen, VVD-raadslid in
Neder-Betuwe, staat op de dertiende plaats op de kandidatenlijst.

Themamiddag
Netwerkgroep
voor 55-plussers
TIEL – Onder de titel ‘Ervaring

werkt door’ wordt vanmiddag in
Tiel een themabijeenkomst gehouden, georganiseerd door Netwerkgroep 55+.
„Wij zijn een groep oudere werkzoekenden die via het UWV de
kans heeft gekregen een cursus netwerken te volgen. Spontaan ontstond dit idee. We hebben al honderd aanmeldingen”, vertelt Cisca
van de Riet.
Het programma in restaurant De
Kellen begint om 14.00 uur. Onder
anderen vertegenwoordigers van
gemeente, UWV en Kamer van
Koophandel voeren het woord.

Tiel wil gymzaal
Rozenstraat voor
april plat hebben

vragen over verbindingsweg a15

De Raad van State heeft een
streep gezet door het bestemmingsplan voor een nieuwe verbindingsweg tussen Echteld enerzijds en de Alexanderweg en de
A15 anderzijds. Is dat definitief?

R. Dijkstra
(VVD) naar
provincie

ting van het dorp Echteld op de N323 en A15.
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Hoeveel geld is ermee gemoeid?
Dat weet Neder-Betuwe niet, zegt Keuken. Het
gaat de gemeente niet aan, omdat ze alleen meebetaalt als het werk vertraagd wordt. Om aannemers
niet te bevoordelen, blijft het budget nog geheim.
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Is de eerste afwijzing voordelig voor de betogers?
Deels wel: hun protest was gestoeld op de vrees
dat ze door de nieuwe verbindingsweg ingesloten
worden. Volgens Keuken was voor hen juist positief
dat diverse zaken op hun terrein in het bestemmingsplan gelegaliseerd worden. Dat is nog niet het geval.
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En als het allemaal niet lukt?
Dan blijft de huidige slingerroute onder A15 en
Betuweroute. Dat is een achtbaan, maar geen leuke.

TIEL – Tiel gaat met spoed de procedure beginnen om de gymzaal aan
de Rozenstraat te kunnen slopen.
De gemeente wil de oude sportaccommodatie in maart slopen, zodat daarna op die locatie een
nieuw onderwijsgebouw van het
Installatie-opleidingsinstituut kan
verrijzen.
De oude gymzaal – ingeklemd tussen de Rozenstraat en Teisterbantlaan – stond al langer op de nominatie om tegen de vlakte te gaan.
Nu het opleidingsinstituut van
‘welstand’ een positief over het glazen schoolgebouw heeft gekregen,
moet ook de gemeente haast maken. Tot de sloop blijft de Cambier
van Nootenschool er in gymen.

