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Wandelen om geld in te zamelen 
voor strijd tegen de ‘moe-ziekte’
Martijn Derksen 
is leerkracht aan 
basisschool de Nienekes 
in Cuijk. Hij loopt dit jaar 
voor de achtste keer de 
Nijmeegse Vierdaagse. 
Voor de eerste keer voor 
een goed doel: Daan en 
Isabel, twee leerlingen 
van zijn school. Beiden 
hebben een energiestof- 
wisselingsziekte.

Door Jos Janssen

CUIJK - Martijn: “Daan uit 
groep zeven en Isabel uit 
groep vier lijden allebei al 
een aantal jaren aan een 
energiestofwisselingsziekte. 
De Stichting Energy4All zet 
zich in om geld in te zame-
len. Dat geld wordt gebruikt 
om onderzoek te doen naar 
een medicijn tegen deze 
ziekte. Vorig schooljaar heb 
ik Daan in mijn klas gehad 
en heb gezien wat voor im-
pact deze ziekte op hem 
heeft. Het meest normale 
voor ons is voor hem zeker 
niet normaal. Het leek me 
daarom een goed idee om 
mijn deelname aan de Vier-
daagse te koppelen aan een 
sponsoractie en zo een fi-
nanciële bijdrage te leveren 
aan Stichting Energy4All 

voor onderzoek.”
Broer en zus Daan en Isa-
bel vinden dit initiatief van 
meneer Martijn maar wat 
leuk. Daan: ”We wonen in 
een straat waar de Vier-
daagse langs komt. Dus we 
kunnen mooi kijken naar 
meneer Martijn. Ik heb een 
ziekte waardoor je erg snel 

moe wordt. Op school zelfs 
met schrijven. Daarom mag 
ik dit op de computer doen. 
Ik zit ‘s maandags op voetbal 
en die dag mag ik de gymles 
overslaan om uit te rusten 
voor voetbal. Ik heb gepro-
beerd de avondvierdaagse 
te lopen. Dat ging een tijdje 
goed maar soms heb ik ook 
een stukje in de rolstoel 
meegedaan.” 

Tikkertje spelen
Isabel heeft zo haar eigen 
ervaringen in beperking op 
school: ”Bij tikkertje spelen 
ben ik ook snel moe. Op de 
zitzak ga ik dan wel eens 
uitrusten. Op een Alpha-  
Smart kan ik tekstverwer-
ken. Dan hoef ik niet te 
schrijven. Volgend jaar zou 
ik graag op turnen willen.” 

Meneer Martijn gaat er alles 
aan doen de straat van Daan 
en Isabel te halen op de vrij-
dag van de Vierdaagse. ”Het 
wandelen gaat me gemakke-
lijk af. Ik train hier niet ex-
tra voor. Voel aan wanneer 
ik het lastig krijg en stel me 
daar op in. Zelf speel ik ten-
nis en ga vaak hardlopen. 
Van dichtbij heb ik ervaren 
wat deze ‘moe-ziekte’ met 
kinderen doet. De ouders 
van Daan en Isabel hebben 
voor mij een oranje shirt van 

Energy4All geregeld. De eer-
ste aanzet voor de financiële 
bijdrage heb ik zelf gedaan. 
Als leerkracht vier je je ver-
jaardag op school en word 
je overstelpt met cadeaus. 

Ik heb de ouders laten we-
ten van mijn initiatief en 
vroeg een donatie voor mijn 
Vierdaagse sponsorloop. Dat 
leverde al een mooi bedrag 
op. Geweldig toch.”  

Leerkracht Martijn Derksen in het oranje shirt van stichting Energy4All en leerlingen Daan en 
Isabel.  foto Tom Oosthout

Cuijkse leerkraCht 
loopt Vierdaagse 
met een missie

Sponsoring van meneer Martijn kan via www.devier-
daagsesponsorloop.nl en dan op het vakje sponsor een 
loper aanklikken. Bij achternaam Derksen en bij plaats 
Overasselt intypen. Alle bijdragen gaan naar de Stich-
ting Energy4All. Iedere euro telt.

Vierdaagsefeest
CUIJK - Cuijk staat van zater-
dag 12 t/m vrijdag 18 juli in 
het teken van het Vierdaag-
sefeest Cuijk. Een zeven-
daags cultureel en sportief 
evenement. Een greep uit 
het uitgebreide programma: 
     ZATERDAG 12 JULI
20.00 - 24.00 uur Classics 
Dance Night, Maaskade.
Vierdaagse Terrassenfeest, 
live optredens café’s Gro-
testraat en Maasstraat.
     ZONDAG 13 JULI
10.00 - 15.00 uur Carbootsa-
le Centrum, inschrijven via 
www.carbootsalecuijk.nl.
13.00 - 16.00 uur Kinder-
middag met rommelmarkt 
en kinderactiviteiten Maas-
kade, opgeven via Jolanda@
vierdaagsefeestcuijk.nl.
14.00 - 17.00 uur Rooie Loper 
concert, première van het 
Vierdaagse Orkest, locatie 
Ebben Inspyrium. Kaarten 
10,00 euro, bestellen via 
www.vierdaagseorkest.nl.
14.00 - 24.00 uur Live mu-
ziek en DJ’s in café’s Gro-
testraat en Maasstraat.
14.00 - 24.00 uur Hofmans 
Tapijten Diskodip X Festival 
(elektronische muziek) met 
house, disco, deephouse, 
techno en live acts, Maas-
kade.
     MAANDAG 14 JULI
13.30 - 16.30 uur Hutten-
bouwmiddag
20.00 -24.00 uur Terrassen in 
Grotestraat en Maasstraat.
     DINSDAG 15 JULI
19.00 - 22.00 uur Vierdaag-
sezeskamp, Maaskade.
19.00 - 24.00 uur Vierdaagse 
Terrassenfeest in café’s Gro-
testraat en Maasstraat.
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Vrijwilligerspenning voor Willems
CUIJK - Tijdens de finales van 
de clubkampioenschappen 
van badmintonvereniging 
BVC’74 in De Kwel, werd 
Jo Willems door wethouder 
Maarten Jilisen verrast met 
de vrijwilligerspenning van 
de gemeente Cuijk. Voor zijn 
‘kluppie’ die dit jaar haar 
40 jarig bestaan viert, was 
hij onder meer actief als 
bestuurslid, toernooileider 
en klusjesman. Met applaus 
werd Willems bedankt voor 
zijn 40 ‘dienstjaren’ en gaf 
hij zelf aan dit nog heel lang 
te willen voortzetten.

Jo Willems , lid van het eerste uur van BVC’74, samen met zijn 
gezin op de foto. 

Gratis VakantieBieb app
LAND VAN CUIJK - De Biblio-
theek geeft deze zomer een 
cadeautje weg dat lezen tij-
dens de zomervakantie sti-
muleert: de VakantieBieb-
app. De VakantieBieb biedt 
een leespakket voor het hele 
gezin met romans, thrillers, 
kinderboeken, tijdschrif-
ten, reis- en taalgidsen en 
een medisch naslagwerk. 
De e-books zijn twee maan-
den lang te lezen, van 1 juli 
tot en met 31 augustus. Le-
zen tijdens zomervakantie 
houdt het leesniveau van 
kinderen op peil en ze kun-
nen meedoen met de win-
actie en maken kans op een 
iPad mini. 
Het aanbod is divers, met 

grappige, avontuurlijke en 
spannende boeken voor zo-
wel jongens al meisjes, best-
sellerschrijvers van onder 
meer Herman Koch en Nicci 
French. Of tijdschriften voor 
mannen en vrouwen: WK-
editie van Hard Gras, Flair, 
Panorama en Fashionata. 
Inspiratie én de juiste woor-
den en zinnen zijn te vinden 
in reis- en taalgidsjes. De 
app is voor bibliotheekle-
den én niet-leden gratis te 
downloaden op een tablet 
of smartphone. De boeken 
komen in een eigen boeken-
kast te staan. Na het down-
loaden is voor het lezen van 
de e-books geen internetver-
binding meer nodig. 

Wereldkampioenschap Wandelen

Op dinsdag 15 juli start voor de 98e 
keer het WK wandelen in Nijmegen. 
Met deelname van vele landen. De 

Vierdaagse is geen wedstrijd volgens de 
reglementen van de Koninklijke Neder-
landse Bond voor Lichamelijke Opvoeding 
(KNBLO). Dus de eerste aankomer op de 
Via Gladiola tilt ook niet glorieus op vrij-
dagmiddag de Wereldbeker in de blauwe 
lucht. Maar toch is het een wereldse 
wedstrijd tegen jezelf, de weergoden, de 
pijn, de vermoeidheid. Het is vier dagen 
mentale weerbaarheid kweken. Jezelf een 
aantal keren over dode punten heenzet-
ten. Als je nooit meegelopen hebt, ben je 
misschien luchtig in het oordeel over deze 
lange afstandsmars. Voor die niet-meelo-
pers is de feestweek wellicht al een zware 
beproeving. Het iedere avond de kroeg 
bezoeken gaat ook niet in de kouwe kleren 
zitten en tast je gemoedstoestand stevig 

aan. Meelopen is iets anders. Je goed voor-
bereiden. Het bijgeloof. Vier dagen dezelfde 
onderbroek aan hebben. In je linkerhand 
een gelukspoppetje. Hetzelfde merk schoe-
nen. Je beide voeten aftapen voor je begint. 
Een boterham met pindakaas. Jarenlang 
dezelfde rustplaatsen want daar smaakt de 
soep het lekkerst en is de jus d’orange het 
verst. Vrijdags in Cuijk doorkomen is een 
ultiem hoogtepunt. Duizenden langs de 
kant klappend, muziek makend, meezin-
gend. Bijna altijd mooi weer. Maar dan die 
rot 14 kilometer nog over die ellenlange 
rechte weg naar Nijmegen. Doorzetten, 
even op tanden bijten, pijn verdragen, een 
neutje mag nu. Eenmaal aangekomen zijn 
het allemaal winnaars van het Wereld-
kampioenschap wandelen. Iedereen veel 
succes met het lopen en anders veel kijkge-
not. Een hele fijne zomervakantie. Tot half 
augustus.
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Voetbalclinic
SINT AGATHA - Op de 
velden van VCA in Sint 
Agatha heeft vrijdag 8 
augustus een voetbalcli-
nic plaats voor de jeugd 
van 6 t/m 12 jaar. Deze 
dag maakt deel uit van 
het randprogramma van 
de Copa del Agatha en 
duurt van 10.30 tot circa 
15.00 uur. Kosten 10,00 
euro per kind (inclusief 
lunch). De clinic is toe-
gankelijk voor iedereen 
uit het Land van Cuijk en 
Noord-Limburg. De orga-
nisatie is in handen van 
de Copa del Agatha, VCA, 
JVC Cuijk, Keeperschool 
Hans Geurts, Sportkan-
jerclub Land van Cuijk en 
Uitblinken Doe Je Zo. 
Het programma: 10.30 
uur Aanmelden en inde-
len in groepen; 11.00 uur 
Clinic voetbaltechniek 
door deelnemers Copa; 
12.30 uur Lunch; 13.15 
uur Mini Copa ‘Cham-
pions League’; 15.00 uur 
Afsluiting. Aanmelden 
via www.vca-stagatha.nl.

Ballenjongens
De organisatie van het in-
ternationale A-junioren-
toernooi, dat plaatsheeft 
op zaterdag 9 en zondag 
10 augustus, is op zoek 
naar ballenjongens. Wil 
jij tussen de Brazilianen, 
Denen, Belgen en Japan-
ners staan? Meld je aan 
via sannedej@hotmail.
com.
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