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De Primera in Leuvens-

broek heeft een staats-

lot verkocht waar een

prijs van 1 miljoen op is

gevallen. Dat schrijft de

eigenaar van de zaak op

zijn Facebookpagina. 

Nijmegen

Lot van miljoen
in Leuvensbroek

De Nijmeegse band De

Staat geeft op 18 en 19

november twee cirkelop-

tredens in de culturele

broedplaats De Vasim.

Tijdens deze concerten

staat de band op een po-

dium, omringd door het

publiek. De muzikanten

doen dat al langer zo. De

optredens in de thuisstad

vormen de afsluiting van

de Europese tour ‘O’ van

de band. Na de twee con-

certen starten de muzi-

kanten de voorbereidin-

gen voor een nieuw

album. Tickets vanaf

morgen. 
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De Staat sluit tour 
af in Nijmegen

Vijftig scholen in het Gel-

derse grensgebied doen

de komende jaren mee

aan een uitwisseling van

leerlingen tussen Neder-

land en Duitsland. De

Radboud Universiteit en

de universiteit van Duis-

burg-Essen hebben daar-

voor materiaal ontwik-

keld. Doel is dat leerlin-

gen meer kennis opdoen

dan alleen van elkaars

taal. ,,Bij aardrijkskunde

of een gymles leer je

soms meer van elkaar

dan alleen bij taalles",

zegt Paul Sars, hoogle-

raar Duitslandstudies. 
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Scholen wisselen
uit over de grens

Reinigingsdienst Dar

heeft een nieuwe veeg-

machine die elektrisch

rijdt én veegt. De 536,

zoals het voertuig is ge-

noemd, is behalve

schoon ook stil. Wethou-

der Renske Helmer:

,,Deze veegmachine

veegt de Nijmeegse stra-

ten schoon. Dat het voer-

tuig zelf ook nog schoon

en stil is, is éxtra fijn voor

de mensen in de stad”.

De 536 kan even snel (50

kilometer per uur) als een

diesel en kan ook een

hele werkdag vegen. 
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Veegmachine
schoon en stil

Jacqueline van Ginneken

Nijmegen

,,We zoeken de grens op van de
fietspakkettendienst. Het nieuwste
vervoermiddel is de Cubicycle, een
elektrische fiets op vier wielen met
een container waar 125 kilo aan pak-
ketjes in kan. Vanaf maandag gaat
die in Nijmegen rijden om pakjes te
bezorgen en op te halen.” 

Dat zegt Marijn Slabbekoorn van
DHL Express die daar verantwoor-
delijk is voor het duurzaamheids-
programma. De transportfiets XL
werd deze week tijdens het Inter-
national Cargo Bike Festival op het
Honigcomplex gepresenteerd. Niet
toevallig, want een paar jaar gele-
den is bij dit bakfietsenfestival het
idee ontstaan voor de groot formaat
transportfiets. Toen ontmoetten
bouwer Velove uit Zweden, Flevo-
bike uit Dronten en DHL elkaar. 

Nijmegen is de vijfde stad waar
DHL met deze grootformaat trans-
portfiets zal rondrijden. De fiets-
koerier legt met de Cubicycle 50 ki-
lometer per dag af. De fiets past op
het fietspad. ,,Hij rijdt lekker”, zegt
Mark Potters van Velocity, de Nij-
meegse fietskoeriersorganisatie die
met de Cubicycle gaat rijden in het
stadscentrum en Bottendaal. Pak-
jesvervoerder DHL Express rijdt in
Nijmegen samen met de fietskoe-
riers van Velocity al geruime tijd

met een pakjesbakfiets, de Parcycle,
die een slag kleiner is. De contai-
ners van de Cubicycle  worden ge-
laden in de DHL-vestiging in Apel-
doorn en vervolgens naar Nijme-
gen vervoerd en hier op de fiets ge-
plaatst. De transportfiets maakt het
mogelijk om grotere pakketten mi-
lieuvriendelijk in lastig bereikbare
stadscentra te bezorgen en de re-
tourstroom hiervan vanuit de stad
te organiseren, zegt DHL. 

DHL wil in 2025 voor 70 procent
‘uitstootvrij’ zijn, dus pakketjes be-
zorgen zonder uitstoot van schade-
lijke stoffen.

Fietscontainer voor
de pakjesbezorger

I
n feite was hij onderdeel van
ons gezin; de heilige Antho-
nius. Mijn moeder riep hem

aan, wanneer er iets kwijt was, ie-
mand op moest voor een examen,
een zieke beter moest worden en
god weet voor wat allemaal nog
meer. (God of god, al naar gelang
interesse en achtergrond).

Vandaag zit uw dienaar in een
kerk aan de Groesbeekseweg,
thuishonk van de Anthonius van
Padua-gemeenschap. Met ge-
mengde gevoelens, dat wel. De
kerk bestaat 100 jaar en wat is er in
naam van het geloof – in dit geval
het katholieke – veel ellende aan-
gericht. Onbeschrijfelijk leed ver-
oorzaakt door mensen van het ge-
loof, goedgepraat door mensen

van datzelfde geloof. Ongelooflijk
eigenlijk. Ik zit in de lege kerk, als
iemand nu ‘Lam Gods’ zegt, ant-
woord ik: ‘Dat wegneemt de zon-
den der wereld.’ Niets, helemaal
niets begreep ik van de teksten en
de rituelen in mijn katholieke
jeugd en toen de kerken leeg-
stroomden, liep ik dan ook voorop.
Terwijl het zonlicht in ontelbare
tinten wordt gebroken door het
glas-in-lood voel ik hoe persoon-
lijk mijn geloof is, en hoe ik nu pas
begrijp welke kracht mijn moeder
uit haar (katholieke) geloof haalde.

Er is een actieve kleine gemeen-
schap overgebleven, die vanuit de
Padua-kerk goed werk doet. Zon-
der dogma’s, nederig en ruimhar-
tig. Voor vluchtelingen, zwervers,
mensen die niet mee kunnen in de
race van de ratten. Voedsel verde-
len onder de armen, een luiste-
rend oor voor iedereen, de Padua-
gemeenschap doet veel wat je van
een geloof zou verwachten. Het
mooie, én tegelijkertijd het stui-
tende is dat de Kerk iets af wilde
dwingen bij ‘de kudde’. En dat, nu
die macht is verdwenen, mensen
gewoon, en opvallend vaak, het
goede blijven doen. Dat moet toch
te denken geven.   

Column

Anthonius

MARCEL  RÖZER

Ik begrijp nu welke
kracht mijn moeder
uit haar geloof haalde

NIJMEGEN Voormalig jongeren-
centrum Staddijk in het Nijmeegse
stadsdeel Dukenburg wordt moge-
lijk een multifunctionele ruimte
voor welzijnsactiviteiten voor jong
en oud. Een ondernemer heeft zich
gemeld die voor dit doel het pand
wil overnemen. 

Hij is de enige van twaalf kandi-
daten van wie het bedrijfsplan door
het college van B en W levensvat-
baar wordt geacht. 

De partij, waarvan de gemeente
de naam nog niet bekend wil ma-
ken, wil activiteiten ontplooien ‘die
de gezondheid van de bewoners
van Nijmegen in het algemeen en
Dukenburg in het bijzonder’ bevor-
deren. Verder denkt de onderne-
mer over kleine horeca voor bezoe-

kers van het achterliggende stads-
park Staddijk. 

Per 1 januari is het jongerencen-
trum gesloten doordat er te weinig
aanloop was. De gemeenteraad
heeft besloten dit jaar te gebruiken
om een opvolger te zoeken. 

Andere belangstellenden als een
yoga-opleiding, een ‘supporthuis’
voor kinderen en een reïntegratie-
bureau  zijn door het college afge-
wezen. 

De ondernemer kan het pand 
kopen tegen marktwaarde. Hij wil
de samenwerking zoeken met Jon-
gerenwerk Dukenburg en moge-
lijkheden onderzoeken voor weer-
baarheids- en huiswerkbegeleiding
en doorgaan met de oefenruimte
voor muziekgroepen. 

Opvolger gevonden 
voor jongerencentrum 

‘iPad ook
voor arme
leerlingen’

Plan van Nijmeegse PvdA 

Frank Hermans

Nijmegen

Alle leerlingen op middelbare scho-
len moeten over een iPad of laptop
kunnen beschikken, ook als ouders
die niet kunnen betalen. Hiervoor
moet desnoods ‘armoedegeld’ van
gemeente of het rijk worden inge-
zet. Dat bepleit de Nijmeegse PvdA.
Vanavond stelt de fractie vragen in
de gemeenteraad. 

Volgens raadslid Ammar Selman
worden nu leerlingen benadeeld
van wie ouders geen elektronisch
hulpmiddel kunnen betalen die via
de school worden geleverd. Op
sommige scholen krijgen de leer-
lingen dan een iPad of laptop te
leen. ,,Maar die moeten ze inleveren
aan het einde van de dag. Lang niet
alle leerlingen mogen zo’n leen-
hulpmiddel mee naar huis nemen.
Dat is een probleem als ze verplicht
opdrachten thuis moeten maken”,
aldus Selman. 

Vrijwel alle middelbare scholen
verzorgen onderwijs met digitale
hulpmiddelen. Ouders kunnen
hiervoor vaak renteloze leningen

aangaan. Toch kunnen niet alle va-
ders en moeders het benodigde be-
drag ophoesten. ,,Als je de geleende
iPad niet mee mag nemen naar
huis, krijg je belemmeringen voor
de leerling door de financiële situ-
atie van de ouders. Dat is een onge-
wenste situatie.”

Volgens bestuurder Han Elbers
van de regionale scholenkoepel De
Alliantie zitten scholen in een spa-
gaat. ,,Schoolboeken zijn gratis,
maar informatiedragers zoals iPads
zijn officieel geen leermiddelen.
Die kunnen we dus niet gratis ver-
strekken.”

Tenzij een school daarvoor een
fonds heeft ingericht, zoals het
Kandinsky College. Volgens Elbers
wordt overal gekeken naar de wijze
waarop nadelige gevolgen voor
leerlingen voorkomen kunnen
worden. ,,De docent zorgt
 bijvoorbeeld zo nodig voor papie-
ren uitdraaien van huiswerkop-
drachten.”

In de gemeente Wijchen bestaat
een financiële regeling voor ouders
die leven van minder dan 110 pro-
cent van het minimuminkomen.
,,Daar springt de gemeente bij”, al-
dus Elbers. Voor Nijmegen zou dat
volgens de schoolbestuurder ook
een goed idee zijn.

De Nijmeegse PvdA wil onder-
zoeken of armoedegeld dat staats-
secretaris Jetta Klijnsma beschik-
baar heeft gesteld, kan worden in-
gezet voor de aanpak van armoede
onder kinderen. 

PvdA: oneerlijk dat leerlingen van

wie de ouders weinig geld hebben geen

elektronische leermiddelen mee naar

huis kunnen nemen. 

Leerlingen worden nu
belemmerd door de
financiële situatie van
de ouders 
– Ammar Selman

� Mark Potters met de Cubicy-

cle. FOTO GERARD VERSCHOOTEN 


