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kunnen
maken,
daarbij het woord co-creatie vallen. Co-creatie is een vorm van saweet ik niet
Jan de Moor

menwerking, waarbij alle deelnemers invloed nemen op het proces en het resultaat ervan. Voorwaarden voor succesvolle co-crea-

tie zijn gelijkwaardigheid van de
deelnemers, wederkerigheid,
openheid en vertrouwen.
Jan de Moor: „Waar we uiteindelijk naar toe willen, is reuring. Bedrijvigheid, drukte, leven in de
brouwerij. Dat is er nu nog onvoldoende in De Kinkel.”
„We bieden hier nu al plaats aan
tachtig groepen en verenigingen.

Maar stel je voor dat naast SMB
straks ook Stichting Welzijn Lingewaard en de bibliotheek aansluiten en dat de gemeenteraad
straks kan vergaderen in de nieuwe theaterzaal? Dan ontstaat die
wisselwerking, die kruisbestuiving bijna vanzelf. Kijk naar Arnhem, naar Rozet. Een mooi groot
pand, waarin heel diverse partijen

een plaats gevonden hebben.”
Met name dat nieuwe, moderne,
zoals Rozet, deed veel Bemmelnaren warm lopen voor het kerkplan. De vraag is of daar die reuring niet net zo goed of nog beter
had kunnen ontstaan.
Albert ter Burg: „Te klein. Je kunt
jezelf rijk rekenen met een strakke roostering, maar iedereen weet

dat je een vergadering nooit helemaal kunt plannen. Dingen lopen
uit en dan kom je in de knoop
met je planning. De kerk zou, zonder pastorie, zes ruimtes gaan tellen. Wij hebben er hier nu al 22.
En je kunt akoestisch nog zoveel
maatregelen nemen, een dweilorkest en een yogaclub naast elkaar,
dat gaat niet werken.”
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En: heeft de burger straks toegang
tot zijn eigen dossier en kan hij
zelf hulpvragen digitaal stellen?
Het onderzoek richt zich voornamelijk op digitale systemen. De resultaten zijn voor SWL van belang voor het doorontwikkelen
van de zogenoemde participatiepunten. Bij deze loketten kunnen
inwoners terecht met vragen over
zorg en welzijn.

Elstenaar bedenkt 135 manieren om tikkertje te spelen
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䡵 Peter Schimmel in een gymzaal in Elst waar hij leden van GV Elistha traint.

foto Erik van ’t Hullenaar

tje spelen, stelt Peter Schimmel
(27). Hij heeft een boek uitgebracht met maar liefst 135 manieren om tikkertje te spelen. Tikkie
jij bent ’m! heet het.
Als invalkracht bewegingsonderwijs op basisscholen laat hij kinderen vaak tikkertje spelen.
Schimmel geeft ook training bij
gymnastiekvereniging Elistha uit
Elst. Hij gebruikt het spel als warming-up. „Of om even de onrust
weg te halen. Na een verloren partijtje voetbal bijvoorbeeld. Tikkertje doen verlegt de aandacht.
Maar het is ook heel leerzaam.
Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat
kinderen slimmer bewegen.”
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Jonge kinderen die tikkertje spelen, rennen volgens Schimmel
blind ergens heen. „Ze blijven rennen. Is dat wel nodig? Daar kun je
op sturen. Je kunt ze leren tactisch te bewegen. Daar hebben ze
profijt van in veel andere sporten.
Bij voetbal bijvoorbeeld moet je
om je heen kijken waar de bal is.
Bij tikkertje leren ze al jong om
zich heen te kijken waar de tikker
is.”
Schimmel is een fanatiek sporter.
Hij speelde in zijn jeugd fanatiek
tennis. Later heeft hij gehockeyd.
Op zijn vijftiende is hij begonnen
met hardlopen. Af en toe doet hij
mee aan een triatlon. Hij zwemt
graag en zit ook met regelmaat op
een racefiets of mountainbike. „Eigenlijk ben ik goed in alle spor-

ten. Ik voetbal zó mee met vrienden die bij Spero in Elst spelen. Ik
voetbal ook veel voor mijn werk,
ook al is dat wel met jongetjes
van een jaar of acht”, zegt hij lachend.
Kinderen sporten tegenwoordig
veel, weet hij. „Maar ze spelen
minder. Ja, op een playstation.
Maar een spel bedenken als ze
even niets te doen hebben, dat
vinden ze lastig. Ik merk ook dat
niet alle kinderen het gewend

䊳 Kinderen sporten
tegenwoordig veel, weet
Peter Schimmel, maar ze
spelen minder

zijn om elkaar aan te raken, elkaar
vast te houden. Ken je slingertikkertje? In dat spel geef je elkaar
een hand als je bent getikt. Je
moet elkaar vasthouden tot de
laatste ook ‘af’ is. Niet alle kinderen kunnen dat. Met een tikspel
kunnen ze dat leren.”
Tikkertje gaat ook om elkaar te
verlossen. Als voorbeeld noemt
Schimmel mierentikkerje. Wie
wordt getikt, gaat op de grond liggen als mier. „Er zijn vier kinderen nodig om ‘de mier’ te verlossen. Ze tillen hem naar een matje
en dan is hij verlost. Als een kind
bij een mier staat, mag hij niet
worden getikt. Na afloop evalueer
ik het spel. Dan coach ik op positief gedrag. Je kunt vragen wie er
niet getikt is. Maar ook wie er een

ander heeft verlost. Door te zeggen ‘O, wat aardig van je’, beloon
je dat gedrag. Door goed gedrag te
belonen, zie je dat in een volgende les of training andere kinderen
ook graag een compliment willen
en anderen gaan verlossen of helpen.”
Het leuke van tikkertje spelen, is
dat alle kinderen het kunnen,
zegt Schimmel. „Je ziet dat kinderen die vooraf aangeven niet van
gym te houden na afloop een rode kop hebben van de inspanning. Niets is zo makkelijk als rennen, want dat ís tikkertje doen. Alle kinderen – mits gezond natuurlijk – kunnen dat.”

Tikkie jij bent ’m! is voor 15 euro te
bestellen via peterschimmel.nl
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