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34 BETUWE

BEMMEL – Met het afblazen deze
week van het kerkplan is de reno-
vatie van De Kinkel onontkoom-
baar geworden.
Maar met de opknap van het cul-
tureel centrum alleen is Bemmel
er niet. De bijna twee jaar lang ge-
voerde strijd tussen voor- en te-
genstanders van het kerkplan
heeft zijn sporen nagelaten. Veel
persoonlijke verhoudingen in het
dorp zijn flink op de proef ge-
steld.
Bestuursvoorzitter Jan de Moor
van De Kinkel zegt er vertrouwen
in te hebben dat de rust weer-
keert. „Direct nadat maandag het
doek gevallen was voor het kerk-
plan drukten enkele teleurgestel-
de voorstanders mij al de hand.”
„Niet direct om mij te feliciteren
met de keuze voor De Kinkel.
Meer uit emotie, maar wel met de
boodschap: en nu samen verder.
Omkijken in wrok heeft geen zin.
Rancune zit gelukkig ook niet in
het karakter van de Bemmelnaar.”
Vooruitkijken luidt volgens het
bestuur en bedrijfsleider Albert
ter Burg van De Kinkel dan ook
het devies.
De Moor: „We zullen met ons
allen in het dorp het nu afgeslo-
ten proces moeten vergeten en de
handen ineenslaan. Daarbij heb-
ben wij als bestuur twee speer-
punten. Eerst in overleg met de

gemeente de renovatie ter hand
nemen. Daarnaast zal met alle po-
tentiële gebruikers gesproken wor-
den over de realisatie van een
nieuwe theaterzaal. Daarbij den-
ken we ook aan de gemeente als
gebruiker. Lingewaard ontbeert
nog altijd een goede raadzaal.”
„Alle gebruikers waaronder TOP
(Toestanden Op Podium) en SMB
(Stichting Muziekgezelschappen
Bemmel) zullen een programma
van eisen op moeten stellen. In
dat opzicht hopen we en rekenen
we ook wel op de medewerking
en kennis van de Stichting Kerk-
plan. Veel bij het kerkplan opgeda-
ne expertise kan alsnog van nut
zijn bij het ontwerp van de thea-
terzaal in De Kinkel. Met name
de multifunctionele aspecten”,
zegt De Moor. „Maar hoe snel de
mensen achter het kerkplan die
draai kunnen maken, dat weet ik
niet. Ik begrijp heel goed hun te-
leurstelling. De verwerking daar-
van kost tijd. Maar uiteindelijk
zul je toch naar de toekomst moe-
ten kijken en het verleden laten
rusten. De kerk zelf is ook niet

weg. Als wij kunnen helpen daar
nog een zinvolle invulling aan te
geven, zullen we dat niet laten.”
Beheerder Albert ter Burg mikt,
als het om de start van de renova-
tie gaat, op begin volgend jaar.
„De gevels moeten gerenoveerd
worden, alle armaturen vervan-
gen en het gebouw moet akoes-
tisch en klimatologisch op orde
komen. Daarop ligt in eerste in-
stantie de focus, in combinatie
met de planvorming voor de mul-
tifunctionele theaterzaal met 250
stoelen.”
Als het aan het bestuur van De
Kinkel ligt, schuiven bij de plan-
vorming in elk geval de huidige
gebruikers van De Kinkel aan.
Voorzitter Jan de Moor: „Ook al
liepen sommigen van onze gebrui-
kers, zoals TOP, best wel warm
voor het kerkplan, ze beseffen
heus wel dat het nu in De Kinkel
verder gaat. We zijn als bestuur
ook absoluut niet gebrouilleerd
met de mensen en clubs hier in ei-
gen huis.”
Beheerder Albert ter Burg: „We
pakken nu de plannen weer op
die er in 2011 al lagen. Die plan-
nen gingen vanwege alle discus-
sie over een mogelijke verhuizing
naar de Donatuskerk de ijskast in.
Maar feitelijk is er weinig nieuws
onder de zon wat De Kinkel be-
treft.”
„Wij hebben steeds gesteld dat
De Kinkel niet in de kerk past.
Maar ons uiteindelijke toekomst-
beeld van een multifunctioneel,
sociaal, cultureel en maatschappe-
lijk centrum al helemaal niet.
Hier hebben we er de ruimte
voor. De Kinkel telt nu al ruim
2.500 vierkante meter. En er is vol-
op plaats voor uitbreiding.”
Het bestuur van De Kinkel laat
daarbij het woord co-creatie val-
len. Co-creatie is een vorm van sa-
menwerking, waarbij alle deelne-
mers invloed nemen op het pro-
ces en het resultaat ervan. Voor-
waarden voor succesvolle co-crea-

HUISSEN – Bij integraal kindcen-
trum (IKC) De Abacus in Huis-
sen steken kinderen weer over op
een zebrapad. Dat is teruggelegd
op de vernieuwde Van Voorst-
straat en Loostraat. Hun oversteek
wordt begeleid door verkeersbri-
gadiers. Dat is opmerkelijk omdat
de gemeente Lingewaard in janua-
ri zei in principe geen zebrapaden
terug te leggen bij herinrichting
van een weg. Nieuw beleid was in
de maak. Zebra’s geven schijnvei-
ligheid, was het argument om ze
weg te laten. Bovendien zou, als
er verkeersbrigadiers zijn, een ze-
brapad niet meer nodig zijn.
Huidig wethouder Theo Peren
zegt nu dat dat beleid ‘in goed
overleg’ met de beleidsambtenaar
niet is geschreven. Oftewel: het ze-
brapad blijft in Lingewaard. „Dat
beleid hoeft wat mij betreft ook
niet te worden geschreven”, zegt
Peren. „En bij De Abacus vonden

ze het toch wel fijn dat er een ze-
brapad lag.”
Over de argumenten van destijds
is hij helder. „Dat zebrapaden
schijnveiligheid creëren, is een
idee, maar auto’s moeten er na-
tuurlijk gewoon voor stoppen.”
Daarmee laat Lingewaard defini-
tief het idee los om zebrapaden
weg te halen. Dat er beleid zou ko-
men om zebra’s weg te halen
werd in januari landelijk nieuws.
Inwoners van Doornenburg maak-
ten in die tijd bezwaar tegen het
weghalen van een zebrapad op de
Pannerdenseweg, vlakbij de basis-
scholen. Met het argument van
verkeersbrigadiers en schijnveilig-
heid bleef de gemeente volharden
in het niet terugleggen van de ze-
bra. In plaats daarvan staan in
Doornenburg nu knipperende
borden om te waarschuwen voor
de oversteekplaats en liggen er be-
tonnen verhogingen in de weg.

LENT – Leerlingen uit de klassen 2
en 4 van het Citadel College aan
de Griftdijk in Lent krijgen een
training tot steward. Na de herfst-
vakantie spreken zij in de pauzes
in de aula of op het schoolplein
medeleerlingen aan op hun ge-
drag, als dat nodig is. Het Citadel
wil leerlingen zo leren verant-
woordelijkheid te nemen voor
hun omgeving en voor elkaar.

De stewards worden ondersteund
door een coördinator, die actie on-
derneemt als een leerling het ver-
zoek van de steward negeert. Dan
volgen registratie en corveetaken.
De steward krijgt les in aanspre-
ken, maar is geen ‘strenge beveili-
ger of boeman’, aldus de school in
het ouderbulletin. Alle leerlingen
krijgen training in leefregels, nor-
men en waarden op de school.

Buurtsuper Attent in Val-
burg gaat vanaf maandag
vier tot vijf weken dicht
voor een volledige restyling
van de winkel. De super-
markt blijft een filiaal van
Attent, maar krijgt een ande-
re eigenaar.

Stichting Ouderenwerk
Doornenburg houdt 14 okto-
ber de Dag van de Senioren.
In het Ontmoetingscentrum
zijn vanaf 10.00 uur diverse
activiteiten. Inschrijven bij
Lydia Balk (0481-421582) of
Ellie Peters (0481-423169).

Buurtsuper dicht

Dag van Senioren

Hoe snel de
mensen achter het
kerkplan die draai
kunnen maken,
weet ik niet
Jan de Moor

‘Omkijken in
wrok zinloos’
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Het veelbesproken Bemmelse
kerkplan is passé. Het woord is nu
aan het bestuur van De Kinkel.
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“

Rob van der Velden
door

rob.van.der.velden@gelderlander.nl

Het zebrapad is weer
welkom in Lingewaard

� Peter Schimmel in een gymzaal in Elst waar hij leden van GV Elistha traint.
foto Erik van ’t Hullenaar

� Bij De Abacus in Huissen is het zebrapad terug. In de nieuwsbrief van de
school is aandacht gevraagd voor het oversteken. foto Erik van ’t Hullenaar

Toezicht door stewards
op Citadel College Lent
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ELST/ARNHEM – Het Regionaal Bu-
reau Leerlingzaken van Midden-
Gelre (RBL) is voortaan verant-
woordelijk voor alle maatregelen
om schooluitval terug te dringen
in de gemeenten Arnhem, Over-
betuwe, Duiven, Renkum, Rhe-
den, Rozendaal, Rijnwaarden,
Westervoort en Zevenaar.
Medewerkers van het Team Voor-
tijdig Schoolverlaten uit Arnhem
gaan over naar het RBL. De jonge-
rencoaches van 2GetThere gaan
ook samenwerken in het RBL. De
internationale organisatie ILO
Youth heeft 2GetThere dit jaar uit-
geroepen tot een van de drie bes-
te projecten ter wereld voor de be-
strijding van jeugdwerkloosheid.
Sinds 1 augustus 2013 bundelen
de leerplichtconsulenten van acht
gemeenten hun krachten in het
RBL.
Het bureau is gevestigd in het
Stadskantoor van Arnhem aan de
Eusebiusbuitensingel.

BEMMEL – De Hogeschool van Arn-
hem en Nijmegen (HAN) en
Stichting Welzijn Lingewaard
(SWL) gaan samen onderzoek
doen naar de zelfredzaamheid
van inwoners. Onderzocht wordt
hoe de ondersteuning voor inwo-
ners kan worden versterkt. In de-
cember moeten de resultaten be-
kend zijn. De onderzoekers zul-
len vragen stellen als: hoe kan de
burger op een gemakkelijke ma-
nier hulp bieden aan een ander?
En: heeft de burger straks toegang
tot zijn eigen dossier en kan hij
zelf hulpvragen digitaal stellen?
Het onderzoek richt zich voorna-
melijk op digitale systemen. De re-
sultaten zijn voor SWL van be-
lang voor het doorontwikkelen
van de zogenoemde participatie-
punten. Bij deze loketten kunnen
inwoners terecht met vragen over
zorg en welzijn.

tie zijn gelijkwaardigheid van de
deelnemers, wederkerigheid,
openheid en vertrouwen.
Jan de Moor: „Waar we uiteinde-
lijk naar toe willen, is reuring. Be-
drijvigheid, drukte, leven in de
brouwerij. Dat is er nu nog onvol-
doende 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 Lin-
gewaard en de bibliotheek aanslui-
ten en dat de gemeenteraad
straks kan vergaderen in de nieu-
we theaterzaal? Dan ontstaat die
wisselwerking, die kruisbestui-
ving bijna vanzelf. Kijk naar Arn-
hem, naar Rozet. Een mooi groot
pand, waarin heel diverse partijen

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

dat je een vergadering nooit hele-
maal kunt plannen. Dingen lopen
uit en dan kom je in de knoop
met je planning. De kerk zou, zon-
der pastorie, zes ruimtes gaan tel-
len. Wij hebben er hier nu al 22.
En je kunt akoestisch nog zoveel
maatregelen nemen, een dweilor-
kest en een yogaclub naast elkaar,
dat gaat niet werken.”

door Suzanne Huibers

ELST – Niets zo leerzaam als tikker-
tje spelen, stelt Peter Schimmel
(27). Hij heeft een boek uitge-
bracht met maar liefst 135 manie-
ren om tikkertje te spelen. Tikkie
jij bent ’m! heet het.
Als invalkracht bewegingsonder-
wijs op basisscholen laat hij kin-
deren vaak tikkertje spelen.
Schimmel geeft ook training bij
gymnastiekvereniging Elistha uit
Elst. Hij gebruikt het spel als war-
ming-up. „Of om even de onrust
weg te halen. Na een verloren par-
tijtje voetbal bijvoorbeeld. Tikker-
tje doen verlegt de aandacht.
Maar het is ook heel leerzaam.
Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat
kinderen slimmer bewegen.”

Jonge kinderen die tikkertje spe-
len, rennen volgens Schimmel
blind ergens heen. „Ze blijven ren-
nen. Is dat wel nodig? Daar kun je
op sturen. Je kunt ze leren tac-
tisch 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. „Ei-
genlijk ben ik goed in alle spor-

ten. Ik voetbal zó mee met vrien-
den 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 la-
chend.
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

zijn om elkaar aan te raken, elkaar
vast te houden. Ken je slingertik-
kertje? In dat spel geef je elkaar
een hand als je bent getikt. Je
moet elkaar vasthouden tot de
laatste ook ‘af’ is. Niet alle kinde-
ren 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 lig-
gen als mier. „Er zijn vier kinde-
ren nodig om ‘de mier’ te verlos-
sen. 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 posi-
tief gedrag. Je kunt vragen wie er
niet getikt is. Maar ook wie er een

ander heeft verlost. Door te zeg-
gen ‘O, wat aardig van je’, beloon
je dat gedrag. Door goed gedrag te
belonen, zie je dat in een volgen-
de les of training andere kinderen
ook graag een compliment willen
en anderen gaan verlossen of hel-
pen.”
Het leuke van tikkertje spelen, is
dat alle kinderen het kunnen,
zegt Schimmel. „Je ziet dat kinde-
ren die vooraf aangeven niet van
gym te houden na afloop een ro-
de kop hebben van de inspan-
ning. Niets is zo makkelijk als ren-
nen, want dat ís tikkertje doen. Al-
le kinderen – mits gezond natuur-
lijk – kunnen dat.”

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

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

Elstenaar bedenkt 135 manieren om tikkertje te spelen

� De theaterzaal zoals die als uitbouw van de bestaande Kinkel gerealiseerd zou kunnen worden.

� Schets van De Kinkel in vogelvlucht, voorzien van een gerenoveerde en van een gloednieuwe theaterzaal. tekeningen Van Keulen Ontwerp

� Het plan voor een nieuw cultureel
centrum in Bemmel ontstond in
2011 naar aanleiding van de voor-
genomen sloop van de grote zaal
van Het Wapen van Bemmel.

� Nu het kerkplan als te risicovol is
beoordeeld door de gemeente-
raad is het enige alternatief renova-
tie en uitbreiding van het bestaan-
de cultureel centrum De Kinkel.

� Als voorbereidingskrediet en inves-
teringsbijdrage heeft de gemeente-
raad van Lingewaard daar afgelo-
pen maandag 683.650 euro voor
bestemd.

� Tevens heeft de raad een jaarlijkse
exploitatiebijdrage van 60.000 eu-
ro toegezegd.

� In het Kinkelplan is geen raming
voor inrichting meegenomen, zo-
dat de oude inventaris in gebruik
moet blijven.

Aanpak
spijbelaars
door RBL

Onderzoek
naar steun
inwoners

�

DE KINKEL


