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Leerlingen, medewerkers
en omwonenden van OBC
Huissen openen komende
woensdagmiddag om 14.30
uur de gloednieuwe gym-
zaal van de school in Park
Rosendael aan de Munt-
straat in Huissen. Tijdens
deze opening zal de naam
van de gymzaal onthuld
worden. Bokser en oud-
leerling van OBC Huissen
Enrico la Cruz is ook aan-
wezig en zal na de officiële
opening een boksclinic ver-
zorgen.

Stichting Taxus Taxi za-
melt tot eind september
taxussnoeisel in ten behoe-
ve van de productie van
medicatie tegen kanker,
ook in Overbetuwe en Lin-
gewaard. De stichting
haalt het snoeisel gratis bij
mensen thuis op. Om het
snoeien gemakkelijker te
maken, biedt de stichting
gratis grote tassen en knip-
zeilen aan. Afspraak maken
kan via taxustaxi.nl of 085-
489 63 50.

De Dorpensingel tussen
Lent en Bemmel moet er
nu echt snel komen. Dat
vinden ruim zeven op de
tien deelnemers aan onze
wekelijkse internetpeiling.
Dit keer stemde bijna vier-
honderd betrokkenen.
Door de Dorpensingel aan
te leggen moet worden
voorkomen dat er een af-
slag Ressen op de A325 gaat
komen.
De nieuw poll gaat over
hardrijders op de Cora Bal-
tussenallee (N837).

Nieuwe gymzaal
OBC gereed

Vrijwilligers
halen taxus op

‘Dorpensingel
niet langer
uitstellen’

De Neder-Betuwse schrijf-
ster Beitske Bouwman geeft
een lezing over haar werk in
de bibliotheek in Dode-
waard. Op zaterdag 21 mei
vertelt ze bezoekers over de
wijze waarop romans een rol
kunnen spelen in het leven
van een auteur. De lezing be-
gint om 14.00 uur. Toegang
5 euro, tot 18 jaar gratis. Re-
serveren via e-mail:
ccnedbet@gmail.com

H et was even slikken voor
de leerlingen van de 4 ha-
voklas BTH4B van OBC

Bemmel toen ze de filmpjes zagen
over kinderarbeid, onterechte ge-
vangenschap en dakloosheid. „We
zagen jonge kinderen die met hun
blote voeten op een tabaksplanta-
ge werken en daar dagelijks even-
veel nicotine binnenkrijgen als ie-
mand die vijftig sigaretten per dag
rookt”, vertelt Ciaran Helmink
(16) uit Huissen. „Veel mensen we-
ten daar niets van, wij ook niet.
Nu willen we anderen er bewust
van maken.”
Dat is precies waar ‘Breaking
News’ om draaide, een tweedaags
project waarbij de leerlingen ken-
nismaakten met mondiale proble-
men die bijna nooit in het nieuws
komen. Elk groepje koos een ‘stil-
le ramp’ uit, waar ze op een crea-
tieve manier campagne voor voer-
den. Het project werd begeleid
door Cross Your Borders, een lan-
delijke organisatie die interactieve
onderwijsprojecten organiseert.
Ciaran en zijn groepsgenoten ko-

zen het onderwerp kinderarbeid
en besloten daarover een gastles
te geven aan groep 8 van basis-
school De Wieling in Haalderen.
„Dat leek ons een goede campag-
nevorm omdat ons thema over
leeftijdsgenoten van de basis-
schoolleerlingen gaat. We namen
fairtrade chocola mee, lieten film-
pjes en foto’s zien en lieten de kin-
deren discussiëren.”
Het groepje van Lara Kranendijk
(15) uit Bemmel stortte zich op
een heel ander onderwerp: vluch-
telingen. „Dat is niet echt een stil-
le ramp meer door alle media aan-
dacht. Maar juist door die media
zien veel mensen vluchtelingen
als een ‘probleem’ en vergeten ze
dat het mensen zijn zoals jij en ik.
Ze hebben familie en vrienden
achtergelaten en zijn hun leven
niet zeker. Dat doen ze echt niet
voor de lol.”
Om anderen daar bewust van te
maken, gingen Lara en haar groep-
je de straat op. „We spraken voor-
bijgangers aan en lieten hun foto’s
zien van bijvoorbeeld de thuissi-
tuatie en de zware reis van vluch-
telingen. Zo zagen ze de mens ach-
ter de vluchteling.”
De leerlingen zijn enthousiast
over het project. Ciaran: „Je denkt
dat je wel een beetje weet wat er
gebeurt in de wereld maar dat
blijkt helemaal niet zo te zijn.”

ELST. Het hondenlosloopveld bij
sportcomplex De Helster in Elst
krijgt een nieuwe functie: het ter-
rein aan de Schubertstraat wordt
een speeltuin. De viervoeters en
hun baasjes krijgen een nieuw
veldje: iets verderop aan de Brahm-
straat.

Tezamen met het wijkplatform
Elst-Noord heeft de gemeente
Overbetuwe gezocht naar een goe-
de locatie voor een speeltuin. De

groenstrook voor honden bleek
bij omwonenden het meest ge-
wenst. Voordeel is de open lig-
ging: dat geeft sociale controle.

Omdat het hondenlosloopveld
wel intensief gebruikt wordt,
moest ook een nieuwe plek voor
deze voorziening worden gevon-
den. Het nieuwe hondenveld ligt
niet nabij woningen. Er komt nog
wel een inspraakprocedure over
beide locatiewijzigingen.

Kent u een promovendus,
gedecoreerde, eeuweling of
jubilaris?

dg.nl/mensen

door Rob Jaspers

ANDELST/OOSTERHOUT/LENT.
De Oosterhoutsedijk tussen
Sprok – op de grens van Bem-
mel en Lent – en Andelst is toe
aan serieus onderhoudswerk.
De bijna 15 kilometer lange
oude dijk staat niet op doorbre-
ken, maar versteviging is abso-
luut noodzakelijk.

„Het gaat echt om meer dan
poetswerk”, zegt Max Slim-
mens, een van de projectleiders
bij Waterschap Rivierenland.
De aanpak van dit dijkvak staat
in de top tien qua urgentie.
„Want als hier een doorbraak
komt, dan stroomt het Waalwa-
ter door tot in Tiel.”

Door de klimaatverandering
stroomt er op sommige mo-
menten ook veel meer water
dan vroeger door de Waal. Het
risico op overstroming is daar-
door toegenomen.

Uit een eerste toetsing van
de kwaliteit van de dijk is geble-
ken dat de hoogte en de stabili-
teit van de dijk hier een pro-
bleem zijn. Met name het feno-
meen piping speelt hier een
rol. Kwelwater kan het zand on-
der de dijk wegspoelen met in-
zakkings- en verplaatsingsge-
vaar van een dijkvak.

Het waterschap heeft de afge-
lopen weken de bewoners bijge-
praat over de dijkverbetering.
De komende maanden wordt
langs de dijk grondmechanisch
onderzoek gedaan. Later dit
jaar wordt ook met de bewo-
ners gesproken over hoe zij de
dijk beleven. Het waterschap
gaat eveneens met archeologen
en historische verenigingen
overleggen.

De Waaldijk/Oosterhout-
sedijk/Bemmelsedijk ligt al
zo’n twee eeuwen op de huidi-
ge plek. De dijk is in de afgelo-
pen eeuwen en de laatste decen-

nia wel al verbeterd. De laatste
ingreep was na het verrassende
hoogwater van 1995. De dijk
werd destijds versneld ver-
hoogd. Door nieuwe kennis en
betere informatie over klimaat-
veranderingen is opnieuw ver-
betering nodig.

„Destijds kozen we voor een
aanpak voor de korte termijn.
Nu willen we verder kijken dan
twintig jaar. 2075 is ons richt-
punt”, zegt heemraad Goos
den Hartog. Voor het water-
schap is veiligheid nog steeds
hét uitgangspunt voor de dijk-
verbetering. Daaraan worden
geen concessies gedaan. Maar
het waterschap kijkt wel an-
ders naar de dijk dan vroeger.
Een kale lege dijk is niet meer
de inzet. De dijk mag robuuster
worden, met meer ruimte voor
natuurontwikkeling. En ook
bouwen op en bij de dijk is
weer mogelijk. Daarbij wordt
ook aan verplaatsbare, opvijzel-
bare woningen gedacht.

De dijk bij nieuwe neven-
geul in Lent is al op orde ge-
bracht. Nu gaat het om de ande-
re delen van de dijk. Het Water-
schap verwacht in 2020 met de
vernieuwing van de dijk te kun-
nen starten. Een klus van zeker
drie jaar. De komende twee
jaar worden diverse mogelijke
alternatieven uitgewerkt.

Elke dinsdag een portret van een
groep of klas op een Betuwse
school. Deze week 4 havoklas
BTH4B van het OBC in Bemmel.
Aantal leerlingen: twintig

Klas van de week

Sterkere

Mensen

De dijk vanaf Bemmel tot aan
Andelst wordt verstevigd. Dan
moet het tot 2075 veilig zijn.

Beitske Bouwman vertelt

POLL

Wie moet er in de krant?

DODEWAARD

HUISSEN

ELST/HUISSEN

HOOGWATERVEILIGHEID

‘Aanpak van dit dijk-
vak is urgent. Als hier
een doorbraak komt,
stroomt het Waal-
water door tot in Tiel’
Max Slimmens projectleider
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‘Onterecht denken de
wereld wel te kennen’

Hondenveld bij Helster
Elst wordt speeltuintje


