
2 BETUWE dinsdag 31 mei 2016

Ilske Roth is zaterdag in
haar woonplaats Usingen
(D) geridderd door Overbe-
tuwes burgemeester Toon
van Asseldonk. Er was daar
een uitwisseling van muziek-
gezelschappen uit Ooster-
hout, Driel en Usingen. Roth
woont al 33 jaar in Usingen
en heeft zich al die tijd inge-
spannen voor de vriend-
schapsband tussen de ge-
meenten.

Hoe ga je om met iemand
die een beroerte heeft ge-
had? Dat is de centrale
vraag van het mantelzorgca-
fé dat maandag 13 juni in de
Ruimte (Maartensdijk 32B)
in Elst wordt gehouden, van-
af 19.30 uur. Gespeciali-
seerd verpleegkundige Arts
geeft informatie en prakti-
sche tips. Aanmelden: mail
info@meldpuntoverbetuwe.
nl of tel.nr. 0481-350050.

ELST

Expert vertelt
over beroerte

De eigenaar van de wurg-
slang, die bewoners van de
Groenestraat in Hulhuizen
zaterdag zagen kruipen,
heeft veertien dagen de tijd
zich te melden bij het die-
renasiel in Velp. Daar is het
dier beland na tussenkomst
van politie en dierenambu-
lance. Na deze termijn
zoekt het asiel een ander te-
huis.
De slang is mogelijk al eer-
der ontsnapt en nu ont-
waakt door de warmte.

Sabbo, zo heet het bedrijf
dat de 15-jarige Myrthe Hu-
bers uit Elst met vier klas-

genootjes heeft opgericht. In sa-
menwerking met Landwinkel De
Woerd in Bemmel bezorgen ze
pakketten vers fruit bij mensen
thuis.

Myrthe zit in de 4 havoklas van
het International Business College
(IBC) van OBC Bemmel. Twee
schooljaren lang staat elke donder-
dag in het teken van het opzetten
van hun eigen bedrijf.

„Als IBC klas volgen wij vier da-
gen in de week het reguliere havo-
programma. De vijfde dag zijn we
met dit extra programma bezig.
We krijgen les over de financiën,
maar ook over acquisitie of kle-
dingvoorschriften. Het leukste
vind ik het marketingonderdeel,
waarbij we leren hoe we klanten
kunnen zoeken en reclame kun-
nen maken.

„De IBC klas is bedoeld voor
leerlingen die behoefte hebben
aan extra uitdaging en die alvast
wat praktijkervaring op willen
doen”, legt Myrthe uit.

Haar klasgenoot Thomas Jans-
sen (15) uit Angeren heeft met
zijn groepje een bedrijf opgericht
dat tosti’s verkoopt op markten en
evenementen.

„We stonden bijvoorbeeld op de

Kerstmarkt in Bemmel en zullen
tijdens de Vierdaagse in Nijmegen
Noord staan. We verkopen tosti’s
die je thuis niet zo snel maakt,
met kaas en ananas bijvoorbeeld,
of met pesto en tomaat.”

Het leukste aan dit project vindt
Thomas het financiële gedeelte.
„Ik werk graag met cijfers en zou
later wel fiscalist willen worden.
Alleen al het maken van een Excel
bestand om inkomsten en uitga-
ven bij te houden was een uitda-
ging, maar inmiddels kan ik er aar-
dig mee overweg. Heel belangrijk,
mijn vader heeft een eigen bedrijf
maar hij heeft nooit geleerd om
met Excel te werken. Ik of mijn
stiefmoeder doen dat vaak voor
hem. Ik ben dus blij dat ik het nu
al leer.”

Het moeilijkste onderdeel van
het programma is toch het vinden
van klanten, merken Myrthe en
Thomas. Onzekerheid ligt altijd
op de loer.
Myrthe: „Toen we net begonnen
waren, zag ik op televisie een re-
clame van Fruit.nl. Zij doen onge-
veer hetzelfde als wij. De twijfel
sloeg toe: zijn wij wel bijzonder
genoeg? Maar ik leerde: alles be-
staat al of is al een keer gedaan.
De truc is om je te onderscheiden
van de rest. Dat gaan we probe-
ren.”

Footbal For Friendship

HULHUIZEN

ELST

Ilske Roth
geridderd

Elke dinsdag een portret van een groep of klas op een Betuwse
school. Deze week 4 havo International Business College (IBC) van
het OBC in Bemmel. Aantal leerlingen: 24

BRIAN RIKKEN IN
HALVE FINALE

Alles bestaat al of is al een keer
gedaan. De truc is om je te
onderscheiden van de rest

De 14-jarige Brian Rikken uit
Bemmel, speler van NEC/FC
Oss, heeft het met zijn Dou-
ble Dutchies tot de halve fi-
nale geschopt van het Foot-
bal For Friendship Forum,
een maatschappelijk project
voor jongeren dat van don-
derdag 26 tot en met zon-
dag 29 mei plaatsvond in
Milaan. Als toetje mochten
de spelers de Champions
League-finale bijwonen in
het San Siro-stadion.

� Leerlingen van het IBC in Bemmel. FOTO ERIK VAN ’T HULLENAAR

Dan gaat een subsidie omhoog,
dan weer omlaag. Dan moeten
bibliotheken verdwijnen, dan
moeten ze juist weer in elke
kern verschijnen. Bestuurders
van dorpshuizen in Lingewaard
krijgen een punthoofd van wat
de gemeente allemaal wil.

Marc van Onna
Lingewaard

Bestuurders van dorpshuizen er-
varen de gemeente als besluite-
loos en onduidelijk, staat in een
pas verschenen nota. Daarin
neemt de gemeente het eigen ac-
commodatiebeleid onder de
loep. Dit rapport gaat naar de
raad, waarna in samenspraak
met dorpshuisbesturen moet
worden bepaald hoe het beter
moet.

Ed Jordense van dorpshuis An-
geren is blij met de aandacht
voor dorpshuizen. „Er is meer be-
langstelling voor dan tien jaar ge-
leden. Dat is positief.”

Hij herkent veel in het rap-
port. Neem de aanbeveling dat
de gemeente meer moet luiste-
ren naar individuele wensen van
een kern en dat ze moet aange-
ven wat dorpshuizen haar waard
zijn. „In Angeren vis je met
2.800 inwoners qua inkomsten
in een veel kleinere vijver dan in
Bemmel of Huissen. Wij kun-
nen niet elke week een zaal vul-
len met cabaret. Je kunt dus niet
elk dorpshuis op dezelfde ma-
nier bekostigen.”

Lingewaard heeft zich volgens
het rapport de laatste jaren voor-
al beziggehouden met beheer,
onderhoud en exploitatie, met
stenen dus. Nu moet de focus

naar de inhoud. Dorpshuizen
moeten dé plek worden voor ont-
moetingen, voor ontspanning en
plezier.

Maar ook voor hulpvragen.
Voor een deel is deze omslag al
in gang gezet. Zo brengt de ge-
meente steeds meer partijen on-
der één dak samen; gebouwen
met maar één gebruiker worden
afgestoten. Voor hulpvragen zijn
in veel dorpshuizen al zogeheten
participatiepunten gekomen. De
gemeente denkt dat er nog meer
mogelijk is, bijvoorbeeld als Cul-
tureel Platform Lingewaard,
Open Academie, scholen, wel-
zijnsinstellingen, bibliotheken
en buurthuizen intensiever sa-
menwerken. Dorpshuisbestuur-
ders zijn in de nieuwe visie
meer ondernemers. Ze moeten
zorgen voor een gezonde finan-
ciële bedrijfsvoering en meer in-
komsten krijgen. Door fondsen
aan te schrijven, door legaten en
donaties te verwerven, maar ook
door beter te luisten naar wen-
sen van gebruikers. Volgens Jor-
dense moet de politiek daarom
maatwerk leveren.

„Dorpen zijn geen eenheids-
worst, algemene regels gaan niet
op.”

Eigenaar slang
heeft 14 dagen

KLAS VAN DE WEEK

Je kunt dus niet
elk dorpshuis op
dezelfde manier
bekostigen

---Ed Jordense, dorpshuis Angeren

Rob van der Velden
Bemmel/Den Haag

Supermarktketen Lidl kan ko-
mende zomer al van start met de
uitbreiding van de Lidl in Bem-
mel. Bezwaren van de concurren-
ten Coop en Albert Heijn zijn
maandag door de Raad van State
als ongegrond beoordeeld.

Coop en Albert Heijn betoog-
den eind april, bij de rechtszit-
ting in Den Haag, dat het Bem-
melse centrum met 4.704 vier-
kante meter aan supermarktaan-
bod er niet nog eens 332 vierkan-
te meter extra bij kan hebben.

Volgens de advocaten van de
twee supermarkten zou de uit-
breiding van de Lidl aan de Pol-
lenbrink zelfs de doodsteek kun-
nen betekenen voor winkelcen-
trum De Assenburg.

De daarin gevestigde Coop
draait al onder de maat en zou
met toenemende concurrentie

in de rode cijfers kunnen belan-
den. Dat zou dan weer grote ge-
volgen kunnen hebben voor de
omzet van de dagwinkels in De
Assenburg, met mogelijk nog
meer leegstand als gevolg.

Albert Heijn en Coop bekriti-
seerden ook dat de uitbreidings-
plannen van Lidl niet aan de
Stadsregio zijn voorgelegd door
de gemeente Lingewaard.

Volgens de Raad van State is er
niets mis met het bestemmings-
plan Loostraat-Pollenbrink, waar-
in de uitbreiding van de Lidl is
opgenomen. De raad volgt daar-
mee een deskundige van het Bu-
reau Stedelijke Planning die stelt
dat het plan slechts marginale
leegstandseffecten heeft op de
dorpen Bemmel en Haalderen.

De Raad van State besloot tot
een onmiddellijke uitspraak in
de hoofdzaak, zodat niets de ver-
bouwing van de Bemmelse Lidl
nog in de weg staat.

 Lisette Wouters

Lidl in Bemmel
mag uitbreiden

Dorpshuizen
willen meer
duidelijkheid

Jezelf onderscheiden


