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Heeft u een jubilaris in uw
midden, of iemand die aan
een nieuwe baan in de Betu-
we begint? Heeft het be-
stuur van uw vereniging een
nieuw bestuurslid of een
nieuwe voorzitter? Is er op
school een nieuwe juf of
meester, lerares of leraar be-
noemd? Kortom menselijk
nieuws en wetenswaardighe-
den. Wij ontvangen die infor-
matie graag en geven het
een plekje op deze pagina.
Graag informatie met pasfo-
to naar:
redactie.elst@gelderlander.nl

Team Lingewaard Alpe
d’HuZes, een initiatief van
Bemmelnaar Leon Collaris
(foto) haalde de afgelopen
periode bijna 60.000 euro
op voor KWF kankerbestrij-
ding. Daar komt nog meer
bij, want de laatste acties lo-
pen na donderdag 2 juni af.
Het team van zestien fiet-
sers vertrekt zaterdag naar
Frankrijk om mee te doen
aan de Alpe d’HuZes.

De Lionsclub Midden Betu-
we houdt op zaterdag 11
juni het Betuws Zwemfes-
tijn, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan de Spe-
cial Olympics, die later dit
jaar in Nijmegen worden ge-
houden. In het zwembad in
Zetten kunnen deelnemers
hun (gesponsorde) baan-
tjes trekken.
Opgave en informatie via:
betuwszwemfestijn.nl

Normaal gesproken zijn de
ouders van de kinderen
van groep 3 van basis-

school SamSam in Oosterhout al-
tijd welkom in de klas om te ko-
men kijken naar de knutselcrea-
ties van hun kinderen.

De afgelopen weken moesten
zij echter even buiten de deur blij-
ven. De schoenendozen op de ven-
sterbank, die zijn gevuld met de
mooiste verzamelingen, worden
nog tot morgen aan ieders oog ont-
trokken. Woensdag, donderdag en
vrijdag worden de zelfgemaakte
musea in het klaslokaal tentoonge-
steld.

Paarden, vlinders, sieraden, vo-
gels – over de meest uiteenlopen-
de onderwerpen hebben de kinde-
ren een minimuseum gemaakt.
Stijn Bartels (6) en Ivana van Ber-
kel (6) kozen allebei voor een ste-
nenmuseum. „Ik heb veel stenen
thuis en mijn oom heeft er nog
meer. Hij ging vroeger altijd sa-
men met mijn moeder de bergen
in om stenen te verzamelen”, ver-
telt Stijn. Ivana verzamelt stenen
omdat ze zo mooi zijn. „Als ik er
genoeg heb, wil ik er een kunst-
werk van maken. Ik heb bijvoor-
beeld stenen uit Oostenrijk en
Tsjechië. De meest bijzondere
steen in mijn museum is een fos-
siel dat ik aan de Waal heb gevon-

den, daar zit een afdruk van een
schelp in.”

Stijn heeft ook een steen uit het
buitenland, uit het Duitse Bron-
laak. „Die mocht ik eigenlijk niet
mee naar huis nemen van mijn
ouders, maar mijn oom heeft dat
stiekem toch gedaan.”

De jonge verzamelaar is ook
best trots op zijn gouden stenen.
„Die heb ik op een kinderfeestje
zelf goud gespoten met verf. Ik
heb ook een smileysteen waar ik
een gezichtje op getekend heb en
een heel klein kristalletje, van
mijn oom.”

Aanleiding van het thema was
een les Veilig Leren Lezen, die
ging over verzamelen en musea.
„Toen stelde de juf voor om zelf
musea te maken”, zegt Stijn. Het
thema kwam de afgelopen weken
ook in andere lessen terug, vertelt
juf Sylvia Jansen. „Tijdens de te-
kenles hebben we affiches ge-
maakt en alle kinderen hebben
iets voor in hun museum gemaakt
van klei. Met rekenen hebben we
een plattegrond getekend en be-
spraken we bijvoorbeeld de en-
tree. Hoeveel moet je teruggeven
als iemand met 50 cent betaalt?”

Om alle musea te mogen bekij-
ken, betalen bezoekers 10 cent.
Van de opbrengst gaan de kinde-
ren en de juf iets lekkers kopen.

Dagopvang Wervershove in
Elst gaat vanaf 6 juni verder
onder de naam De Elster
Toren.
Alle activiteiten worden
voortgezet vanuit een nieu-
we locatie van Tertzio aan
de Bachstraat. Daar zijn
meer faciliteiten zoals een
restaurant met buitenter-
ras. Ook is er een internet-
hoek en een leestafel. De
vaste gezichten van de dag-
opvangvrijwilligers en de ac-
tiviteiten blijven.

Elke dinsdag een portret van een groep of klas op een Betuwse
school. Deze week groep 3 van de Sam Sam in Oosterhout. Aantal
leerlingen: 23.
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� Groep 3 van de Sam Sam in de speeltuin. FOTO ERIK VAN ’T HULLENAAR

ELST Tussen de tien en twintig
krijgt Overbetuwe er per jaar:
verzoeken van burgers om een
boom of zelfs een rij te kappen.
Omdat ze overlast veroorzaken.
„Dat zijn de gevallen waar je lan-
ger moet stilstaan. Veel vaker
komt de vraag of de gemeente
bomen flink wil opsnoeien”,
zegt groenbeheerder Martijn
Stip.

Bij zo’n kapverzoek liggen de
belangen ver uit elkaar. De bur-
ger wil er graag de zaag in gezet
hebben; de gemeente wil graag
dat een gezonde boom behou-
den blijft. „De afweging die dan
gemaakt wordt, kost veel tijd. El-
ke situatie is anders. En het geeft
veel discussie; soms tot aan de
wethouders toe”, zegt Stip.

Dus is er nu het ‘beoordelings-
formulier overlast bomen’. Aan
de hand van 36 vragen vult de in-
woner allerlei gegevens over de
boom, de omgeving en de buurt
in. Van ‘beschermde soort’ tot
‘hoeveel buurtgenoten ervaren
hinder’ en van ‘veroorzaakt de
boom schade’ tot ‘is er herplant-
mogelijkheid’. Aan elk antwoord
wordt een aantal punten toege-
kend.

Daardoor ontstaat een gedetail-
leerd beeld van de toestand van
de boom, de situatie en de erva-
ringen van omwonenden. Uit de
puntentelling komt een onder-
bouwd advies of een boom moet
blijven staan of tegen de vlakte
gaat. Het geeft meer houvast in
een complexe discussie. Stip: „Ie-
dereen wil veel groen in de
buurt, maar niet op de eigen erf-
grens en zonder hinder. Maar ja,
een boom geeft nou eenmaal
soms enige overlast. Dat moeten
we samen accepteren.”

ELST/HUISSEN Van de op de
kop af 300 in 2015 in de Overbe-
tuwe geboren kinderen waren
de ouders in meerderheid ge-
trouwd. 63,7 procent van de gebo-
ren kinderen heeft getrouwde
ouders.

Dat blijkt uit de gegevens van
de burgerlijke stand en het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
over 2015. Overbetuwe loopt
daarmee in de pas met het lande-
lijk gemiddelde over 2015, waar
zes op de tien kinderen binnen
een huwelijk wordt geboren.

In Lingewaard zijn in 2015 de
binnen een huwelijk geboren
kinderen net in de meerderheid,

van de 190 ingeschreven kinde-
ren waren de ouders in 48,3 pro-
cent van de geboortes niet ge-
trouwd. Lingewaard zit daarmee
op een vergelijkbaar percentage
met de grote steden Arnhem
(48,9 procent) en Nijmegen (46,3
procent) als het gaat om buiten
een huwelijk geboren kinderen.

In Nederbetuwe speelt religie
nog steeds een grote rol in de ge-
zinsplanning. Daar is 86,4 pro-
cent van de geboren kinderen ter
wereld gekomen in een gezin
met gehuwde ouders. Vergelijk-
baar met Urk (95,8) Staphorst
(92,8), Goeree-Overflakkee (82,2)
en Rijssen-Holten (86,9).

Opvang heet
Elster Toren

Ongeveer 23.000 bomen
heeft de gemeente Overbe-
tuwe in eigendom. Dat is
exclusief het particuliere
groen.
Sinds vorig jaar kent Over-
betuwe een lijst met be-
schermde bomen. Daar
staan er zo’n 1.500 van op:
500 van de gemeente en
1.000 van inwoners. Voor
alle andere bomen hoeft
geen kapvergunning meer
te worden aangevraagd.
Overbetuwe heeft ook 650
fruitbomen in bermen en
parkjes staan, vooral pe-
ren.
Elke passant mag daar de
vruchten van plukken,
maar in de praktijk vinden
veel mensen het raar om
dat fruit gratis mee te ne-
men.

KLAS VAN DE WEEK

23.000
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 door Lisette Wouters

Neutraler
oordeel over
hinderboom

Demeeste Betuwse
ouders zijn getrouwd

BOMEN KAPBELEID OVERBETUWE▼

Een klas vol musea

Overbetuwe heeft
het ‘beoordelings-
formulier bomen-
overlast’ ingevoerd.
Minder tijdrovend en
minder discussie als
burgers over hinder-
lijke bomen klagen.


