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Nijmegen
Trots op
nieuwe
school
Voor de leerlingen van het Nijmeegse Pro College was het
een bijzondere eerste schooldag. Ze begonnen het jaar met
een rondleiding door het nieuwe gebouw aan de Dennenstraat. Zo’n elf maanden geleden startte de bouw van de
praktijkschool. Niet alleen medewerkers van het bouwbedrijf
hielpen mee, maar ook vijf leerlingen. „En met succes: we zijn
zo trots op onze school”, zei directeur Berry van Run gisteren
tijdens de opening. „De bedoeling is dat jullie, de leerlingen,
er net zo trots op worden.”
foto Erik van ’t Hullenaar

Zie ook pagina 8
‘Wow, het lijkt wel Basic-Fit’
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● Ambulancedienst RAV schaft geen nieuwe motor aan na ongeval

Einde van tijdperk
van motorambulance
In Nijmegen en
omgeving zijn de
motorambulances
verleden tijd. Ze
hadden voordelen,
maar meer nadelen.

FOTO PETER PFEIFER

door Tim Giesbers
NIJMEGEN. De Regionale Ambu-

Ode aan het
Wild over
koken uit de
natuur
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lancevoorziening (RAV) Gelderland-Zuid moet het sinds dinsdagavond stellen zonder motoren. Het laatste van drie exemplaren mag na een aanrijding in
Groesbeek als total loss beschouwd worden.
In 1997 was het nog een unicum; tijdens de Vierdaagse reed
de eerste motorambulance door
de stad. Later werden nog twee
exemplaren aangeschaft en de gemeente en GGD waren positief
gestemd over de voertuigen.
Ongeveer anderhalf jaar geleden was de ommekeer. De RAV
besloot te stoppen met de moto-

De ambulancemotor na het ongeluk dinsdag. RAV vervangt de motor
door een auto, die is in de praktijk bijna net zo snel. foto Joop Verstraaten
"

ren en ze te vervangen door personenauto’s. Mac Honigh, directeur van de RAV, legt die beslissing uit. „De eerste twee motoren
konden eerder technisch gezien
al niet meer mee en die derde
heeft nu ook een lekke voorband
bij wijze van spreken.”
Honigh noemt diverse redenen voor een afscheid van de motoren. Zo zijn ze duurder dan au-

to’s. „Hoewel motoren per stuk
goedkoper zijn, kunnen ze wel
minder kilometers maken dan
een personenauto. Dus per kilometer zijn ze duurder’’, verklaart
Honigh. „Ook duurt het bij motoren veel langer voor ze klaar zijn
voor vertrek, omdat er aparte kleding en apparatuur voor nodig is.
Dan kan er ook nog eens minder
apparatuur mee dan in een auto.”

Hoewel de motoren sneller
zijn dan auto’s, valt dat verschil
te verwaarlozen, volgens Honigh.
„De motoren zijn zeker veel sneller dan grote ambulances, maar
vergeleken met personenauto’s
valt het wel mee.”
Een derde reden om de motoren door auto’s te laten vervangen als zogeheten Rapid Responders (snellere voertuigen), is de
veiligheid. „Motoren blijven
kwetsbaarder dan auto’s. We hebben dan ook een aantal incidenten gehad.” Doordat het risico hoger is, is er ook een speciale training vereist. „De training voor
motorchauffeurs is veel intensiever en duurder dan die voor een
autobestuurder”, verklaart Honigh.
Een saillant detail aan het uitvallen van de derde motor is dat
de bestuurder ook de eerste motorambulance in Nijmegen bestuurde. „Hiermee begon en eindigde hij de cyclus.”
De chauffeur in kwestie is vrijwel ongedeerd uit het ongeluk gekomen. „Hij heeft wat oppervlakkige verwondingen zoals schrammen, maar hij is er goed uitgekomen.”
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‘Wow, het lijkt
wel of we bij
Basic-Fit zijn’
door Bianca Govers
NIJMEGEN. De start van het voetbalseizoen moet hij missen vanwege
een polsblessure. Maar bij de opening van het nieuwe Pro College is
NEC-keeper Joshua Smits wel van
de partij. Aan hem de eer om de
praktijkschool aan de Dennenstraat te openen.

Het is negen uur ’s ochtends.
Binnen schenken de kantinemedewerkers de alcoholvrije champagne in. Buiten wachten de eerstejaars leerlingen en docenten op
het openingsmoment. Het doorknippen van het blauwe lint. „Een
klein jaar geleden, 23 september
2014, stonden we hier ook. Toen
omdat de eerste paal in de grond
ging. Vandaag om de leerlingen
het gebouw te laten zien, waar ze
voortaan les krijgen”, zegt Eric
Bouwens, bestuurder van het Pro
College. Vervolgens begint hij
hard te klappen: Smits heeft het
gebouw geopend. Tenminste voor
de leerlingen van het eerste jaar.
De andere leerjaren komen later
op de dag aan de beurt.
Tot afgelopen zomer zat het
Pro College op twee locaties in de
stad: Celebesstraat en Veldstraat.
Deze gebouwen, gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw,
waren simpelweg ‘op’. Al langer
was er sprake van nieuwbouw. In
eerste instantie op een terrein bij
het spoor aan de Heyendaalseweg.
Toen dat niet ging lukken, kwam
de Dennenstraat in beeld. Daar
staat nu een ‘oranje’ gebouw van
drie verdiepingen. Door de deur
aan de kant van de Graafseweg
kunnen de leerlingen naar binnen. De nieuwe school kent naast
zes theorielokalen, vooral praktijk-

PRO COLLEGE
"

"

"

Praktijkonderwijs is een vorm van
voortgezet onderwijs, ingericht
voor leerlingen die sterk zijn in
praktische vakken.
Pro College heeft meerdere praktijkscholen, namelijk in Bemmel,
Boxmeer, Wijchen en Nijmegen.
Op de nieuwe locatie aan de Dennenstraat in Nijmegen krijgen dit
jaar 250 leerlingen les.

ruimtes. Aan de aula, die uitkijkt
op de sportvelden van omnivereniging Quick 1888, zit bijvoorbeeld
de keuken vast. Ook bedoeld voor
lessen. „De snacks die leerlingen
maken, worden vervolgens weer
verkocht in de kantine. Ook daar
gaan leerlingen aan het werk”,
zegt Bouwens. Naast het horecadeel zijn er onder meer lokalen
voor zorg & welzijn, detailhandel,
techniek en facilitair. „Koken lijkt
me het aller-aller-leukste”, zegt
Sabine Kambaj (11) uit Nijmegen.
Met een bloemetjestas op haar
rug struint ze door het gebouw.
Ze krijgt samen met haar klasgenoten van 1B een rondleiding van
mentor Simone Dahlberg. „Het is
" " "

‘De snacks worden
verkocht in de kantine.
Ook daar zijn leerlingen
aan het werk’
Eric Bouwens Pro College
leuk om les te krijgen op zo’n
nieuwe school”, vertelt Sabine. Ze
kan het weten. Basisschool Aquamarijn, waar ze voorheen zat,
heeft ook net een nieuw gebouw
Op de bovenste verdieping van
het Pro College zit het paradepaardje van de school. Althans volgens 1B.
„Wow, het lijkt wel of we bij
Basic-Fit zijn”, roept een leerling.
Inderdaad. Ze staan in de fitnessruimte. Er zijn loopbanden te vinden, maar ook apparaten met gewichten. „Als je daar aan het lopen bent, kun je zo door het raam
de gymzaal inkijken”, vertelt Dahlberg. Deze fitnesszaal wordt gebruikt tijdens de gymlessen. De
bedoeling is ook dat docenten en
zelfs mensen van buitenaf er komen sporten.
En dan zit de tour door de
school erop. „Onze schooldag is
ook bijna voorbij”, vertelt Sabine
glunderend. „Morgen (vandaag,
BG) beginnen de lessen pas. Vanmiddag heb ik met vriendinnen afgesproken. Nog even genieten van
mijn vrije tijd.”

Agenda
DOND ERDAG
DAGJE UIT
ValkhofTheaterAvenue Vierdaags
festival met theater, dans, muziek en cabaret ☞ 17:00 - 00:00 Valkhof Park
Kelfkensbos Nijmegen valkhoftheaterave!

nue.nl

Countrydansen 50-plussers
☞ 14:00 Jeugdhuis Woezik Woeziksestraat 334 Wijchen ☎ 06-27496658
! Open dag Zelfregiecentrum Informatiemarkt, mini-workshops, muziek,
theater en kookactiviteiten ☞ 16:00 20:00 Zelfregiecentrum Nijmegen
Sint Jorisstraat 72 Nijmegen zrcn.nl
!

MUZIEK
Muziekvoorstelling Cantata Door
gitarist en componist Bram Stadhouders
ikv JINJAZZ@Brebl ☞ 21:00 Voormalige Honigcomplex (locatie Brebl) Waalbanddijk 20 Nijmegen € 5,00 - 7,50

● Golfbaan Rijk van Nijmegen

Meer leden
De concurrentie tussen golfbanen
is moordend. Tegen de trend in
groeit de Groesbeekse golfbaan
gestaag. Wat is het
geheim?

!

OVERIG
Movie Machine Filmquiz Opgave
teams (max. 3 personen):
info@moviemachine.nl. ☞ 20:00 20:00 DroomVilla LUX Oranjesingel
42 Nijmegen € 7,50 - 9,00
! Voorstelling/bordspel: Stranger
Met Emke Idema ☞ 19:30 - 19:30 Erasmusgebouw Erasmusplein 1 Nijmegen
!

emkeidema.nl

Lezing over DSM: Allemaal abnormaal Door psychiater en filosoof
Damiaan Denys ☞ 19:30 - 21:00 CollegezalenComplex Radboud Universiteit
Nijmegen Mercatorpad 1 Nijmegen
! Lezing over handelsverdrag TTIP
Door bedrijfskundige Hans van Kranenburg (Engels) ☞ 12:45 - 13:30 Boekhandel Roelants (Global Lounge Radboud) Thomas van Aquinostraat 1A
!

Nijmegen ru.nl/rr/ttip

VRIJ DAG
DAGJE UIT
ValkhofTheaterAvenue Vierdaags
festival met theater, dans, muziek en cabaret ☞ 17:00 - 00:00 Valkhof Park
Kelfkensbos Nijmegen valkhoftheaterave!

nue.nl

OVERIG
Netwerkbijeenkomst: Nijmeegs
Ondernemerscafé Opgeven via
website. ☞ 17:00 DroomVilla LUX
Oranjesingel 42 Nijmegen nijmeegsondernemerscafe.nl € 30,00
! Open dag en inschrijfdag Voor curussen bij StAAD, info zie website.
☞ 10:00 Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst 7039 Nijmegen staad.nl
! Schrijfavond Amnesty International Brieven schrijven voor mensenrechtenverdedigers en activisten ☞ 18:30 Bibliotheek Wijchen Campuslaan 8
!

Wijchen

Openingsborrel burn-outkliniek
Hoofdzaak Opening door psychiater,
cabaretier en schrijver Bram Bakker
☞ 16:00 Hoofdzaak (in Parkhotel Val
Monte) Oude Holleweg 5 Berg En Dal
! New Mediterranean Summer
Proeverijen Culinaire mini-cruise
☞ 13:00 Oil & Vinegar Marikenstraat
26 Nijmegen
!

THEATER
! Bond, B or not to B Voorstelling
door Muziektheatergroep Trammelant.
Neem stoel mee! ☞ 20:30 Kasteel Hernen Dorpsstraat 40 Hernen trammelanttheater.nl

ZATERDAG
DAGJE UIT
Rommelmarkt ☞ 10:00 Antonius
van Paduakerk Groesbeekseweg 96
!

Nijmegen

NEC-keeper Joshua Smits maakt een selfie met een leerling van Pro College. Smits opende gisteren de nieuwe school. foto Erik van ’t Hullenaar
"

! Tuintjesmarkt Rommelmarkt met
curiosa, antiek, brocante, speelgoed, kleding, boeken etc. ☞ 12:00 Jan van Galenstraat Jan van Galenstraat Nijmegen

‘Subsidie sport in
door Rob Jaspers
NIJMEGEN. De financiële ondersteuning van de Nijmeegse sportclubs en - organisaties is een grote warboel. Het is volstrekt onduidelijk waarom de ene club wel gesteund wordt en een andere club
juist niet. Dat concludeert de Rekenkamer na een uitvoerig onderzoek naar de steun aan de sportverenigingen.

Naar de Nijmeegse sport gaat
jaarlijks zo’n 8 miljoen euro. Het
meeste geld wordt gestoken in
de exploitatie van de accommodaties zoals sportvelden en sporthallen. Veel accommodaties worden ver onder de kostprijs aan
de clubs verhuurd. Aan directe

subsidies aan verenigingen geeft
Nijmegen zo’n 5 ton uit. Van dit
laatste bedrag ‘profiteert’ slechts
10 procent van de verenigingen,
90 procent van de verenigingen
krijgt niets. Een verklaring hiervoor heeft de Rekenkamer niet
kunnen vinden.
De onderzoekers van de Rekenkamer stellen vast dat de
steun aan sportclubs veelal niet
gebaseerd is op een gericht en
helder beleid, maar vooral histo" " "

Als het gaat om steun
voor de accommodaties
blijkt dat vooral de
buitensport profiteert

