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Nijmegenaar fietst naar
Ljubljana voor Green Capital
Nijmegenaar Henk Horstink
vertrekt morgen om 09.00 uur
op zijn fiets naar Ljubljana.
Hij doet dit in het kader van de
Nijmeegse strijd om de titel European Green Capital 2018. Een
Europese jury beoordeelt of Nijmegen, Den Bosch of Umeå
(Zweden) de titel krijgt.
Horstink komt na 1.200 kilometer fietsen maandag 20 juni aan
in de Sloveense hoofdstad. Daar
overhandigt hij een ‘duurzaam
estafettestokje’ aan burgemeester Bruls en wethouder Tiemens.

Gedeputeerde Michel Scheffer
(D66) van de provincie Gelderland begeleidt Horstink de eerste dag naar Keulen. Er gaat ook
een groep van 25 Nijmegenaren
per bus naar Ljubljana. Die ondernemers, studenten en andere inwoners, reizen op 19 juni
per bus af om de gemeente Nijmegen in haar ‘groene’ ambities te steunen. De Nijmeegse
delegatie presenteert zich dinsdag 21 juni voor de jury van de
Europese Unie, die beoordeelt
welke stad dit jaar de duurzaamheidstitel verdient.

MUZIEK▼

䊱 In

het Nijmeegse poppodium Merleyn presenteert popband
The Naked Sweat Drips op vrijdag 9 september zijn eerste album ‘Psycho Sister’. Het album komt die dag uit. De band heeft
een contract bij Butler Records. FOTO ARIANE VAN GINNEKE

BEMMEL

BEMMEL

Ontmoetingscafé
mantelzorgers

Yolanda Kuis
wint dictee

Ervaringen uitwisselen en tips delen, daar draait het om in het Lingewaardse Ontmoetingcafé voor
mantelzorgers. Op 21 juni gaat
het over de ziekte van Parkinson.
Psycholoog Annemarie Clappers
spreekt over de psychische gevolgen van de ziekte, aanpassingsproblemen in de relatie,
stemmingsveranderingen en de
acceptatie van het veranderende
lichaam. De aanvang is om
19.30 uur. Locatie is De Lingehof,
Gouden Appel 122 in Bemmel.

Yolanda Kuis heeft het tiende Lingewaards dictee gewonnen. Zij
maakte slechts elf fouten. De
teamprijs ging naar het Team
Plansearch BV met 66 fouten.
Corrie Klumper en Susan de Man
uit dit team deelden de tweede individuele plaats met dertien fouten. Het dictee was geschreven
door Jan Werkman. Wethouder
Helga Witjes las het voor. De opbrengst gaat naar het midwinterdiner voor alleenstaande 55-plussers uit Lingewaard.

Het voetveer heeft
de echte hoofdrol
Theater Over en Weer begint
vandaag aan een tweede reeks
voorstellingen. ‘De Gelderlander’ keek bij de repetitie.
Lotte Martini

E

en mooie lenteavond in de
Beuningse uiterwaarden.
Boten duwen hun lading
voort op de Waal. De zon verdwijnt langzaam achter de dijken, vogeltjes fluiten er vrolijk
op los. „Jacob! Jacob, waar ben je?
Oh Jacob, ga toch met me mee!”
Het stemgeluid van Pia Roelofs
weerklinkt in het rivierlandschap. Gehuld in een zwarte jurk
loopt de Valburgse langs het water. Haar bezorgde blik verraadt
dat er onheil dreigt.
Maar geen zorgen, er is nu
niets aan de hand. In 1805 wel.
De dijkdoorbraak bij Weurt bezorgde een groot deel van het achterland natte voeten. Zie hier de
setting van De Kluizenaar, één
van de vier mini-voorstellingen
van de tweede editie van Theater Over en Weer, die donderdag
zijn première beleeft. Roelofs
speelt de Beuningse dame Elizabeth. Ze bekommert zich om Jacob, die moederziel alleen in de

uiterwaarden verblijft. Maar ondanks herhaalde oproepen weigert de man om zijn geboortegrond te verlaten en aanvaardt
zijn lot.
Artistiek leider Rob Hoekstra
schreef De Kluizenaar en drie andere voorstellingen, waarvan
twee in de Beuningse uiterwaarden en twee aan Betuwse zijde
worden gespeeld. Gebundeld vormen ze samen de theaterproductie Verlangen naar de Overkant,
opvolger
van
Waalverhalen
(2015). Meer theater en meer
speelavonden dan vorig jaar,
maar aan het uitgangspunt van
Theater Over en Weer is niet getornd. Ook deze keer staat de
Waal centraal en is de belangrijkste rol weggelegd voor het voetveer, dat het publiek naar de andere oever van de rivier brengt.
Afhankelijk van de startlocatie
die toeschouwers kiezen, het
Dijkmagazijn in Beuningen of
het kerkje in Slijk-Ewijk, zien ze
de verhalen in een andere volgorde.
Niet alleen een kunstzinnige,
maar ook een enorme logistieke
operatie, waarbij meer veel vrijwilligers betrokken zijn. „We
zijn gebonden aan een nauw tijd-

schema”, zegt Jan Hein Hoftijzer, voorzitter van Stichting
Theater Over en Weer. „De pont
vaart voor ons tussen half zeven
en tien uur, daarna moet hij
weer naar de kant.” Aan de acteurs, muzikanten en vrijwilligers de taak om de avonden zo
in te delen dat de toeschouwers
alle scènes te zien krijgen.
Over en Weer hoopt dit jaar op
2.000 toeschouwers, maar daarvoor moeten de weergoden Verlangen naar de Overkant gunstig
gezind zijn. Theatersecretaris
Frits Witjes heeft er alle vertrouwen in. „Het waterpeil is nu wat
hoog, maar zakt alweer. En de
kans op onweer neemt af.”
Of dat zo is, zal moeten blijken.
Maar ook die onvoorspelbaarheid geeft het project karakter.
Theater in een decor dat geen
dag hetzelfde is.
■ Verlangen naar de Overkant
wordt gespeeld op 16, 17, 18, 23,
24 en 25 juni van 18.30 tot circa
21.30 uur. Bij het bestellen van
een kaartje (à 12,50 euro) moet
een startlocatie worden gekozen: Slijk-Ewijk of Beuningen.
Meer informatie en tickets op
theateroverenweer.nl

‘Ik ben wat recalcitrant,
net als mijn alter ego’
Marcel Willems
hoofdrol

U kent hem wellicht van het televisieprogramma
Willem Wever of
zag hem als zombie tijdens de
Fright Nights van
pretpark Walibi
World.
Marcel Willems
is een veelzijdig

acteur en regisseur. In De Kluizenaar neemt hij de
hoofdrol voor
zijn rekening.
„Ik ben wat recalcitrant, net als
mijn alter ego.
Het schoeisel dat
we moeten dragen, vind ik een
slechte keuze.
Rubberen laarzen, die hadden

ze toch niet in
1805? Ik doe tijdens de voorstellingen gewoon
andere schoenen
aan. Maar zonder
gekheid, het is
prachtig om hier
te spelen. Dit decor geeft het verhaal een extra dimensie, daar kan
een theater niet
tegenop.”

Agenda

Vrijdag
ARNHEM

Concert Miles Davis
Ikv Celebration Tour
21:00 Luxor Live Willemsplein 10 luxorlive.nl €16,00
䢇 Voorstellingen Toneelgroep Arnhem
‘De verbouwing’ en
‘Bij het kanaal naar
links’ 19:30 Zalencentrum De Coehoorn
Coehoornstraat 15 19 toneelgroeparnhem.nl €13,50
䢇 Opera door Orkest
de ereprijs ‘Who’s afraid of Orfeo?’ 20:30
Stadstheater Arnhem
Velperbinnensingel 10
arnhemsepodia.nl
€10,00 - 18,50
䢇 Foodfestival Eten
䢇

Op Rolletjes Arnhem
Foodtrucks, live muziek en theater Gratis
12:00 - 23:00 Arnhems Buiten Utrechtseweg 310 etenoprolletjes.nl
䢇 Voorstelling De Nederlandse Musical
Academie ‘Lang Geleden’. Gebaseerd op
boek Arend van Dam
en Alex de Wolf 20:00
Het Posttheater Rosendaalsestraat 27 impresariaatkunststof.nl
€7,50
ELST

Opening Boerenrustpunt Door burgemeester Toon van Asseldonk en Henk Mulder 15:00 Boerenrustpunt De Wuurde 24

䢇

NIJMEGEN

Griegconcert Peer
Gynt Door Murni Suwetja (sopraan) en
Mark Toxopeus (piano) Vrijwillige bijdrage
20:00 - 22:00 Augustijns Centrum de Boskapel Graafseweg 276
0485-514250
䢇 Griekse muziekavond Met Areti Ketime op santouri en Katerina Tsridou met
band 20:30 Café Trianon Berg en Dalseweg
33 €17,50
䢇 Voorstelling ‘Mariken van Nieumeghen’
Studententheatervereniging MIES. Kaarten
via site 20:30 Educatieve Natuurtuin Goffert
Goffertweg 19 miesnijmegen.com €8,00
䢇

Nijmegen overweegt toch
zwembad in Waalsprong
Opnieuw gaat Nijmegen nadenken over de mogelijkheden van
een zwembad in het Waalspronggebied. De bevolking
van Noord groeit hard en volgens wethouder Renske Helmer is er veel vraag naar zwemwater.
Rob Jaspers
Lent

Bewoners van Nijmegen-Noord
moeten nu voor zwemwater de
Waalbrug over. In de stad kunnen ze kiezen uit drie overdekte
baden. Uitwijken naar Bemmel is
een optie. Daar ligt sinds 2010
zwembad Laco. Zwemmen in
Elst kan ook. Het oude zwembad

de Helster is enkele jaren geleden
opgeknapt. In beide gevallen gaat
het vooral om baden voor het
trekken van baantjes.
Het is niet voor het eerst dat
Nijmegen nadenkt over een
zwembad in Nijmegen-Noord. In
2005 en 2007 zijn er stevige discussies over gevoerd. Toen was
de inzet dat Nijmegen samen
met Lingewaard en Overbetuwe
zou optrekken.
Destijds werd gedacht een gezamenlijk nieuw bad bij de Ovatonde (locatie Cinemec bij Ressen).
Er werd toen ook gedacht aan
een bad met ‘veel toeters en bellen’. De gesprekken met de twee
gemeenten liepen echter op niets
uit. Lingewaard realiseerde een ei-

gen zwembad. Wethouder Helmer wil de studie naar de mogelijkheden van een bad in Noord
koppelen aan een onderzoek naar
de toekomst van alle zwembaden
in Nijmegen.
In Oost is enkele jaren geleden
een nieuw zwembad gekomen,
in Dukenburg gaat het bad binnenkort over in handen van vrijwilligers en het bad in West is
toe aan een stevige renovatie of
nieuwbouw.
Overigens waarschuwt wethouder Helmer dat het Dukenburgse
bad dat nu opgeknapt wordt,
over tien jaar ‘technisch op is’.
Dan zal opnieuw in dat zwembad geïnvesteerd moeten worden.

