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AFFERDEN – Bij een ongeluk op de
Maas en Waalweg ter hoogte van
Afferden zijn dinsdagavond, rond
half elf, drie personen gewond ge-
raakt. Een 26-jarige Nijmeegse had
bij het Texaco-tankstation haar au-
to gedraaid om vervolgens naar
Nijmegen te rijden. Terwijl ze
weer de weg op draaide, kwam er
een auto aan die richting Druten
reed. De automobiliste zag het
voertuig, waarin een man en een
vrouw zaten, te laat en reed er te-
gen aan. De 26-jarige is naar het
ziekenhuis gebracht. Hoe het nu
met het drietal gaat, is onbekend.

door Jan-Willem Hordijk

NIJMEGEN – Medailles en heel veel
eer. Dat is het doel van de 14-jarige
wis- en natuurkundebolleboos
Jeroen Winkel uit Nijmegen, die
zich inschrijft voor bijna elke olym-
piade die hij tegenkomt. Vorige
week werd hij nog tweede in de
Nederlandse finale van de Interna-
tional Junior Science Olympiad.
Een dag eerder: nummer twee in
de Sterrenkunde Olympiade, als
broekie tussen alle zesdeklassers.
In mei haalde Jeroen een bronzen
medaille bij de Benelux Olympia-
de.
„Ik heb het er wel druk mee”, ver-
zucht hij. „Van tevoren krijg je trai-
ningen. Drie dagen lang, tien uur

NIJMEGEN – De Nijmeegse wethou-
der Turgay Tankir gaat spelregels
opstellen voor de uitbesteding van
de inrichting en onderhoud van
het groen op rotondes door spon-
sors. De VVD-fractie drong hier
woensdagavond met steun van de
Pvda op aan.
Volgens de VVD willen hoveniers-
bedrijven het onderhoud wel over-
nemen in ruil voor reclame-uitin-
gen op het verkeersplein. In Doet-

inchem en in Boxmeer is de uitbe-
steding van dit onderhoud een suc-
ces. De gemeente kan zo geld be-
sparen op dit onderhoud. Nu Nij-
megen fors moet bezuinigingen
op tal van terreinen is dit een uit-
komst. Eerder wees de wethouder
een soortgelijk voorstel van de
VVD af. Hij had slechte ervarin-
gen met de uitbesteding van dit
werk aan sponsors. Toch gaat hij
het nu opnieuw proberen.

NIJMEGEN/MOLENHOEK – Een roof-
vogeldemonstratie, vliegvisactivi-
teiten en diverse standjes op het
gebied van de Schotse cultuur zijn
zondag 26 juni te zien op het
Jachtslot de Mookerheide.
De Nijmeegse doedelzakband Bat-
avorum Pipes and Drums houdt
zondag voor het eerst het zoge-
noemde Scottish Event Batavo-
rum.
Vorig jaar vierde de band nog haar
10-jarig bestaan in het gemeen-
schapshuis Kerstendal in Berg en
Dal. De band vond het echter tijd
om het roer om te gooien met de-
ze Schotse dag. Volgens de organi-
satie leent het jachtslot de Mooker-
heide en bijbehorend landgoed
zich uitstekend voor een dag als de-
ze.
Theo van de Poll, een van de orga-
nisatoren: „In de vorige edities van
de open dag in Berg en Dal had-
den we nogal wat moeite om alle
bezoekers kwijt te kunnen. Met de-
ze fantastische lokatie kunnen we
hopelijk weer een groot aantal be-
zoekers ontvangen.”
Buiten het eerder genoemde pro-
gramma zullen er ook kraampjes
met allerlei typische Schots/ Kelti-
sche producten. Wapens, sieraden
en kleding zullen de aandacht trek-
ken.

„De bedoeling is dat dit event in
de toekomst de Gathering (de tradi-
tionele open dag van de band,
red.) gaat vervangen. Dat ligt na-
tuurlijk voor een groot deel aan de
opkomst en belangstelling zon-
dag”, zegt Theo van de Poll.
Er zal een replica van het échte
zwaard van William Wallace in
het jachtslot te zien zijn.
Hiervan zijn er slechts twee ge-
maakt, het andere zwaard hangt in
Schotland.
William Wallace (circa 1272-1305)
was een Schotse patriot die zijn
land leidde in de oorlog tegen En-
geland om de onafhankelijkheid
van Schotland. De film Braveheart
met Mel Gibson is op dit verhaal
gebaseerd.
Tijdens het Scottis Event zal er
ook een schapendrijversshow ge-
houden worden. Deze van
oudsher Britse traditie wordt nog
steeds beoefend. De bedoeling er-
van is om een kudde schapen met
behulp van een hond naar hun
kooi te leiden.
Vanaf 10.30 uur zullen de eerste ac-
tiviteiten beginnen. De entree be-
draagt voor volwassenen tien eu-
ro. Kinderen tot veertien jaar moe-
ten vijf euro betalen. Dit is alle-
maal inclusief een consumptie en
vrij parkeren.

door Jacqueline van Ginneken

NIJMEGEN – Een hardloopwedstrijd
van het Keizer Karelplein naar het
Takenhofplein in Dukenburg. Dat
lijkt Toine van Wilderen een
prachtige wedstrijd. „Maar ik krijg
het niet voor elkaar”, zegt de Nij-
meegse ondernemer én hardloper.
De vergunning is het probleem.
Aanvankelijk leek het te gaan luk-
ken. De toenmalige wethouder Flo-
ris Tas van sport had er wel oren
naar, aldus Van Wilderen. Maar
Tas is een paar maanden geleden
opgestapt. Het idee van een rondje
Keizer Karelplein-Takenhofplein is
echter nog springlevend. De hard-
loopwedstrijd zou op een zonda-
gochtend moeten plaatsvinden, tij-
dens een koopzondag. „Wat is er
leuker dan over de Graafseweg te
lopen en te finishen op het Keizer
Karelplein? Het verkeer moet dan
omgeleid worden, maar op een
zondag moet dat toch kunnen?”
Van Wilderen denkt dat er zeker
tienduizend lopers aan de start zul-
len verschijnen. „Want iedereen
kan hier een pr lopen. Het par-
cours is een rechte lijn, er zijn
geen bochten. En een helling
hoeft voor een hardloper geen pro-
bleem te zijn.” Hij heeft al contact
gehad met de stichting Zevenheu-
velenloop over samenwerking.

NIJMEGEN – Er komt geen referen-
dum over de verkoop van het bos-
gebied Heumensoord. Een meer-
derheid van de Nijmeegse raad ver-
wierp gisteravond een voorstel
van de SP op dit punt. Het afgelo-

pen jaar heeft de SP ruim 2.000
handtekeningen opgehaald van
mensen die het referendum steu-
nen. Volgens de meerderheid van
de raad wordt het bos echter niet
bedreigd bij een verkoop.

Sponsoring groen op
Nijmeegse rotondes

Eerste ‘Scottish event’
op de Mookerheide

Twee auto’s
botsen op Maas
en Waalweg

‘Hardlopen
vanaf
KK-plein’

Geen referendum Heumensoord

Bolleboos Jeroen: wiskunde op

door Roeland Segeren

U it de resultaten van de
kunstzinnige opleiding
van de Unit academie
blijkt het talent. Vier

van de veertien studenten van de
tweejarige dagopleiding stromen
door naar de Kunstacademie. Een
ander gaat aan de slag bij het Fries
theater. De helft is dus al onder de
pannen voor het afstuderen. Ko-
mende zaterdag exposeert de hele
groep haar werk.
„Bijna iedereen stroomt door naar
werk of verdere studie”, vertelt
coördinator Gemma van Grinsven.
„Dat zagen we ook al gebeuren bij
de eerste lichting.” De Unit acade-
mie richt zich op jongeren met au-
tisme. Zij haakten af op reguliere
beroepsopleidingen of strandden
al op de middelbare school.
„Onze groep is klein, dus niemand
blijft onopgemerkt. Als iemand
niet komt opdagen, hangen wij di-
rect aan de telefoon. Bovendien

spreken de studenten regelmatig
met een psycholoog. Niet dat ze
de hele tijd problemen hebben,
maar alles komt zo wel ruim op
tijd boven.”
De methode van Unit werpt zijn
vruchten af. Voor een groot deel
van de studenten was de situatie
uitzichtloos. Op de Unit academie
krijgt hun talent een kans. „We ha-
len de jongeren van de bank. Onze
tweejarige opleiding brengt ze
weer in beweging. Naast hun ei-
gen interesse krijgen ze alle beel-
dende vakken. De studenten gaan
onder meer aan de slag met schil-
deren, fotografie, 3d-werk en ani-
matie. Kunst in de breedste zin
van het woord”, aldus docent Paul
Kroon.
Talent is wel een vereiste. Poten-
tiële deelnemers krijgen vooraf
een screening. „Talent moet er wel
zijn. Ons concept is juist het aan-
spreken van de eigen talenten en
interesses. Dan zie je ze echt
groeien. Dat is een andere werkwij-
ze dan op reguliere scholen. Daar
worden juist iemands mindere
kanten benadrukt”, stelt Kroon.
Vandaag en morgen studeert de
tweede lichting studenten af. Zon-
dag ontvangen ze hiervoor een cer-
tificaat.
Een dag eerder tonen ze hun werk
aan het publiek. Kunstwerken in
verschillende disciplines staan hier-
voor uitgestald in Etalage de Der-
de Wal in het centrum van Nijme-

Jonge kunst
EXPOSITIE Tweede lichting studenten van de

Kijk voor de laatste video’s op:

Vrouwelijke vormen op het doek gezet door Fedde van den Brink, een van
de studenten die doorstromen naar de kunstacademie.

Jeroen doet aan bijna elke olympiade mee.  foto Suzanne Scharenborg/DG

dg.nl/video

De Nijmeegse doedelzakband Batavorum Pipes and Drums houdt zondag
het Scottish Event Batavorum bij jachtslot De Mookerheide.

Na twee creatieve jaren stu-
deert de tweede lichting jon-
geren met autisme af aan de
Unit academie. Ze tonen
hun beste werken dit week-
einde aan het publiek.
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ARNHEM/NIJMEGEN – ‘Ze zeggen
wel eens: de aanhouder wint.’
En: ‘Zij is een meisje dat nee zegt
terwijl ze ja bedoelt.’
Honderden e-mails verstuurde de
36-jarige Nijmegenaar die gisteren
terechtstond voor onder meer bela-
ging van de vrouw op wie hij ver-
liefd was.
Zij mailde terug dat hij moest op-
houden, dat ze niets met hem wil-
de. Ze blokkeerde hem op hyves,
waar hij haar benaderde. Maar het
mocht niet baten.
Hij bleef mailen. Hij achtervolgde
haar in de stad en benaderde vrien-
den van haar.
De man zit niet alleen hiervoor

vast. Hij werd aangehouden in
april nadat hij medewerkers van
de sociale dienst in Nijmegen zou
hebben bedreigd. Hij stuurde
e-mails als: ‘Als ik een geweer had
gehad had ik jullie allang naar de
hel geschoten.’ ‘Maar’, voegde hij
eraan toe ‘ik ben geen moorde-
naar.’ Of dat inderdaad een bedrei-
ging is, zal de rechtbank later be-
oordelen.
De zaak werd namelijk aangehou-
den. De man heeft eerder gewei-
gerd mee te werken aan onder-
zoek naar zijn geestesvermogens.
Gisteren toonde hij zich wel be-
reid om met een gedragsdeskundi-
ge te praten.

De reclassering vreest voor herha-
ling. Zo overtrad de man al eerder
een verbod contact te zoeken met
de vrouw.
De man zelf zei regelmatig woede-
uitbarstingen te hebben, zoals eer-
der bij de sociale dienst.
Het vermoeden bestaat dat hij een
persoonlijkheidsstoornis heeft.
„We denken dat het mis gaat als u
weer op straat komt zonder bege-
leiding”, aldus de rechtbank. Die
dat wordt uitgezocht welke behan-
delmogelijkheden er zijn.
De man komt over een maand
vrij, om te voorkomen dat hij te
lang in voorlopige hechtenis zit.
Wordt vervolgd op 5 oktober.

per dag wiskunde doen.”
Dat vindt Jeroen, nummer acht
van Nederland in de selectie voor
de Internationale Wiskunde Olym-
piade (IMO), alleen maar hartstik-
ke leuk. Vooral het getheoretiseer
over moeilijke formules en chemi-
sche reacties ligt hem wel. „Dat is
het mooie van het vak. Bij biolo-
gie moet je door zo’n camera naar
cellen kijken en die heel precies na-
tekenen. Dat vind ik niks.”
Al met al lijkt het alsof Jeroens le-
ven bestaat uit olympiades en wed-
strijden. Maar hij zit al vijf jaar op
pianoles, daarnaast hockeyt, wiel-
rent en schaakt hij wekelijks. Ver-
der vindt de bolleboos het leuk
om ‘dingen te coderen’ op de com-
puter. „Op school gaat het wel

goed. Voor Latijn sta ik een tien”,
zegt hij nonchalant. „Of was het
Grieks? Wiskunde is op school ei-
genlijk te makkelijk.”
Gelukkig heeft hij voor de uitda-
ging nog een paar olympiades te
gaan. „De opgaven zijn dan echt in-
gewikkeld”, vertelt hij met pretoog-
jes. Sommen die zijn vader, zelf
wiskundeleraar, niet begreep, loste
Jeroen zo op. De derdeklasser zit
nu ongeveer op het niveau van de
universiteit. Volgend jaar hoopt
Jeroen in Argentinië te staan op
de IMO. Daar, en in Zuid-Afrika,
hoopt hij nog meer medailles te
pakken. „Nu heb ik er nog maar
twee. Maar ik mag nog drie jaar
meedoen met al die olympiades,
dus ik ga er nog veel meer halen.”

door Bram van Zundert

BEUNINGEN – Een opmerkelijke
vondst, zo mag de verhuisdoos vol
onbezorgde post die John Irving
en zijn collega’s dinsdagavond aan-
troffen tussen het oud papier wel
worden genoemd. In de derde
week van de maand rijdt Irving na-
mens afvalinzamelaar SITA stee-
vast op maandag en dinsdag mee
met de leden van vogelvereniging
Fauna om oud papier in te zame-
len ten behoeve van de clubkas
van de vogelclub. „En toen viel er
in de Fazantstraat in Beuningen
bij het inzamelen opeens de bo-
dem uit een grote doos papier”,
vertelt Irving (67). „Dwarrelde er
allemaal post uit. Veel onbezorgde
geadresseerde reclame maar ook
persoonlijke post van banken en
een dertigtal ongeopende brieven
van de Belastingdienst. Je zal maar
ondernemer zijn en op je aanslag
of teruggave zitten te wachten.”
De post, gevonden in Beuningen,
was gek genoeg bestemd voor be-
woners in de Nijmeegse wijk Neer-
bosch-Oost. Irving kan alleen gis-
sen. „De Serenadestraat, Tango-
straat, Gitaarstraat, Harpstraat, alle-
maal straten in die wijk. Geen idee
wat de post hier dan deed.”
Al met al is het een flinke bulk
post die de mannen vonden. „Al-
les uit de maanden maart en juni
van dit jaar. April en mei zaten er
gek genoeg niet bij. Maar toen we
de post vonden, lagen er al wel
een boel dozen van diezelfde sta-
pel achter de klep van de papier-
wagen. Kunnen goed de tussenlig-
gende maanden zijn geweest. Die
vind je in die wagen nooit meer te-
rug.”
Plichtsgetrouw meldde Irving de
vondst zowel bij de politie als bij
Sandd, het postbedrijf dat verant-
woordelijk is voor de post. „Maar
beide konden me niet direct hel-
pen”, besluit Irving. „Hier word ik
de komende dagen nog over be-
richt, zeiden ze bij Sandd. Tot die
tijd bewaar ik de boel maar. Dan
maar zien wat ze ermee gaan
doen.”
Bij Sandd was niemand bereikbaar
voor commentaar.

Verliefde man die vrouw en sociale
dienst belaagt, moet naar psycholoog

Doos vol
onbezorgde
post zomaar
aan de straat

school té makkelijk

gen. Student Niels vertelt bij zijn
geschilderde portretten over aller-
lei bronnen van inspiratie. Tussen
Sigmund Freud en een naakte
vrouw hangt het portret van een
bevriende zanger.
„Hij lijkt hier op een zigeuner, ter-
wijl Freud ernaast eigenlijk een
heel braaf schilderij is. Die vrouw
is het resultaat van een pornogra-
fisch experiment. Ik had nog nooit
erotiek geschilderd, dus dat wilde
ik eens proberen.”
Naast hem hangen de doeken van
Cees. Letterlijk doeken, hij schil-
derde op stof. „In plaats van can-
vas gebruikte ik katoen. Een bij-
zondere ondergrond, want het for-
ceerde me om grof te werken.”
Aangrenzende ruimten staan vol
met beeldwerk van gips, aangekle-
de poppen, 3d-schilderijen van
schors en hout, zelfs lijm dient als
basis van sommige kunstwerken.
De toekomst van Unit staat intus-
sen onder druk. Zowel de culture-
le sector als het onderwijs krijgt
harde klappen van het huidige ka-
binet. „We hebben erg veel last
van de bezuinigingen. Het komen-
de jaar starten we een opleiding
van slechts één jaar. We zijn wel
in gesprek voor aansluitende
leer-werktrajecten, maar dat is nog
niet zeker”, vertelt Van Grinsven.

Expositie: Derde Walstraat 111, zater-
dag 25 juni van 10.00 uur tot 17.00
uur.

met een vleugje autisme
Unit academie hangt kunstwerken voor afstudeerproject in de etalage

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:

De maker van deze reusachtige stekker met stopcontact gaat binnenkort
aan de slag bij het Fries Theater in Leeuwarden.

dg.nl/nijmegen

Het rode gezicht van een vrouwachtig wezen kijkt recht in de ziel. Matt Verbruggen maakte het schilderij voor zijn
afstudeerproject aan de Unit Academie. foto’s Suzanne Scharenborg

Aan de muur hangt een mannelijk figuur. Student Aldo hing hem op
met een lijmpistool en voorzag hem van een jas van lijm.
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