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In een woning aan de Willems-
weg in Nijmegen heeft de poli-
tie gisteren een wietkwekerij
opgerold. Twee Nijmegenaren
van 24 en 26 jaar oud en een
man zonder vaste verblijfplaats
van 34 jaar oud zijn opgepakt,
meldt de politie. De kwekerij
bestond uit 150 planten. Ook
vond de politie een geladen
vuurwapen en een ‘grote hoe-
veelheid’ gedroogde hennep-
toppen in het huis. De politie
had informatie binnengekre-

gen over de wietkwekerij en
ging daarom naar de woning.
Agenten belden aan en zagen
kort daarna aan de achterkant
van het huis een rolluik open-
gaan. Een man klom over de
schutting en probeerde ervan-
door te gaan. Hij kwam niet ver
en kon in de brandgang wor-
den aangehouden. Even later
konden de agenten ook de 26-
jarige bewoner en de man zon-
der vaste verblijfplaats arreste-
ren.
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GRAVE Een automobilist en een fietser zijn gistermorgen ge-

botst op de kruising van de Monseigneur Borretweg en de

N324 in Grave. De fietser werd bij het oversteken aangere-

den. De fietser is in de ambulance gecontroleerd. over letsel 

is niets bekend. FOTO SK-MEDIA

Drie verdachten opgepakt 
voor wietkwekerij in Nijmegen
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Motorrijder smakt 
tegen verkeersbord

Een motorrijder is zondag rond

13.00 uur op de Nijmeegse Indu-

strieweg tegen een verkeers-

bord gereden. Het slachtoffer is

naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een ooggetuige slin-

gerde de motorrijder over de

weg. Na de klap schoof de be-

stuurder tientallen meters over

het asfalt. Een auto kon net op

tijd stoppen. Een voetganger die

langs het geraakte verkeersbord

liep, raakte lichtgewond aan zijn

voet. De politie onderzoekt de

toedracht. 
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Drietal probeert in te
breken in Nijmeegs café

Twee Nijmegenaren (36 en 46)

zijn gistermorgen opgepakt voor

een inbraakpoging in een café

aan de Smetiusstraat in Nijme-

gen. Een getuige zag dat de

twee (en nog een derde per-

soon) rond 06.00 uur de deur

probeerden open te breken.

Agenten waren snel ter plaatse

en zagen drie mannen weglo-

pen. Niet veel later werden twee

verdachten opgepakt. Ze zijn op

het politiebureau verhoord. De

politie verwacht later ook de

derde verdachte aan te houden.
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,,Ik heb me flink lopen verba-
zen tijdens de rondleiding
door Nijmegen. Ik wist niets
van de geschiedenis van de
stad en dat jullie per ongeluk
zijn gebombardeerd door de
geallieerden. Dat soort verha-
len horen wij thuis niet over
de Tweede Wereldoorlog. De
geschiedenis is genuanceer-
der en complexer en heeft
meerdere kanten. 

Helden zijn niet perfect,
blijkt maar weer eens. Cana-
dezen zijn in Nijmegen óók
helden en misschien nog wel
meer dan de Amerikanen.
Ook dat hoor je niet in Ame-
rika. 

Met de Nederlandse en
Duitse studenten heb ik veel
gepraat. Duidelijk is dat
Amerikanen egocentrisch
denken, ze weten niets van
wat er buiten de landsgren-
zen aan de hand is. In Ame-

rika denken ze serieus dat ze
alleen daar vluchtelingenpro-
blemen hebben. Vandaag heb
ik gehoord dat dit hier zeker
zo’n belangrijk item is. 

De oorlog wordt in Neder-
land en Duitsland intenser
beleefd. Wij kennen oorlog
alleen van de televisie. Oké,
Hawai mag zijn aangevallen,
maar het vasteland van Ame-
rika heeft daar de laatste
eeuw nooit mee te maken ge-
had. 9/11 is heftig, maar van
een andere orde. Zelden is er
iets gebeurd dat het hele land
raakt. 

Echt leuk vind ik dat jullie
allemaal fietsen. In de stad
waar ik studeer, wonen
30.000 mensen, het is er plat,
maar niemand fietst. Ook
voor eindjes van 10 minuten
door de stad nemen we de
auto. Dat doen jullie een stuk
beter.”

Rebekka Westrup Universiteit van Wyoming

‘Wat? Is Nijmegen
gebombardeerd

door geallieerden?’
Frank Hermans

Nijmegen

Z
e studeren hetzelfde:
Amerikanistiek. Maar
denken studenten
Amerikanistiek uit
Wyoming (Verenigde

Staten), Essen (Duitsland) en Nij-
megen (Radboud Universiteit)
dan ook allemaal hetzelfde?

Dat bleek lang niet altijd het ge-
val te zijn tijdens een recent ge-
meenschappelijk vijfdaags verblijf
in Nijmegen en Essen. Zo’n 35 stu-
denten bezochten tijdens het uit-
wisselingsprogramma gebouwen
en monumenten die herinnerden
aan de Tweede Wereldoorlog. 

Ze zagen De Schommel bij het
stadhuis aan de Marikenstraat, het
monument dat herinnert aan de

UITWISSELING STUDENTEN

35 studenten

Amerikanistiek

uit Wyoming, Essen

en Nijmegen

bezochten

Nijmeegse plekken

die herinneren aan

de Tweede

Wereldoorlog.

kinderslachtoffers van het bom-
bardement in februari 1944. Ze
kregen een rondleiding in het Be-
vrijdingsmuseum in Groesbeek en
liepen de Sunset Walk over de
‘grootste WO II-gedenkplaats van
Europa’, De Oversteek. Om onder-
weg al converserend verrassende
historische feiten te ontdekken.
Rebekka Westrup uit Wyoming:
,,Wat? Zijn jullie in Nijmegen ge-
bombardeerd door de geallieer-
den?’’

Hoogleraar Amerikaanse Litera-
tuur en Amerikaanse Studies Hans
Bak van de Radboud Universiteit
is blij met die nieuwe inzichten.
,,Studenten leren dat hun afkomst
mede bepaalt hoe ze tegen de ge-
schiedenis aankijken. Hopelijk
krijgen ze meer begrip voor el-
kaar.”

NIJMEGEN Beloond worden voor
iets gewoons als fietsen. In Nijme-
gen-West kun je met de applicatie
Ring-Ring fietsen om lokale goede
doelen te steunen. De gemeente
Nijmegen doneert 0,05 cent voor
elke gefietste kilometer.

Ring-Ring houdt je gefietste ki-
lometers bij en keert deze uit zodra
het doel is bereikt. Fiets je in Nijme-
gen-West, dan draag je bij aan het
mogelijk maken van een welkomst-
tas voor nieuwe bewoners in het
Waterkwartier. Het project is on-
derdeel van het plan ‘Fiets mee voor
je buurt’. De gemeente hoopt hier-
mee mensen te stimuleren om de
fiets te pakken naar hun werk. 

De welkomsttas is nog het enige
initiatief, maar er moeten binnen-

kort nieuwe goede doelen bijko-
men. Voor de wijken  Nijmegen-
Noord, Nijmegen-West, Linden-
holt en Dukenburg worden
nog initiatieven gezocht. ,,Veel be-
woners van deze wijken kunnen op
de fiets naar hun werk’’, zegt Janine
Hoogendoorn van Ring-Ring. ,,We
hopen met de applicatie deze po-
tentiële fietsers te stimuleren.’’

Op de app is zichtbaar hoeveel
geld en kilometers nodig zijn om
het doel te halen. Ook vind je er een
tussenstand en kun je zien wie er
nog meer meefietst voor dit doel.
Momenteel fietsen er 211 mensen
mee voor het initiatief in het Wa-
terkwartier. Eerder werd op deze
manier al een kerstdiner voor wijk-
bewoners gefinancierd.

Met de fiets naar het
werk voor een goed doel

NIJMEGEN Zeven bedrijven en
instellingen in de regio Nijmegen
slaan de handen ineen om werk-
nemers en vrijwilligers gemakke-
lijker aan een passende of nieuwe
werkplek te helpen. De Vrijwilli-
gerscentrale, zorginstelling Plu-
ryn, zorginstelling Driestroom,
Startup Nijmegen, De Nieuwe Ar-
beid, Werkbedrijf en Rabobank
ondertekenden hiervoor gisteren
een overeenkomst. ,,We spreken
de intentie uit voor elkaar op zoek
te gaan en te helpen waar dat ge-

wenst is”, zegt Vrijwilligerscen-
trale-directeur Mirjam Kaptein. 

Dat geldt voor werknemers die
eens iets anders willen of ontslag
krijgen en bezig willen blijven tot
zij een nieuwe baan hebben. Kap-
tein: ,,Soms is het goed tussentijds
nieuwe competenties aan te leren.
Wij zoeken naar geschikte oplos-
singen en oefenplekken.” 

Ook na een betaalde baan kan
het zinvol zijn tijdelijk in een vrij-
willigersfunctie te werken waar-
mee je je kans op betaald werk

vergroot. Voor vluchtelingen is de
stap naar betaald werk vaak te
groot door gebrekkige kennis van
de taal. ,,Die kunnen we door dit
platform makkelijker leiden naar
een taalcursus.”

Zo moeten meer dwarsverban-
den worden gelegd. ,,Pluryn heeft
een ‘werkplein’ om mensen met
een beperking naar betaald werk
te leiden. Doel is door meer mobi-
liteit in het arbeidsproces te zor-
gen voor minder uitval en een
snellere doorstroming.”

Zoeken naar beste werk- of oefenplek


