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De 30-jarige man die maandag-
middag in het Duitse Kleef is
aangehouden, nadat hij in korte
tijd twee slachtoffers had be-
roofd of geprobeerd te beroven,
heeft die dag nog een derde
slachtoffer gemaakt. Een 36-ja-
rige man meldde zich woens-
dag bij de politie. Hij vertelde
dat hij over de Hoffmannallee
liep, toen de 30-jarige man hem
van achteren naderde en ver-
volgens een schaar tegen zijn
buik drukte. Eerder werd ge-

meld dat de dader op de Propei-
strasse een 78-jarige man pro-
beerde te beroven onder drei-
ging van een mes. Een half uur
later was een 49-jarige vrouw
die met haar hond wandelde
het slachtoffer. Zij liep ook op
de Hoffmannallee toen de 30-
jarige haar van achteren na-
derde en een scherp voorwerp
tegen haar rug duwde. De man
griste haar handtas van haar
arm en zette het op een lopen.
Niet veel later is hij opgepakt.

KLEEF

GROESBEEK Een vuilniswagen van het Nijmeegse afvalbedrijf
Dar is gistermiddag in een sloot langs de Cranenburgsestraat
in Groesbeek beland. De bestuurder week uit voor een tege-
moetkomende tractor. De wagen kwam met de wielen in een
greppel langs de weg en kantelde.  FOTO JOOP VERSTRAATEN

Derde slachtoffer meldt zich
na arrestatie van straatrover 
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Anne Nijtmans
Lent

Een buitenfoyer, een evenement
rond de bioscoop en een filmfesti-
val aan de Lentse Plas. Dat zijn on-
derdelen van het zomerprogramma
waar CineMec, de megabioscoop
bij Ressen, nu aan werkt. 

Volgens directeur Gerben Kui-
pers begint het bedrijf snel met de

bouw van de buitenfoyer, een soort
strandtent. ,,Het hangt ook van het
weer af hoe snel die er staat. Ik ver-
wacht dat we met de Vierdaagse
open zijn of in ieder geval kunnen
proefdraaien. Aan het eind van de
zomer volgt een echte, officiële
opening.’’

Van strand en plas gebruikmaken
is er deze zomer nog niet bij. Dat
kan pas als de graafwerkzaamhe-
den zijn afgerond. De plas achter
CineMec krijgt een recreatiebe-
stemming. Wel worden dit jaar
films in de openlucht vertoond, in
augustus. ,,Dat kan pas aan het eind
van de zomer, als de dagen weer
korter zijn. Dan is het rond 22.00
uur donker genoeg. Het eind van de
vakantie is een goede periode.”

CineMec: ‘strandtent’ en
films kijken aan de plas

DUIVEN 

Automobilist na 
ongeval gereanimeerd
Op de Westsingel in Duiven is
gistermiddag een automobilist
met zijn voertuig in een sloot be-
land. Verschillende hulpdiensten
rukten uit. Mogelijk is de be-
stuurder onwel geworden en van
de weg geraakt. Volgens de poli-
tie is de man ter plaatse gerea-
nimeerd en daarna in een ambu-
lance met spoed overgebracht
naar het ziekenhuis.  De toe-
dracht van het ongeval is niet
duidelijk; de politie onderzoekt
de zaak verder.  

ARNHEM

Huizen ontruimd om
brand in cafetaria
In cafetaria Star aan de Rosen-
daalsestraat in Arnhem is giste-
ren kort na het middaguur een
grote brand uitgebroken. Zeven
omliggende woningen moesten
daarom worden ontruimd. 
Niemand raakte bij de brand ge-
wond. 
Bewoners van de ontruimde wo-
ningen, die met ademhalingspro-
blemen kampten, zijn opgevan-
gen in de buurt. Ook is een kat
in veiligheid gebracht, aldus de
Veiligheidsregio.

Pim Beuwer
Bianca Govers
Druten/Nijmegen

Steeds meer middelbare scholie-
ren uit de regio Nijmegen berei-
den zich met externe trainingen
voor op de eindexamens. Bedrij-
ven die deze examentrainingen
verzorgen in Maas en Waal en het
Rijk van Nijmegen, zagen de po-
pulariteit ervan de afgelopen jaren
stijgen. ,,Dit jaar zijn er, vergeleken
met vorig jaar, ongeveer 30 procent
meer leerlingen die aan onze trai-
ningen deelnemen’’, zegt Boude-
wijn Dekker, oprichter van het
Nijmeegse Bijlesnetwerk.

Maas en Waalse examenkandi-
daten kunnen terecht bij Bijles
Maas en Waal. De afgelopen jaren
riepen steeds meer leerlingen de
hulp in van dit bedrijf, dat in cul-
tureel centrum D’n Bogerd in
Druten zit. Dit jaar ziet eigenaar
Bart van Kraaij voor het eerst geen
groei meer: ,,We hebben 120 aan-
meldingen, net zoveel als in 2016.
In verhouding nemen er wel meer
leerlingen aan deel. Het aantal jon-
geren dat in Maas en Waal woont,
neemt namelijk af.”

Dat de trainingen zo in trek zijn,
komt volgens Dekker omdat ze
normaler worden. ,,Scholieren en
hun ouders zien een training vaker
als sluitstuk van de middelbare
schooltijd en merken dat het een
succesvol middel is. Gemiddeld
halen leerlingen voor een vak
waarop ze getraind hebben, een
punt hoger dan ze daarvoor ston-
den.’’ Ook is het volgens Sanne van
Boxtel (coördinator Bijles Maas en
Waal) goed voor hun zelfvertrou-
wen: ,,Leerlingen snappen de les-
stof vaak wel, maar zijn onzeker.

De meesten vinden het ook lastig
om zelf te gaan leren.” 

Bijles Maas en Waal stemt zijn
trainingen af op de lessen die het
Drutense Pax Christi College ver-
zorgt voor de eindexamenkandi-
daten. ,,We hadden dit jaar alle
ruimte, omdat de meivakantie net
voor de examens valt”, zegt Van
Kraaij. De samenwerking met de
scholen is de afgelopen jaren  ver-
beterd, merkt Dekker. ,,Ook zij
zien de successen en vinden het
belangrijk dat leerlingen slagen.
Scholen in heel Nederland huren
ons in voor examentrainingen aan
hun leerlingen. Of ze faciliteren de
trainingen, zoals het Kandinsky
College in Nijmegen doet.’’

Dat is een van de acht locaties

van Bijlesnetwerk in Nederland
waar leerlingen deze week de laat-
ste loodjes leggen voor hun exa-
men. In elf lokalen oefenen leer-
lingen in groepjes van zes of twaalf
voor hun vak ; per zes leerlingen is
er één begeleider. 

Hoofdcoördinator van de Nij-
meegse trainingen, Tom Smeets,
ziet ook een stijging van de deel-

Een punt hoger  
Middelbare
scholieren hopen de
kans op een diploma te
vergroten met extra
examentrainingen.
Bijlesbedrijven zien
steeds meer leerlingen
aan hun poort.

Extra bijles voor eindexamenkandidaten 

Ook scholen zien de
successen en vinden
het belangrijk dat
leerlingen slagen
—Boudewijn Dekker

Gijs van Wijk (15), Altforst 

Gijs van Wijk (15) uit Alt-
forst heeft, als het goed
is, over ruim een maand
zijn vmbo-diploma op
zak. Voordat het zover is,
moet hij eerst even de
eindexamens maken.
,,Het kan bij mij nog echt
alle kanten op gaan.”
Vooral in wiskunde en
Nederlands heeft hij iets
minder vertrouwen.
Daarom volgt hij nu voor
die vakken extra trainin-
gen in cultureel centrum
D’n Bogerd in Druten.
Als vmbo’er hoort hij
daar duidelijk tot de min-
derheid. ,,Het zijn vooral

havisten en vwo’ers die
deze trainingen volgen”,
zegt hij. ,,Ik kreeg al lan-
ger bijles van mensen
van Bijles Maas en Waal.
Toen ik hoorde dat ze
ook examentrainingen
gingen geven, dacht ik
meteen: dat is iets voor
mij. Thuis kan ik mij er
moeilijk toe zetten om te
gaan leren. Hier moet ik
wel. En dat bevalt me
goed. Ik krijg er ook
meer zelfvertrouwen
door.” 
Als Gijs slaagt, gaat hij
een mode-opleiding
doen.

‘Meer zelfvertrouwen’

Bedrijf wil snel
buitenfoyer bouwen.
Die moet tijdens de
Vierdaagse openen


