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EWIJK/ARNHEM Hij had niet
door dat het er zoveel waren,
zei hij bij de politie. En ze waren
alleen bestemd voor hem en
zijn vriend om de drie dagen
van het Down The Rabbit Hole-
festival in Ewijk door te komen.

De politierechter geloofde gisteren
niets van het verhaal bij de politie
van de 34-jarige man die destijds
in Gennep woonde. De man werd
op 28 juni betrapt op het bezit van
61 xtc-pillen en 4 gram amfetami-
nen. ,,Het kan niet dat zo’n grote
hoeveelheid alleen voor eigen ge-
bruik was”, aldus de politierechter. 

Bijzonder is dat Down The Rab-

bit Hole niet als een harddrugsfes-
tival bekend staat; eerder een fes-
tijn voor bierdrinkers en joint-
rokers.

De rechter legde de man, die
niet op de zitting verscheen, een
werkstraf op van  80 uur.  De uit
Engeland afkomstige man was op
het festival bij binnenkomst  ge-
fouilleerd, maar er werd niets aan-
getroffen. Even later zag iemand
van de beveiliging hem weer bin-
nenkomen, met alleen een deken-
tje en een vreemde  blik in zijn
ogen. Hij besloot hem opnieuw te
fouilleren.

Deze keer kwamen de drugs te-
voorschijn. De man bleef ontken-

nen dat ze voor de handel
waren.  De man was destijds een
aantal weken in Nederland. Hij
had veel schulden in Engeland en
werkte hier. Hij gebruikte recrea-
tief alcohol en drugs.

De politierechter volgde giste-
ren in zijn vonnis de strafeis van
de officier van justitie. Zij wees op
het gevaar van de pillen. ,,Het kan
heel erg mis gaan.” Ze haalde aan
dat  op een festival in België pas
nog twee jonge vrouwen waren
overleden na het gebruik van xtc-
pillen.

Verricht de Engelsman de werk-
straf niet, dan staat daar veertig
dagen celstraf tegenover.

Werkstraf van 80 uur voor 61 
xtc-pillen bij Down The Rabbit Hole

Het duurde even, maar dan heb je
ook wat: een super-de-luxe Tech-
Lokaal. 

Peter Deurloo
Druten

Al vier jaar geleden sloot Johan Reijers
van Tech-Lokaal Maas en Waal een
convenant met Lex van Drongelen,
rector van het Pax Christi College. In
of vlakbij de school zou een Tech-Lo-
kaal moeten komen.

Nu is het zo ver. In Druten in de
vmbo-vestiging aan de Mr. van Cooth-
straat is het lokaal klaar voor de start.
In Beneden-Leeuwen gaat het lokaal
volgend jaar open in het IKC, de su-
perschool van Pax, De Wijzer en De
Leeuwenkuil. Daarvan bereikte de
bouw donderdag zijn hoogste punt.

Reijers zat in de tussentijd niet stil.
Hij bouwde zijn Tech-Lokaal op op-
eenvolgende locaties verder uit. Mo-
menteel bevindt het zich aan de Pas-
toor Jansstraat in Beneden-Leeuwen.
Traditionele techniek wordt er ge-
combineerd  met innovatieve techniek
zoals 3D printen, game design en ro-
botica en consumptieve techniek zo-
als koken, gastheerschap en kleding.  

Dat gaat dus nu ín de schoolgebou-
wen gebeuren. Vooral met de innova-
tieve technieken zijn Van Drongelen
en zijn techniekdocenten in hun nop-
jes. Want daar had Pax nog weinig
kaas van gegeten. En dan kun je ook
denken aan pannenkoekenprinters en
chocoladeprinters.

Intrekken bij Pax is volgens Van
Drongelen de enige manier om mid-
delbare scholieren het Tech-Lokaal in
te krijgen. ,,Een basisschool gaat op
bezoek bij zo’n Tech-Lokaal. Een mid-
delbare school doet dat niet.’’ De ba-
sisscholen komen straks op bezoek bij
Pax.

Het afgelopen jaar was het aftasten.
Het bleek niet praktisch dat Reijers
zijn dure innovatieve spullen steeds
moest wegbergen als een klas weer als
gewoon praktijklokaal werd gebruikt. 

Hij besloot te stoppen. Maar tech-

niekdocent Huib van de Wardt van
Pax kwam met een oplossing. ,,Hij was
zo teleurgesteld dat het stopte”, zegt
Reijers. ,,Hij stelde voor een Tech-Lo-
kaal uit te breiden met het lokaal er-
naast.” 

Dat is nu gebeurd. Het Tech-Lokaal
zit pal tegenover de praktijklokalen
van het Pax zelf. ,,We hoeven alleen
maar de gang over te steken. Het is een
perfecte wisselwerking tussen traditi-
oneel en innovatief.” 

Het Techniek-Lokaal levert exper-
tise en draagt kennis over: Reijers
heeft lesmateriaal ontwikkeld. Ook

docenten schoolt hij bij in innovatieve
techniek. In ruil daarvoor krijgt hij de
ruimte in Pax gratis. Door het krim-
pend aantal leerlingen is er ruimte
over. Andere leegstaande lokalen gaat
Van Drongelen commercieel verhu-
ren.  Reijers benadrukt dat hij niet al-
leen basisscholieren en vmbo’ers wil
bereiken, maar ook havisten en
vwo’ers. Ook voor hen heeft hij lessen.

De Tech-Lokalen krijgen twee vaste
locaties waar ze tot in lengte van jaren
gebruik van kunnen maken. Van
Drongelen: ,,Het idee is: meer kinde-
ren voor techniek laten kiezen.”

We hoeven
alleen maar
de gang over
te steken
—Johan Reijers

Middelbare school krijgt nu ook weet van innovatieve technieken

Tech-Lokaal Pax klaar,
Beneden-Leeuwen volgt

▲ Lex van Drongelen
(derde van links) en
Johan Reijers in het
lokaal FOTO: EVELINE VAN ELK

DRUTEN Druten draagt een ton
bij aan de exploitatie van het Tech-
Lokaal. Wijchen gaf 39.000 euro
voor de inrichting. De Rabobank
geeft de ontbrekende 10.000 euro.
Regionale bedrijven leveren kennis,
materiaal en geld. Van Drongelen: ,
,,Dat kan alleen in Maas en Waal.
Iedereen kent elkaar, dingen zijn
makkelijk te regelen.” Het Tech-Lo-
kaal aan de Mr. van Coothstraat 35
houdt  5 oktober open huis van
16.00 tot 20.00 uur. 

Wie betaalt?




