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Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden

Biologische slagerij De Groene Weg aan de Groenestraat 
is als tweede geëindigd in de landelijke Bio Winkels 
Awards-verkiezing. Afgelopen maand werden de  
Bio Winkel Awards – met enige vertraging door de  
coronacrisis – voor het eerst uitgereikt.

Begin van dit jaar konden klanten van de deelnemende 
 winkels in een online vragenlijst hun favoriete winkel 
 beoordelen. De drie deelnemers per categorie met de hoogste 
klantbeoordeling zijn vervolgens bezocht door een vak jury. 
De vakjury voor de categorie ‘biologische slagerij’ bestond  
uit  experts van biologische ketenorganisatie Bionext. 

De feestelijke uitreiking van de awards zou eigenlijk eind 
maart plaatsvinden, maar door de coronamaatregelen moest 
dat worden uitgesteld. De winnaars in de verschillende 
categorieën krijgen een geldbedrag en een lokaal promotie-
pakket.

De jury roemt de informatie in en buiten de winkel van  
De Groene Weg. “De winkel is erg professioneel en ambach-
telijk. Klanten komen niet alleen voor het bio-aspect, maar 
ook voor de kwaliteit en het vakmanschap. Je kunt hier 
 kant-en-klaarmaaltijden krijgen, er wordt dry aged vlees 
verkocht en je kunt er bijzondere stukken vlees krijgen.”

Bij de biologische slagerij kun je met een goed gevoel jouw 
biologische vlees kopen. Niet alleen omdat de medewerkers 
je precies kunnen vertellen waar het vlees vandaan komt, 
maar ook omdat je zeker weet dat de dieren een goed leven 
hebben gehad.

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in 
 samenwerking met slagerij De Groene Weg

De Bio Winkel Awards zullen ook volgend jaar  
weer plaatsvinden. Houd de website in de gaten:  
www.biowinkelawards.nl

De Groene Weg tweede bij verkiezing beste biologische slagerij



Hart van Nijmegen - oktober 2020          

Ronald Spaak
 eindredacteur

Huberdien Hornikx
acquisitie, advertenties 
en advertorials

Dirk Blokland
penningmeester

Dirk Jan Burgersdijk

Eef van Hout

Roeland Loosen

Vincent Moll
vincentmollfotografie.nl

Piet Hieltjes

Leonie Valckx

Redactie Vaste medewerkers

3

Beste lezer,
Het najaar is begonnen als u dit nummer op 
uw deurmat vindt. We zullen meer tijd bin-
nen moeten doorbrengen. Nóg meer tijd? 
Ja, helaas wel, want inmiddels is vastgesteld 
dat de tweede coronagolf een feit is. We 
ontkomen er niet aan, ook niet in deze  
Hart van Nijmegen. Zelf ben ik wel een beetje 
klaar met corona (maar corona niet met ons, luidt de slogan) en wilde ik in 
dit nummer de aandacht verleggen naar ‘gewone’ onderwerpen. Maar dat 
gaat niet, want ook ‘gewone’ onderwerpen ondervinden de gevolgen van 
corona. Lees het artikel over Hobbycentrum Nijmegen maar, of dat over 
de eerste NEC-wedstrijd in het Goffertstadion. Ook het Bedrijvencentrum 
Groenestraat heeft moeten leren omgaan met de coronacrisis. 
     Maar er ontstaan ook mooie dingen, dat ziet u wel aan de coverfoto: een 
coronakunstwerk! Bewoners uit het Willemskwartier maakten in de zomer 
een gezamenlijk kunstwerk, ondanks de coronabeperkingen.
     En dan nu de ‘gewone’ onderwerpen. Roeland Loosen doet verslag van 
de strijd om Vossenlaan 44. We hebben weer eens een 'kunstenaar in de 
wijk': textielkunstenares Dorien van Voorden. In de septembermaand wor-
den in Nijmegen de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht 
(start frontstadperiode). Piet Hieltjes schrijft over de familie Jaspers uit 
de Hindestraat die Joodse onderduikers had. CPO De Getijden, Veldstraat 
4, is genomineerd voor De Gouden Piramide. Ik ging langs om te horen 
waarvoor die prijs wordt uitgereikt en hoe ze zich voorbereiden op het 
jurybezoek. 
     Een van onze columnisten, Sabine Terheggen, stopt met haar rubriek 
‘Jutten in ’t hart’. Jammer, maar begrijpelijk als de inspiratie even op is 
en andere zaken je aandacht vragen. De ene rubriek gaat en een andere 
komt: Column (W)anders. Best bijzonder, want Joost Wanders heeft een 
aantal jaren geleden de diagnose autisme gekregen. Hij wil zijn blik op de 
wereld graag met u delen en doet dat met humor en zelfreflectie. 
     Ik kan hier lang niet alles opnoemen, want daarvoor is de ruimte te 
 beperkt. Er zit voor u maar een ding op: zelf alles lezen! 

Hartelijke groet,
Ypie Veenstra
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Coronaproof hobbyen op anderhalve  meter: hoe doe je dat?
Hobbycentrum Nijmegen weer open met nieuwe gedragsregels “In een supermarkt is het lastiger om  afstand te houden”

ij binnenkomst moet je je handen 
ontsmetten en bij het kuch-
scherm voor de receptie je naam 

en telefoonnummer doorgeven. Dat is 
nu even niet anders. Door de corona-
uitbraak heeft het hobbycentrum 
maatregelen moeten nemen die niet 
passen bij de vrijheid-blijheidgedachte 
van het centrum. Dat is niet leuk, maar 
zowel de acht vaste medewerkers als 
de zestig vrijwilligers en 850 leden zijn 
blij dat ze er weer terecht kunnen voor 
de ontmoeting en de hobby. 
     Ontmoeten en creatief bezig zijn, 

zijn even belangrijk volgens bedrijfs-
leider Geert Horvers, die de dagelijkse 
leiding heeft in het hobbycentrum. Hij 
spreekt over een periode ‘voor corona’ 
en een ‘na corona’. “Normaal hebben 
we een open inloop waarbij leden tus-
sen negen en vier van harte welkom 
zijn en zo lang kunnen blijven als ze 
willen. Nu werken we in twee blokken 
van drie uur en zijn dicht tussen twaalf 
en een. In die tijd pauzeren we en 
maken we alles schoon. Ook de admini-
stratie is veranderd. Mensen moeten 
telefonisch een afspraak maken en wij 

doen dan de gezondheidscheck. Verder 
registreert de receptie wie er allemaal 
binnen is.”

Ruimere opstelling 
Feitelijk houdt het centrum zich aan 
dezelfde regels als de horeca. Per blok 
hebben ze nu maximaal vijftig leden 
binnen. “Normaal krijgen we iedere dag 
125 mensen over de vloer. Nu komen 
we op zo’n zestig mensen per blok, 
met de begeleiders erbij. Die kunnen 
we goed kwijt in de diverse ruimten.” 
In iedere hobbyruimte staat een tafel 

De Nijmeegse hobbycentra zijn weer open. Dat geldt ook voor Hobby-
centrum Nijmegen aan de St. Hubertusstraat. “We hebben gekeken naar de 

mogelijkheden en wat verantwoord is”, aldus bedrijfsleider Geert Hovers. 
“Veel van onze leden hebben qua sociaal leven baat bij het hobbycentrum. 

We hebben de mensen enorm gemist.”

B
Bedrijfsleider Geert Hovers.
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Coronaproof hobbyen op anderhalve  meter: hoe doe je dat?
Hobbycentrum Nijmegen weer open met nieuwe gedragsregels “In een supermarkt is het lastiger om  afstand te houden”

met ontsmettingsmiddel. De werktafels 
staan in een ruimere opstelling, de deu-
ren staan zoveel mogelijk open en be-
talen kan alleen nog met pin. “Met de 
arbodienst hebben we contact gehad 
over de ventilatie. We voldoen aan het 
bouwbesluit, dus die zou goed moeten 
zijn. We hebben geregeld inspecties 
van de arbodienst.” 
     Nergens staat vermeld hoeveel 
mensen er in iedere ruimte mogen. “Dit 
hebben we aan de voorkant geregeld 
door mensen aan de telefoon te vragen 
wanneer ze willen komen en wat ze wil-
len doen”, licht Geert toe. “We hebben 
een vast aantal plekken per hobby-
ruimte.” Ook zijn er geen looplijnen of 
pijlen om de looprichting aan te geven 
en er is geen mondkapjesplicht. Geert: 
“We leggen die verantwoordelijkheid 
bij de mensen. Ze kunnen een mond-
kapje dragen als ze dat willen. We ad-
viseren begeleiders er een op te zetten 
als ze dichterbij komen dan anderhalve 
meter.” Volgens Geert is het vertrouwd 
en veilig op het hobbycentrum. “In een 
supermarkt is het lastiger om afstand te 
houden en wij zijn heel strikt.”

Ouder en kwetsbaarder 
Geert weet nog dat het enorm schrik-
ken was toen Nederland op slot ging. 
“Wij zijn op 13 maart dichtgegaan, net 
als zo ongeveer heel Nederland”, ver-
telt Geert. “Onze leden zijn vaak ouder 
of kwetsbaarder en daar moeten we 
rekening mee houden.” Na de eerste 
schok was iedereen optimistisch. “Je 
maakt er het beste van. We dachten 
dat het een paar weken zou duren, 
maar uiteindelijk waren we tot 6 juli 
gesloten. Toen we in mei hoorden dat 
per 1 juli bijeenkomsten van honderd 
mensen waren toegestaan, zijn we 
gaan kijken hoe we dit konden organi-
seren.”  
     De eerste dagen na de opening 
waren spannend. Hoe zou het gaan 
lopen? Geert: “Dat ging gelukkig 
meteen goed. Mensen zijn blij dat ze 
weer kunnen komen en houden goed 
afstand. We hebben zelfs dertig nieuwe 
leden gekregen. Soms hebben mensen 
een geheugensteuntje nodig, maar 
iedereen heeft begrip voor de situatie. 
Mensen kunnen waarderen dat we zo 
serieus en streng zijn.”

Samen klussen 
Tot mei hebben de vaste medewerkers 
en een paar vrijwilligers veel geklust 
in het pand. “Normaal zijn zij dagelijks 
bezig met het begeleiden van mensen, 
niet met onderhoud of klussen. Tijdens 
de sluiting konden we aan de slag met 
achterstallig onderhoud. Zo hebben 
we al het houtwerk geschilderd en een 
nieuwe bar gemaakt. Ook hebben we 
opgeruimd, heel veel opgeruimd.”  
     De moeilijke begintijd van de 
corona-uitbraak heeft het team volgens 
Geert sterker gemaakt. “Iedereen had 
zijn eigen verhaal over hoe je het alle-
maal beleeft en je helpt elkaar erdoor-
heen. We hebben een goede periode 
gehad en veel kunnen doen. Je leert 
elkaar echt kennen.” 
     Geert is niet bang voor een tweede 
golf, maar wel lichtelijk bezorgd. “We 
moeten allemaal wennen aan de 
nieuwe situatie met afstand houden, 
maar iedereen is blij met wat er nu kan. 
Het kan nu even niet anders. Zodra het 
mogelijk is, willen we terug naar de 
vrije inloop. Dan zijn we de controle 
kwijt, dus dat doen we voorlopig niet. 

Tot volgend jaar werken we 
zeker op deze manier. Zoals 
we het nu hebben geregeld 
kunnen we het lang volhou-
den. Al hopen we natuurlijk 
dat dat niet nodig is.” ❤ 

Tekst: Tefke van Dijk 
(tefke@hartvannijmegen.nu) 
Foto’s: Vincent Moll
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Meer weten? 
Kijk op hobbycentrumnijmegen.nl
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elukkig was er één kippenvel-
moment: het eerbetoon aan de 
misschien wel populairste NEC-

voorzitter aller tijden, Hans van Delft. De 
toeschouwers klapten een minuut lang de 
handen stuk voor hun Grote Dikke Leider, 
die op 24 maart van dit jaar overleed.   
     Als je jarenlang goed bezette tot volle 
Gofferstadions hebt meegemaakt, is het 
wel even wennen om als supporter met 
een ‘rood-groen-swert-hert’, zoals de 
fotograaf en ik, in tijden van corona een 
wedstrijd te bezoeken. 
     NEC heeft er echt alles aan gedaan 
haar supporters voor te bereiden op het 

bezoeken van een wedstrijd, waarbij de 
1,5 meter maatregel uiteraard ook leidend 
is. De ongeveer 5.000 seizoenkaarthou-
ders kregen ruim op tijd te horen dat zij 
niet allemaal elke thuiswedstrijd kunnen 
bezoeken. De club heeft de groep in 
twee poules ingedeeld, wat betekent dat 
iedereen in plaats van de gebruikelijke 
achttien nu negen (Poule B) of tien (Poule 
A) wedstrijden kan bijwonen. 

Gejuich 
En dan het gevoel, de sfeer in het Gof-
fertstadion. Het begon eigenlijk al tijdens 
de wandeling naar het stadion. Omdat 

de wedstrijd pas om 21.00 uur begon 
(geen tijd natuurlijk), was het al donker 
en onderweg een vrij doodse bedoening. 
Eenmaal bij het stadion waren we wel snel 
binnen.  
     Voor de aftrap was er een minuut 
stilte voor de in maart overleden oud-
clubvoorzitter Hans van Delft. Maar een 
voorzitter (erevoorzitter zelfs) met zó’n 
staat van dienst – hij leidde de club in de 
periode 1997-2006 naar onvergetelijke 
tijden en Europees voetbal – die slechts 
met een minuutje stilte herdacht wordt? 
Wij vonden het veel te mager.  
     Hoewel zingen, spreekkoren en uitbun-

Anders dan anders natuurlijk, het bijwonen van een 

betaaldvoetbalwedstrijd in deze tijd. NEC-Jong Ajax, in tijden van 

corona op 11 september jl. Alleen vanwege die datum al historisch. 

Maar ondanks de bijna 3.000 toeschouwers en een 2-1 overwinning, 

was het geheel een wat steriele en vrij sfeerloze bedoening. 

Eerste avondje NEC in coronaproof Goffert  stadion wat steriel en sfeerloos
Twee toeschouwers moeten wennen bij de avondwedstrijd NEC-Jong Ajax

G
Eén minuut stilte voor de in maart overleden oud-voorzitter Hans van Delft.
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dig juichen tijdens wedstrijden officieel 
uit den boze zijn, trokken ook de fans 
in de Goffert zich daar niet al teveel van 
aan. Beide goals werden in elk geval met 
gejuich begroet.  
     En wat natuurlijk ook al niet bijdroeg 
aan een ouderwetse voetbalsfeer, was het 
gemis aan reuring vanuit het uitvak. Want 
in deze tijden zijn ook toeschouwers van 
de bezoekende club niet welkom. En tot 
overmaat van ramp was ook sfeervak 080 
buiten dienst. Daar zaten nu ‘gewone’ toe-
schouwers, netjes op 1,5 meter afstand. 
Begrijpelijk, in tijden van een besmettelijk 
virus.   
     Tot slot: wij vonden de doorgaans toch 
zo enthousiaste huis-speaker Gerry van 
Campen ook wat mat. Waarschijnlijk was 
het ook voor hem, zoals voor alle ‘diehard’ 
supporters, even wennen.

De wedstrijd
Nog even kort over de wedstrijd dan. Heel 
kort. Want ondanks een aantrekkelijk eerste 
half uur in een hoog tempo met kansen 
voor beide ploegen, zakte het daarna qua 
niveau toch wat in. Gelukkig was er wel 
spanning. Die spanning die je in de Goffert 

altijd wel voelt als NEC een minieme voor-
sprong over de streep moet trekken…  
     Maar het belangrijkste: de drie punten 
die in Nijmegen bleven. Hadden we even 
nodig. Zelden zagen wij, het liep al tegen 
23.00 uur, een stadion sneller leeglopen 
dan op 11 september. Het wachten is op 
betere tijden. Maar gelukkig: de bal rolt 
weer!  ❤

Tekst: Roeland Loosen 
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
  
(Met dank aan Luc te Riele, manager Maat-
schappelijk en Supporterszaken bij NEC)

Eerste avondje NEC in coronaproof Goffert  stadion wat steriel en sfeerloos
Twee toeschouwers moeten wennen bij de avondwedstrijd NEC-Jong Ajax

Ondanks het 'juichverbod' bleef het niet stil bij de doelpunten van NEC.

Supporters wachten geduldig voor ze het stadion in mogen.
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Mensen in de… 

WIM/JELLE
Maartje Euwens is niet de vaste postbezor-

ger in de wijk. Ze werkt nu bijna drie jaar bij 

Cycloon en had ooit Lindenholt als vaste wijk. 

Nu loopt ze wisselende wijken van PostNL, 

net waar ze nodig is. “Mijn collega Wim loopt 

normaal in de Kolping. Hij kent de wijk op 

zijn duimpje en is echt een Snelle Jelle. Het 

voelt voor mij alsof hij na vijf minuten klaar is.” 

Maartje woont zelf in de Benedenstad. “Dat 

is heel anders. Mensen spreken elkaar daar 

minder. Ik ken mijn buren alleen van gezicht. 

Hier zitten mensen buiten en dat is wel leuk en 

gezellig. Dat is echt iets van hier.” Ze heeft wel 

collega’s die in de Kolping wonen. “Sannie en 

Cor, die ken je misschien wel?”

THUIS
Ninorta Awdisho uit Boxmeer werkt sinds drie dagen in de wijk als 

maatschappelijk werker voor ambulante thuisbegeleiding. Haar eer-

ste indruk van de Kolping is positief. “Het ziet er gezellig uit. Kinderen 

spelen op straat en mensen zitten in de voortuin.” Als ze niet bij men-

sen thuis is, zit ze op kantoor bij De Inloop. Voor deze baan werkte 

ze als invalkracht op groepen. “Ik wilde graag meer continuïteit en 

het werk is anders. Mensen voelen zich thuis vaak vertrouwder dan 

op een groep.” Het coronavirus is niet heel lastig voor haar werk. Bij 

klachten werkt ze niet en ze zit zoveel mogelijk buiten. Bang voor 

een tweede golf is ze niet. “Meer dan je aan de maatregelen houden, 

kun je niet doen. En mensen hebben toch zorg nodig.”

JONGENS
Frank Jacobs werd geboren in de Leo XIII 
straat. Tien jaar geleden verhuisde hij naar 
Neerbosch-Oost voor de vrouw met wie 
hij 28 jaar samen was. Zij wilde weg uit de 
Kolping, maar Frank komt nog altijd elke dag 
in de wijk. “Op de fiets, want die coronakilo’s 
moeten er weer af. Mijn moeder woont hier 
om de hoek. Ik ga bij haar op de koffie en trek 
op met de jongens van vroeger. Van de zomer 
waren we met een hele groep op het pleintje, 
tussen de vijf en twintig man.” Af en toe gaat 
Frank met Loetje mee naar NEC. Zijn nieuwe 
vriendin woont in Grootstal, maar Frank weet 
zeker dat hij teruggaat naar de Kolping. “De 
seniorenwoningen aan het eind van Kolping-
straat zijn nu vol, maar dat lijkt me wel wat.”
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Mensen in de… 

CAMPING
Lenie Honig kwam in 1972 naar de Kolping. Ze woont bijna haar hele leven in de wijk en nu twee jaar in dit huis, samen met haar man en de twaalfjarige Burby. Wat er zo leuk is aan de wijk? “Het is net een camping, met iedereen voorin de tuin.” Ze is niet de enige Honig in de Kolping. In totaal zijn er vier. “Mijn zus woont vier deuren verderop en mijn broer woont op de hoek. Ook mijn vader woont hier. En andere familie. Ooms enzo.” Op woensdag komen haar zoon (uit Willemskwartier) en dochter (uit Hatert) met kleinkinderen tussen de middag eten. Lenie vindt het wel jammer dat haar kin-deren geen kans maken op een woning in de Kolping. “Met de nieuwe mensen heb ik geen klik, die zitten allemaal in de achtertuin.”

VERKERING
Jayden en Chalina (Lina) zijn allebei vijf jaar. 

Zij woont in Kolping en hij in Malvert, maar 

zijn oma woont naast Chalina en daar komt 

hij vaak. Ze hadden vandaag een kort dagje 

school omdat het woensdag is. “We spelen 

supervaak samen”, vertelt Jayden. “Hier is een 

leuke speeltuin in de straat, met glijbaan en 

wipwap.” Als een ander meisje met Jayden wil 

spelen, komt Chalina in actie. Zij en Jayden 

hebben namelijk twee jaar verkering en je 

kunt maar op één meisje verliefd zijn. Als het 

aan Chalina ligt hebben ze nog wel honderd 

jaar verkering. Ooit gaan ze trouwen en in de 

Kolpingstraat wonen.

Verslaggevers Dirk-Jan Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent Moll trekken de wijk in voor 
verrassende ontmoetingen en spontane straatinterviews. Dit keer wandelen ze over de Kolpingstraat. 
Lees de verhalen van de mensen die zij tegenkomen.

ACHTERTUIN
Annemiek Polman woont ruim tien jaar in het hoekhuis aan de Aalbersestraat. “Ik ben Nijmeegse maar woonde in Brabant en had nog nooit van de Kolping gehoord. Na mijn scheiding zei mijn moeder verschrikt: daar ga je toch niet wonen?! Ik zei dat ik in de krant niets had gelezen over rottigheid in deze wijk. Ik ben een paar keer gaan kijken en sprak met Loetje. Hij zei dat het hier hartstikke gezellig is en dat ik het moest doen.” En zo geschiedde. Op het moment knapt ze haar achtertuin op en verkocht twee grote bakken met planten. “Ik werk 36 uur als verpleegkundig consulent niertransplantaties en ben mantelzorger voor mijn vader en ex-man. Dan houd je weinig tijd over voor de tuin.” Ze zit vrijwel altijd in de ruime achtertuin. “Ik heb voor de renovatie in de klankbordgroep gezeten. Buurtbewoners weten me nu wel te vinden als iets niet goed is. Mensen moppe-ren graag, maar ik probeer altijd positief te blijven.”
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l in september 2014 had Stich-
ting Hart voor Hazenkamp 
(SHvH) met de toen verant-

woordelijke wethouder Bert Velthuis 
een eerste gesprek over het bewuste 
terrein. SHvH, een club speciaal in het 
leven geroepen voor 'de instandhouding, 
bewaking en verbetering van het leef- en 
woonklimaat van de wijk Hazenkamp'. 
     Aanleiding voor de oprichting waren 
de door projectontwikkelaar Stuworld 
in juni 2014 gepresenteerde bouwplan-
nen voor het terrein van de voormalige 
ROC-vestiging aan de Vossenlaan 44. "De 
bouwplannen zoals die nu voorliggen 

zullen het woon- en leefklimaat ernstig 
aantasten", zo vatte uw wijkblad toen al 
de kritiek van de stichting samen.  

Wassen neus
Dat was toen. Maar nu, zes jaar later, 
liggen er nog steeds plannen waar SHvH 
en buurt faliekant tegen zijn. Dat laatste 
blijkt uit reacties tijdens informatieavon-
den en circa tweehonderd schriftelijke 
reacties die de stichting na een huis-aan-
huis-peiling ontving.
     Naast allerlei inhoudelijke bezwaren 
(zie hieronder), hangt er nog iets anders 
boven de markt: SHvH en de buurt 

vinden namelijk dat burgerparticipatie 
in Nijmegen niets voorstelt. Schatten-
berg: "De gemeente neemt de reacties 
uit de wijk totaal niet serieus, weigert in 
te gaan op onze inhoudelijke kritiek en 
laat ons niet meepraten. En dat terwijl 
de gemeente burgerparticipatie hoog 
in het vaandel zegt te hebben. Maar dit 
college van B en W belijdt dat vooral met 
de mond. Burgerparticipatie in Nijmegen 
is een wassen neus." 

Bezwaren
De belangrijkste bezwaren van de buurt 
op een rij:

Het is oorlog tussen de buurtbewoners rond de Vossenlaan aan de ene 

en ontwikkelaar en gemeente aan de andere kant. Inzet van de strijd: 

de bouwplannen voor het terrein van de voormalige ROC-locatie aan 

de Vossenlaan. Na de twintig jaar slepende affaire rond de komst van 

een Albert Heijn, heeft de Hazenkamp er een nieuwe soap bij. 

Buurtbewoners staan lijnrecht tegen over gemeente en ontwikkelaar 
Al zes jaar grote onenigheid over bouwplannen Vossenlaan 44

A

De voormalige ROC-vestiging aan de Vossenlaan 44.
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•   de gebouwen mogen maximaal drie 

verdiepingen tellen;
•   de bouw is in in strijd met de molen-

biotoop; 
•   twee van de drie gebouwen  

(zie illustratie) passen qua bouw en stijl 
niet in de wijk;

•   het plan biedt geen ruimte voor door-
stroming van ouderen uit de wijk;

•   de wijk verwacht de nodige extra ver-
keersdrukte en parkeerproblemen en 

•   er is geen zicht op mogelijke negatieve 
milieueffecten.

En daarnaast vindt de stichting ontwik-
kelaar Stuworld een onbetrouwbare 
partner. 

Maar het college geeft geen krimp, 
blijkt uit een eind augustus aan de raad 
gestuurde brief. Daarin verzoeken bur-
gemeester en wethouders de raad groen 
licht te geven voor een bestemmingspro-
cedure. Doel daarvan: een wijziging van 
het huidige bestemmingsplan doorvoe-
ren, opdat ontwikkelaar en gemeente 
verder kunnen met de plannen.

Woningbouwopgave
Ook een laatste formele inspraakronde 
begin september in de gemeenteraad 
bood geen opening, noch hoop. Wethou-
der Vergunst toonde zich onverbiddelijk. 
"De projectontwikkelaar maakt het plan 
en heeft met de buurt gepraat. Er komen 
nu veel minder woningen dan aanvanke-
lijk bedacht, er komt een andere samen-
stelling van woningtypen en de bebou-
wing wordt lager. 
     De ontwikkelaar heeft de plannen flink 
aangepast op basis van de input van de 
buurt", zo laat de woordvoerder van de 
wethouder weten. "Daarnaast hebben 
wij als gemeente nu eenmaal aan een 
forse woningbouwopgave te voldoen. 
Als gemeente moeten we verschillende 
belangen tegen elkaar afwegen; dat 
betekent ook vaak dat bewoners niet 
voor honderd procent hun zin kunnen 
krijgen. We gaan nu aan de slag met het 

bestemmingsplan. Dan is er nog formele 
inspraak van omwonenden mogelijk."
     Overigens komt er nog wel een 
gesprek op het stadhuis tussen de SHvH, 
de wethouder en burgemeester Bruls. 
Daarbij zal het met name gaan over bur-
gerparticipatie in Nijmegen. 

Procederen
Aan de lobby, doorzettingsvermogen 
en strijdlust van de stichting heeft het 
niet gelegen. Maar het was uiteindelijk 
niet genoeg om 'de politiek' op andere 
gedachten te brengen.   
In hun hart weten Schattenberg en de 
stichting dat het een gelopen koers is, 
dat de vaststelling van de bestemmings-
planwijziging een hamerstuk is en de 
bouw van start kan. "Natuurlijk zou het 
het mooist zijn als Vergunst zou zeggen: 
maken jullie als buurt maar een plan, 
binnen de kaders en voorwaarden waar-
aan écht voldaan moet worden", aldus 
Schattenberg. "Maar tijdens ons laatste 
gesprek (9 september, RL) heeft 'ie zelfs 
geroepen: 'We hebben het terrein ver-
kocht aan een projectontwikkelaar, niet 
aan de buurt'. Als het college nergens 
meer op terugkomt, draait het uit op een 
slepende affaire en wordt het procede-
ren. Tot aan de Raad van State aan toe. 

En niemand die daar ook maar iets bij 
wint."  ❤       

Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll 

Buurtbewoners staan lijnrecht tegen over gemeente en ontwikkelaar 
Al zes jaar grote onenigheid over bouwplannen Vossenlaan 44

1206 Appartementen en Waalboog gebouw _ Vossenlaan te Nijmegen 29impressie

Overzicht van de drie appartementsgebouwen (ca. 150 woningen waarvan 41 zorgwoningen) 
die gepland staan voor Vossenlaan 44. Beeld: Wolfs Architecten.

Reactie Stuworld 

 "Wij hebben een afspraak met de 
gemeente en voegen met dit plan 
een stukje sociaal, maatschappe-
lijk en zorg toe aan de wijk", laat 
Bas van de Ven namens ontwikke-
laar Stuworld weten. "En jij hebt 
het wel steeds over 'de buurt', 
maar je bedoelt Ton Schatten-
berg. Wij doen heel veel projecten 
en ook al heel lang, maar ik heb 
nooit een onbeschofter persoon 
meegemaakt dan hij. Jammer 
dat één persoon de boel zo 
onterecht liep te traineren. En we 
zijn al aan veel eisen uit de buurt 
tegemoet gekomen: we bouwen 
minder en hebben overal een laag 
afgehaald. Maar op een gegeven 
moment kom je bij de vraag wat 
financieel nog haalbaar is. Er ligt 
nu een mooi plan."

Vossenlaan

Dasstraat
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Ingeborg Haazen: ‘Aansprakelijk heidsrecht saai? Welnee!’ 

r. drs. Ingeborg Haazen (54) 
is docent burgerlijk recht en 
assistant professor aan de 

Radboud Universiteit. Zij studeerde 
klassieke talen en rechten in Nijmegen 
en Oxford. Binnen het vakgebied van 
het burgerlijk recht heeft het aansprake-
lijkheidsrecht haar bijzondere aandacht. 
Ingeborg Haazen woont aan de Wil-
lemsweg.

Hoe ben je in dit vakgebied terechtge-
komen? 
“Eigenlijk puur toevallig. Zoals zoveel 
18-jarigen wist ik aan het eind van de 
middelbare school niet goed wat ik 
moest gaan doen. De klassieke oud-
heid – de mythologie en al die mooie 
verhalen – fascineerde me enorm en 
dus ben ik toen klassieke talen gaan 
studeren. Maar toen ik in het derde jaar 

zat, dacht ik: o God, ik ga leraar worden. 
Dan moet ik Grieks en Latijn gaan leren 
aan kinderen die van hun ouders op het 
gym moeten zitten. En dat wilde ik niet. 
     Klassieke talen heb ik wel afgemaakt, 
maar ben toen ook aan een rechtenstu-
die begonnen. Ik werd student-assistent 
bij de afdeling rechtsgeschiedenis – 
mooie combinatie met mijn studie klas-
sieke talen – en kreeg de gelegenheid 

Wetenschapper in de wijk

In het hart van Nijmegen 

staan drie toonaangevende 

instellingen die zich 

met onderzoek en 

onderwijs bezighouden: 

de Radboud Universiteit, 

het Radboudumc en de 

Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen. In Nijmegen-

Midden wonen heel wat 

wetenschappers die 

verbonden zijn aan een 

van deze instellingen. In 

deze rubriek komen zij 

uitgebreid aan het woord.

M

Ingeborg Haazen voor de rechtenfaculteit 
in het Grotiusgebouw.



13Hart van Nijmegen - oktober 2020          

Ingeborg Haazen: ‘Aansprakelijk heidsrecht saai? Welnee!’ 

om te promoveren op een onderzoek 
naar middeleeuws canoniek recht. Ik ben 
er uiteindelijk niet op gepromoveerd: 
het onderwerp bleek te omvangrijk en 
eigenlijk vond ik het ook niet zo leuk. 
     Daarna ben ik op de Vrije Universiteit 
les gaan geven in burgerlijk recht en 
burgerlijk procesrecht. Dat lesgeven 
bleek me heel goed af te gaan. Ik vond 
het superleuk en ook het moderne recht 
vond ik geweldig. Na drie jaar keerde ik 
terug naar Nijmegen, want daar lag toch 
mijn hart, en daar ben ik burgerlijk recht 
gaan geven.”

Wat heeft jouw speciale interesse in je 
vakgebied? 
“Aansprakelijkheidsrecht: toen ik daar-
mee in aanraking kwam, werd ik daar 
echt door gegrepen. Lijkt misschien heel 
saai, maar is heel fascinerend en boei-
end. Echt: als ik erover begin te praten 
dan pak ik iedereen in! Daarnaast is mijn 
grote liefde ook het contractenrecht. 
Dat bestrijkt alles wat te maken heeft 
met contracten. Overeenkomsten tussen 
bedrijven en particulieren, bedrijven 
onderling, maar ook bijvoorbeeld een 
medische behandelingsovereenkomst 
tussen arts en patiënt. En alles wat 
daarin mis kan gaan en dan heb je het 
weer over aansprakelijkheid. 
     Ik mag zelf niet procederen – daar 
moet je advocaat voor zijn – maar ik help 
wel advocaten. Met het redigeren van de 
dagvaarding bijvoorbeeld of met het be-
denken van opties waar ze zelf mogelijk 
niet aan gedacht hebben. Soms help ik 
hier ook studenten die kleine dingetjes 
hebben en daar kan ik heel veel bevre-
diging uithalen. Ik merk bij mezelf dat ik 
graag wil winnen: misschien is er toch 
een advocaat aan mij verloren gegaan…”

Wat zou je nog graag willen bereiken  
in jouw vakgebied?  
“Ik zit heel goed waar ik nu zit. Ik ben 
echt gemaakt voor de wetenschap en 
het onderwijs. Wat ik ook nog wel heel 

leuk zou vinden is om ooit een keer 
rechter te worden. Was ik ook al mee 
bezig, maar die ambitie heb ik door de 
coronatijd nu even geparkeerd. Tegelij-
kertijd: door de coronacrisis ben ik ook 
weer gaan beseffen hoe graag ik op de 
faculteit werk.”

Hoe ben je in deze wijk terechtgekomen 
en hoe bevalt het je hier? 
“Ik wilde in 2005 een huis kopen en mijn 

oog viel op een huis in het Willemskwar-
tier. Ik dacht gelijk: dat is perfect! Alles is 
dichtbij: ik kan naar de universiteit lopen 
als ik wil, er zijn scholen en winkels in de 
buurt. Ik ben hier echt heel erg happy. 
Zo’n fijne wijk!” ❤

Tekst en foto’s: Ronald Spaak 
(ronald@hartvannijmegen.nu)

Q-koorts
In 2007 en 2008 werd Noord-Brabant getroffen door een grote uitbraak van 
Q-koorts. De ziekte werd verspreid door besmette geiten en heeft uitein-
delijk geleid tot vierduizend geregistreerde ziektegevallen. In 2018 werd 
het aantal dodelijke slachtoffers van de ziekte bijgesteld tot 95 en heel veel 
mensen kampen nog steeds met de ernstige gevolgen van de ziekte. 
     “In 2011 werd mij gevraagd een stuk te schrijven over de Q-koorts voor 
het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Ik heb in dat artikel een 
voorzet gegeven over de vraag in hoeverre de overheid dan wel de geiten-
houders aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld. Op het moment 
dat mijn artikel verscheen, was er een aantal advocaten bezig om namens 
patiënten een grote collectieve actie op te starten. Rechtsbijstandsverzeke-
raars voelden er echter niets voor om voor die procedure te betalen. Eén van 
die advocaten kwam toen met mijn artikel het kantoor binnen wapperen 
en zei:  ‘Kijk, een wetenschapper van de Radboud Universiteit zegt dat het 
wél kan!’ En door mijn artikel zijn de rechtsbijstandsverzekeraars overstag 
gegaan. Daar ben ik heel trots op!”
     De rechtszaak namens patiënten tegen de overheid loopt overigens nog 
in hoger beroep. Ingeborg Haazen is tot op de dag van vandaag lid van de 
Adviescommissie Stichting Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts.
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Coronakunstwerk brengt mensen 
bij elkaar

 
 

oen de coronamaatregelen vanaf 
begin juni wat soepeler werden, 
maakte Dianne Frederiks van 

OuderKindCentrum (OKC) Het Kleurrijk 
meteen van die gelegenheid gebruik. 
Buurtbewoners, jong en oud, hadden 
elkaar in de voorgaande weken nauwe-
lijks kunnen ontmoeten en er was een 
enorme behoefte om weer bij te praten. 
Door een kunstproject te organiseren, 
zorgde ze ervoor dat mensen met elkaar 

in contact kwamen en hun verhalen 
kwijt konden.

Op de stoep
Dianne had ouders van het OKC ge-
vraagd stoelen en tafels op de stoep 

bij hun huis te zetten en buurtgeno-
ten op te trommelen aan te schuiven 
en mee te doen. Ze zette een route 
uit langs de verschillende plekken en 
op woensdag 15 juli trok ze met de 
kunstenaar Diederik Grootjans en alle 
benodigdheden van de ene naar de 
andere plek.

Paneeltjes 
Diederik Grootjans ontwerp is ver-
deeld in 110 paneeltjes van tien bij 
tien centimeter. Elke deelnemer kreeg 
zo’n paneeltje en een voorbeeldje in 
kleur. Met verf en kwast brachten ze 
het ontwerp over op de paneeltjes, 
ondertussen gezellig bijkletsend. 
Sommige paneeltjes waren effen van 
kleur, andere ingewikkelder. Iedereen 
die een kwast kon vasthouden, kon 
dus meedoen. Geen van de deelne-
mers had echter enig idee hoe het 
totaal eruit zou zien. Dat is pas op 10 
september onthuld. 
     Wie het kunstwerk met eigen ogen 
wil bekijken kan terecht in wijkcen-
trum ’t Hert aan de Thijmstraat. Het 
kunstwerk staat in de binnentuin en is 

vanaf de gang te bewonderen. ❤

Tekst: Eef van Hout 
(eef@hartvannijmegen.nu)
Foto’s Willem Melsen

T
Burgemeester Hubert 
Bruls en kunstenaar 
Diederik Grootjans 
geven elkaar een 
'coronatikkie'. 

Donderdag 10 september 
onthulde Burgemeester Bruls  
een kunstwerk bij wijkcen-
trum ’t Hert dat als corona-
project door bewoners van 
het Willemskwartier gemaakt 
is naar een ontwerp van 
 Diederik Grootjans.
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mdat Nijmegen aantrekkelijk is 
om in te wonen en te werken, 
groeit de stad hard. De eerder dit 

jaar opgeleverde Omgevingsvisie, "een 
samenhangende kijk op de toekomst 
van de stad" biedt een doorkijk naar 
hoe Nijmegen in 2040 vormgegeven zal 
zijn. In de visie staat hoe Nijmegen er nu 
als stad voor staat en "welke uitgangs-
punten gelden voor het gebruik van de 
ruimte in de stad tot 2040". Daarbij zijn er 
grosso modo vier belangrijke opgaven: 
Nijmegen wil namelijk een economisch 
veerkrachtige stad zijn, sociaal en gezond, 
aantrekkelijk en duurzaam.    
     “In de Omgevingsvisie staat dat we 
10.000 woningen willen toevoegen in de 
bestaande stad”, stelt de gemeente op 
haar website. “Daar is natuurlijk ruimte 

voor nodig. Die zoeken we binnen onze 
gemeentegrenzen. Eén van de plekken 
waar we naar kijken is de Kanaalzone-
Zuid.” En daaraan grenst ook de Winkel-
steeg, nog net behorend tot het versprei-
dingsgebied van Hart van Nijmegen. 

Versnelde woningbouw 
Voor zowel de Kanaalzone-Zuid als de 
Winkelsteeg zijn nu plannen in de maak. 
En op twee plekken wil de gemeente 
versneld woningen gaan bouwen:
- het terrein achter het Regionaal Werk-
bedrijf, het voormalige Compaq-terrein 
aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21 (‘het 
NDW21-terrein’), waar het om tijdelijke 
woningen voor maximaal vijftien jaar zou 
gaan en
- bij station Goffert. Hier gaat het om 

permanente woningen en werkplekken. 
Om extra ruimte maken voor bebouwing 
denkt de gemeente ook aan het samen-
voegen van de nu gesplitste wegen van 
de Graafseweg bij het station.   

In gesprek 
Met de directe omgeving van het station 
Goffert en het NDW21-terrein gaat de 
gemeente nog verder in gesprek over de 
woningbouwplannen. Ook voor onder-
nemers en bedrijven in Winkelsteeg komt 
nog een een aparte bijeenkomst. Daarna 
is het woord aan de politiek. ❤

Tekst: Roeland Loosen 
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Beeld: gemeente Nijmegen

Nijmegen werkt aan 

een toekomstplan voor 

 Kanaalzone-Zuid en Win-

kelsteeg. Dat is grofweg 

het gebied aan weerszij-

den van het Maas-Waal-

kanaal, ten zuiden van de 

Neerbosscheweg. Het idee 

is dat er woningen worden 

gebouwd (met name in de 

Winkelsteeg) en er een mix 

komt van werken, wonen 

en voorzieningen. Ook 

moet het kanaal veel meer 

worden benut en beleefd 

dan nu en moeten er be-

tere (groene) verbindingen 

komen met de omliggende 

wijken.

O

Toekomstplannen Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg

Mix van wonen, werken en  
voorzieningen in de maak
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‘Er zijn zóveel materialen die je kunt  gebruiken en combineren 
Ik blijf nieuwe technieken leren’

Kunstenaar in de wijk
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elf dingen maken en altijd bezig 
zijn met je handen. Dat heeft ze 
van haar moeder, die veel naaide 

en breidde voor haar gezin. Maar het 
nuttige en traditionele handwerk van 
vroeger liet Dorien van Voorden al snel 
achter zich.  Ze leerde het quilten en 
andere technieken en verlegt sindsdien 
voortdurend haar grenzen in de toepas-
sing van textiel en kleur.  Dat is terug te 
zien in haar veelzijdige kunstwerken, 
waarnaar je blíjft kijken.

Vonk 
Dorien: “Toen de kinderen klein waren, 
naaide ik hun kleren. Ook maakte ik 
antroposofische poppen, maar mijn 
creativiteit kon ik daarin niet echt kwijt.  
Pas toen ik 22 jaar geleden een cursus 
quilten volgde, sloeg de vonk over. Ik 
ontdekte wat je kunt doen met stoffen, 
kleuren en patronen. De quilt-techniek 
(lapjes stof in drie laagjes aan elkaar 
naaien) is in de basis traditioneel. Ik gaf 
daar mijn eigen draai aan en experi-
menteerde volop. De stoffen ging ik zelf 
verven.” 

Vilten 
Daarna leerde ze vilten. Dorien: “Dat is 
een fantastische techniek die veel moge-
lijkheden biedt. Je begint met losse wol, 
water en zeep, en gaat wrijven en rollen. 
Zo ontstaat het materiaal. Het vilt droogt 
op in de vorm waarin je het ‘boetseert’.  
Ik heb schalen gemaakt, sieraden, wind-
lichten. Dat doe ik nu minder, af en toe 
nog voor een kunstmarkt.”

Inspiratie 
Ze laat zich inspireren door alles wat ze 
buiten tegenkomt: “ Overal zie ik patro-
nen en kleuren: in de natuur, maar ook in 
een rij paaltjes in een straat.” Ze is lid van 
textielgroep Steek Plus waarin ze ideeën 
uitwisselt met andere leden en heeft een 
‘textiel-vriendin’ met wie ze veel samen-
werkt.  
     Dorien: “Er zijn zóveel materialen die 
je kunt gebruiken en combineren. Ik blijf 
nieuwe technieken leren, uit een boek 
of met een cursus, en probeer ze uit. Ik 
maak nu bijvoorbeeld boekjes van stof 
met op elke bladzijde een ander werkje 
waarbij ik teksten schrijf met garen. Heel 
leuk om te doen.” Ze maakt af en toe din-
gen in opdracht, zoals een herinnerings-
doek ter gelegenheid van een jubileum, 
trouwen of overlijden.

Bomenlaan 
Een van haar laatste projecten is een 
schilderij van een bomenlaan van 
superkleine snippertjes stof, met de 
naaimachine vast geborduurd (zie foto). 
Dorien: “De techniek heb ik uit een boek, 
Confetti Naturescapes van Noriko Endo. 
Mijn man en ik reden een tijd geleden 
door dit prachtige laantje, ik heb wat 
foto’s gemaakt. En nu hangt het aan de 
muur.” ❤

Tekst: Jacqueline van der Jagt
(jacqueline@hartvannijmegen.nu)
Foto's: Vincent Moll

In het stadsdeel Nijmegen-Midden wonen en werken kunstenaars 
van divers pluimage. In de serie ‘Kunstenaar in de wijk’ zoekt Hart 
van Nijmegen ze op en vraagt ze wat hun bezighoudt. Deze keer 
aandacht voor textielkunstenares Dorien van Voorden.

‘Er zijn zóveel materialen die je kunt  gebruiken en combineren 
Ik blijf nieuwe technieken leren’

Z

Meer weten? 
Voor wie meer wil zien van Doriens 
werk (of kopen): bezoek haar site 
www.dorienvanvoorden.nl of haar 
instagrampagina.  
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Coronatijd? Bedrijvencentrum  Groenestraat zoekt oplossingen
Relatiemanager Ruud van Domburg zoekt  ‘naar de mogelijkheden die de beperkingen je bieden’

uud van Domburg is de nieuwe re-
latiemanager van het BCG. Hij kent 
het bedrijf alleen nog maar in ‘co-

ronastand’: “Ik ben op 15 maart aan deze 
baan begonnen en dat was precies de 
dag dat de lockdown werd afgekondigd. 
Iedereen bleef vanaf die dag thuis om daar 
te werken en ik ging ’s ochtends vroeg juist 
hiernaartoe voor mijn eerste werkdag. Die 
timing zat niet bepaald mee!”

Nieuw leven
Hij vervolgt: “Ze hebben mij gevraagd het 
Bedrijvencentrum Groenestraat weer wat 
nieuw leven in te blazen. Het BCG was 

een beetje in een curve naar beneden te-
rechtgekomen. Die lockdown was dus wel 
een extra hobbel die ik hier tegenkwam. 
Anderzijds gaf het mij ook de gelegenheid 
om eerst eens door het gebouw te lopen 
zonder door iedereen te worden aange-
sproken. Zo kon ik me in alle rust een beeld 
vormen: wat ontmoet ik hier allemaal, 
welke dingen moeten worden opgepakt, 
waar moet ik prioriteit aan geven?”
     Het Bedrijvencentrum Groenestraat ging 
van start begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw. Ook toen waren het economisch 
moeilijke tijden. “De gemeente Nijmegen 
wilde met het BCG mensen die hun baan 

waren kwijtgeraakt een steuntje in de rug 
geven als ze als zelfstandige verder wilden 
gaan. BCG is nog steeds een stichting 
waardoor we doorgaans goedkoper 
bedrijfsruimte en faciliteiten aan kunnen 
aanbieden dan commerciële bedrijvencen-
tra”, zegt Van Domburg.

‘Coworking spaces’
BCG is in de voormalige Smit-fabriek in 
die jaren uitgegroeid van veertig units 
tot nu 110 verhuureenheden van 15 tot 
60 vierkante meter. Van Domburg: “Zo’n 
80 procent is op dit moment verhuurd 
aan een heel divers palet aan bedrijven.” 

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn ook aan het 

Bedrijvencentrum Groenestraat (BCG) niet voorbijgegaan. 

Sommige bedrijven in het karakteristieke verzamelgebouw 

hebben het moeilijk. Tegelijkertijd ziet BCG kansen om 

kleine bedrijven beter van dienst te zijn. Juist nu.

R

Ruud van Domburg voor het Bedrijvencentrum Groenestraat. Foto: Ronald Spaak
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Coronatijd? Bedrijvencentrum  Groenestraat zoekt oplossingen
Relatiemanager Ruud van Domburg zoekt  ‘naar de mogelijkheden die de beperkingen je bieden’

Naast de bedrijvenunits zijn er in het BCG 
vergaderzalen, flexwerkplekken, een 
bedrijfsrestaurant en – sinds kort – ‘cowor-
king spaces’. 
     “En juist met die coworking spaces 
denken we in deze coronatijd een heel 
aantrekkelijk alternatief te kunnen bieden 
voor het thuiswerken. Je zult maar met vier 
kinderen thuis zitten te werken, je vrouw 
heeft net de computer nodig en je raakt 
helemaal in de stress: dan kun je hier in 
de coworking space aanschuiven en heb 
je alle faciliteiten bij de hand om rustig te 
kunnen werken. Er is wifi, een bureau en 
koffie en thee.”
     Het gebruik van de coworking space is 
voorlopig geheel gratis. “Je moet je alleen 
even aanmelden op de site”, zegt Van 
Domburg. “En we merken dat het aanslaat. 
Opvallend genoeg zijn er ook steeds meer 
mensen uit de wijk die er gebruik van ma-
ken. En met de nieuwe Albert Heijn aan de 
overkant kun je ook makkelijk tussendoor 
even de boodschappen doen”, voegt hij er 
lachend aan toe.

Sparren
Niet alleen facilitair, maar ook in sociaal 
opzicht kan BCG volgens Van Domburg 
een belangrijke rol spelen. “Je zit daar maar 

in je eentje thuis te werken: dan heb je ook 
de behoefte om andere mensen tegen te 
komen. Mensen die met dezelfde proble-
men en vragen zitten. Die kom je hier dus 
vanzelf tegen. Daar kun je mee sparren.”
     Naast de coworking space voor geza-
menlijk gebruik, heeft BCG ook een aantal 
coronaproof werkplekken gecreëerd waar 
mensen in alle rust kunnen werken. “Ik 
had wat ruimtes leegstaan en die bieden 
we nu aan als coronaproof werkplek. Er 
staat een tafel en een stoel en verder niks. 
Maar je kunt dan wel geconcentreerd en 
ongestoord werken zonder dat de telefoon 

steeds gaat of de buurvrouw voor de deur 
staat. Die ruimtes bieden we aan voor  
€ 7,50 per dagdeel van vier uur.”
     Creativiteit en vindingrijkheid zijn de 
sleutelwoorden voor BCG in deze corona-
tijden. Of, zoals Ruud van Domburg het 
zegt: “Je moet constant op zoek zijn naar 
de mogelijkheden die de beperkingen je 
bieden.” ❤

Tekst: Ronald Spaak 
(ronald@hartvannijmegen.nu)
Foto’s:  Broer van den Boom,

Net gestart in het BCG
Tijdvooreennnieuwe.nl en Places.nl zijn twee voorbeelden van bedrij-
ven die kort geleden – toen de coronacrisis al economisch voelbaar 
was – van start zijn gegaan in het BCG. Tijdvooreennieuwe.nl is een 
webwinkel die sokken en ondergoed verkoopt via een abonnement. 
Achterliggende gedachte: de aanschaf van deze toch essentiële 
kleding schiet er nog weleens bij in. Bij Tijdvooreennieuwe.nl geef 
je gewoon je maat en voorkeuren op (merk, kleur etc.) en sluit je 
een abonnement af. Dat kan per maand, per twee maanden of per 
kwartaal. Places.nl is recent verhuisd van de Oranjesingel naar de 
Groenestraat. Het bedrijf is in 2012 opgericht als onderdeel van Tele-
foonboek.nl en richt zich vooral op de zakelijke markt. Places.nl zorgt 
ervoor dat bedrijven beter en gemakkelijker vindbaar zijn op het 
internet. Daarnaast biedt het bedrijf een 24-uurs telefoonservice aan. 
Meer dan honderd medewerkers bemannen daarvoor in wisselende 
samenstelling het callcenter op de bovenste verdieping van het BCG.

Tijdvooreennieuwe.nl verkoopt sokken en 
 ondergoed via een abonnement

Aanschuiven in de coworking space is voorlopig geheel gratis.
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Kindercollege ambulance 
‘Tatuuu, tatuuu!’: we kijken allemaal even 
om als we een ambulance horen. Wil je wel 
eens weten hoe het is om in een ziekenau-
to te werken? Een echte ambulancemede-
werker komt hier op dinsdag 20 oktober al-
les over vertellen. Het kindercollege duurt 
van 16.00 tot 17.00 uur en is geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar. Meedoen is gratis, 
maar meld je van tevoren wel even aan via 
muntweg@obgz.nl. Leuk als je komt: een 
leuk uitje voor in de herfstvakantie!  

Cursus Klik & Tik  
Wil je graag informatie op internet kun-
nen opzoeken? Of foto’s versturen naar je 
(klein)kinderen? Op woensdag 4 novem-
ber start een gratis Klik & Tik-cursus. Je leert 

De bieb is allang veel meer dan de plek waar je boeken kunt lenen. Bij de 

bibliotheek aan de Muntweg kun je bijvoorbeeld terecht voor lezingen, 

cursussen en demonstraties. Een overzicht van het najaarsprogramma.

Najaarsprogramma Bibliotheek Muntweg  biedt voor elk wat wils

Cursus Klik & Tik .

Jong en oud kunnen in de bieb terecht voor een cursus, een college of gewoon voor gezelligheid
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in een kleine groep en onder geduldige 
begeleiding met de computer werken.  
     In de bieb kun je je eerste stappen in 
de digitale wereld zetten. Tijdens de gratis 
Klik & Tik-cursus helpen begeleiders je in 
kleine groepjes op weg. Je leert de basis 
die je nodig hebt om met een computer 
te kunnen omgaan. Bijvoorbeeld hoe een 
toetsenbord en muis werken. Ook ga je 
het internet op. Je hoeft geen lid te zijn van 
de bibliotheek om de cursus te kunnen 
volgen.  
     De Klik & Tik-cursus bestaat gemiddeld 
uit tien lessen. De cursus vindt vanaf 4 no-
vember iedere woensdag plaats van 11.00 
tot 13.00 uur. Wil je meedoen? Ga naar 
de bibliotheek en geef je op. Je kunt je 
ook (laten) aanmelden via www.obgz.nl/
digitaalvaardig. Of vraag in de bibliotheek 
naar de brochure Digitaal op weg.  

Opening Taalcafé  
Wil je graag beter Nederlands leren? Vanaf 
27 oktober kun je elke dinsdag van 14.00 
tot 16.00 uur terecht in het Taalcafé.  
     Het gratis Taalcafé is er voor iedereen 

die de Nederlandse taal (beter) wil leren. 
Er zijn vrijwilligers aanwezig om te helpen 
met oefenen. Je leert steeds weer nieuwe 
Nederlandse woorden en doet samen 
taalspelletjes. Het zijn gezellige ontmoetin-
gen, met elke keer een ander onderwerp 
om over te praten. Je leert mensen kennen 
die ook graag de Nederlandse taal willen 
leren. Iedereen is van harte welkom, ook 
als je de Nederlandse taal nog helemaal 
niet spreekt. Je oefent de taal op je eigen 
niveau. Aanmelden is niet nodig.  
     De feestelijke opening van het Taalcafé 
in de bieb aan de Muntweg vindt plaats 
op dinsdag 27 oktober. Houd de website 
van de bibliotheek in de gaten voor meer 
details over het programma. 

Programmaoverzicht  
Meer informatie over het najaarsprogram-
ma van de Bibliotheek Gelderland Zuid is 
te vinden in de nieuwe inspiratiebrochure 
voor volwassenen BiebZINnig of het nieu-
we BIEBblad voor de jeugd. Deze zijn gratis 
verkrijgbaar in alle bibliotheekvestigingen. 
Kijk voor een overzicht van alle activiteiten 

en de kaartverkoop op  
www.obgz.nl/agenda. ❤

Tekst: Susan Bink 
(susan@hartvannijmegen.nu) 
Foto’s: Marcel Krijgsman, 
Bibliotheek Muntweg

Najaarsprogramma Bibliotheek Muntweg  biedt voor elk wat wils

De Bibliotheek Muntweg is geves-
tigd aan de Muntweg 207. De bieb 
is, behalve op zondag, alle dagen 
geopend van 14.00 tot 18.00 uur 
(zaterdag tot 16.00 uur). Op woens-
dag en zaterdag gaat de bieb al om 
11.00 uur open.

Vrijwilligers gezocht! 
Lijkt het je leuk om mensen weg-
wijs te maken op de computer? 
Bibliotheek Muntweg zoekt nog 
vrijwilligers voor de Klik & Tik-cur-
sus. Bij interesse graag een mailtje 
naar Gemma Cornelissen: 
gcornelissen@obgz.nl.

Elke dinsdag kun je terecht in het Taalcafé.

Jong en oud kunnen in de bieb terecht voor een cursus, een college of gewoon voor gezelligheid
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Koningin Wilhelmina blij verrast  door ‘complot’ in Willemskwartier 

De ochtend van donderdag 27 oktober 1927 was kil en grijs, maar toen 

de koninklijke trein uit Den Haag om 11.12 uur op het Nijmeegse station 

arriveerde, werden koningin Wilhelmina en haar prins-gemaal Hendrik 

van Mecklenburg-Schwerin door burgemeester Van Schaeck Mathon en 

commissaris der koningin Mr. Baron Van Heemstra warm ontvangen.  

Het Verleden in Verhalen

Ereboog op de Willemsweg tegenover de Groenestraatkerk.

e stadsbevolking had zich inten-
sief op de feestelijkheden rond de 
opening van het Maas-Waalkanaal 

voorbereid. Er waren wel honderdvijftig 
karren met geurend dennengroen voor 
versiering aangevoerd, terwijl vijftienhon-
derd arbeiders, waaronder werklozen die 
eerder aan het kanaal hadden gegraven, 
zich hadden ingezet om bossen in de 
omgeving te strippen. Ook waren er 
dertig buurtcomités opgericht, waaronder 
de ’Feestcommissie voor versieringen van 

het Willemskwartier’ onder leiding van 
Evergradus Budel, hoofdopzichter van 
Woningvereniging Nijmegen.

Defilé
Als de officiële handeling voor het openen 
van het Maas-Waalkanaal bij de Weurtse 
sluis door koningin Wilhelmina heeft 
plaatsgevonden, rijdt de met vier paarden 
bespannen koninklijke landauer richting 
stadcentrum voor een ontvangst in het 
stadhuis, waarna een defilé volgt door de 

stadsbevolking. Een uur lang trekken hon-
derd verenigingen met vlaggen en vaan-
dels langs het stadhuis om hare majesteit 
te begroeten. Daarna rijdt de koninklijke 
stoet via de binnenstad naar de Bijleveld-
singel, waar zo’n vijfduizend schoolkin-
deren met oranje sjerpen en nationale 
vlaggetjes de koningin lof toezingen. 

Willemskwartier 
Via de St. Annastraat en Groenestraat trekt 
de stoet verder naar het Willemskwartier, 

D
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Koningin Wilhelmina blij verrast  door ‘complot’ in Willemskwartier 

dat met vijf erebogen is versierd. Het 
strakke protocol laat geen onderbreking 
van de rit meer toe, maar dit is tegen het 
zere been van Budel, die een list bedenkt 
om tóch een pauze van de koninklijke 
rijtoer mogelijk te maken. Op het pleintje 
van de Willemsweg wordt een muziektent 
opgericht, waarin Harmonie Excelsior 
plaatsneemt. Budel vraagt timmerman 
Jaspers op het balkon van de toren van 
de Groenestraatkerk plaats te nemen en 
een vlagteken te geven, zodra de konink-
lijke stoet het pleintje van de Willemsweg 
nadert, waarna de 
harmonie het Wilhel-
mus zal inzetten. 
     Budels opzet 
slaagt en tot vreugde 
van de omstanders 
komt het rijtuig bij 
het pleintje van de 
Willemsweg tot stil-
stand. Na het spelen 
van het volkslied 
biedt buurtbewoon-
stertje Annie Helle-
kamp Hare Majesteit 
een fraai boeket 
bloemen aan. Wilhel-
mina, vertederd door 
de bloemenhulde 
van het kind, is on-
der de indruk van dit 
gebaar. Wethouder 
Busser, die evenals 
als Budel in het Willemskwartier woont en 
ook aanwezig is bij het feest, is hiervan ook 
onder de indruk, zodat hij na afloop van 
de feestelijkheden namens ’De commissie 
voor versieringen van het Willemskwartier’ 
een brief schrijft aan het bestuur van de 
woningvereniging, waarin hij de ontmoe-
ting van Budel met Hare Majesteit prijst en 
tevens een extra bijdrage vraagt voor een 
feestje voor de vrijwilligers. 

“Weledele Heeren,
Het zal ook de aandacht getrokken heb-
ben van Uw Bestuur, dat H. Majesteit de 

Koningin zich in ons kwartier heeft willen 
ophouden. Het was een prachtmoment 
toen het Koninklijk rijtuig voor (Uwe!!!) 
muziektent stilhield, bloemen in ontvangst 
nam van een werkmansdochterje en 
deze hartelijk dankte en de hand toestak. 
Hoe hare Majesteit daarna de Commissie 
uit ons kwartier liet ontbieden en Haren 
oprechten en welgemeenden dank bracht 
voor al het moois, Haar ter eer, tot stand 
gebracht. Hier trof het bijzonder, dat onzen 
Budel, de hoofdpersoon was en bleef, 
waarmede de Koningin een handdruk 

wisselde en zich geruimen tijd onderhield. 
Budel maakte zoo een buiging dat hij juist 
met het gelaat naar den grond op de foto 
staat. Hij was in zijn nopjes: het kwam hem 
toe. 
     Dat bij ons alles zoo een schitterend 
verloop heeft gehad, danken wij voor een 
overgroot deel aan de waarlijk loyale wijze, 
waarop Uw Bestuur ons initiatief heeft 
willen steunen. Wij brengen U daarvoor 
onzen hartelijken dank, met de mededee-
ling, dat in ons kwartier geen wanklank is 
vernomen. Zondagavond hebben wij met 
onze muziek Excelsior voorop, nog gevierd 

het feit dat ons kwartier een eerste prijs 
behaald had in klasse B f 50,-
Budel had op de muziektent laten 
aanbrengen “Eereprijs!!!”. Met fakkels en  
lampions togen wij op stap en brachten 
serenades, terwijl groote massa’s men-
schen ons volgden. 
     Tot besluit willen wij nu, Donderdag 
aanstaande, in de St. Jansschool een 
bescheiden tractatie aanbieden aan ca 
zestig medewerkers (sters) die gesloofd en 
gezwoegd hebben, om het verkregene tot 
stand te brengen. En…nu komt het! We 

hebben aardig wat 
bijeen gebracht. Een 
gehouden collectie 
bracht op f 211,- een 
gift van f 50,- en een 
van f 25,-.
     Nu wij echter de 
rekening opmaken: 
linnen voor vijf 
eerebogen a f 0,35 
per Oranjelint en 
doek, touw voor 
guirlandes, bloemen 
en planten, om de 
grootste posten 
maar te noemen, 
staan wij voor een 
deficit van een 
grootte f 100,- met 
inbegrip van een 
bescheiden feestje 

voor de werkers. Waar 
U zelf mede wilde werken een e.v.t. tekort 
te dekken, verzoeken wij U beleefd, te wil-
len bepalen het bedrag voor ons disponi-
bel te stellen.” 
     Bij voorbaat hartelijk dank
Hoogachtend, Namens onze Commissie: 
G.M. Busser       
P.S. Vriend Budel leeft 10 jaar langer!’ ❤

Tekst: Henny Fransen 
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Oud Archief Woning Vereniging 
Nijmegen 

Het koninklijk rijtuig bij het pleintje van de Willemsweg.
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lechts eens per twee jaar dingen 
genomineerden mee naar de Gou-
den Piramide. Het gaat bij deze 

rijksprijs om ‘inspirerend opdrachtgever-
schap’ op het terrein van architectuur, 
landschapsontwikkeling of stedenbouw-
kunde. Op 7 oktober komt de negenkop-
pige jury per bus naar de Veldstraat 4 
waar ze zich twee uur lang zullen laten 
voorlichten door de partijen die hebben 
samengewerkt om CPO De Getijden te 
realiseren. Hoe dat afloopt wordt pas 
duidelijk op donderdag 21 januari 2021, 

wanneer alle genomineerden afreizen 
naar Amsterdam om te horen wie er 
gewonnen heeft en € 75.000 kan incas-
seren. 
     Zo’n nominatie komt niet aangewaaid 
en vergt best wat voorbereiding. Een 
goed moment voor Hart van Nijmegen 
om eens van de bewoners zélf te horen 
hoe ze dit mooie woonproject – bou-
wen in eigen beheer, want dat doet een 
CPO – tot stand hebben gebracht. Peter 
Helmink, Det Beverloo en Klaas Wouda 
vertellen waarom ze vinden dat ze in 

aanmerking komen voor de Gouden Pi-
ramide en wat ze gaan doen om de jury 
op 7 oktober te overtuigen.

Voorbereiding
“We werden voor deze prijs getipt”, zegt 
Peter Helmink, een van de initiatief-
nemers van De Getijden. “We hebben 
vervolgens uitgezocht waaraan je moet 
voldoen om voor deze prijs in aanmer-
king te komen en hebben ons ingeschre-
ven. Het gaat bij deze prijs om inspire-
rend opdrachtgeverschap en wij wilden 

Het is prachtig wonen aan de Veldstraat 4. Het schoolgebouw uit 1927 is 

omgebouwd tot fraaie appartementen en aan de voor- en achterkant is 

nieuwbouw verrezen. Al dit moois is te danken aan zes jaar samenwerken 

tussen de 27 deelnemers van CPO De Getijden en diverse professionals. 

Nu zijn ze genomineerd voor de Gouden Piramide.

Bewoners Veldstraat 4 dingen mee naar  prestigieuze Gouden Piramide
CPO De Getijden genomineerd voor rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

S
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Det Beverloo bewoont het voormalige gymnastieklokaal.

Peter Helmink in zijn fraai ingericht appartement.

 De binnentuin met borders en terras van Stabilizer (zuivert regenwater).

Het voormalige handenarbeidlokaal is de woonplek van Klaas Wouda.
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laten zien dat in ons geval alle partijen 
heel goed hebben samengewerkt om de 
oorspronkelijke plannen te realiseren en 
daarbij binnen het budget te blijven.” 
     Op 7 oktober komt de jury op bezoek. 
Dat is niet zomaar een gezellig samen-
zijn: de jury zal de deelnemers aan 
CPO De Getijden twee uur lang aan de 
tand voelen over hoe inspirerend hun 
opdrachtgeverschap nu eigenlijk is ge-
weest. Een echte presentatie mag maar 
tien minuten duren, voor de rest van 
de tijd zal de jury rondlopen en vragen 
stellen. “We hebben besloten om de 
tien partijen die ook aan de inschrijving 
hebben meegewerkt een presentatie 
van één minuut voor te laten bereiden”, 
zegt Peter. “Da’s natuurlijk niks, maar 
we willen laten zien dat we ook bij zo’n 
korte presentatie heel goed kunnen 
samenwerken.” 

3-0 achterstand
‘Samenwerken’ is echt het codewoord 
bij CPO De Getijden en dat willen ze 
benadrukken tijdens het jurybezoek. 
“Je begint als CPO met 3-0 achterstand”, 
zegt Peter. “Onze CPO bestond uit 27 on-
ervaren burgers die een woonideaal wil-
den realiseren. We zaten toen middenin 
de kredietcrisis (2012) en  moesten geld 
investeren dat we niet van banken kon-
den lenen, want die financieren geen 
CPO’s. We liepen dus veel grotere finan-
ciële risico’s dan projectontwikkelaars 
die over eigen budgetten beschikken. 
Maar met vallen en opstaan en vooral 
samenwerking, doorzettingsvermogen 
en vertrouwen is het ons gelukt om in 
zes jaar tijd alle obstakels uit de weg 
te ruimen. Dat vinden wij ‘inspirerend 
opdrachtgeverschap’ en daarvan gaan 
we de jury overtuigen.”

Bedenken en doen
Klaas Wouda vult aan: “We vergaderden 
maandelijks, en daarnaast waren er 
werkgroepen waaraan je kon deelne-
men. Alles trouwens vrijwillig, er was (en 

is) geen verplichting om daaraan deel 
te nemen. Maar als je kiest voor het in 
eigen beheer bouwen van duurzame en 
levensloopbestendige woningen, dan 
kun je moeilijk op je handen blijven zit-
ten.” Voor Det Beverloo geldt hetzelfde. 
“Ook mijn man en ik vonden het concept 
van CPO De Getijden heel aantrekkelijk. 
Inderdaad duurzaam en levensloopbe-
stendig, maar ook sociaal en met respect 
voor de privacy. Daar wilden we ons voor 
inzetten en ja, dat betekent dat je veel 
vergadert, maar vervolgens ook veel zelf 
uitvoert.”  
     “Iedere deelnemer kon zelf bepalen 
hoe zijn of haar woning eruit kwam te 
zien”, zegt Klaas. “Voor de gemeenschap-
pelijke voorzieningen waren er werk-

groepen die zich bogen over duurzame 
oplossingen zoals luchtwarmtepompen 
voor verwarming, zonnepanelen voor 
de energievoorziening en sedumdaken 
voor de isolatie.” “Ook de groenvoorzie-
ning vonden we belangrijk”, vult Det 
aan. “Er was genoeg grond voor grote 
gemeenschappelijke tuinen en daarin 
kweken we nu onze eigen biologische 
groenten, fruit en kruiden. Het regen-
water wordt niet meer via het riool 
afgevoerd, maar gebruiken we voor de 
gewassen.”

Sparen
“Omdat we zo goed konden samenwer-
ken, met elkaar én met professionals, 
zijn de woningen betaalbaar gebleven”, 
zegt Peter. Grote overschrijdingen van 
het budget zijn ons niet overkomen. 
Was er geen geld meer om een wens te 
realiseren, dan spaarden we ervoor. En 
als het even kon, deden we het zelf waar-
door we minder kosten maakten. De 
aannemer die het bouwontwerp heeft 
uitgevoerd zei ons na afloop dat geen 
enkele projectontwikkelaar het beter 
had kunnen doen.” ❤
 
Tekst: Ypie Veenstra 
(ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Bewoners Veldstraat 4 dingen mee naar  prestigieuze Gouden Piramide
CPO De Getijden genomineerd voor rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

Nóg een nominatie 
voor CPO De Getijden
Er is nog een prijs waar CPO De 
Getijden naar meedingt en dat is 
de publieksprijs van de Gelderse 
prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Het 
thema van deze editie is ‘Brede blik 
op ruimte’. Wie dezelfde brede blik 
op de ruimte heeft als de mensen 
van Veldstraat 4 kan vóór dit project 
stemmen op www.gelderland.nl/ 
gprk2020-stemmen
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Blik op de appartementen in het oude schoolgebouw en een deel van de gemeenschappelijke 
voortuin.
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Moedig echtpaar Jaspers nam in WO2 onderduikers in huis
Joodse onderduikers in Hindestraat 32 ontsnappen aan vervolging

et echtpaar Jaspers (Antoon en 
Jo, voor vrienden Jas en Jo) zaten 
in het verzet – of Ondergrondse, 

zoals dat vroeger heette – en hadden de 
moed om Joodse onderduikers in hun 
huis op te nemen. Ab en Addie Wanders, 
na de oorlog de naaste buren van Jas 
en Jo, hebben het verhaal van Jaspers 
verteld en opgeschreven. Twee van die 
verhalen worden hier verteld. 

Jas en Jo Jaspers
Jas en Jo hadden contacten met het ver-
zet en hadden onderduikers. Op verzoek 
van de Ondergrondse namen ze een 
Joods gezin in huis, een echtpaar met 
een zoon van omstreeks zestien jaar. Het 
drietal woonde op een kamer in het huis 
en konden zich zo nodig in de mansho-
ge kruipruimte verstoppen. De onder-
duikers waren – zomer of winter – altijd 

binnen. Alleen ‘s nachts mochten ze wel 
eens een poosje op het balkon staan. 
Er was daar niet zoveel risico gezien te 
worden, omdat het balkon uitzag over 
het kerkhof van de Groenestraatkerk.
     In het voorjaar van 1944 kreeg Jas het 
verzoek van de Ondergrondse om het 
Joodse echtpaar Max en Mietje Agste-
ribbe vanuit hun onderduikadres in 
Arnhem naar een adres in Groesbeek te 

Vorig jaar september bracht Hart van Nijmegen een bewaarspecial uit: 
Tweede Wereldoorlog in de wijk. Al snel kwam de vraag om een ver-

haal over onderduikers bij het echtpaar Jaspers in de Hindestraat. Dat 
verhaal publiceren we nu – een jaar later – graag, want een gedetail-

leerd verhaal over onderduikers ontbrak in deze special. 

H
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Jas vertelt in 1985 over zijn onderduikers. Foto Ab Wanders.



 

Moedig echtpaar Jaspers nam in WO2 onderduikers in huis
Joodse onderduikers in Hindestraat 32 ontsnappen aan vervolging

brengen. Onderweg vertelde de vrouw 
aan Jo dat ze naar een ander adres 
moesten, omdat zij in verwachting was. 
Een huilende baby was immers risicovol 
in de onderduik. “Dat ben ik ook”, rea-
geerde Jo. Het bleek dat ze in dezelfde 
maand zouden bevallen. Besloten werd 
dat het echtpaar bij hen terecht kon. Een 
huilende baby zou de baby van Jo en Jas 
zijn. 
     Na de geboorte van hun baby liet Jas 
buren, vrienden en bekenden weten, 
dat ze voorlopig geen bezoek konden 
ontvangen, omdat zijn vrouw behoorlijk 
onder de bevalling had geleden. Vooral 
in de straat wekte dat op den duur 
bevreemding. Voordien waren Jas en Jo 
gezellige buren geweest. Er werd gefluis-
terd dat de Jassen het wel erg hoog in de 
bol hadden gekregen. 
     Hoe moet dat geweest zijn toen in 
september Nijmegen bevrijd werd van 
de Duitsers en die Joodse familie weer 
naar buiten kon? De familie Agsteribbe 
heeft mede door de familie Jaspers de 
oorlog overleefd. De vriendschap is tot 
hun dood toe gebleven. 

Mietje Agsteribbe-Philips
Mietje, geboren op 9 september 1915, 
trouwde in 1938 met Max Agsteribbe. Zij 
hadden een kleermakerij in de Steen-
straat in Arnhem. In 1939 werd een 
dochter geboren. Zij waren vol-joods, 
zoals Mietje zei: al hun vier ouders waren 
joden. Al vroeg in de oorlog hebben de 
Agsteribbes hun dochtertje laten onder-
duiken. Zij werd vanuit een kindertehuis 
in Ellecom ondergebracht bij pleeg-
ouders. Deze pleegouders werden er 
regelmatig van verdacht een jodenkind 
in huis te hebben. Dan vertelden ze dat 
het een weeskindje was uit het gebom-
bardeerde Rotterdam. Zo hebben zij het 
meisje kunnen redden! 
     30 Augustus 1942 moesten Mietje en 
Max onderduiken. Zo begon hun lange, 
verschrikkelijke tocht langs minstens 
tien onderduikadressen. Eerst in Arnhem 

samen met tweelingbroer Joseph Ag-
steribbe en zijn vrouw, en vervolgens in 
Hatert in Nijmegen. Op een nacht moes-
ten ze naar een ander onderduikadres. 
Mietje en haar man gingen naar het ene 
adres, Maurits en echtgenote werden 
meegenomen door Willy de Kadt naar 
een ander adres en … naar de Gestapo 
gebracht. Beiden kwamen door zijn 
verraad om in een concentratiekamp. De 
Kadt is later op de Willemsweg door het 
verzet doodgeschoten. 

Verschillende versies
Historicus Jan Driever interviewde Mietje 
in 1985 in het kader van het project 
‘Nijmegen 1940-1944’. 
     In dat interview vertelt Mietje over 
haar onderduikperiode bij Jaspers, maar 
haar versie van de gebeurtenissen rond 
de baby kwam niet overeen met het 
verhaal dat Jaspers ooit aan Wanders 
vertelde. 
     Ab Wanders wilde weten hoe het 
zat en nam contact op met Edith, de 
schoondochter van Jaspers. Edith kende 
uiteraard de geschiedenis ook en dacht 
dat Mietje zich vergist moest hebben. 
     Mietje zegt in het interview dat zij in 

Zetten is bevallen en daarna met een 
baby van vijf maanden bij Jaspers is 
ondergedoken. Volgens Edith was Mietje 
eerst ondergedoken bij Jaspers en ging 
zij voor de bevalling naar Zetten. Na de 
geboorte ging zij weer terug naar Jas en 
Jo en bleef daar tot mei 1945. 
     Edith vertelde Ab ook dat zij ooit een 
foto had gezien van de twee baby’s in 
de wieg en dat in het huis waar Ab en 
Addie nu wonen, toen NSB’ers zaten. Die 
naaste buren moeten natuurlijk gemerkt 

hebben dat er meer mensen in dat huis 
woonden. Gelukkig waren ze zo fatsoen-
lijk hen niet te verraden. Dit maakt het 
verhaal van Jas en Jo nog heldhaftiger.
     Edith heeft na de oorlog Mietje, die 
zich toen Mieke noemde, haar man en 
hun zoon Rob, regelmatig ontmoet 
bij de familie Jaspers. Rob, geboren 
in maart 1944, verhuisde naar Israël, 
en kwam altijd op bezoek als hij in 
 Nederland was. ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu), met 
dank aan Ab en Addie Wanders
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Geboorteadvertentie van Mietje Philips 
in het Nieuw Israelities weekblad. Foto:
www.geni.com.

Jaspers was lid van de Binnenlandse 
Strijdkrachten. 

Het interview met Mietje 
Philips is te lezen op 
www.oorloginnijmegen.nl
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Natuur in de wijk

Natuur in de wijk: bijzondere plantjes en beestjes langs het spoor

at in deze spoorkuil leeft en 
groeit is grotendeels spon-
taan komen aanwaaien. In het 

zand van de Bottendaalse spoorkuil groeit 
bijvoorbeeld de wilde averuit: een zeldzame 
plant die van oorsprong leeft in het zand 
van rivierduinen. Ook dieren als de schuwe 
zandhagedis trekken langs het spoor de stad 
binnen. 
     In de spoorkuil van het Willemskwartier le-
ven veel vlindersoorten, de mussen en bijen 
vermaken zich in het zand en de wolzwever 

legt weer eieren in de nesten van die zandbij-
en. De spoorkuil is onder andere toegankelijk 
vanaf de Willemsweg. Er is een voetbalveld, 
tennisveld en speelplek met picknicktafel. 
Honden mogen er vrij rondrennen.

Mussenkolonie
Als je op weg naar de spoorkuil van de Wil-
lemsweg naar de Tollensstraat wandelt, kom 
je van alles tegen. Op de Jacob van Lennep-
plaats bivakkeert al tientallen jaren een grote 
mussenkolonie. Onze huidige nieuwbouw-

woningen hebben nog maar weinig kieren 
en gaten, maar in de jaren tachtig is hier nog 
zodanig gebouwd dat de mus massaal via de 
dakgoot onder de pannen hipt om daar te 
broeden. 
     Onder de nokken van de Van Lennep-
plaats broedt ook een aantal gierzwaluwen, 
die inmiddels weer onderweg zijn naar het 
zuiden van Afrika. 's Avonds vliegen de vleer-
muizen af en aan. De mus is hier het hele jaar 
en de populatie is nu op volle sterkte. Mussen 
houden wel van een beetje badderen en als 

Als je er oog voor hebt kom je ook in ons stadsdeel bijzondere  
natuur  tegen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het groen langs het spoor 

naar  Heijendaal en Cuijk, een klein recreatiegebied dat in 
verbinding staat met de natuur in het buitengebied. 

Deel twee van de rubriek Natuur in de wijk. 

W

De mussenpopulatie is nu op volle sterkte.

 De pyjamaschildwants.

 Mussen nemen graag een zandbad.

 Gojibes.

28
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Natuur in de wijk: bijzondere plantjes en beestjes langs het spoor

het zo droog is als nu doen ze dat graag in 
het zand op het paadje bij de Tollensstraat. 
Als je een beetje speurt onder heggen 
vind je overal putjes waar de mussen hun 
zandbad hebben genomen. 

Verkleed als een bij
Een steil gravelpad gaat omlaag de 
Spoorkuil in en leidt naar een aantal ap-

pelbomen en -struiken. Aan de zonkant 
zwermt een meute gewone wolzwevers. 
Dat zijn ordinaire vliegen die verkleed als 
een bij door het leven gaan. Wat ze dan 
toch weer anders en aaibaar maakt is dat 
zachte vachtje en die enorme snuit. Wel 
eten ze hetzelfde als de bijen: nectar uit de 
appelbloesem. 
     Voorbij het tennisveld – waar vooral 
studenten een balletje slaan – zitten 
op wat schermbloemigen de pyjama-
wantsen. Het felle kleurpatroon moet de 

vogels waarschuwen tegen zijn walgelijke 
smaak: hij laat zich tijdig ruiken als hij zich 
bedreigt voelt!  

Arm en rijk
Wat verderop en meer in het open terrein 
vinden we in de bloem van een mooi 
zandblauwtje een minuscule snuitkever. 
Het zandblauwtje, dat bloeit van juni tot 

augustus met hemelsblauwe en soms 
witte of roodachtige bloemen, is liefheb-
ber van droge, kalkarme zandgrond. Dat 
‘droge’ klopt zeker want de spoorkuil is zo 
droog dat er deze zomer zelfs een gras-
brand was bij het tennisveld. Aan de kant 
van de spoorkuil, bij de speelplek, hebben 
veel nieuw aangeplante struiken de droge, 
hete zomers niet overleefd.
     Leuk zijn in het eerste stuk van de kuil 
de zaailingen van allerlei bomen. Vooral 
alles met rode bes wordt goed waarge-

nomen door de vogels, die ze opeten 
en onder struik of boom weer uitgepoe-
pen: de meelbes en lijsterbes, maar ook 
van planten uit omliggende tuinen en 
gemeenteplantsoen de cotoneaster en 
gojibesjes.
     Dat de grond in de kuil zo arm is zie je 
met name aan het formaat van de planten. 
Als je wat vaker naar plantjes tuurt zie je 

in de sappige kleiberm op de dijk van Tol-
lensstraat en Thijmstraat dezelfde weeg-
bree plots twee keer zo groot. De Tollens-
straat is destijds als fietsstraat  iets schuin 
aangelegd met goten in de boomspiegels 
die op de helling afwateren. Langs het pad 
omhoog naar de Ruusbroecstraat eindigt 
de wandeling weer op de Willemsweg 
waar bij de kassa van de Aldi de heide 
alweer welig bloeit! ❤

Tekst en foto's: Tim Timmermans

 Grote wolzwever.

 Lijsterbes en meelbes.

 Cotoneaster.

 Zandblauwtje.
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Uw woning verkopen en/of een 
nieuwe woning aankopen?

Het team van Strijbosch Thunnissen Makelaars bege-
leidt u graag bij de verkoop van uw woning en/of 

aankoop van een nieuwe woning. Dit doen wij altijd 
op een professionele en transparante werkwijze.

St. Canisiussingel 22, 6511 TJ Nijmegen
024 365 10 10 | info@s-t.nl | stmakelaars.nl

EMMA APOTHEEK 

U bent van harte welkom bij Emma Apotheek (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur) of bij 
 Apotheek Servicepunt Medisch Centrum Sint Anna, St. Annastraat 178, 6525GW Nijmegen  
(maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 17.30 uur). 

Herhaalrecepten aangevraagd vóór 11 uur ’s ochtends, kunnen de volgende werkdag worden opgehaald. 
Geeft u alstublieft aan bij welke locatie het op wilt halen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

Groenestraat 209A, 
6531 HG Nijmegen
Telefoon:024-3557006
www.emma-apotheek.nl

HKZ gecertificeerd
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Twee jaar geleden werd er bij 
de opbouw van het podium 
voor Guns ‘N Roses een gra-
naat in de Goffert gevonden, in 
de bodem achtergelaten door 
de geallieerden die hier in WO2 
gelegerd waren. De gemeente 
wil dit probleem structureel 
oplossen door de bodem van 
de hele Goffert te onderzoeken 
op gevaarlijk materialen.
 

e granaat, die overigens niet op 
scherp stond, is door de EODD 
(Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie) in de Groesbeekse bossen 
tot ontploffing gebracht. Sinds de 
vondst in 2018 worden evenementen 
met tenten en podia in de Goffert door 
de gemeente begeleidt, zodat er geen 
ongelukken kunnen gebeuren. 
Het onderzoek naar gevaarlijke materi-
alen zal duren tot januari 2021. Redmar 
van Steen, Afdeling Stadsrealisatie, 
ondersteund door Tom Kottink, com-
municatieadviseur, vertelt ter plekke 
hoe ze deze activiteiten in de Goffert 
gaan aanpakken. 
Het onderzoek
     De Goffert is in vier stukken on-
derverdeeld. Steeds zal een deel met 
hekken worden afgezet en worden 
onderzocht. De deelterreinen worden 
(o.a. met camera’s) bewaakt, zodat er 
geen ‘gasten’ of ‘schatgravers’ op het 
terrein kunnen komen.  
     Er zijn gebieden in de Goffert die 
zogenaamd ‘verdacht’ zijn. Dat wil 
zeggen dat het mogelijk is dat er 
bijvoorbeeld munitie in de grond ligt. 
Dat constateert de gemeente op basis 
van luchtfoto’s. Overigens hoeven hui-
dige bezoekers zich daar nu niet druk 
over te maken. Alleen bij graven in de 
grond kan het gevaarlijk zijn. 

     Nadat een deel is afgezet wordt het 
hele gebied doorzocht. Dus niet alleen 
de plekken die op luchtfoto’s te zien 
zijn. Dat onderzoek gaat met samen-
gestelde detectoren en soms ook met 
een enkele. Er wordt gezocht en … op-
geruimd tot een diepte van 2,5 meter. 
Gespecialiseerde bedrijven voeren het 
werk uit. 
     Als de detectoren materialen de-
tecteren, wordt er gegraven. Dat kan 
zowel met de hand als met machines 
gebeuren. Zo gauw er bommen of 
granaten worden gevonden, neemt de 
EODD de regie over.

Vondsten
Er bestaat een kans dat er ook spul-
len worden gevonden uit de Mid-
deleeuwen, de Romeinse tijd of zelfs 
uit nog oudere periodes. Die kans is 
echter niet zo groot, want de Goffert 

is bij de aanleg in de jaren dertig al 
aardig omgespit. Mochten er toch 
spullen gevonden worden, dan staat 
de archeologische dienst klaar om zijn 
werk te doen. Na het onderzoek zullen 
sommige delen van het veld bezaaid 
lijken met grote molshopen. Gelukkig 
gaat de gemeente de velden netjes 
herstellen. ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Gemeente spit Goffertpark om 
op zoek naar gevaarlijke materialen

D

Meer weten? 
Voor belangstellenden is er elke 
woensdagmiddag van 13.00 - 14.00 
uur in de bouwkeet een inloop-
spreekuur. Daar kunnen allerlei 
vragen gesteld worden over het 
onderzoek.

Tot op 2,5 meter diepte wordt gezocht naar gevaarlijke materialen.
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Nijmegen-Midden al in de  
bronstijd door mensen bewoond

Na de sloop van de basisschool 
aan de Dobbelmannweg, ging 
in de wijk het verhaal dat er 
op het terrein vondsten waren 
gedaan uit de prehistorie. In 
onze wijken zouden meer dan 
tweeduizend jaar geleden al 
mensen hebben rondgelopen. 
Een fascinerende gedachte.

ené Kloosterman, archeoloog bij de 
gemeente Nijmegen, weet precies 
hoe het zit. Hij vertelt er graag en 

boeiend over.
     Het stuk grond aan de Dobbelman-
nweg is door de gemeente geclassificeerd 
als een terrein van ‘zeer hoge archeolo-
gische waarde’. Het terrein heeft dat te 
danken aan het hospitaal van de geallieer-
den dat tijdens de frontstad periode (sept. 
'44- mei '45) in de bewaarschool op het 
terrein gevestigd was. 
     Het was een hospitaal van de Ameri-
kaanse 101e Airborne Division. Overigens 
was het schoolgebouw voor die tijd in 
handen van de Duitsers. Op de plek waar 
die bewaarschool stond, werd later basis-
school de Vuurvogel gebouwd. Na de 
afbraak van de Vuurvogel in het voorjaar 

van 2020, heeft de gemeentelijke arche-
ologische dienst onderzoek gedaan naar 
eventuele resten van materiaal van de 
geallieerden en van de Duitsers. Aanlei-
ding hiervoor was de munitiesanering van 
het terrein door een hiervoor gespeciali-

seerd bedrijf. De Nijmeegse archeologi-
sche dienst heeft deze sanering begeleid 
en daarbij gedocumenteerd wat er werd 
blootgelegd.

Schuttersputten
Verwacht werd dat er vooral in de schut-
tersputten rondom het gebouw veel 
gevonden zou worden. Schuttersputten 
werden vaak gebruikt als dumpkuilen. 
Er werden jerrycans, verpakkingsmateri-
alen, munitiekisten – soms nog vol – en 
een motorkap van een militaire vracht-
wagen, vermoedelijk een GMC, gevon-
den. In een van de schuttersputten zaten 
fragmenten van heiligenbeelden. Waar-
schijnlijk oorlogsschade afkomstig van 
het schoolgebouw of van het nu nog 
bestaande en ernaast gelegen klooster.
     Ook werden er twee granaten gevon-
den die op het terrein – diep ingegraven 
– tot  ontploffing zijn  gebracht. “Het 
was een bijna teleurstellend klein plofje”, 
aldus René Kloosterman. Van de Duitsers 
is overigens bijna niets gevonden. Zij 
gebruikten de school vooral als verblijf-
plaats. Er was blijkbaar weinig oorlogs-
materiaal.

Aardewerk
In februari – nog voor de sloop 
van de school – troffen de 
archeologen behalve oorlogs-
resten ook een duidelijk veel 
oudere kuil aan met daarin 
een fragmentje aardewerk. Dat 
stukje aardewerk dateert uit de 
bronstijd, de periode van 2000 
tot 800 voor Christus. In juni 
werden paalsporen uit de pre-
historie gevonden. Die palen 
zijn door mensen in de grond 
gezet, maar wat de functie van 
die palen was is niet duidelijk.
     Wat wel duidelijk is gewor-
den is dat al lang voor de ge-
boorte van Christus, dus meer 
dan tweeduizend jaar geleden, 
al mensen in Nijmegen-Midden 

woonden. ❤

Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: gemeente Nijmegen

R

Doorsneden van prehistorische paalsporen in het vlak.

Doorsnede van een dichtgeworpen schuttersput.
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In het middeleeuwse Japan werden vele soor-
ten krijgskunst beoefend. Wie kent niet de 
strijdhaftige samoerai en ninja? Ninjutsu  
(Bujinkan Budo Taijutsu) is gevormd uit negen 
traditionele Japanse ‘scholen’ en kan nu ook in 
de Hazenkamp beoefend worden. 

erden ninja’s in vroegere tijden gebruikt om – heime-
lijk – tegenstanders uit de weg te ruimen of informatie 
te verzamelen, nu wordt een vreedzamere versie door-

gegeven aan nieuwe generaties studenten. De oorspronkelijke 
(ook harde) technieken blijven daarbij dankbaar studiemateriaal.  
     Dat is ook het geval in de Hazenkamp waar Ivo van Sluis sinds 
september wekelijks trainingen Ninjutsu verzorgt. “Technieken 
zijn niet het doel op zich”, benadrukt Ivo. “We trainen voor zelf-
bescherming en leren door bestudering van deze technieken 
efficiënt gebruik te maken van lichaamsbeweging, structuur en 
balans. Spierkracht wordt minder belangrijk. Je hoeft er uiteinde-
lijk niet meer bij na te denken. Daardoor maakt het niet meer uit 
of je met zwaard, stok of alleen ‘lichaamswapen’ traint. Het maakt 
ook de geest leeg. Wat in het dagelijks leven stress oplevert, valt 
weg. Dat heeft bij mij heel goed gewerkt toen ik twintig jaar gele-
den tegen een burn-out aanzat.”
     Maar trainer in een Japanse krijgskunst word je niet zomaar. “Ik 

beoefen deze krijgskunst twintig jaar”, zegt Ivo, “en hoe langer ik 
me erin verdiep, hoe meer ik ervaar dat ik nog zoveel kan leren, 
ook al ben ik drie keer in Japan geweest en heb ik getraind bij dé 
grootmeester (soke) op dit gebied, Masaaki Hatsumi.” Voor Ivo is 
dit juist de motivatie om zich steeds verder te verdiepen en wat 
hij leert op zijn studenten over te dragen. ❤

Tekst: Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Jeroen van Hartingsveldt (www.closerup.nl)

Ninjutsu: oude Japanse krijgskunst herleeft in de Hazenkamp 

Jonge helden maken kans op 
een kinderlintje

indt u uw buurjongen, zusje, neefje of kleinkind een 
held? Geef hem of haar dan op voor een Kinderlintje. 
Dit speciale lintje is een officiële beloning voor een 

kind dat iets bijzonders heeft gedaan. Dat kan van alles zijn: 
van een zieke buurvrouw helpen tot geld inzamelen voor 
een goed doel, van opruimen in de wijk tot een belangrijke 

sportprijs winnen. Op woensdag 18 november reikt de bur-
gemeester de lintjes uit. De uitreiking is gekoppeld aan de 
internationale dag van de rechten van het kind. Aanmelden 
van jonge helden (4-12 jaar) kan tot 1 november via 
nijmegen.nl/kinderlintjes ❤

V

W

Meer weten? 
Ga voor meer info naar  www.bujinkan-saku-dojo.nl
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ethouder Bert Velthuis opende 
zaterdag 12 september het 
nieuwe groene plein op 

de hoek Alligatorstraat-Karbouwstraat 
(Hazenkamp). Met dit groene plein is een 
grote wens van de bewoners in vervul-
ling gegaan. Begin maart hebben zij de 
handen uit de mouwen gestoken en 
meegeholpen met het verwijderen van 
maar liefst 730 vierkante meter steen, 
circa achtduizend stoeptegels. 
     Het stenige plein is veranderd in een 
groene oase met gras en struiken. De bo-
men gaan binnenkort de grond in. Twee 
bewoners hebben met een bioloog/

ecoloog uit de buurt het planten-plan 
bedacht en gezorgd voor een diversiteit 
aan klimaatbestendige planten, struiken 
en bomen. 

Waarom groen?
Stenen houden de warmte veel langer 
vast, maar bomen werken als een gratis 
airco, broodnodig bij tropische dagen. 
Daarnaast is een groene ondergrond 
belangrijk bij hoosbuien: het water kan 
gemakkelijker in de grond wegzakken 
en voorkomt dat het riool overbelast 
raakt met alle gevolgen van dien (straten 
die blank staan, ondergelopen kelders). 
Bovendien bied je vogels, vlinders, bijen 
en andere levende wezentjes een slaap-, 
schuil- of nestelplek in het groen én 
voedsel. 

Gratis hulp bij afkoppelen regenpijp
Op vrijdag 6 november (Groene Vrij-
dag) helpt het team van Pijpenkappuh 
bewoners van Nijmegen gratis met het 
afkoppelen van de regenpijp. Waarom is 
afkoppelen belangrijk? Het klimaat veran-
dert. Daardoor zijn er vaker periodes van 

droogte, maar óók van flinke hoosbuien. 
Met het afkoppelen van de regenpijp 
krijgt het regenwater de ruimte om in de 
tuinen (of in een regenton) weg te lopen. 
     Vooraf komt een deskundige langs om 
te kijken hóe de regenpijp kan worden 
afgekoppeld en waar het regenwater 
naartoe kan worden geleid. Achteraf vindt 
er een controle plaats. Er wordt gezorgd 
voor materiaal om de regenpijp netjes af 
te zagen en af te werken. Een eventuele 
regenton moet je vooraf zelf kopen.

Aanmelden afkoppelen
De gemeente verleent subsidie aan 
huiseigenaren en huurders 
(www.nijmegen.nl/  diensten/subsidies) 
voor het afkoppelen van regenpijpen. 
Huurders hebben schriftelijke goedkeu-
ring nodig van de eigenaar of woningcor-
poratie, maar ontvangen zélf de subsidie. 
     Huiseigenaren en huurders (met 
goedkeuring) die op 6 november gratis 
hulp willen bij het afkoppelen van hun 
regenpijp kunnen zich melden via 
info@pijpenkappuh.nl. Meer informatie is 
te vinden op www.pijpenkappuh.nl.  ❤

Tekst: Ypie Veenstra 
(ypie@hartvannijmegen.nu) met dank 
aan Steen eruit, GROEN erin

Operatie Steenbreek: Stenen eruit, 
GROEN erin!

Operatie Steenbreek zet zich 
in voor een groene leefomge-
ving, want die zorgt voor een 
betere regenwaterbeheersing 
en bevordert koelte in warme 
tijden. Dat doet Operatie 
Steenbreek door groene 
initiatieven te ondersteunen 
onder het motto: Stenen er-
uit, GROEN erin. Een terug- en 
vooruitblik over vergroening 
in 2020.

W

Wethouder Velthuis aan het werk bij de opening van het nieuwe groene plein. 
Foto: David van Haren. 

Het team van Pijpenkappuh helpt bij het 
af koppelen van regenpijpen. Foto: Jasper 
Maars.

Operatie Steenbreek
De campagne Operatie Steenbreek Nijmegen wordt gevoerd vanuit De Bastei, 
museum voor natuur en cultuurhistorie. Neem voor meer informatie contact 
op met campagneleider Ingrid Kerkvliet: ingrid.kerkvliet@debastei.nl, 
tel: 06 112 934 45.
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Er is gelukkig weer méér te doen in de wijk na de 
corona-uitbraak. Maar wát allemaal? En wie tref 
je daar? Verslaggever Dirk-Jan zoekt het uit.

Computerruimte
In het computerlokaal ‘De Muus’ van wijkcentrum ’t Hert zien 
we de eerste kinderen in een dolle bui, met hoofdtelefoons als 
zorro-maskers voor hun ogen. Al sinds 2001 bestaat ‘De Muus’, 
opgericht door drie Willemskwartierders toen er subsidie voor 
‘aandachtswijken’ beschikbaar kwam. Hun idee voor een digitaal 
trapveld voor kinderen werd uitgevoerd:  op verschillende com-
puters leerden kinderen van alles, zoals spelletjes, samen spelen 
en veilig op het internet surfen. De laatste jaren is daar school-
werk op de pc en het internet bijgekomen. Dat kwam goed van 
pas tijdens de coronacrisis. 
     Inmiddels is De Muus, met de professionals Alex en Sanne aan 
het roer, in afgeslankte vorm weer geopend na een periode van zes 
maanden. De ruimte is krap, en anderhalve meter uit elkaar zitten 
scheelt bezoekers. Bestuurslid Ferry Blüm neemt geen enkel risico. 
“We hebben sinds corona drie groepen met vier plekken, dat zijn 
bijna twaalf kinderen per dag. ” Volwassenen zijn normaal gezien 
welkom, maar die staan even in de wacht, de kinderen gaan voor. 

     

Ferry vertelt een mooi verhaal: ”Twee kinderen kwamen elkaar 
hier vroeger vaak tegen. Jaren later ontstond er via Facebook weer 
intensief contact tussen hen, inmiddels volwassen. Jazeker, het 
klikte en inmiddels zijn ze getrouwd. Heel apart!” ❤

Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk 
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

#Wattedoen

Iedereen denkt wel eens in hokjes. Het plakken van 
een labeltje maakt dingen voor iedereen duidelijker. 
Voor mijzelf ook toen ik het labeltje autisme kreeg. 
In deze column schrijf ik over wat mij bezighoudt. 
 Reageren op hoe ik de wereld ervaar? Graag! Mail naar 
joost.hartvannijmegen.nu   
 

Weercijfer
In de zomermaanden bekijk ik iedere dag minimaal eenmaal 
de veertiendaagse weersverwachting. Dan weet ik wat me te 
wachten staat qua warmte, en in mijn geval vooral qua drukte 
en prikkels. Hoe “mooier” het weer is, hoe drukker het buiten in 
de buurt is en hoe moeilijker het voor mij is om daarmee om te 
gaan. Ik verbaas me dan altijd over het weercijfer. Hoezo alwéér 
een 10?
     De afgelopen augustusmaand kreeg van mij een dikke onvol-
doende en Meteoconsult ontving een behoorlijk gefrustreerde 
mail over hun dagelijkse weercijfer. Warm en droog weer krijgt 
vrijwel altijd een hoog cijfer. Terwijl dat voor mij juist dagen 

zijn waarop ik veel stress, irritatie 
en somberheid ervaar. Plus dit 
warme weer is toch niet normaal 
voor Nederlandse begrippen! 

Zo'n weercijfer is nutteloos en 
persoonsgebonden, vind ik.

     Eenmaal aan het typen nam de 
frustratie meer en meer de overhand, 

want ik heb toch gelijk! Het is toch raar!? Ik kon 
het niet loslaten en wachtte ongeduldig op een reactie. En die 
kwam na een paar dagen. Inderdaad is het weercijfer erg sub-
jectief, schreef de meteoroloog. Leuk om te horen, maar naast 
dat ik altijd graag gelijk wil hebben, wil ik dat ze er iets mee 
doen. Helaas gaan ze er toch mee door. 
     Frustraties uiten in een e-mail lost mijn problemen met war-
me zomerdagen niet op. Deze column ook niet. Maar het laten 
horen van een tegengeluid vind ik altijd goed. Daar ga ik dan 
ook gedreven mee door. En voor die warme dagen zit er weinig 
anders op dan het bos in te vluchten, op zoek naar rust. ❤

Joost Wanders

Column (W)anders
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Kom langs in onze bakkerijwinkel of op www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 | 6531 CP Nijmegen | 024 737 04 83

NU OP THIJMSTRAAT 119

DE ENIGE ECHTE 
NIJMEEGSE 

KAAISJOUWERSKOEK

100%
BIOLOGISCH

100%
DESEM

100%
NEDERLANDS 

GRAAN

100%
MOLENSTEEN 

GEMALEN

De schilder is de beste 
vriend van uw huis!

www.somonschilderwerken.nl  
06-206 505 65

Binnen en buitenwerk | Houtrotreparatie 
Diverse wandafwerking

Binnen mijn praktijk begeleid ik kinderen van de 
basisschool die een steuntje in de rug nodig hebben. 

Heeft uw kind hulp nodig bij
•  rekenen, lezen, spelling, woordenschat, 

begrijpend lezen, schrijven
•  dyslexie en dyscalculie
• het bijbenen van niveau of tempo van de leerstof
•  het trainen voor de Cito
• studievaardigheden

Wilt u graag zien dat uw kind
• betere leerprestaties behaalt
• hernieuwd vertrouwen in zichzelf ontwikkelt
• weer in de opwaartse spiraal terecht komt

Ik bied uw kind graag hulp op maat. Dit doe ik in 
nauwe samenwerking met ouders en school.

Mijn praktijk ligt in de wijk De Hazenkamp.

Dromedarisstraat 15, Nijmegen   
06 4976 6889    

beapieters@glazenkamp.net
www.leerlingbegeleidingbeapieters.nl

Drs. Bea Pieters 
Pedagoog & Leerkracht
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“Wat gaan we dan doen?” Onze dochter heeft net haar bord 
volgeschept met spaghetti en strooit er flink wat kaas over-
heen. “Wat bedoel je?” Vraag ik. “Nou gewoon, later als jullie 
dood zijn? Gaan we jullie begraven of cremeren? En wat is 
cremeren nou eigenlijk  precies?”
     Haar broer kijkt haar verbouwereerd aan en zegt: “Dat vind 
ik nou echt een raar onderwerp.” 
     Dat corona z’n impact heeft op het denken en doen van 
de kids, that’s for sure. Ze zijn zich meer en meer bewust van 

handen wassen, bacillen, ziekte en dus misschien ook wel de 
dood. 
     Nadat ik de verschillen kort heb uitgelegd en we overstap-
pen op het toetje, worden de voor- en nadelen van beide 
opties zorgvuldig afgewogen. Wel handig dat je zo’n vaas 
met je ouders overal mee naartoe kan nemen. “Is dat dan niet 
erg stoffig?” En: “Een graf kun je juist wel weer leuk inrich-
ten met foto’s en plantjes. Die komen we dan wel elke week 
water geven.” 
Helemaal vrij van persoonlijke belangen is het niet. Onze 
dochter, die dol is op bling-bling en alles wat spiegels en kra-
len heeft, is er helemaal uit. “Maar als jullie dan wel begraven 
willen worden, mag ik dan een stukje van jullie hebben om 
te cremeren? Dan stoppen we de rest weer in de grond, maar 
dan bewaar ik een beetje waar ik dan een mooie ring van kan 
maken.” 
     “Nou dat is echt weer heel raar“, zegt zoonlief, die wat 
praktischer ingesteld is. “Dan wil ik ook een stukje van jullie. 
Cremeer ik dat, en stop ik het in een zandloper. Dan gebruik 
ik dat om er zeker van te zijn dat ik wel altijd 2 minuten m’n 
tanden blijf poetsen. Wel zo handig, toch?” Vriendlief en ik 
kijken elkaar aan: zo dat is dan ook weer afgevinkt. ❤

a veel speurwerk is door Jan Bellink in het Goffertpark 
het voor velen onbekende Vijvertje van de Paters in 
september herontdekt. Met hulp van Jans kleinkin-

deren is na dagen zoeken het helemaal door bramenstruiken 
en humusgrond overwoekerde vijvertje teruggevonden en 
schoongemaakt. Kleinzoon Thijs: "Raar, middenin het struikge-
was", maar hij stuitte wel als eerste op de stenen vijverbodem.
     Als een hecht archeologisch team gingen de kinderen 
voorzichtig en methodisch met lange prikstokken door het 
struweel. Jan wist ongeveer de locatie: "In de jaren zestig 
gingen wij als jonge jongens veel naar het Goffertpark, wij 
woonden in de Leeuwstraat. Tijdens onze wandelingen zagen 
wij paters wandelen die via een klein pad bij het Openlucht-
theater het bos inliepen. Weer later ontdekten we dat zij daar 
op een bankje bij een klein vijvertje zaten te lezen." 
     Nu is duidelijk dat dit de Broeders van Maastricht waren, 
de stichters van het katholieke basisonderwijs in Nijmegen 
en de schippersschool in het Jonkerbos. "Er is héél veel 
verdwenen in het Goffertpark; het theehuis, de speeltuin, 
de parkwachters en hun parkwachtershuisje. Het bankje bij 
het vijvertje gaan we nog vinden, dat was opgebouwd uit 
kleine zwerfkeitjes, zoals de muur van het Openluchtthea-
ter met grote keien is gemaakt." Sam, de andere kleinzoon: 
"Ik geloofde het eerst niet, maar het was leuk om het op te 
graven en de meisjes vonden het vooral leuk om in het bos te 
spelen." ❤

Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk 
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

Vijvertje van de Paters opgegraven in het Goffertpark

Uithoekjes

N

Sofie, Lotte, Thijs en Sam (vlnr).

Column: de Zandloper   door Anna Wolfs
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Hatertseweg 825 - Nijmegen - 024 350 2814 
www.vandenberghopticiens.nl

opticiens - audiciens - optometrist

Pontanusstraat 1 | 6524 HA  Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl 

Thuis in het
Rijk van Nijmegen
Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van 
Nijmegen kennen we zo’n beetje iedere straat, 
steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig 
advies over welke woning aansluit bij uw 
persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en 
mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning 
bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met  
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.

cursus
beeldhouwen

beeldhouwer Michiel van Pinxteren

atel ier Dobbelmannweg 5

Nijmegen

michiel vanpinxteren.nl

/cursus

info@michielvanpinxteren.nl of bel: 06 229 159 66
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Het Marikenhuis aan de 
 Slotemaker de Bruïneweg is 
een inloophuis voor mensen 
die geraakt zijn door kanker. 
Kankerpatiënten, ex-patiënten 
en hun naasten worden hier 
ondersteund bij het herstel 
van de kwaliteit van hun leven. 
Sinds drieëneenhalf jaar is Frits 
Jansen (71) uit Hazenkamp 
hier als vrijwilliger actief. 
 

Wat doet het Marikenhuis precies?
“Het wil iedereen die door kanker geraakt 
is, niet alleen mensen die het zelf krijgen, 
maar ook hun naasten, ondersteunen om 
beter met de ziekte te kunnen omgaan. 
Dat doen we op vele manieren: individu-
ele gesprekken met coach of psycholoog, 
bio-energetische behandeling, fysiothera-
pie, een creatieve groep, lotgenotencon-
tact, een kookgroep, voorlichtingsavon-
den door specialisten uit het ziekenhuis, 
wandelen etc. Alleen het zuiver medische 
deel laten we over aan de specialist.”

Hoe kwam je hier terecht?
“Ik vond het een mooi vervolg op mijn 
werkzame leven als huisarts. Daarin had ik 
natuurlijk veel met patiënten met kanker 
te maken, maar ook in mijn eigen familie 
ben ik er helaas te vaak mee geconfron-
teerd en net toen ik bij het Marikenhuis 
ging werken werd ik er ook zelf door 
getroffen”.

Wat houdt je werk in?
“Allereerst ben ik gastheer. Mensen die ko-
men binnenlopen voor informatie of een 
praatje, sta ik te woord. Het Marikenhuis 
is immers een inloophuis. Iedereen is er tij-
dens openingstijden zonder afspraak wel-
kom. Verder begeleid ik een lotgenoten-
groep van mannen met prostaatkanker. 
Zij komen ongeveer eenmaal per maand 

bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. 
In het CWZ vertel ik over de betekenis 
van het Marikenhuis aan patiënten, die in 
verband met prostaatkanker geopereerd 
gaan worden. Verder geef ik voorlichting 
aan studenten geneeskunde en verpleeg-
kundigen in opleiding. Met name om ze te 
wijzen op wat het Marikenhuis kan doen 
ter verbetering van de kwaliteit van leven 
van de gasten. Voorts zit ik in een groep, 
die aan mensen met een andere culturele 
of etnische achtergrond duidelijk maakt, 
wat het Marikenhuis te bieden heeft. Een 
andere taak is om gasten die binnenkort 
een gesprek met hun specialist hebben te 
helpen bij de voorbereiding daarop. Ten 
slotte ga ik eenmaal per maand met geïn-
teresseerden wandelen in het Goffertpark, 
voor de beweging of zomaar voor een 
praatje.”

Hoeveel uur per week ben je hier mee 
bezig?
“Gemiddeld ben ik één à twee dagdelen 
per week bezig voor het Marikenhuis.”

Wat vind je het leukste aan het werk?
“Zoals je ziet heb ik diverse verschillende 
taken. De afwisseling erin vind ik het 
aantrekkelijkst.”

Kunnen jullie nog vrijwilligers  gebruiken?
“Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. 
Aanmelden kan via de website. Wie inte-
resse heeft krijgt eerst een gesprek met 
het bestuur, daarna volgt een training.” ❤

Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

'Mensen helpen om beter om te 
leren gaan met kanker'

Vrijwilliger in ’t zonnetje

Meer informatie op: 
www.marikenhuis.nl

 Frits Jansen voor het Marikenhuis.
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Geldzorgen?
Samen komen we eruit. Bel 024-3298001

nijmegen.nl/geldzorgen

Niet meer
bang voor

post.

Leerlingenvervoer
Heb je een kind dat door ziekte of een

handicap niet alleen naar school kan gaan?
Dan heb je als ouder mogelijk recht op

een vergoeding voor reiskosten of
aangepast vervoer. 

Extra tip:
Voor de kosten van onderwijs, sport en hobby’s

van je kind heb je mogelijk recht op
vergoedingen van Stichting Leergeld.

Kinder- 
opvangregeling

Deze vergoeding kun je aanvragen
 als je niet kunt werken door

sociale of medische redenen,
of als je een re-integratietraject

of inburgeringscursus
volgt.

Individuele
inkomstentoeslag

Deze toeslag is maximaal € 515
per jaar en geldt als je al drie
jaar weinig inkomsten hebt

en weinig kans op
verbetering.

Collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering

Met een laag inkomen kun je hier
recht op hebben. Wij betalen
dan mee aan je verzekering.

Individuele
studietoeslag 

Studeer je en kun je door ziekte
of een handicap je studie niet 
combineren met een bijbaan?
Dan kun je bij ons terecht voor 

een studietoeslag.

Meedoenregeling
Dit is een tegoed van

€ 150 per jaar voor
dagjes uit, cursussen

en activiteiten.

Bijzondere bijstand
Je kunt onverwacht te maken krijgen
met hoge kosten. Bijvoorbeeld door
vervanging van je koelkast, ziekte of

rechtsbijstand. Als je deze niet
kunt betalen, heb je misschien
recht op bijzondere bijstand.

Busvoordeelabonnement
Jij betaalt € 15 per jaar, wij de rest.

Met je abonnement reis je gratis met
de bus binnen de gemeente Nijmegen

en naar omliggende dorpen.

Geldzorgen?
Gemeente Nijmegen heeft 8 vergoedingen 
waar jij mogelijk gebruik van kunt maken. 

Bel 024-3298001 voor persoonlijk advies of ga naar 
nijmegen.nl/geldzorgen voor meer informatie. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kijken wij naar je inkomen. Bij sommige vergoedingen ook naar je vermogen. 
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Of rechtenstudente Laura 
 enthousiast is over haar vrij-
willigerswerk? Dat hoef je 
haar eigenlijk niet te vragen. 
Je ziet het in één oogopslag 
als ze stralend vertelt over het 
Soedanese gezin dat ze van-
uit de VoorleesExpress iedere 
week bezoekt in hun woning 
op het snijpunt van de 
 Goffert/ Hazenkamp. 

k wilde graag iets doen met kinde-
ren en kwam op internet een ban-
ner tegen van de VoorleesExpress”, 

legt Laura uit. “Ik werd naar een gezin met 
vier jongetjes gestuurd. Ik begreep dat 
hun logopedist aan de bel had getrokken, 
omdat de kinderen weinig Nederlands 
spraken.  
En voorlezen helpt dan.”
     “In het begin was het even wennen. 
Moeder Ghalija spreekt zelf bijna geen 
Nederlands, dus thuis praat iedereen Soe-
danees. En dan vier jongetjes. Wat moest 
ik daar nou mee? De oudste was zes, de 
jongste net geboren. Dat leek me best 
heftig. De jongens zijn druk: ze rennen 
door de kamer en springen op de bank”, 
zegt Laura.

Bewondering 
“Ghalija zorgde ervoor dat ik me snel op 
mijn gemak voelde. Nu nog. Ze zorgt 
voor thee, is geïnteresseerd in wat ik doe 
en stelt vragen over mijn studie. Ik heb 
wel bewondering voor haar. Ze voedt 
hier toch maar een gezin met vier jonge 
kinderen op. Al haar familie en vriendin-
nen wonen nog in Soedan en je voelt dat 
ze hen mist.” 
     “Ik lees vooral prentenboeken voor aan 
de jongens. Agent en Boef zijn favoriet, 
die vinden ze geweldig. Voor ik naar 
huis ga, vraag ik de jongens wat ze de 
volgende week willen lezen. Ze vinden 

platenboeken met wereldkaarten leuk en 
boeken over andere landen. Voor  Sabar, 
de oudste, neem ik de laatste maanden 
ook echte boeken mee. Dezelfde die hij 
op school krijgt. De boeken haal ik bij de 
bieb en laat ik een paar weken bij hen 
achter. Lees je moeder maar voor, zeg ik 
regelmatig. We eindigen altijd met een 
spelletje memorie of kwartet.” 

Nog vijf jaar
“Officieel ben ik nu in maart gestopt. Als 
het voorlezen na de coronamaatregelen 
weer wordt opgepakt, ga ik naar een 
nieuw gezin. Maar ik blijf ook naar mijn 
huidige gezin gaan. Voorlopig vinden 
ze het fijn dat ik blijf voorlezen. Als het 
aan mij ligt, kom ik er over vijf jaar nog 
en zie ik Sabar, Hafiz, Faysal en Husseijn 
opgroeien.” ❤

Tekst: Anne Christine Staals 
(Tekst in context)
Foto: Goedele Monnens

Laura helpt Soedanees gezin 
door voor te lezen

"I

Wat is de VoorleesExpress?
Het is niet voor alle ouders normaal 
om hun kinderen voor te lezen. 
Terwijl lezen erg goed is voor de 
taalontwikkeling. Bij de Voorlees-
Express Nijmegen, een project van 
Bindkracht10 en de Bibliotheek 
Gelderland Zuid, introduceert een 
vrijwilliger het voorleesritueel in 
een gezin met jonge kinderen. Zelf 
voorlezer worden of weet je een ge-
zin dat wellicht in aanmerking komt 
voor de VoorleesExpress? Stuur een 
mailtje naar nijmegen@voorlees-
express.nl. Meer informatie via 
www.obgz.nl/voorleesexpress

Dit interview is één van de tien 
verhalen uit het jaarverslag 2019 
van Bindkracht10.
Lees alle verhalen op:
bindkracht10.nl/jaarverslag

Voorlezer Laura met Sabar en Haziz.
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Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

T:  (024) 356 01 04  
E: info@wennekers-nijmegen.nl

www.wennekers-nijmegen.nl

Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna

Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892

www.fysiotherapiesintanna.nl

Theunissen   Fysiotherapeuten
Groenestraat 217 Y
6531 HH  Nijmegen

tel: 024-3550386
www.theunissen-fysiotherapeuten.nl

Fysiotherapie de Go�ert
Dobbelmannweg 118

6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268

www.fysiotherapiedego�ert.nl

In samenwerking met
Avalon Fitcentre      St. Hubertusstraat 2      6531 LB Nijmegen

tel: 024-6635173

Fysiotherapie
Sint  Anna

S a m e n w e r k e n d e  F y s i o t h e r a p e u t e n
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Eduard Noyonslaan 
Eduardus Christianus Hendrikus Johannes Noyons (1900-
1960) was hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van 
de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij doceerde van 

1950 tot 1959 fysiologi-
sche chemie. Hij was in 
1947 de initiatiefnemer 
voor de oprichting van 
de Nederlandse Vereni-
ging voor Klinische Che-
mie en Laboratoriumge-
neeskunde. Ook was hij 
de geestelijke vader van 
een ambitieus project, de 
uitgave van een omvang-
rijk vier delen omvattend 
handboek op het gebied 
van de klinische chemie 
onder de titel ‘Chemie en 
Kliniek’. Hij ligt begra-
ven op Begraafplaats 
Jonkerbos.

Zernikeplaats
Frederik (Frits) Zernike 
(1888-1966) was een 
Nederlands natuurkun-
dige. Hij was van 1920 
tot 1958 hoogleraar te 
Groningen. Hij kreeg 
in zijn leven verschil-
lende wetenschappelijke 
prijzen. In 1946 werd 
hij gekozen tot lid van 
de Koninklijke Neder-
landse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). 
Voor zijn uitvinding van 
de Fasecontrastmicros-
coop ontving hij in 1953 de Nobelprijs voor Natuurkunde. 
Dankzij deze microscoop konden biologen en medici levende 
cellen en bacteriën bestuderen zonder ze eerst te moeten 
kleuren met contrastvloeistof.  ❤                                                                                                

Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

Wetenschappers met een eigen straat 
in Heijendaal

Straatnamen verklaard

Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), www.wikipedia.org, www.nvkc.nl

Frits Zernike (foto: Wikipedia).

Wat doe je in coronatijd als hobby's stilliggen? 
Ron Leunissen (60), hobby-schrijver van kinder-
boeken, gebruikte zijn extra vrije tijd om een 
prentenboekje dat hij eerder in het Nederlands 
schreef, te vertalen naar het Nijmeegse dialect.  

ib het ‘n buts veur de kop, is een prentenboek over de giraf 
Bib die erg van rennen houdt, maar niet altijd goed oplet. En 
dan gaat er wel eens iets mis. Dit thema zullen veel ouders 

herkennen: kinderen die rennen, vallen en blauwe plekken oplo-
pen. Vaak is een kusje erop al genoeg om het huilen te stoppen, 
soms moet er een pleister op. Maar voordat je het weet, rennen de 
kleintjes alweer verder.
     Voor een eerste ruwe vertaling naar het Nijmeegse dialect 
maakte Ron gebruik van een online vertaalmachine. Een vertaling 
door een computerprogramma is echter nooit perfect, daarom 
zocht hij contact met iemand die zijn tekst kon verbeteren. Via de 
Facebook-groep van Oud Nijmegen vond hij Ria van Heeswijk-
Janssen die eerder gewerkt had aan het Nijmeegse woordenboek. 

Samen zorgden 
ze voor een mooie 
vertaling van het 
oorspronkelijk in 
het Nederlands ver-
schenen Bib stoot 
het hoofd.  ❤

Prof. Dr. Noyons (Foto: Nederlands 
Tijdschrift voor Klinische Chemie en 
Laboratoriumgeneeskunde)

B 

Bib het ‘n buts veur de kop

Meer weten?
Het prentenboek Bib het ‘n buts veur de kop is geschikt 
voor kinderen van 2 tot 7 jaar en kost € 4,30 inclusief 
verzendkosten. Het boekje kan online besteld worden 
bij de auteur via ronleunissen@hotmail.com. 
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NIEUW IN ONZE PRAKTIJK: 
SHOCKWAVE                

Gratis spreekuur Sportblessures:          
elke maandag van 17.00-17.30 uur 

 

 

Voor informatie zie T, E, W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T:   024 – 833 00 22      

E:   fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl 

W:  www.fysiotherapiehazenkamp.nl 

 

 

Geef je loopbaan een boost!

www.paulinehouwing.nl    06-48267482

Weet je niet wat je wil in je werk?
Leg je elke keer die vacature weer opzij?
Weet je niet welke opleiding bij je past?

PAULINE HOUWING
Loopbaanadvisering en coaching

Soms draai je in je loopbaan in cirkels rond. Je hoeft niet 
direct weg bij je werkgever, maar wat je nu wel wilt weet 
je ook nog niet.
In ieder geval wil je leuk en passend werk. Je hebt in je 
loopbaan behoefte aan planning. 

Maar hoe doe je dat? En waar begin je? 
Een ontwikkeltraject samen met een 
loopbaanadviseur is dan de oplossing.

Wat houdt het ontwikkeladvies in?
 Intake via videobellen 0.5 uur
 DISC persoonlijkheidstest inclusief een uitgebreide
 rapportage (16 pagina’s)
 2 ontwikkelgesprekken van 1.5 uur op maat voor 
 jou en naar jouw wensen

Wat levert het op?
 Zicht op wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik
  Je hebt de regie weer over je eigen loopbaan
  Energie!
Kosten voor dit traject zijn € 500, - excl. btw. 
Uiteraard is dit traject uit te breiden met maatwerkafspraken

Zuider Apotheek Nijmegen 
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen

Zuider Apotheek Hazenkamp 
Vossenlaan 90
6531 SP Nijmegen

Zuider Apotheek Malvert 
Malvert 5133
6538 DG Nijmegen

Zuider Apotheek Brakkenstein 
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen

Wij maken het u graag gemakkelijk! 
Gebruikt u chronisch medicatie, meld u aan voor 
de herhaalservice. Wij zorgen dat uw medicatie 
standaard op tijd klaar staat en vragen het recept 
aan bij uw huisarts. U hoeft hier niets voor te doen 
en u heeft altijd voldoende medicijnen in huis.

In contact gekomen 
met de eikenprocessie-
rups en last van jeuk?
Kom langs in onze apotheek 
en vraag naar de speciaal 
gemaakte producten die 
hevige jeuk verlichten.

Zonder zorgen altijd voldoende medicatie in huis?

20200610_Mosadex_SA_A5_liggend_Flyer_Apotheek_Nijmegen_AO_V1.indd   1 11-06-20   10:32
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Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen

Kinderfeestjes

Workshops

Gelegenheidskaarsen

tel: 024 3553492 of 06 45302171

Groenestraat 199

6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492  

• Natuurvoedingsmiddelen

•Uitgebreid assortiment

•Ook glutenvrij

•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij

www.bijenkaars.nl

tel: 06-81472151 of 024-3553492

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM 
  

 
 

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE EN MANUELE THERAPIE  
SINT ANNASTRAAT 288 
6525HD  NIJMEGEN 
 
T: 024 3565960 I: www.tenbokum.nl 
M: 06 51792621 E: michel@tenbokum.nl 

Geef uw stoel
of bank een 

2e leven

Geef uw stoel
of bank een 

2e leven

Hatertseweg 469
6533 GH Nijmegen 
024 - 356 47 55

Huidverzorging / Huidverbetering / Ontspanning

Acne
Microdermabrasie

PMU Micro-Blading
TCA Peeling

Bindweefselmassage
Lymfedrainage

Verwijderen van:
*Gesprongen adertjes

*Fibromen
*Wratjes

*Pigmentvlekken

Van Peltlaan 144
6533 ZR Nijmegen

06 24 90 39 14

info@sanjasteen.nl

Sanja op facebook

www.sanjasteen.nl

                     

500 GRAM 
KIBBELING MET 
SAUS VOOR €10,-

Iedereen verdient een passend afscheid, 
waar u ook verzekerd bent.
Voor meer informatie over Constantijn Koen Uitvaartverzorging, 
Afscheidshuys Sint Annamolen en de 24-uurs kamers, het 
Crematiepakket Liefdevol en de condoleances op de 1ste en 
2e verdieping van de Sint Annamolen zie 
www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl
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Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen 
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een 
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu. 
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (12 en 13 december), moeten uiterlijk 20 november 2020 binnen zijn.

GASTZANGERS GEZOCHT voor alle partijen door Flos Campi 
Koor voor het concert op 6 maart 2021. Flos Campi Koor repe-
teert in de SSGN op woensdagavond van 19.30 tot 21.50 uur. 
De gastzangers zijn na de herfstvakantie of eerder van harte 
welkom. Het koor repeteert coronaproof. Voor meer informatie/
inhoud: floscampi.koor@gmail.com

GARAGEBOX te koop gevraagd. Omgeving Polderstraat/Veld-
straat. Tel: 06 226 982 23.

SCHOOL’S COOL coacht leerlingen naar succes! Word vrijwil-
lige mentor bij School’s cool en maak het verschil in een uur per 
week. Meer weten? Kijk www.schoolscoolnijmegen.nl of bel 
024 350 34 66.

‘VAN TUIN TOT BORD’ ZOEKT VERSTERKING KOOKGROEP. 
Hou je van lekker koken (en eten) en leuke ontmoetingen met 
andere buurtgenoten? We zoeken enthousiaste buurtbewoners 
die wekelijks (of regelmatig) willen koken in onze kookgroep bij 
't Hert. Als je het leuk vindt, kun je ook de rol van gastvrouw/
heer oppakken. De kookgroep kookt iedere dinsdag een 
heerlijke driegangenmaaltijd voor de gasten die om 18.00 uur 
aanschuiven. De kookgroep wordt begeleid door een professio-
nele kok. Nieuwsgierig geworden? Stuur dan even een mail naar: 
info@vantuintotbord.nl. Meer info op www.vantuintotbord.nl 

STICHTING LEERGELD NIJMEGEN wil sociale uitsluiting van 
kinderen uit gezinnen met lage inkomens voorkomen. Alle Nij-
meegse kinderen moeten een kans krijgen mee te doen met ac-
tiviteiten die voor leeftijdsgenoten vanzelfsprekend zijn. De kans 
om kennis en vaardigheden te ontwikkelen zorgt voor een beter 
gevoel van eigenwaarde. Stichting Leergeld Nijmegen is er voor 
kinderen van 4 - 17 jaar en betaalt onder andere ouderbijdrage 
voor school, sporten, cultuuractiviteiten, fietsen en laptops. 
Ga naar www.leergeldnijmegen.nl voor meer informatie over 
het indienen van een aanvraag en de geldende voorwaarden. 
Leergeld Nijmegen keert geen geld uit, maar betaalt de rekenin-
gen voor school, club of vereniging rechtstreeks. 

SPEELOTHEEK BOTTENDAAL zoekt vrijwilligers die het team 
willen komen versterken. Speelotheek Bottendaal bestaat reeds 
30 jaar en leent speelgoed en themakisten uit. Dit is vanuit idea-
listische motieven ontstaan, maar in de huidige tijd van minder 
spullen, hergebruik en duurzaamheid, is het idee springlevend. 
Het speelgoed is bedoeld voor kinderen van 0-8 jaar. De speel-
otheek is geopend op donderdagmiddag (15.15-16.45 uur) van 
de even weken en is tijdens schoolvakanties gesloten. Speelgoed 
lenen gaat via een abonnement van € 15 of € 25 voor een heel 
schooljaar. Adres: Wijkcentrum in Bottendaal, zaal 9,Burghardt 
van den Berghstraat 114. Mail voor meer informatie naar  
info@speelotheekbottendaal.nl

Hartjes

Directe schade-afhandeling 
met uw verzekeraar!

Bel 024 - 323 10 10 
Dag en nacht!

Ruit herstellen? Seuren bellen!

Kijk ook op www.seuren.nl

seuren
24-uur s  g la s se r v i c e
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Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij 
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak 
€ 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor 
de volgende Hart van Nijmegen (12 en 13 december), moeten uiterlijk 20 november 2020 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

Bedrijfshartjes

GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestr., Vossenlaan/Oude 
Molenweg, Hatertseweg, S.de Bruïneweg, Bankastr. en Mal-
vert. Ook voor verhuur kleine bedrijfsruimtes. Voor informatie 
kijk op: www.garagebox-nijmegen.nl

SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging bij 
u aan huis. Tel: 06 206 874 66.

NAAILES IN NIJMEGEN bij Thea van der Wielen. Mail naar 
info@naailesnijmegen.nl of bel 06 212 017 32. Meer informa-
tie op www.naailesnijmegen.nl. 

EDUCO STUDIEBEGELEIDING helpt je bij Nederlands of  
rekenen. Als je moeite hebt met begrijpend lezen, met spel-
ling of met verslagen maken. Of als je wilt weten hoe je pro-
centen en inhoudsmaten kunt uitrekenen. Ook voor studie-
begeleiding en voor Nederlands als tweede taal. Info:  
www.educostudiebegeleiding.nl of 06 365 939 47.

BIJLES EXACTE VAKKEN ARNHEM voor bijles en examen-
training in scheikunde, wiskunde en natuurkunde in het 
centrum van Arnhem. Online bijles is ook mogelijk. 
Zie www.bijlesexactevakken.nl voor meer informatie. 
Tel: 06 524 603 00, e-mail: info@bijlesexactevakken.nl

STUDIEKEUZEBEGELEIDING NODIG? Zit jij in 5 havo of  
6 vwo en heb je last van keuzestress? Doe in de herfstvakantie 
mee aan een online studiekeuzetraject en ontdek in vijf dagen 
tijd welke studie jou past als een jas! Annelies van Rijcke-
vorsel, studiekeuze- en loopbaanadviseur voor het hoger 
onderwijs, www.keuzemoment.nl

SCHRIJFSCHOOL NIJMEGEN verzorgt schrijfcursussen. 
Altijd al willen schrijven? Authentiek en waarachtig? Schrijf 
je in voor een intensieve cursus of sluit je aan bij een vaste 
schrijversgroep. Alles onder deskundige en bevlogen bege-
leiding. Ga naar www.schrijfschoolnijmegen.nl

HAAL GRIEKENLAND DICHTBIJ en leer de taal! Een 
nieuwe basiscursus start op woensdagavond, instromen is 
mogelijk. Uiteraard digitaal. Uitgebreide informatie op 
www.milao.nl of via 06 293 140 61.

PROFESSIONELE MASSAGE aan huis voor vrouwen. Massage 
On Wheels Nijmegen brengt op de fiets, een heerlijke en CO2 
neutrale massage. Voor meer info en direct online boeken: 
www.massageonwheels.nu. Bel: 06 335 019 05 of mail: 
info@massageonwheels.nu 

KRIJGSKUNST NINJUTSU bij Bujinkan Saku Dojo in de Hazen-
kamp. Hier beoefen je een unieke, traditionele Japanse krijgs-
kunst. Balans, structuur en beweging zijn daarbij belangrijker 
dan spierkracht. Stoten/trappen, klemmen, rollen, (oefen)
wapens, kata en basistechnieken komen daarbij veelvuldig 
aan bod. Gratis proefles (voor m/v 16+): 
info@bujinkan-saku-dojo.nl. 
Meer info: www.bujinkan-saku-dojo.nl

SNUFFELMARKT in de Jan Massinkhal. Heerlijk rondwande-
len op een gezellige snuffelmarkt, ondertussen neuzen tussen 
allerlei leuke spulletjes uit grootmoeders tijd. Datum:  
4 oktober, van 9.00-16.00 uur. Entree: € 3,50 voor volwasse-
nen. Meer informatie bij Organisatieburo J & E van Aerle BV, 
tel. 0492 525 483.
 
RIKS FIETSENMAKERIJ is verhuisd. Na vijf mooie jaren is ons 
bedrijf uit zijn jasje gegroeid en hebben we een mooi nieuw 
pand gevonden aan de Van Peltlaan 30a. Dit is ongeveer drie 
minuutjes van de oude locatie aan de Hatertseweg 175. Kom 
eens langs in onze nieuwe werkplaats en winkel!

 

MASSAGETHERAPIE EN INTEGRAAL LICHAAMSWERK

 
DE PRAKTIJK IS HEROPEND EN WERKT VOLGENS RIVM-RICHTLIJNEN 

ARNOVANHAREN.NL   -   GROENESTRAAT 294 



Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u. 
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren team 
luistert, adviseert en ondersteunt. 

Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder.

Groesbeekseweg 424 Nijmegen
Kijk voor informatie op: 
www.kk.nl of bel  024 - 323 4444

Wij dragen u 
 op handen

JOUW EIGEN KANTOORRUIMTE, 
OF EEN WERKPLEK IN ONZE CO-WORKING SPACE

www.bcgnijmegen.nl - 024-3833333 - info@bcgnijmegen.nl

GROENESTRAAT 294 
NIJMEGEN


