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Hart van Nijmegen in 2021
In 2021 verschijnt Hart van Nijmegen op:
nummer
1
2
3
4
5
6

deadline
22 januari		
5 maart		
23 april		
11 juni		
10 september
19 november

verspreiding
13 februari
27 maart
15 mei
3 juli
2 oktober
11 december

Adverteren in Hart van Nijmegen
Adverteren in Hart van Nijmegen kan op verschillende
manieren:
1. Bedrijfshartjes. De goedkoopste manier is een Bedrijfshartje plaatsen van maximaal 50 woorden. Kosten € 15,-.
Zie voor meer informatie pagina 45 van dit nummer of
www.hartvannijmegen.nu/adverteren

2. Advertenties. U kunt adverteren in de vorm van kant-enklare advertenties. De mogelijkheden zijn een 1/8 pagina
(€ 55), 1/4 pagina (€ 100), 1 pagina (€ 365) en 2 pagina’s
(€ 720). Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Bij afsluiten van een jaarcontract ontvangt u 10% korting
over het hele bedrag, excl. BTW.
3. Advertorials. Bij advertorials zijn eindredactie en vormgeving in handen van Hart van Nijmegen. Fotografie door
Hart van Nijmegen is ook een optie. De mogelijkheden
zijn een advertorial van een halve pagina (€ 210, maximaal 200 woorden), een hele pagina (€ 420, maximaal
400 woorden) en twee pagina’s (€ 840, maximaal 800 woorden). Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. Wilt u dat één
van onze redacteuren de tekst van de advertorial schrijft, dan
vragen wij daarvoor € 50,- extra per advertorial.
Meer weten?
Ga voor meer informatie over adverteren in Hart van
Nijmegen naar www.hartvannijmegen.nu/adverteren
of neem contact op met Huberdien Hornikx via
adverteren@hartvannijmegen.nu of 024 356 61 09.

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden
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Redactie

Vaste medewerkers

Beste lezer,
Ronald Spaak
eindredacteur

Dirk Jan Burgersdijk

Leonie Valckx

Huberdien Hornikx
acquisitie, advertenties
en advertorials

Dirk Blokland
penningmeester

Tefke van Dijk
schrijfzolder.nl

Piet Hieltjes
Pieter Matthijssen
www.123-tekst.nl

Eef van Hout

Susan Bink

Het einde van 2020 nadert. Een bijzonder jaar,
mag je wel zeggen. Het was voor het eerst
dat verslaggevers niet uitgebreid op pad konden om voor de lezers van Hart van Nijmegen
interessante verhalen te verzamelen.
En nu heeft u het laatste nummer van
dit jaar in handen. Ook voor dit nummer
konden verslaggevers er vanwege de coronacrisis niet altijd op uit, maar
het is toch weer een lezenswaardig nummer geworden, in kerstsfeer, zoals
inmiddels gebruikelijk is. Dat ziet u aan de kerstversiering op de pagina’s,
maar ook aan de onderwerpen die aan de orde komen: een kijkje achter
de schermen van IrisZorg die cliënten helpt weer greep op hun leven te
krijgen, de kerstherinneringen van een aantal redacteuren of de wandeling over Begraafplaats Jonkerbos die leidt tot momenten van bezinning.
En natuurlijk de vrolijke middenpagina’s van dit nummer!
Wat gaat komend jaar ons brengen? Met de vaccins in aantocht zal het
coronavirus wel bedwongen worden, maar de gevolgen van de coronacrisis zullen nog een tijdlang na-ijlen, ook voor Hart van Nijmegen. Advertentie-inkomsten zijn belangrijk voor ons blad en wij hopen dat ondernemers
ook in 2021 blijven adverteren, ondanks de economisch moeilijke tijden.
Lees hiernaast welke mogelijkheden er zijn en wat ze kosten.
En dan nu nog een greep uit de andere onderwerpen van dit nummer.
Het was een mooie, kleurrijke herfst. Vincent Moll legde met zijn camera
talrijke soorten paddenstoelen vast en Corrie Eimers schreef over de
(herfst)bomen in het Goffertpark. Zij is een oude bekende die in 2007 en
2008 in voorganger Hazannekamp over dit onderwerp schreef. Haar verhalen zijn met een kleine update nog steeds actueel en zullen de komende
tijd in Hart van Nijmegen verschijnen.
Maar er is nog veel meer te lezen, bijvoorbeeld over exotische dieren
in het Goffertpark, de vereniging Waalstappers of wat burgerparticipatie
nu eigenlijk in de praktijk betekent. Ik kan hier lang niet alles opnoemen,
want daarvoor is de ruimte te beperkt. Er zit voor u maar één ding op: zelf
alles lezen!
Hartelijke groet, Ypie Veenstra

Roeland Loosen

Joost Wanders

Fotografen

COLOFON
E-mail: info@hartvannnijmegen.nu Web: www.hartvannijmegen.nu
Volg ons ook op
Hart van Nijmegen
Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat
bestaat uit de wijken Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal, Nije Veld en Goffert (zie kaart hiernaast).
Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en ontvangt een bijdrage
uit het budget wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen.

Vincent Moll
vincentmollfotografie.nl

Els Baltjes
eb-fotoart.nl

Willem Melssen
wm-f.nl

Hoofdredacteur: Ypie Veenstra, Rode Kruislaan 23, 6525 JN Nijmegen (tevens correspondentieadres
Hart van Nijmegen) 06 532 314 99, info@hartvannijmegen.nu. Eindredactie: Ypie Veenstra, Ronald Spaak.
Vormgeving: Wilke Zomerveld. Penningmeester: Dirk Blokland, penningmeester@hartvannijmegen.nu
Adverteren: Huberdien Hornikx, 024 356 61 09/ adverteren@hartvannijmegen.nu Bedrijfshartje plaatsen:
bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu (zie p. 47). Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu
(zie p. 44). Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu
Foto voorkant: Daan van der Brugge (links) en Jeroen Reijnders van filmschool 'Oog voor Talent'.
Foto: Soheil Hooshmandi.
Volgende nummer: kopij vóór 22 januari 2021, verspreiding 13 februari 2021.
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Cliënten bloeien op in werkplaats Werken, Activiteiten en Leren IrisZorg

Filmschool 'Oog voor Talent' geeft cliënten
Steeds meer cliënten vanuit verschillende organisaties vinden hun weg
naar werkplaats Werken, Activiteiten en Leren IrisZorg. Met dank aan het
aanbod en aan het feit dat deelnemers er kunnen werken én leren. Belangrijke rol in die professionaliseringsslag speelt Filmschool Oog voor Talent,
als onderdeel van de werkplaats aanjager van veel nieuwe initiatieven.

Werkmeester Lambert Aalbers.

"W

ie lust er taart? Van Jos, hij
is jarig”, klinkt het vanachter het mondkapje van
gastvrouw Kim, met collega Erik bezig
aan de dagelijkse ochtendkoffieronde.
“Dat sla ik niet af”, antwoordt Erwin Aalbers, algemeen begeleider in de houtwerkplaats. “Zo’n traktatie zegt iets over
hoe onze deelnemers het hier ervaren.
Mensen komen vaak met problemen
binnen. Door fysiek bezig te zijn en met
anderen samen te werken, tanken ze
zelfvertrouwen. Je ziet ze groeien.”
Dat merkt ook werkmeester Lambert

Aalbers (geen familie…), onder meer verantwoordelijk voor de planning. “Qua activiteiten hebben we bijna alle smaken in
huis. Van assemblage tot tuinonderhoud,
van timmerwerk tot een filmschool. Dat
is fijn voor onze deelnemers van wie
sommigen starten met inpakwerk en
weggaan met een heftruckdiploma.”
Gebrek aan zingeving
In een ruimte verderop staan Daan van
der Brugge en Jeroen Reijnders in een
tijdelijke fotostudio, waar een LinkedInprofiel-fotoshoot gepland staat voor

medewerkers van verschillende collegaorganisaties. “Dit doen we dus óók”,
vertelt Daan, de locatiecoördinator van
de werkplaats. Hij besloot tijdens zijn
eerdere carrière in de maatschappelijke
opvang om via film ‘mensen van de straat’
een gezicht te geven.
“Jeroen en ik hebben veel films
gemaakt, waaronder de documentaire
Tussen Goot en Geluk in 2006, samen
met Nijmeegse dak- en thuislozen. Een
tijdlang volgden we vijf mensen van de
straat. Wat meteen opviel was dat het
met de nazorg niet goed zat. Mensen vie-
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zelf weer de regie over hun leven
len vaak terug in oude gewoontes, mede
door een chronisch gebrek aan zingeving.
Ze wílden wel, maar kónden simpelweg
niet werken aan perspectief of hoop. Laat
staan aan zoiets als burgerschap.”

Dit stelde ons in staat om te bouwen aan
verschillende ontwikkeltrajecten voor een
steeds bredere doelgroep, waarbij elke
deelnemer kon werken aan persoonlijke
doelen.”

Werken én leren
De documentaire krijgt zoveel positieve
bijval dat Daan zijn project in een structureel jasje giet en start met Filmschool Oog
voor Talent die door de korte lijntjes met
IrisZorg snel onderdak vindt in de toenmalige Werkplaats de Hulsen, nu Werken,
Activiteiten en Leren Iriszorg.
Niet veel later sluit Jeroen, trainer en
ontwikkelaar van lesmateriaal, aan om
aan het curriculum te werken van in
eerste instantie de filmschool. “Ik ben
trainingen gaan schrijven op het gebied
van filmproductie, camera, geluid en
montage. Al snel kwamen daar algemene
modules bij voor de hele werkplaats,
zoals samenwerken en organiseren, feedback geven en ontvangen, maar ook het
opstellen van een CV, Nederlandse taal en
computervaardigheden. Deelnemers aan
de werkplaats konden al kiezen uit werk
en activiteiten, daar kwam dus leren bij.

Niet alleen verslaafden
Mede daarom komen de deelnemers
van de werkplaats overal vandaan. Daan:
“We hebben lijntjes lopen met Reclassering Nederland, het Leger Des Heils, het
RIBW, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, Pro
Persona en verschillende andere zorgorganisaties. Verder huurt de Pompekliniek
hier een eigen ruimte voor cliënten die
toe zijn aan een terugkeer naar de maatschappij. Gedurende de week verwelkomen we ongeveer honderd deelnemers,
verdeeld over verschillende dagen. En dat
zijn dus niet alleen maar verslaafden en
daklozen. Juist niet zelfs.”
In de frontlinie
Van alle deelnemers werkt het gros op de
inpak- en assemblageafdeling. De timmerwerkplaats biedt wekelijks plaats aan
tien mensen die meubels op bestelling
maken en zo het vak in de praktijk leren.

Aan een opleiding van de filmschool
nemen gemiddeld twintig mensen deel.
Jeroen: “Na hun training passen mensen
hun kennis vaak meteen in de praktijk
toe. We hebben al verschillende promotie- en bedrijfsfilms gemaakt voor onder
meer ZZG zorggroep, Maclean Products,
gemeente Nijmegen en IrisZorg zelf.
Mensen leren ervan en vinden het enorm
leuk om te doen.”
Daan vult aan: “Wij werken in de frontlinie van wat er in de maatschappij speelt.
Voor iedereen die in het reguliere circuit
tijdelijk niet kan aanhaken, hebben wij
een aanbod. Ik hoop dat er, anders dan
nu, dan ook een indicatie gaat komen
voor onze trainingsuren, wat leidt tot een
nog gezondere balans tussen werk en
ontwikkeling.”
Pure win-win situatie
Dat ‘hun’ filmschool een hoofdrol in
het leven van zoveel mensen speelt en
heeft gespeeld, hadden Jeroen en Daan
alleen maar durven dromen. “Het geeft
mij een enorme power om te zien dat
deelnemers elkaar als familie beschouwen”, vertelt Jeroen. “Daarin iets mogen
betekenen, via werk, activiteiten én
onderwijs, is een pure win-winsituatie, ook voor mezelf.”
Daan: “Ooit was film ons middel om de harde realiteit van het
Nijmeegse straatleven door de
mensen zélf onder de aandacht te
laten brengen. Ruim tien jaar later
staat de hele werkplaats symbool
voor de zelfregie die je deze en veel
andere mensen gunt, in de hoop
dat ze in verbinding met elkaar op
eigen benen leren staan. Dat dit
werkt, is ontzettend gaaf.” ❤
Tekst: Pieter Matthijssen
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Arwen van ’t Voort en
Soheil Hooshmandi (IrisZorg)
Erwin Aalbers met een deelnemer.
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Ingrijpende veranderingen op vmbo-campus – tussen Goffertweg en Ploegstraat – met een gerenoveerd

Iedereen trots op nieuwe school- en
Het Rijks modern gerenoveerd, met ontzag
voor het oude

Het oorspronkelijke gebouw van Het Rijks dateert uit de jaren vijftig en voldeed niet meer aan de
eisen van het voorbereidend beroepsonderwijs dat leerlingen er kunnen volgen. Daar is met een
ingrijpende renovatie verandering in gekomen.

H

et Rijks is de fusie van de vmbo’s
van het Kandinsky College en van
het Canisiuscollege. Het vmbo
van het Kandinsky College heette ooit Ter
Hautart en je kon er lager economischadministratief onderwijs volgen. Ook werd
er huishoud- en nijverheidsonderwijs
gegeven. Het Canisius-vmbo heette eerst
Dr. Poels-Roncalli en verzorgde lager technisch onderwijs.
Het Rijks combineert sinds 2016 al deze
onderwijssoorten en biedt voorbereidend
beroepsonderwijs voor jongens en meisjes
van 12 tot 16 jaar. De leerlingen worden
op een vmbo voorbereid op allerlei middelbare beroepsopleidingen die ze bij
een regionaal opleidingencentrum (roc)
kunnen volgen.
Naast de gebruikelijke vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, burgerschapskunde of lichamelijke oefening, maken de
leerlingen op een praktische manier kennis
met allerlei beroepen of beroepsgroepen.
Met hun vmbo-diploma kunnen ze een

(tamelijk) bewuste keuze maken voor een
beroepsopleiding.
Aanpassingen
Het oorspronkelijke Dr. Poels-gebouw aan
de Goffertweg was vooral bedoeld voor
technisch onderwijs en moest nu geschikt
gemaakt worden voor meer beroepsopleidingen. Het uiterlijk van de lts uit 1956 was
in 2003 al stevig veranderd door de ‘glazen’
aanbouw, aan de rechterkant van het gebouw. Het gebouw is ontworpen in de stijl
van de Bossche School, een bouwstijl uit
de naoorlogse wederopbouwperiode. Een
van de kenmerken van die bouwstijl is dat
het gebouw aan de buitenkant nogal gesloten oogt ─ de activiteiten vinden achter
de muren plaats. Die verbouwing met dat
vele glas had als doel om hetgeen binnen
gebeurde beter zichtbaar te maken.
Gerestaureerd en hoe!
Aan de linkerkant is de oude situatie
gehandhaafd. Nog steeds die school uit de

wederopbouwperiode met dat kunstwerk boven de trap. Rechts, in het glazen
gedeelte uit 2003, zijn praktijklokalen: een
schoonheidssalon, een kapper en een
kinderdagverblijf. Zo wordt goed zichtbaar
dat de leerlingen worden voorbereid op
een beroep.
Bij binnenkomst kom je in de hoge hal
met trappen. Het trappenhuis is nieuw
en gecreëerd door vloeren uit de bovenliggende etages te zagen. Zo kijk je
direct tegen een voor de wederopbouw
typerend kunstwerk aan: een mozaïek van
beroepsbeoefenaren. Vanuit de hal kun je
naar de nieuwe aula, de afdeling onderbouw (eerste en tweede klassen), naar de
bovenbouwafdeling (met een prachtige
keuken) en de nieuwe gymzaal. ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll, Het Rijks
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Het Rijks, een nieuwe Jorismavo en een prachtige sporthal

sportaccommodatie van vmbo-campus
Jorismavo: kleine klassen in een fonkelnieuw
gebouw

Er is een nieuwe school in Nijmegen-Midden. Op de vmbo-campus, waar ook Het Rijks zit, is een
mooi schoolgebouw neergezet voor de Jorismavo. De Jorismavo zat eerst aan de Heyendaalseweg 45 en verhuisde na de herfstvakantie naar het nieuwe gebouw aan de Ploegstraat.

O

p de Jorismavo kunnen leerlingen een vmbo-t diploma halen,
de opvolger van het vroegere
mavodiploma. Het vmbo-t diploma geeft
toegang tot niveau 4 van het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). Met zo’n diploma
kunnen leerlingen ook doorstromen naar
de havo.
Ellen van der Zanden, directeur van de
Jorismavo, vertelt over de verandering van
de Jorismavo van een zorglocatie van de
scholengroep Rijk van Nijmegen naar een
’gewone’ mavo. Tot zo’n zeven jaar geleden
zaten op de Jorismavo leerlingen met een
lwoo-indicatie. Die leerlingen hadden een
leerprobleem (bijvoorbeeld dyslexie) en kregen ondersteuning bij het volgend van om
de opleiding te halen.
Andere financiering
Met de Wet op Passend Onderwijs veranderde na 2014 de financiering, leerlingen
kregen individueel een rugzakje. Dat betekende dat de Jorismavo niet op dezelfde

manier kon doorgaan, omdat de financiën
onvoldoende werden. Het bestuur van de
scholengroep Rijk van Nijmegen – waar ook
het Canisius College, het Kandinsky College,
De NSG en Het Rijks bij horen – besloot dat
de Jorismavo de kans zou krijgen om zich in
vijf jaar van een zorglocatie tot een ‘gewone‘
mavo te ontwikkelen. Zou dat niet lukken
dan zou de toekomst van de Jorismavo
onzeker zijn.
De ontwikkeling verloopt voorspoedig:
de Jorismavo heeft nu 211 leerlingen, verdeeld over 11 klassen, en verwacht volgend
jaar 12 klassen te hebben. Er zitten tussen
de 18 en 22 leerlingen in een klas, relatief
kleine klassen dus. Die kleinschaligheid
wordt ook bij verdere groei gehandhaafd.
Kleinschaligheid
“Een kleinschalige school met kleine groepen is een belangrijk kenmerk van de Jorismavo. Er is een groep kinderen die gebaat is
bij kleinschaligheid, die het moeilijk hebben
in die grote scholengemeenschappen. Dat

zijn kinderen die echt gezien willen worden.
Bij ons is er een duidelijke structuur, er zijn
duidelijke verwachtingen ten aanzien van
het gedrag. Omdat de school klein is en we
alle leerlingen kennen, kunnen we op een
soepele manier (bij)sturen. Dat maakt de
school heel veilig!”, aldus Van der Zanden.
Prachtige tribunetrap
Op de vraag wat typerend is voor het nieuwe gebouw zegt Ellen van der Zanden trots:
“Wat dacht je van de prachtige tribunetrap
en de diagonale trap van bamboe die van
de eerste naar de tweede verdieping loopt?
Verder sowieso het gebruik van bamboe,
het optimale binnenklimaat (corona-proof),
de enorme lichtinval, ruime lokalen en
tegenwoordig belangrijk: veel werkplekken
voor leerlingen.” ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Jorismavo
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In 2020 is alles anders. De mooiste
December is traditioneel een maand met veel feestdagen. In 2020 is alles anders.
Sinterklaas wordt klein gevierd en kerst en oud en nieuw zullen ook anders zijn dan
normaal. Hart van Nijmegen vroeg medewerkers naar hun mooiste herinnering
aan de feestdagen.

Romantische Kerst.

Bevroren fontein.

Bevroren fontein
Deze foto heb ik gemaakt op eerste
kerstdag 1994. Vroeger was ik altijd heel
opgewonden als ik op Eerste Kerstdag
wakker werd. Dan sprong ik het bed uit en
trok de gordijnen open, omdat ik hoopte
dat het ’s nachts gesneeuwd had. Voor
mij hoort sneeuw bij Kerstmis. Helaas in
1994 hadden we geen witte kerst. Wel had

het hard gevroren. Op
Eerste Kerstdag gingen
we altijd bij mijn ouders
eten in Bergen in NoordLimburg, waar ik ben
geboren en opgegroeid.
Toen we die morgen het
dorp binnen kwamen
rijden, zag ik dat de fontein voor het gemeentehuis was bevroren.
Gelukkig had ik mijn
fototoestel meegenomen en heb ik er
foto’s van gemaakt. Ondanks dat er geen
sneeuw lag, vond ik het toch een mooi
kerstig plaatje. Het jaar erna heb ik een
foto van de bevroren fontein als kerstkaart
gebruikt. Deze foto doet me nog steeds
denken aan de koude kerstmissen van
vroeger, met sneeuw en ijs. Die zijn helaas
long gone.
Leonie Valckx

Romantische kerst
Een foto in romantische kerstsfeer,
gemaakt in 2019. Een laagje sneeuw op
de daken en de wegen. Hier in de Hofdijkstraat. Het is tevens een symbool van
oud en nieuw. De mooie oude woningen
van de Hofdijkstraat en de Thijmstraat en
in de verte de fraaie nieuwe woningen
richting Spieghelstraat. Deze recente foto
is voor mij voor een mooie herinnering
aan het Willemskwartier waar ik ben
opgegroeid en aan de kersttijd uit mijn
jeugd.
Henny Fransen

Achtertuin
Geen recente kerstherinnering, maar wel
een heel dierbare. Deze foto is gemaakt in
2007. Mijn man leefde nog en verdiepte
zich in die tijd in de fotografie. Met zijn
geavanceerde apparatuur maakte hij deze
foto van onze achtertuin. Toen hadden
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herinnering aan de feestdagen
Familiesfeer
Ik weet het: het is compleet iets anders
dan wat u elders op deze pagina's aantreft.
Maar het was het eerste dat bij me opkwam toen de collega's mij vroegen naar
wat voor mij nou een 'dierbare' kerstfoto is.
Deze dus, een werkelijk briljante grap. En

Achtertuin.

we nog ijs, de vijver is bevroren! Een
bewerkte versie van deze foto hebben we
als kerstkaart naar alle familie en vrienden
gestuurd. In januari 2011 overleed mijn
man en sindsdien ziet mijn leven er anders
uit. Voor het eerst sinds jaren bekijk ik deze
foto weer en bedenk: mijn leven is net als
deze achtertuin; nog steeds mooi, maar
anders.
Ypie Veenstra

De Mastreechter Staar
Wij kregen met Kerstmis cadeautjes. Niet
met sinterklaas. Mijn vader was bakker en
had het met sinterklaas heel druk. Ik ben
zonder Sint en Piet opgevoed. Mijn vader
en moeder vonden sinterklaas een feest
waarbij kinderen alleen maar bang werden
gemaakt. Dat was ook zo in de jaren
vijftig. Zij wilden niet dat ik met die angst
opgroeide! Op de morgen van eerste
kerstdag lagen er cadeautjes onder de
boom. Op een keer stond er een fietsje –
voor mij! – onder een laken. De kerstboom met piek kwam tegen het plafond.
Dat hoorde zo, vond mijn moeder. Vind
ik nog steeds. We zongen samen kerstliedjes, met die mooie stem van mijn
vader en draaiden de kerstelpee van de
De Mastreechter Staar. Echt een zalig
kerstfeest.
Piet Hieltjes

Familiesfeer.

verder heb ik steeds
meer moeite met
die door Jumbo, Lidl
en AH opgelegde
inclusieve gezelligheid en happy
family sferen. Omdat
de realiteit voor heel
veel mensen toch echt
een heel andere is. Ik
wens iedereen die dit
leest fijne feestdagen
en het allerbeste in het
nieuwe jaar.
Roeland Loosen

De Mastree

chter Staar.
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Tien wijkvertegenwoordigingen willen échte burgerparticipatie en slaan de handen ineen

Burgerparticipatie: gemeente
Het betrekken van omwonenden bij plannen en projecten in hun
wijken is makkelijker gezegd dan gedaan. Wijkvertegenwoordigingen
hebben er weinig fiducie in dat de gemeente het in de toekomst
in hun ogen beter gaat doen.

E

ind oktober vond, online, een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente (waaronder
burgemeester Bruls en wethouder Noël
Vergunst) en een afvaardiging van tien
wijkvertegenwoordigingen. Inzet van het
gesprek: hoe ziet 'de gemeente' burgerparticipatie en hoe kijkt zij aan tegen het
gezamenlijk statement van deze wijkvertegenwoordigingen (zie hiernaast)?
Toenemende ergernis
Uit het door Ton Schattenberg, secretaris
van de Stichting Hart voor Hazenkamp,
opgemaakte gespreksverslag blijkt dat het
door de wijkvertegenwoordigingen breed
gedragen ongenoegen vooral slaat op “de
grote en ernstige gebreken die zij ervaren
in de manier waarop burgers betrokken
worden bij projecten en waarop aan hun
inbreng en hun wensen recht wordt gedaan.” Je mag inspreken, maar uiteindelijk
wordt er weinig met die inbreng gedaan.
Dus: grote en toenemende ergernis bij
burgers.
De partijen waren het erover eens dat
er nogal eens verkeerde verwachtingen
over en weer gewekt zijn. De gemeente
moet vooraf duidelijker kaders schetsen:
waarover kunnen burgers meepraten. Ook
erkende de gemeente dat de wijken niet
altijd meepraten. En inwoners ervaren vaak
geen vertaalslag van hun inbreng in de
uiteindelijke plannen. Bruls sprak uit participatie van geval tot geval te bekijken. Hij is
voor het maken van concrete afspraken en
het betrekken van inwoners bij het opstellen van de spelregels.
Na afloop overheerste bij een aantal
wijkvertegenwoordigers teleurstelling.

Vossenlaan 44, een project waarbij burgerparticipatie in de ogen van omwonenden een
wassen neus is gebleken.
Men heeft weinig vertrouwen in de op
onderdelen beloofde beterschap.

uitgezocht. Wordt vervolgd, ook in Hart van
Nijmegen. ❤

Voortgang 'Vossenlaan 44'
Op 17 november legden vertegenwoordigers van Hart voor Hazenkamp aan de
gemeente twee vragen voor: hoe gaat de
gemeente om met het eerder beloofde
‘draagvlak van de buurtbewoners’ als één
van de voorwaarden voor de herontwikkeling van Vossenlaan 44 en is er ruimte om
de plannen aan te passen? Op beide vragen kwam een onbevredigend antwoord.
"De gemeente moet zich serieus achter
de oren krabben”, meent Schattenberg.
Die verder meldt dat eind november de
omwonenden van Vossenlaan 44, de voormalige roc-locatie, gevraagd is wat zij nu
willen: de plannen voor deze locatie accepteren zoals ze er nu liggen of procederen?
Of dat laatste zin heeft, wordt momenteel

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

Naar aanleiding van een in de
vorige Hart van Nijmegen gedane
uitspraak van Stuworld-vertegenwoordiger Bas van de Ven
ontstond enige ophef. Van de Ven
zei in dat artikel namelijk dat hij
'nooit een onbeschofter persoon
meegemaakt heeft' dan Ton
Schattenberg, secretaris van de
Stichting Hart voor Hazenkamp.
Een misverstand. Van de Ven
doelde niet op Schattenberg.
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en wijken nog niet op één lijn
Dít is burgerparticipatie
In de ‘Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen’ werke
n tien stichtingen,
werkgroepen, platforms, wijkraden en wijkverenigingen samen met
als doel: 'proberen door samen op te trekken een sterkere positie te krijgen tegen
over het gebrek aan
burgerparticipatie dat zij ervaren bij plannen en projecten in de gemee
nte Nijmegen.'
Zij definiëren burgerparticipatie als volgt:
1. M
 et het aannemen van de Omgevingswet door de Eerste en Tweede Kamer
wordt burgerparticipatie een
wettelijk onderdeel van grote projecten die de ruimtelijke inrichting betreffe
n en bestaat er een motiveringsplicht van het bevoegd gezag of initiatiefnemer over de wijze waarop
het participatieproces wordt ingericht en wat het resultaat daarvan is. In veel gemeenten in Nederland
wordt al op deze wet geanticipeerd
en in de geest van deze wet gehandeld.
2. V
 oor bewoners is burgerparticipatie van het grootste belang om door
samenwerking tussen bestuurders
en burgers de kwaliteit van wonen en werken in hun wijken te verbete
ren en om het vertrouwen jegens de
gemeentelijke bestuurders weer te doen toenemen.
3. B
 urgerparticipatie is iets anders dan een informatiebijeenkomst voor burgers
als de plannen al grotendeels
vastliggen, of een meningspeiling aan het eind van het voorbereidingst
raject - zeker als met de uitkomst
daarvan niets of nauwelijks iets gedaan wordt.
4. B
 urgerparticipatie begint bij het begin van de discussie over een plan
of project in een wijk of buurt. Voordat de gemeente onomkeerbare stappen zet, dus al direct aan het begin
van de planvorming, dient de wijk
of buurt te worden betrokken bij de inrichting van de plannen en vragen
die beantwoord, dan wel mogelijke problemen die opgelost moeten worden. Anders gezegd: de wijk
moet uitgenodigd worden eigenaar
te worden van het probleem, wat vaak zal betekenen dat erkend moet
worden dat de wijk al eigenaar is van
het probleem.
5. B
 urgerparticipatie betekent vervolgens dat het proces van probleem naar
oplossing samen met de wijk
wordt doorgemaakt. Wijken worden uitgenodigd zich daartoe te organis
eren of te laten representeren.
Vertegenwoordigers van de wijk worden betrokken in de ontwikkeling
van de plannen en hebben de taak
stevig voeling te houden met de burgers van hun wijk.
6. B
 urgerparticipatie veronderstelt van de kant van de burgers de bereidh
eid om constructief mee te werken
aan de oplossing van het probleem of de ontwikkeling van een plan.
7. V
 oorafgaand aan elk plan dient er in overleg met de bewoners en/of hun
vertegenwoordigers een duidelijk
protocol te worden opgesteld op welke wijze de participatie van burgers
wordt ingericht en wat er met die
inbreng wordt gedaan (dit in overeenstemming met de wettelijke verplich
ting zoals vermeld in de omgevingswet). Dit protocol moet vooraf door de gemeenteraad worden goedge
keurd.
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Wetenschapper in de wijk

Bij integrale aanpak hulpverlening

Carla Nouwen (links) en Lobke Havens .

In het hart van Nijmegen staan drie toonaangevende instellingen die zich met
onderwijs en onderzoek bezighouden: de Radboud Universiteit, het Radboudumc en
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In Nijmegen-Midden wonen heel
wat wetenschappers die verbonden zijn aan een van deze instellingen.
In deze rubriek komen zij aan het woord.

H

et werkt deze aflevering net even
anders: in plaats van één wetenschapper aan het woord is er
een dubbelinterview met Lobke Havens,
onderzoeker bij de HAN en Carla Nouwen,
promovenda aan de Tilburg University.
Twee onderzoekers dus, die in de laatste
fase van hun gezamenlijke onderzoek
naar een goede integrale aanpak van
hulpverlening vertellen wie en wat zij hebben onderzocht.
Wat ook anders is: niet alleen woont een
van de wetenschappers, Lobke Havens, in
Nijmegen-Midden (Alphons Sieberspad),
ook een deel van het onderzoek heeft in
Nijmegen-Midden plaatsgevonden.

Wat is jullie vakgebied en hoe zijn jullie
hierin terechtgekomen?
Lobke: “Ik heb orthopedagogiek en ergotherapie gestudeerd en heb een paar jaar
gewerkt als pedagogisch medewerker
bij een organisatie voor mensen met een
verstandelijke beperking. Maar ik wilde
graag terug naar het vakgebied ergotherapie en zo ben ik docent ergotherapie
aan de HAN geworden. Inmiddels ben ik
naast docent ook onderzoeker voor het
Kenniscentrum HAN Sociaal. Erg fijn, want
praktijkgericht onderzoek heeft echt mijn
belangstelling.”
Carla: ”Ook ik heb orthopedagogiek gestudeerd en kreeg na mijn afstuderen een

baan als gedragswetenschapper in de
GGZ en onderzoeker aan de Universiteit
Utrecht. Toen ik in Nijmegen ging wonen,
vond ik een baan bij de organisatie
‘Sterker sociaal werk’ in Nijmegen. Twee
dagen in de week werk ik als jeugdwerker
voor deze organisatie. Daarnaast onderzoek ik voor mijn promotie aan de Tilburg
University welke factoren bijdragen aan
een goede integrale aanpak van hulpverlening voor mensen die in armoede
leven en een afstand hebben tot de
arbeidsmarkt. In dat kader heb ik samen
met Lobke een praktijkgericht onderzoek
uitgevoerd. Net als bij haar ligt daar mijn
hart.”
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méér inspraak van cliënt
Jullie hebben in drie Gelderse gemeenten
onderzocht welke factoren bijdragen
aan een goede integrale aanpak van
hulpverlening voor bepaalde doelgroepen. Waarom dit onderwerp?
Lobke: “In 2015 zijn bepaalde typen
hulpverlening die voorheen door het Rijk
werden georganiseerd en betaald, overgeheveld naar de gemeenten. Dat heet de
Transitie. Vanaf 2015 moeten de gemeenten drie wetten uitvoeren waarin die
hulpverlening is vastgelegd: Jeugdwet,
WMO en Participatiewet. De gemeenten
organiseren én betalen nu zelf de hulpverlening voor de jeugd, voor mensen thuis
wanneer ze niet volledig zelfredzaam zijn
en voor mensen die niet zonder hulp deel
kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Die
Transitie is niet gemakkelijk verlopen,
daarover zijn we in de media de afgelopen
jaren uitvoerig bericht.”
Carla: “In 2015 zijn in alle gemeenten
sociale wijkteams opgericht om de
hulpvragen van mensen die vielen onder
die drie wetten te coördineren en de
hulpverlening te organiseren. Al vrij snel
signaleerden gemeenten dat onderlinge
afstemming tussen de verschillende hulpverleners die bij een hulptraject betrokken waren, niet altijd goed verliep. Een
goede integrale aanpak ontbrak. Cliënten
voelden zich van het kastje naar de muur
gestuurd. Lobke en ik onderzoeken in
de gemeenten Nijmegen, Beuningen en
Druten hoe die goede integrale aanpak
eruit zou kunnen zien. Wat werkt voor wie,
wanneer en waarom, en wat niet?”
Het onderzoek is afgerond en jullie zijn
bezig met de eindrapportage. Wat heeft
jullie onderzoek opgeleverd?
Carla: “Wij hebben in ons onderzoek
geëxperimenteerd met een nieuwe
methodiek: een integrale aanpak van een
hulpverleningstraject door gezamenlijke
cliëntoverleggen te voeren. De cliënt
en de hulpverlenende instanties zitten
bij zo’n overleg gezamenlijk aan tafel en
bespreken de problemen en de mogelijke

oplossingen. Alle partijen leren elkaar beter kennen in een gelijkwaardige situatie
en men krijgt meer begrip voor elkaar.”
Lobke: “In alle drie gemeenten hebben
we dit soort overleggen geobserveerd en
na afloop alle deelnemers geïnterviewd
over wat wel en niet werkte. Cliënten
voelden zich in zo’n gezamenlijk cliëntoverleg duidelijk beter gehoord. Ze hadden een eigen stem in de besluitvorming
en konden aangeven waar voor hen de
prioriteiten lagen.”
Carla: “Ook kwam duidelijk naar voren
dat het heel belangrijk is om het eerste

gezamenlijke cliëntoverleg meteen aan
het begin van het hulptraject te organiseren, zodat alle deelnemers vanaf het
begin elkaars perceptie leerden kennen
en begrijpen. Ook werd duidelijk dat een
hulptraject een veel betere kans van slagen heeft wanneer eerst de problemen op
financieel gebied aangepakt worden en
pas daarna de problemen die op andere
leefgebieden spelen.” ❤
Tekst: Ypie Veenstra
(ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Eindrapportage en daarna
Dit najaar worden – na twee jaar onderzoek – de resultaten en aanbevelingen vastgelegd in een eindrapportage. En daarna? Toch geen bureaula
waarin het verdwijnt? Nee zéker niet, benadrukken de beide onderzoekers. Carla gebruikt de bevindingen voor haar promotieonderzoek aan
de Tilburg University en beide onderzoekers werken de onderzoeksresultaten uit in een trainingsopzet voor hulpverleners in het veld en toekomstige hulpverleners die een hbo-opleiding (gaan) volgen.
Een slotbijeenkomst vond plaats op 22 september op het terrein van
‘culturele broedplaats’ Stichting Hubert. Hier bepleitte onder andere een
cliënt vóór de gezamenlijke cliëntoverleggen. Zij kon nu eindelijk haar
levensverhaal en de jarenlange ervaring met allerlei typen hulpverlening
kwijt. De hulpverleners begrepen haar beter en dat had een weerslag
op de cliënt. Zij voelde zich gehoord en door een gezamenlijk opgesteld
hulptraject, kreeg zij ook weer regie over haar leven.

Slotbijeenkomst bij Stichting Hubert. Foto: Carla Nouwen.
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Sloop van karakteristieke jaren zeventig-gebouwen Thomas van Aquinostraat lange tijd inzet van strijd

Maria Montessorigebouw nieuw
Op de campus van de
Radboud Universiteit is
de afgelopen twintig jaar
veel veranderd. Er zijn talloze moderne gebouwen
verrezen. Onlangs nog is
het nieuwe onderwijsgebouw voor de Faculteit
der Sociale Wetenschappen opgeleverd. In het
voorjaar van 2021 zal de
officiële opening van dit
nieuwe Maria Montessorigebouw plaatsvinden.

V

ijftig jaar geleden was er ook al
sprake van een enorme bouwwoede op het universiteitsterrein.
Tussen 1970 en 1973 verrees de zakelijke en hoekige, twintig verdiepingen
tellende Erasmustoren. Deze toren werd
ontworpen door Kraaijvanger Architecten. Maar in die periode veranderde de
maatschappij snel en ook inzichten in
de architectuur veranderden. Het ideaal
in die jaren was ‘van autoriteit naar
verbeelding’.
Dat was ook duidelijk te zien aan de
gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat tussen 1976 en 1980, ontworpen
door diezelfde Kraaijvanger Architecten. De lage, geometrische gebouwtjes
waren aangepast aan de menselijke
maat, passend binnen het ideaal van de
architectuurstroming van het structuralisme. Een ander mooi voorbeeld van
deze stroming is Cultureel Centrum De
Lindenberg. De gebouwen waren aan
een slingerende straat gesitueerd, hele-

Luchtfoto van de Thomas van Aquinostraat, oude situatie. (Foto: Dick van Aalst).
maal geïntegreerd in het groen. Ze waren allemaal uniek, maar vormden toch
een harmonisch geheel. Het ademde de
sfeer van de jaren zeventig van de vorige
eeuw.
Niet meer van deze tijd
In de jaren tachtig werd deze stijl door
veel mensen als ‘lelijk’ bestempeld. En
ook in de afgelopen decennia vonden
veel mensen de gebouwen niet meer
van deze tijd. Ze vonden ze grauw, grijs
en gedateerd.
Er waren echter ook nog steeds
aanhangers van deze typische architec-

tuur uit de jaren zeventig. Toen in 2016
bekend werd dat een groot deel van de
Thomas van Aquinostraat gesloopt zou
gaan worden ten behoeve van nieuwbouw, werd er een campagne gestart
– ‘Save the Seventies’ – om het straatje te
behouden. Dit mocht echter niet baten.
In 2018 werd begonnen met de sloop.
Voor de liefhebbers werden er honderd
stenen bewaard. De gelukkigen die een
steen hadden weten te bemachtigen,
konden deze op 6 oktober 2018 ophalen. Er werd een certificaat bijgeleverd
waarop stond dat de steen écht uit de
Thomas van Aquinostraat kwam.
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tussen voor- en tegenstanders

onderkomen Sociale Wetenschappen
Energieneutraal
Op de plek van de gesloopte gebouwen is inmiddels
het hypermoderne en nagenoeg energieneutrale en
duurzame Maria Montessorigebouw verrezen. Behalve
de asbest zal al het sloopmateriaal hergebruikt worden in andere bouwprojecten en zal het groen dat
verloren gaat, vervangen worden. Ook de lantaarnpalen, prullenbakken, bankjes en ander straatmeubilair
zullen een nieuwe bestemming krijgen.
De bouw heeft enige vertraging opgelopen door
de coronacrisis en de eikenprocessierups in deze bosrijke omgeving. Maar als corona het toelaat, zullen de
eerste studenten er eind januari gebruik van kunnen
maken.
Het gebouw is ontworpen door Inbo Architecten.
Verantwoordelijk voor de bouw is Bouwbedrijf Berghege samen met bouwcombinatie Heerkens van Bavel
(bouwkundige deel) en Croonwolter&dros (installatietechnische deel). Deze drie bedrijven werken samen
onder de naam Heyendaal FSW.
In het nieuwe gebouw komen alle sociale wetenschappen onder één dak. Het Montessorigebouw
bestaat uit twee bouwdelen die via een grand café
met elkaar zijn verbonden. Het ene bouwdeel is vier
verdiepingen hoog en het andere deel vijf verdiepingen. In het ontwerp is aandacht voor ruimtelijkheid
en lichtinval. Er is plaats voor onderwijs, onderzoek en
het ondersteunend personeel: zo kan er een optimale
uitwisseling plaatsvinden.
Groene campus
De Radboud Universiteit investeert al langer in een
nieuwe groene campus met goede moderne onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen. Zo is onlangs
het tandheelkundegebouw geheel gerenoveerd en
werd in 2014 het Grotiusgebouw (rechtenfaculteit)
opgeleverd. Ook het Berchmanianum werd compleet
gerenoveerd en in oktober 2018 hebben de medewerkers van de Radboud Universiteit hier hun intrek
in genomen. Ook de andere faculteiten zullen in de
toekomst nieuwe of gerenoveerde gebouwen krijgen.
Zo ontstaat er langzaam een moderne campus in een
parkachtige omgeving. ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Bronnen: www.ru.nl, www.inbo.com, www.berghege.nl,
https://ans-online.nl, www.voxweb.nl,
https://savetheseventies.wordpress.com

Luchtfoto van de sloop in 2018 (Foto: Thijs Stevens).

Luchtfoto van de bouw van het Maria Montessorigebouw uit mei 2019
(Foto: Gerard Verschooten).

Het nieuwe Maria Montessorigebouw najaar 2020 (Foto: Vincent Moll).
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Kunstenaar in de wijk

‘Ik geniet van de weerbarstigheid

Hart van Nijmegen - december 2020

van het materiaal’
In het stadsdeel Nijmegen-Midden wonen en werken kunstenaars
van diverse pluimage. In de serie Kunstenaar in de wijk zoekt
Hart van Nijmegen ze op en vraagt ze wat hen bezighoudt.
Deze keer aandacht voor beeldhouwer Michiel van Pinxteren.

W

e spreken Michiel in zijn atelier aan de Dobbelmannweg,
in een oude school dat nu
ruimte biedt aan veertien kunstenaars.
“Ik zit hier inmiddels een jaar, met veel
plezier. Dit gebouw herinnert me aan
mijn jeugd in Weurt. Ons gezin woonde
in een oude jongensschool en mijn
vader (beeldhouwer Ben van Pinxteren)
had daar zijn atelier. Als ik hem bezig zag
met een beeld, dacht ik: dat wil ik ook.
De vrijheid van het vak, maken wat je
wilt, dat is voor mij rijkdom.”
Ambacht
Van zijn vader leert Michiel de eerste
kneepjes van het beeldhouwvak. Maar
het ambacht krijgt hij pas echt goed in
de vingers bij een restauratieatelier. “Ik
heb daar tijdens mijn studie drie jaar gewerkt en gaandeweg allerlei technieken
geleerd, zoals ornamenten hakken. Ook
hielp ik regelmatig als ‘voorhakker’ bij
collega’s van mijn vader. ’s Avonds had ik
les, eerst op Artibus (kunstopleiding in
Utrecht), later bij de Wackers Academie
in Amsterdam. Daar heb ik goed leren
kijken en tekenen, wat belangrijk is in
het beeldhouwen. Ik begin altijd met een
schets van wat ik wil maken, dat is de
basis. Van daaruit boetseer ik een klein
model. Daarna ga ik naar het echte werk.
Zo leer ik het ook aan mijn cursisten.”
Wekelijks geeft hij les aan kleine groepjes in zijn atelier. “Dat geeft me energie,
ik krijg veel van ze terug.”
(foto links) Michiel van Pinxteren
aan het werk in zijn atelier.

Hout, steen, brons
Michiel bewerkt de klassieke materialen:
steen, hout en brons. “Elk materiaal heeft
zijn eigen mogelijkheden en uitdagingen, dat maakt het boeiend. Steen is
het moeilijkst, je begint met een groot
blok, en hakt dat helemaal terug tot een
beeld. Daarmee vergeleken is hout bewerken een cadeautje. En brons is wéér
heel anders.”
Hij maakt abstracte of figuratieve
beelden, en soms een combinatie. “Ik
vind het belangrijk dat mijn beelden zeggingskracht hebben, dat ze een verhaal
vertellen. Een arts zag in een beeld een
eencellig organisme, dat vond ik geweldig! Als mensen blijven staan om goed
te kijken is dat een geschenk, want dan
maakt het iets bij hen los.”

Twee soldaten
Michiel maakt ook graag beelden in
opdracht, nieuw werk of de restauratie
van oude beelden. Zoals het beeld van
twee soldaten op Plein 1944. “Dat heb
ik gerestaureerd met mortel. Toen dat af
was heb ik gelobbyd om een afgietsel te
maken in brons, dat heeft eeuwigheidswaarde. Men ging overstag, en dat staat
nu op het plein. Een mooie klus!” ❤
Tekst: Jacqueline van der Jagt
(jacqueline@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll

Wie meer wil zien van Michiels
werk: www.michielvanpinxteren.nl
of maak een afspraak. Zijn atelier
is tevens expositieruimte voor zijn
beelden.

Voorbeelden van het werk van Michiel van Pinxteren.
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Waalstappers: mensen leren
kennen door samen op pad te gaan
Karin Rheiter, voorzitter van
Waalstappers.
heden. Een onlinespelletjesavond
of pubquiz is hartstikke leuk en
een wandeling in duo’s ook. Met
kerstmis en oud en nieuw organiseren wij etentjes zodat mensen
samen met anderen kunnen zijn.”
Waar komt de naam vandaan?
“Mensen associëren de naam met
wandelen maar wij bedoelen ermee stappen zetten, erop uitgaan.
De stap zetten om iets te gaan
doen.”

Het is begin november 2020,
de derde dag van tijdelijk
strengere maatregelen tegen
de corona-pandemie. Hart van
Nijmegen spreekt af met Karin
Rheiter in haar appartement
aan de Rode Kruislaan om van
haar over het hoe en waarom
van Waalstappers te horen.
Dat mag nog nét.
aalstappers brengt mensen bij
elkaar die gezamenlijk activiteiten willen ondernemen. Karin
Rheiter is een van de initiatiefnemers en
voorzitter van de vereniging die Waalstappers sinds anderhalf jaar is.

den. We hadden financiële middelen
nodig om een website te maken waarmee
we de ledenadministratie en activiteitenkalender konden automatiseren. Het doel
van de vereniging is mensen uit Nijmegen en omgeving verbinden door samen
actief te zijn.
In de praktijk werkt het als volgt: je wilt
iets gaan doen, maar jij hebt geen zin om
dit alleen te doen. Je wilt bijvoorbeeld
graag op zaterdag gaan wandelen in
Heumensoord. Dan zet jij dit voorstel op
onze website. Leden kunnen zich dan
aanmelden voor deze wandeling.
Waalstappers is een vereniging voor
alle mensen uit Nijmegen en omgeving.
Iedereen is welkom. Er is een aparte afdeling voor mensen tussen de 20 en de 40
jaar, genaamd Nimma Connect.”

Wie of wat zijn Waalstappers?
“In juni 2018 kwam ik alleen te staan
waardoor bij mij de behoefte ontstond
om samen met andere mensen activiteiten te ondernemen. Ook wilde ik mijn
netwerk uitbreiden. Toen heb ik met drie
anderen het initiatief genomen om een
community op te richten. Een half jaar na
de start hadden we 350 leden. In juli 2019
zijn we een officiële vereniging gewor-

Kun jij iets meer vertellen over de aard
van de activiteiten?
“Dat kan van alles zijn: wandelen in
en rondom Nijmegen, samen naar de
bioscoop, kaarten, koken, een leesclub.
Elke maand bieden wij een lunch aan op
zondag en ook een borrel. Op dit moment
liggen de activiteiten grotendeels stil
vanwege de coronamaatregelen, maar we
blijven inventief zoeken naar de mogelijk-

W

Welke reacties krijg jij van de
leden?
“Iedereen die zich aansluit bij de
Waalstappers vindt het leuk om mensen
te ontmoeten. Dat leidt ertoe dat nieuwe
mensen heel hartelijk ontvangen worden.
Het gaat vanzelf omdat iedereen er open
voor staat. Wat vaak voorkomt is dat
mensen die elkaar in een activiteit ontmoeten daarna in duo ‘s gaan afspreken.
Op die manier zijn veel vriendschappen
ontstaan.” ❤
Tekst: Mariska Bouw
(mariska@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen

Lidmaatschap
Waalstappers

Via de website
www.waalstappers.nl kunnen
belangstellenden zich aanmelden. Het eerste half jaar is gratis,
daarna kost het € 24 per jaar.
De ledenadministratie is volledig geautomatiseerd, net als het
betalen van contributie.
Wie een account aanmaakt, kan
zich vervolgens aanmelden voor
activiteiten.
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Werk van dichters uit het Willems
kwartier sieren vitrine bij ‘t Hert
Het Poëziecentrum Nederland
(PcN) viert zijn twintigjarig
bestaan met onder andere
het jubileumproject ‘Poëzie
in de buurt’. In Nijmegen
hangen vrijwilligers op alle
ontmoetingsplekken in de
stad gedichten op, natuurlijk
óók in het Willemskwartier
dat bij uitstek de wijk van
dichters(straatnamen) is.

H

et Willemskwartier is 100 jaar
oud, de dichters zijn nóg ouder:
Everhardus Johannes Potgieter
200 jaar en Jacob van Maerlant maar
liefst 800 jaar. Toch hebben ze leuke
dingen geschreven die niet alleen in
hun eigen tijd pasten, maar ook prima
in de onze. Neem deze regels die J.A.

Alberdingk Thijm (vandaar Thijmstraat)
in 1894 schreef:
“Voor allen Vrijheid!” eist de meerderheid der kranten
“Althans,” zo gaan zij voort, “voor onze
geestverwanten.”
Al lezen we in deze tijd veel digitale
informatie en zijn kranten niet de enige
nieuwsvoorzieners, ook nu nog geldt
dat men vooral voor de eigen achterban
publiceert, en tegenover andersdenkenden toch wat minder tolerant is.
Gedichtenvitrine
Willeke Roerdinkholder en Jacques
Kerssemakers zijn actief als vrijwilliger
bij het Poëziecentrum Nederland (PcN).
In 2020-2021 viert het PcN zijn twintigjarig bestaan. Een van de jubileumprojecten is ‘Poëzie in de buurt’: hang
bij Nijmeegse ontmoetingsplekken
gedichten op en laat zo mensen (weer)

ontdekken dat ze veel meer met poëzie
kunnen hebben dan gedacht.
De gedichtenvitrine van ’t Hert is zo’n
plek. Daar hebben Willeke en Jacques
het gedicht van Alberdingk Thijm opgehangen dat hierboven staat geciteerd.
Vanaf december hangt er elke maand
een ander gedicht in de Thijmstraat.
Alle 31 dichtersstraten uit het Willemskwartier komen aan de beurt, óók in het
wijkblad Hart van Nijmegen.
Waarom dit project? Natuurlijk vanwege het jubileum, maar ook: er is zo
enorm veel poëzie. Het moet al raar zijn
als er geen gedichten tussen zitten die
doen wat ze moeten doen: jóú aanspreken. Omdat ze precies onder woorden
brengen wat je zelf al eens voelde. Omdat je in de lach schiet. Om het woordenspel, de rake taalvondsten. Omdat
het goed doet dichters (v/m) te lezen
die een beetje snappen hoe we onszelf
af en toe in het leven aantreffen.
Tot slot: is een Sinterklaasgedicht een
gedicht? Ja hoor, anders zou het toch
niet zo heten? Zelfs Adriaan Roland
Holst schreef Sinterklaasgedichten...
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk,
Jacques Kerssemakers
Foto: Dirk-Jan Burgersdijk

Meer weten?

Ontdekken welke poëzie jou aanspreekt? Kijk in de gedichtenvitrine
van ’t Hert, lees gratis elke dag een
gedicht in het Laurens
Jz. Coster-project (aanmelden:
http://jn.gs/9cV) of kom kijken in
het Poëziecentrum Nederland,
Mariënburg 29, Nijmegen,
www.poeziecentrumnederland.nl
Jules en vader Michiel uit de Hofdijkstraat.
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GROENESTRAAT 294
NIJMEGEN

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

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

Wij dragen u
op handen
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
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Bieb beantwoordt vragen over
computer, telefoon of tablet
Sinds de coronacrisis maken
veel mensen meer gebruik
van online communicatiemiddelen zoals WhatsApp,
beeldbellen en e-mail. Er
worden meer e-books gelezen en vaker boodschappen
online besteld. Maar wat als
je tegen digitale problemen
aanloopt? Via de hulplijn van
de Bibliotheek Gelderland
Zuid ontvang je antwoorden
op al je digitale vragen.

Boekentips
Op zoek naar leesinspiratie, nu we
meer thuis blijven? Op de website van
de Bibliotheek Gelderland Zuid vind je
allerlei boekentips voor volwassenen,
kinderen en jongeren.
Het is niet altijd makkelijk om een
boek te vinden dat bij je past. Houd je
van thrillers? Of lees je liever non-fictie?
Jouw bibliotheek heeft vast en zeker
een boek in de collectie dat je binnen
een mum van tijd verslindt. Je moet
deze alleen nog zien te vinden. Dat kan
via de website van de bibliotheek: www.
obgz.nl/leestips.
De leestips voor volwassenen zijn
ingedeeld naar genre, de
leestips voor kinderen en
jongeren naar leeftijd. Heb je
een leuk boek gevonden? Dan
kun je als bibliotheeklid de
titel met één druk op de knop
gratis reserveren en laten
bezorgen bij jouw bibliotheek.
Veel titels kun je overigens
ook als e-book lezen.

Leesexpert Marjolein Hordijk weet altijd het
goede boek voor je te vinden.
bij leesexpert Marjolein Hordijk. Vul een
online formulier in waarop je aangeeft
wat je hobby’s zijn, welke onderwerpen
je interessant vindt of welke films en
series je graag kijkt. Marjolein mailt je
vervolgens persoonlijk terug met een
aantal leestips. En ze vertelt er natuurlijk
ook bij waaróm deze boeken zo tof zijn.
Je vindt het formulier op www.obgz.nl/
leestips/jongeren. ❤

Marjolein weet raad
Lezen saai? Dan ben je hét
De hulplijn van de bieb geeft antwoord op al uw
boek dat jou helemaal pakt
‘digitale’ vragen.
gewoon nog niet tegengekoTekst: Susan Bink
men. Jongeren tussen de 15 en 18 jaar
(susan@hartvannijmegen.nu)
kunnen persoonlijke leestips aanvragen
Foto’s: Marcel Krijgsman
ij de digitale hulplijn kun je
terecht voor alle vragen over de
computer, tablet of smartphone.
Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld
de CoronaMelder of het Donorregister.
Wil je graag e-books lezen of luisterIn de maand december geeft de
boeken luisteren? Een deskundige legt
Bibliotheek Gelderland Zuid een
precies uit hoe dit werkt. De hulplijn is
speciaal kerstcadeautje weg: een
van maandag tot en met donderdag
adventskalender met boekentips! Haal
bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur via
de kalender snel in een bibliotheek
telefoonnummer 024 327 49 99.
bij jou in de buurt. Of bekijk de online
Jos Lusing van samenwerkingspartner
versie via www.obgz.nl/adventskalender.
SeniorWeb merkt dat bellers erg tevreEr zijn drie verschillende kalenders: voor
den zijn over de service. “De mensen die
kinderen, jongeren en volwassenen.
je aan de telefoon krijgt zijn erg enthousiast, ze vinden het geweldig dat ze in
Fijne leesdagen!
deze coronatijd zo worden geholpen.“

B

Kerstcadeautje van jouw bieb!
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Het Verleden in Verhalen

Exotische dieren volop in de Goffert,

De voormalige vogelvijvers langs de Muntweg op een luchtfoto uit 2020. (Foto: Streetview)

Volgens mensen die al hun hele leven in Nijmegen wonen waren er vroeger
aapjes en flamingo’s in het Goffertpark. Daar is nu niets meer van terug te
vinden. Was er ooit een dierentuin in het Goffertpark?

I

n 1930 roept De Gelderlander op
om een dierentuin aan te leggen in
Nijmegen. Een voorbereidingscommissie geeft gevolg aan die oproep
en gaat voortvarend aan de slag. De
commissie geeft zelfs al opdracht tot
het maken van een bouwplan aan het
architectenbureau van de Hamburgse
dierentuin. De bekende Nijmegenaar en
architect Estourgie maakt deel uit van
de subcommissie gebouwen, terrein en
beplantingen.
In 1932 besluiten burgemeester
en wethouders echter dat gezien de
economische omstandigheden – het is
crisis – de oprichting van een dieren-

park niet haalbaar is. Ook niet als werkverschaffingsproject. De aanleg van
het stadspark de Goffert biedt echter
nieuwe kansen.
Flamingo’s en kraanvogels
In mei 1939 – wanneer het Goffertpark
bijna klaar is – roept een commissie
alle Nijmeegse schooljeugd op om
twee cent per leerling te geven voor
een geschenk van de leerlingen aan het
gemeentebestuur. Van het geld worden
vier flamingo’s aangeschaft voor in de
vogelvijvers die zijn aangelegd parallel
aan de Muntweg.
Bij de opening in juli is er een speci-

ale dag voor de leerlingen waarbij de
vogels officieel worden aangeboden
en elke leerling naar huis gaat met een
reep chocola. Samen met twee kraanvogels vormen de flamingo’s het exotische
deel van de vogelbevolking in en rond
de vijvers die verder bestaat uit eenden,
ganzen en andere vogels.
Wolven
De Verfraaiingsvereniging, die ook
de dieren in het Kronenburgerpark
beheert, neemt de zorg op zich voor
de dieren in het Goffertpark. Het pas
geopende park trekt bezoekers uit
het hele land. Ook de directeur van de
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maar een dierentuin kwam er niet
pelikanen, apen en wasbeHaagse dierentuin komt
ren trekken veel bekijks bij
langs. Hij geeft complide bovenvijvers evenals de
menten over het prachtige
flamingo’s bij de vijver voor
park en biedt een koppel
de Vereeniging. Dit ondanks
wolven en een kangoeroe
de lekkende vijver en de
aan voor een leuke prijs.
gaten in de hokken.
Het bestuur van de vereniging wijst zijn aanbod af.
Einde vogelvijvers
Ze hebben niet de ruimte
Vanaf 1956 zijn de vijvers
of de juiste hokken.
leeg. Een kanariefokker wil
De vereniging komt er al
graag gebruik maken van de
gauw achter dat exotische
leegstaande hokken, maar
dieren extra zorg nodig
de gemeente wacht te lang
hebben. De gebouwde
met toestemming waardoor
vogelhokken zijn te koud
Ansichtkaart van de vogelvijvers net na de opening van de Goffert in
de fokker zijn beesten moet
en tochtig in de winter en
1939.
verkopen door gebrek aan
de dieren hebben speciaal
ruimte. In 1966 doet de Verfraaiingsvervleesschaarste zet aan tot diefstal.
voer nodig. Eén voor één gaan de flaeniging een nieuwe poging de vijvers
Acht eenden, vier kippen, drie paumingo’s dood aan ziekte ofv andalisme,
te vullen met vogels. Dat lijkt te lukken.
wen en twee ganzen leggen alleen al in
de laatste in 1941.
De vijvers blijven echter lekken. De
1941 het loodje. Als in september 1944
De gemeente geeft een jaarlijkse
Verfraaiingsvereniging heft zichzelf in
de geallieerden het Goffertpark gebruisubsidie van 120 gulden aan de vereni1984 op en schenkt de dieren aan de
ken als basis voor hun luchtafweergeging als tegemoetkoming in de kosten
gemeente. In 1991 besluit de gemeente
schut vallen de meeste slachtoffers.
van diervoer voor niet alleen de vogels,
Uiteindelijk overleven zeven schapen en dierenverblijven en kinderboerderijen af
maar ook voor herten en andere ‘gewote stoten, waarna de hokken
ne’ dieren. Om die kosten
bij de vogelvijvers in 1995
verder te drukken wordt
worden afgebroken.
het publiek aangemoedigd
de dieren te voeren. Brood,
Exotische dieren kindervoedselresten en schillen
boerderij
zijn welkom. Kwaliteit staat
De in 1951 geopende
voorop. Beschimmeld eten
kinderboerderij heeft ook
is niet welkom en de verexotische dieren gehad. Bij
pakkingen ervan ook niet.
de opening waren er lama’s.
Zeker als een hert uit de
Van 1954 tot in de jaren
hertenkamp overlijdt aan
zestig zijn er resusaapjes te
het eten van een plastic
zien die overwinteren in de
zak, let men hier extra op.
stadskassen in park BrakkePelikanen en flamingo's, in 1952 gehuurd van Diergaarde Blijdorp.
stein. En in 1974 springen er
Oorlogstijd
twee
kangoeroes rond.
Tijdens de oorlog heeft de
Met dit alles zijn de verhalen over
vereniging het moeilijk om de dierencol- twee kraanvogels de oorlog en dat alaapjes en flamingo’s in de Goffert verleen maar omdat ze verplaatst zijn naar
lectie in stand te houden. Aanschaf van
klaard. Geen dierentuin dus, maar wel
het Kronenburgerpark.
meer exotische dieren is niet mogelijk
exotische dieren. ❤
Pas na 1948 lukt het weer het Gofomdat het aanbod is opgedroogd. De
fertpark te bevolken met dieren. In 1952
vereniging krijgt maar kleine hoeveelheden veevoer toegewezen, het publiek huurt de Verfraaiingsvereniging zes
Tekst: Eef van Hout
weken lang exotische dieren van Dierkan de schillen en broodkorsten om de
(eef@hartvannijmegen.nu)
dieren te voeren niet meer missen en de gaarde Blijdorp in Rotterdam. Zwanen,
Foto's: Regionaal Archief Nijmegen
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Kerst 2020: geen uitgebreide familiebezoeken,
wél gezellige kerstversiering

Fotograaf Vincent Moll liep op een decemberavond voor Hart van Nijmegen door het
Willemskwartier. Zouden bewoners ook dit jaar hun huizen weer feestelijk versierd
en verlicht hebben? Of bepaalt de sobere coronakerst dit jaar ook de buitenkant van
de huizen? Niets van dit alles, constateerde hij opgelucht. Hij maakte een paar mooie
plaatjes. Kijk zelf maar.
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NIEUW IN ONZE PRAKTIJK:
SHOCKWAVE
Gratis spreekuur Sportblessures:
elke maandag van 17.00-17.30 uur
T:

024 – 833 00 22

E:

fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl

W:

Voor informatie zie T, E, W.
www.fysiotherapiehazenkamp.nl

Verander op een bewuste manier op het gebied
van gedrag, voeding en beweging.

www.d-by-d.nl

Weet ook wanneer wij in 2021 langskomen
Check de afvalkalender in onze app!

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000
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Prachtige novemberkleuren in
het Goffertpark
Het Goffertpark heeft zich
deze herfst van zijn kleurigste
kant laten zien. Als je over de
speelweide uitkeek, zag je een
prachtige bomenrand in veel
verschillende kleuren. Ook het
glooiende parkgedeelte naast
de rozentuin was betoverend.
Het laantje met jonge berkenboompjes stond te feesten in
de zon: glanzend witte stammen en goudgeel blad.

M

De hickorynoot is een weinig bekende boom.

aar hoe zit dat met de bladeren
van de boom? Wat hebben ze
voor functie, behalve dat ze een
lust voor het oog zijn? Hoe ontstaan de
herfstkleuren en waarom valt het blad in
de herfst af?
Fotosynthese
De bladeren van een boom kunnen alle
mogelijke vormen hebben: dun en lang
bij naaldbomen, rond, breed, spits, smal,
lang, groot, klein, handvormig of samengesteld bij loofbomen. Maar wat hebben
ze voor functie?
Alle bladeren hebben vele, uiterst
kleine openingetjes, wel duizenden,
aan de onderkant. Daarmee nemen ze
kooldioxide op uit de lucht en met behulp
van zonlicht en een groene stof, chlorofyl
genaamd, wordt die omgezet in zuurstof
en koolhydraten. Dit proces heet fotosynthese. De koolhydraten geven door
omzetting voeding aan de boom. Zo kan
de boom groeien en bloeien.
Een heel belangrijke functie van bladeren is ook dat ze de atmosfeer zuiveren.
Ze absorberen uit de lucht kooldioxide,
een gevaarlijk gas voor mens en dier, en
geven zuurstof af. Het is dus belangrijk dat
er veel bomen zijn. Platanen zijn vooral
bekend om hun vermogen de vuile lucht

Blad en vruchten van de plataan.

Hickorynoten.

te zuiveren. Onmisbaar in straten met
druk verkeer.

naalden zijn al vervangen voor de oude
afvallen, zo blijven ze het hele jaar intact.

Herfstkleuren
Hoe ontstaan de herfstkleuren en waarom
valt het blad dan af? In de herfst gaat het
bladgroen verdwijnen uit de bladeren.
Dan komen kleuren zoals geel, oranje,
rood en bruin tevoorschijn. Eigenlijk
had het blad deze pigmenten al in zich.
Het blad valt af omdat de boom in de
winter niet meer hoeft te ‘werken’. Hij
krijgt winterrust. Dit verschijnsel dient als
bescherming van de boom. Hij kan de kou
overleven.
De meeste loofbomen verliezen hun
blad. De naaldbomen, die altijd groen
blijven, verwisselen ook hun naalden,
maar op uiteenliggende momenten. De

Hickorynoot
Een weinig bekende, maar mooie herfstboom is de ‘hickorynoot’ (Carya glabra).
In het park staan er diverse. Eén staat er
langs de Slotemaker de Bruïneweg, ter
hoogte van de rozentuin, aan de overkant
van de straat. Je herkent hem nu aan de
bolsters onder de boom. Hij heeft een
lange stam met opstijgende takken. Tot
voor kort had de boom nog botergeel
herfstblad, maar nu is hij kaal. Zowel de
bolster als de noot zijn fraai om te zien.
Waarschijnlijk liggen er nog wel enkele
onder de boom. ❤
Tekst en foto’s: Corrie Eimers
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Natuur in de wijk

Natuur in de wijk: hét seizoen
Als je er oog voor hebt, kom je ook in ons stadsdeel bijzondere
natuur tegen. Dat gold dit najaar natuurlijk bij uitstek voor
paddenstoelen. IVN-natuurgids en Hart van Nijmegen-fotograaf
Vincent Moll maakte een herfstwandeling door de wijk.

Vliegenzwam, Steenbokstraat

"D

e herfst zit er bijna op en
het was een mooi paddenstoelenjaar. Het was vochtig
en de temperatuur bleef lang hoog:
een ideale combinatie voor de meeste
soorten om zich te ontpoppen. Als
paddenstoelen schoten ze uit de grond.
Letterlijk.
Paddenstoelen worden wel vergeleken met appels. Net als appels zijn paddenstoelen de vrucht van een veel groter
stelsel onder de grond. Dit stelsel van

schimmeldraden (mycelium) ligt het hele
jaar onder de grond of in het hout. Als de
weersomstandigheden goed zijn, steken
de paddenstoelen hun hoed boven de
grond om zo hun sporen te verspreiden
en hun netwerk te vergroten.
In de wijk zijn vele soorten en maten
te vinden. Opvallend dit jaar waren de
vele vliegenzwammen. Ze stonden op diverse plekken en vaak waren ze behoorlijk groot. Aan de Steenbokstraat voor
het FNV-gebouw stond bijvoorbeeld

een hele serie en ook op de hoek van de
Muntweg en de Heideparkseweg stond
een hele grote vliegenzwam.
De meeste paddenstoelen staan er
maar een paar dagen of weken. Het voordeel van de zachte herfst is dat ze dit jaar
best lang hebben gestaan. Nachtvorst
zorgt ervoor dat paddenstoelen verdwijnen en ondergronds gaan, om volgend
jaar weer op te duiken.” ❤
Tekst en foto’s: Vincent Moll
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om paddenstoelen te spotten

Bolleet, Willem Nuyenslaan

Gele knolamaniet, Willem Nuyenslaan

Parasolzwam, Erasmuslaan

Geweizwam, Natuurtuin Goffertweg

Honingzwam, Goffertpark

Koraalzwam, Goffertpark

Zwavelzwam, Goffertpark

Vliegenzwam,Heideparkseweg

Nevelzwam,Goffertpark

Zwam, Helmerstraat

Inktzwam, De Génestetlaan
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Uw woning verkopen en/of een
nieuwe woning aankopen?

Het team van Strijbosch Thunnissen Makelaars begeleidt 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
Groenestraat 209A,
6531 HG Nijmegen
Telefoon:024-3557006
www.emma-apotheek.nl
HKZ gecertificeerd

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.
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Een inspirerende wandeling
over Begraafplaats Jonkerbos
Het is bijna Kerstmis, het
feest van licht. Weer een
jaar voorbij. Ieder heeft zo
zijn eigen manier om het
te vieren of om even stil te
staan bij de grote levensvragen. In dit persoonlijke
verhaal wandelt Piet Hieltjes
met ons over Begraafplaats
Jonkerbos. Voor hem altijd
een inspirerend moment
van rust en bezinning.

'A

an de rand van onze wijken,
aan de Winkelsteegseweg, ligt
de Begraafplaats Jonkerbos.
Ik kom daar tegenwoordig regelmatig
in de buurt en heb er inmiddels al verschillende keren gewandeld.
Als je de begraafplaats Jonkerbos op
loopt, ga je onder een hoge rechthoekige poort door. De rechthoek wijst omhoog, naar de hemel. Op de poort staat
in stalen letters ‘Resurrecturis’, wat ‘Voor
hen die weer zullen opstaan’ betekent.
Op het oorspronkelijk rooms-katholieke
kerkhof wachten de overledenen tot
het moment van herrijzenis bij het
laatste oordeel. Jonkerbos is sinds 1975
een algemene begraafplaats. Mensen
van alle gezindten kunnen er begraven
worden.
Geen grafsteen
Wij gingen thuis nooit naar het kerkhof. Mijn moeder verloor twee jonge
kinderen. Als ze naar het kerkhof was
geweest, was ze dagen overstuur. Ze
besloot niet meer te gaan. Mijn moeder
zei altijd: ‘Je komt er slechter vandaan,
dan je erheen gaat’. Toen ik elf jaar was
overleed mijn vader. Mijn moeder wilde
geen grafsteen, want we zouden toch
nooit naar het graf gaan. Dat betekende
wel dat ik niet eens wist waar mijn

vader begraven lag, als ik eens op het
kerkhof kwam.
Inmiddels zie ik een begraafplaats
als plek waar je naartoe kunt gaan om
in gesprek te gaan met een dierbare.
Een plek waar je de herinnering aan
die dierbare levend kan houden door
een bloemetje te brengen en het graf
te verzorgen. In alle rust even met de
herinnering te zijn.
Prachtig park
Samen met mijn vrouw wandel ik over
de Begraafplaats Jonkerbos. Het is
een prachtig park. Groen, ruimtelijk,
stil. Ik zie veel verschillende graven:
sobere graven met slechts een naam en
geboorte- en sterfdatum. Maar ook uitbundig versierde graven met bloemen,
beeldjes, lichtjes en allerlei persoonlijke
spulletjes.
Het is geruststellend als mensen
heel oud worden. Als ik op grafstenen
zie dat mensen van in de zeventig zijn
gestorven, denk ik: daar zit ik niet ver

vandaan. Kindergrafjes en de graven
met jonge mensen van rond de twintig
en dertig zijn diepdroevig. Hadden ze
een dodelijke ziekte? Zijn ze verongelukt? Wat een leed!
Op meerdere grafstenen staan
opschriften. ‘Vrees niet het leven te
verliezen, want de dood is slechts een
verandering van woning’ (Pythagoras,
circa 530 voor Christus) en ‘In de Lucht
Christus tegemoet’ of ‘Ik vlieg in de zon,
geniet van het licht, ik ben vrij’. Deze en
andere teksten vormen levensvragen
als: ‘Leven we verder na de dood?’, ‘Is de
dood een bevrijding van het leven?’ ‘Is
er een hemel?’
Wandelen op begraafplaats Jonkerbos inspireert me om in alle rust, in het
bijzijn van de mensen die hier begraven liggen, na te denken over leven
en dood, over mensen, over verdriet.
Kortom: over levensvragen.’ ❤
Tekst: Piet Hieltjes
Foto: Ronald Spaak
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen
(hoek St. Annastraat)
T: (024) 356 01 04
E: info@wennekers-nijmegen.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

Fysiotherapie
Sint Anna

Samenwerkende Fysiotherapeuten
Theunissen Fysiotherapeuten
Groenestraat 217 Y
6531 HH Nijmegen
tel: 024-3550386
www.theunissen-fysiotherapeuten.nl

Fysiotherapie de Goffert
Dobbelmannweg 118
6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268
www.fysiotherapiedegoffert.nl

Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna
Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892
www.fysiotherapiesintanna.nl

Avalon Fitcentre

In samenwerking met
St. Hubertusstraat 2 6531 LB Nijmegen
tel: 024-6635173
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Kinderlintje voor Yannieck die
€ 7000 voor NEC bij elkaar fietste
Voetbalclubs worden hard
getroffen door de corona
crisis. Ook NEC heeft de
grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.
Toen Yannieck Bleumink (7)
daarvan hoorde bedacht hij
een plan om zijn favoriete
club te steunen. Dat leidde
tot een opmerkelijke crowdfundingsactie (opbrengst
€ 7000 !). En tot een Nijmeegs
Kinderlintje voor Yannieck.

Y

annieck zit in groep 4 van de
Sint-Nicolaasschool aan de
Antoinette van Pinxterenlaan
en hij is hartstochtelijk fan van NEC.
Geen wonder, want het rood, zwart en
groen zijn de favoriete kleuren in huize
Bleumink. Vader en moeder zijn trouwe
supporters van de Nijmeegse Eerste
divisieclub. “Eigenlijk was ik al vanaf
mijn geboorte voor NEC”, zegt Yannieck,
die ooit als jongste seizoenkaarthouder
de krant haalde.
Yannieck hoorde van zijn vader dat
het door de coronacrisis niet zo goed
ging met NEC. “Mijn vader zei dat
NEC dingen moest betalen. Maar dat
konden ze niet, omdat ze dus weinig
geld hebben. Toen zei papa ook dat als
ze niet genoeg geld hebben, dat ze dan
failliet gaan. Ik wil natuurlijk niet dat
NEC failliet gaat en toen heb ik zoveel
mogelijk geld opgehaald om ze te
redden.”
‘Beetje moe’
Dat geld sprokkelde Yannieck bij elkaar
met een gesponsorde fietsactie. Op
Eerste Pinksterdag van dit jaar fietste de
7-jarige maar liefst honderd rondjes van
580 meter in de buurt. Vijf uur aan een

stuk, met af en toe een korte pauze. “Ik
vond dat heel leuk, maar ik was ook wel
een beetje moe…”, zegt Yannieck.
Voor een sponsoractie heb je natuurlijk sponsors nodig. En daarbij kwam
het goed uit dat vader René Bleumink
een goede bekende binnen NEC-kringen is. Hij zette het verhaal op Facebook, waarna de actie van Yannieck op
steeds meer andere sociale media werd
gedeeld. Zo ging het balletje rollen.
Yannieck: “Zelfs uit Arnhem kwam er
geld binnen!”
Seizoenskaarten
De opbrengst van Yanniecks fietsactie
bedroeg uiteindelijk maar liefst € 7000.
“Zevenduizendhonderdvierenveertig
en eenendertig cent, zoiets”, weet
Yannieck nog uit z’n hoofd. Wat doe je

met zo’n groot bedrag? Ook daar had
Yannieck al over nagedacht. “Ik gaf natuurlijk een zak geld aan NEC, maar ik
heb er ook vijftig seizoenkaarten voor
gekocht. Voor mensen die dat niet zo
goed kunnen betalen en een steuntje
in de rug nodig hebben.” Yannieck is
de kaarten persoonlijk gaan bezorgen:
“Eentje moest zelfs een beetje huilen.”
De bijzondere actie van Yannieck
werd beloond met een van de vier
Nijmeegse Kinderlintjes dit jaar. Burgemeester Bruls verraste Yannieck op
18 november in de klas met het lintje.
“Ik wist er niets van, maar ik dacht even
daarvoor wel: hé wat gek, papa en
mama zijn op school.” ❤
Tekst en foto: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu)

Yannieck laat trots zijn Nijmeegs Kinderlintje zien.
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Wij staan donderdag 24 december
voor u klaar met de heerlijkste vis
voor de feestdagen.
Doe tijdig uw kerstbestelling bij de
verkoopwagen in de Steenbokstraat!

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

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

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE EN MANUELE THERAPIE
SINT ANNASTRAAT 288
6525HD NIJMEGEN
T: 024 3565960
M: 06 51792621

I: www.tenbokum.nl
E: michel@tenbokum.nl

MASSAGETHERAPIE EN INTEGRAAL LICHAAMSWERK

• Natuurvoedingsmiddelen
•Uitgebreid assortiment
Groenestraat 199
6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492

•Ook glutenvrij
•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij
www.bijenkaars.nl
Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen
Kinderfeestjes
Workshops
Gelegenheidskaarsen
tel: 06-81472151
024 3553492 of
45302171
tel:
of 06
024-3553492

DE PRAKTIJK IS HEROPEND EN WERKT VOLGENS RIVM-RICHTLIJNEN

ARNOVANHAREN.NL - GROENESTRAAT 294
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#Wattedoen
Er is gelukkig nog steeds wat te doen in de
wijk na de tweede coronagolf. Maar wát
allemaal? En wie tref je daar? Verslaggever
Dirk-Jan zoekt het uit.
Van Tuin tot Bord maakt afhaalmaaltijden
"Gelukkig gaat het goed, we koken nog steeds iedere dinsdag
heerlijke afhaalmaaltijden bij wijkcentrum ‘t Hert in het Willemskwartier", zegt Romilda. Zij is samen met Jessy de kok/bedrijfsleidster bij Van Tuin tot Bord. Buurtbewoners verbouwen groente in
de moestuin en oogsten voor de buurtmaaltijd die klaargemaakt
wordt in het wijkcentrum.
De coronamaatregelen maken het afhalen noodzakelijk. "Blij
dat we door kunnen koken, we merken dat er behoefte is aan
contact houden en de verbinding met de wijk voelen. Het is
steeds even zoeken hoe we verder gaan. We hopen dat we 15
december aan tafel kunnen voor de kerstmaaltijd in 't Hert, de
laatste maaltijd dit jaar.”
Het is traditioneel een kerstspecial, vorig jaar was er de
Wellingtonpompoen die erg lekker was met champignons,
cranberry's en gekarameliseerde uitjes. In het nieuwe jaar start
Van Tuin tot Bord weer op 5 januari, vervolgens elke dinsdag. Kijk

Nelleke (links) en Petra aan het werk in de keuken.
even op de website www.vantuintotbord.nl. Een maaltijd kost
€ 6,50. Ophalen bij buurtrestaurant 't Hert kan iedere dinsdag
rond 18.00 uur. Wel uiterlijk dinsdag vóór 12.00 uur per e-mail
reserveren via hethert@vantuintotbord.nl. Je kunt niet pinnen,
graag contant betalen! ❤
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk (dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Van Tuin tot Bord

Column (W)anders
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

Werkzaamheden
Ik woon in een groot huis, met niemand anders behalve
mijn hondje. Ik heb dan ook kamers over. Kamers waar ik
nu alleen kom om van die balen stof weg te halen. Ik woon
dichtbij het spoor. En daar zijn af en toe werkzaamheden die
ze meestal plannen tussen 1 en 5 uur ‘s nachts. Een drama
voor mij.
Laatst was het weer zo ver. In plaats van er het beste van
te maken, ontketenden zich bij mij tal van reacties. Een korte
reconstructie. Ik belde alle instanties die ik ken: de NS, de
politie en de noodlijn van ProRail. Immers, dit was voor mij
een noodgeval. Frustrerende telefoontjes, waarbij ik steeds

bozer werd. Gevolgd door het in
lichte paniek bij elkaar zoeken
van mijn spullen om ergens te
kunnen logeren.
In de tussentijd stuurde ik
iedereen die ik ken en die in de
buurt woonde een bericht. Oh, en
natuurlijk schreef ik met de Caps Lockknop aan, boze e-mails vanuit bed naar de
klantenservice van ProRail.
“Wij hebben niets gehoord”, en “wij hebben nooit ergens
last van”, aldus een buurtbewoner de volgende ochtend. Een
reactie die mij weer even terugbracht in de frustratiemodus.
Maar ook een reactie waardoor ik weer besefte dat ik soms
in een totaal andere wereld leef dan mensen zonder autisme. Had ik maar ook één keer, nergens last van. Bij (onverwachte) gebeurtenissen en prikkels, heb ik helaas nog niet
de tools gevonden om daar mee om te gaan. Sorry ProRail,
we zijn nog niet van elkaar verlost. ❤
Joost Wanders
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‘Mijn lampion brandt voor mijn grote
liefde Martin. Dit is de eerste kerst zonder
hem. Dat zal moeilijk worden.’
André van Duin

Voor wie
brandt jouw
lampion?
Doneer nu via
kwf.nl/geeflicht

Drs. Bea Pieters
Pedagoog & Leerkracht

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

De schilder is de beste
vriend van uw huis!
Binnen en buitenwerk | Houtrotreparatie
Diverse wandafwerking

www.somonschilderwerken.nl
06-206 505 65

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

Uithoekjes
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Heideparkflat: rustig wonen met een
fenomenaal uitzicht

'H

et is rustig wonen in de Heideparkflat, maar het
Jonkerbosplein is in de spits druk en lawaaierig,
vooral door het trillingsgeluid van zware vrachtwagens", zegt bewoner Maurice. Hij kijkt vanaf de rand van
de hoge zandwal bij het Goffertpark over het industrieterrein
Winkelsteeg naar het markante gebouw Fifty Two Degrees
(vanaf 2017 officieel 52Nijmegen).
Maurice Breugelmans kwam twaalf jaar geleden in zijn
huidige woning. "Omdat ik afstudeerde, in Nederlandse taal
en letterkunde, moest ik verhuizen en vond ik dit appartement
via woningcorporatie Entree. Langs de muren staan kasten
vol met boeken: "Ik houd van boeken, maar het wordt wel een
beetje klein hier. Omdat ik het nogal druk heb met mijn werk,
komt er meer binnen dan er weggaat. Ik ben redacteur en
auteur van educatieve materialen."
Het uitzicht is fenomenaal. Fifty Two Degrees springt in het
oog, deel van een masterplan dat ooit dit stukje Nijmegen
een nieuwe ruimtelijke structuur moest geven. "Toen waren
er plannen voor een hotel, een bioscoop en grootschalige
horeca."
Moskee en woningen
"Ik was bij een voorlichtingsavond over de bouw van de moskee hier op de parkeerplaatsen bij het Jonkerbosplein. Volgens
mij is het beter daar iets neer te zetten wat de functie van het

station versterkt, een school of iets anders waar veel mensen
juist van het openbaar vervoer gebruikmaken."
Nijmegen heeft laatst een woningendeal gesloten met het
Rijk en de provincie Gelderland. In de Winkelsteeg wordt aan
de Nieuwe Dukenburgseweg een wijk gebouwd voor starters,
studenten en expats. "Ik kijk straks uit op vijfhonderd tijdelijke
en goedkope woningen van mindere kwaliteit die snel weer af
te breken zijn." ❤
Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

Column: Dankjewel meneer 		
“Het zal toch niet”.
Mijn vriend schuift
De Gelderlander
mijn kant op,
met de pagina
rouwadvertenties.
Zwart omrand de
tekst: “Zo plotseling en tot ons
grote verdriet”,
met als afzender
een schoenenzaak.
We komen er al járen. Toen de oudste z’n eerste stapjes zette,
besloten wij niet te bezuinigen op goed schoeisel en kwamen wij
bij deze kinderzaak uit. Altijd rond kerst en in de zomer. Vaste prik.
Met drie kinderen zijn we zo’n 50 paar schoenen verder. En elke
keer weer zo fijn geholpen door één en dezelfde meneer.
Een tikkeltje markant. Niet groot van stuk, vriendelijke ogen,
zeer professioneel, hart voor de zaak en altijd aardig voor de

door Anna Wolfs

kinderen. De kids vonden het er prachtig. Met kerst praalde er in
de etalage van de winkel een vintage Märklin-trein, met mooie
wagons, die langzaam langs kinderschoenen zoefde. Lampjes
fonkelden en maakten het een heus winter wonderland.
Daarna gingen hup-de-schoenen-uit, voeten werden opgemeten. Er was altijd keuze genoeg, op het rek of in z’n keldertje. Het
eindoordeel liet ik altijd over aan meneer, omdat je op hem blind
kon vertrouwen. Bij een voetverschil gaf hij aan dat ze iets meer
links of juist rechts moesten eten, wat onze kinderen elke keer
weer zeer nadenkend aannamen. Daarna strikte hij beide schoenen goed, door twee keer te lussen, om losgaan te voorkomen. En
zo liep je als kind weer stevig naar buiten met een snoepbanaantje in je mond en eentje in je hand. Met schoenen waar je blij mee
was en die je de eerste avond naast je bed zette.
Het is gek dat iemand die je niet echt kent, wel bijgedragen
heeft aan de bijzondere herinneringen van onze kinderen. En
het maakt me verdrietig dat wanneer onze kinderen deze kerst
z’n winkel uitlopen met nieuwe schoenen en verder de wereld in
stappen, hij dat niet meer zal doen. ❤
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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.

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

Een
OOGZORG

complete
en

(enkelvoudige)

OPTOMETRIE
bril voor

€99

Vaak
staar
geheel
droge
ogen
of
gedeeltelijk
macula degeneratie
vergoed door uw
glaucoom
zorgverzekering
OCT
descan
declaratie
(wij doen
voor u)

opticiens -- audiciens - optometrist
opticiens
Hatertseweg
825, Nijmegen
Hatertseweg
825 - Nijmegen
- 024 350 2814
024
350
2814
www.vandenberghopticiens.nl

Zit je op HAVO, VWO / gymnasium of ben je student en met je
studie gestopt? Sta je voor een belangrijke (studie)keuze?
Dan is Optio wellicht iets voor jou.
Optio is studiekeuze coaching, met persoonlijke gesprekken en
beeldende middelen in plaats van lange online vragenlijsten.
Het resultaat is verrassend!

WAT LEVERT HET OP?

1) Inzicht in wie je bent en wat je wilt
2) Zelfvertrouwen om keuzes te maken

INTERESSE?

Ga naar www.optiostudiekeuze.nl
en schrijf je in!

M.van den Steenhoven / Optio Studiekeuze / 06 40538676
BCG Nijmegen / Groenestraat 294 / 6531JC Nijmegen

Vrijwilliger in ’t zonnetje
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Ben Geuzendam is heel tevreden wanneer
een leerling baat heeft bij zijn hulp
Bij School’s Cool zorgen ze
ervoor dat een leerling door
individuele coaching zijn
schoolcarrière goed doorloopt en daardoor meer
kans heeft op betere leerresultaten. Ben Geuzendam
(73) uit Hazenkamp werkt
hier al tien jaar als mentorcoach.
Hoe ben je bij School’s Cool terecht
gekomen?
“Na mijn pensionering hoorde ik van
een oud-collega van School's Cool.
Ik heb in het voortgezet onderwijs
gewerkt en in 2010 vroegen ze me bij
School's Cool om een programma op
te zetten voor leerlingen boven de 14
jaar. Samen met een collega heb ik een
programma opgezet voor School's Cool
Nijmegen.
Bij School’s Cool hebben we een programma voor leerlingen die overstappen van het basis- naar het voortgezet
onderwijs, de 12+ en een programma
14+ voor leerlingen die al in het voortgezet onderwijs zitten.”
Wat houdt je werk in?
“Leerlingen worden bijna altijd door
hun school, leerkrachten of klassenmentoren bij ons aangemeld. We hebben circa honderd vrijwilligers die als
mentor één keer per week een leerling
helpen.
Voor de jonge leerling vindt de
begeleiding meestal bij de leerling
thuis plaats en voor de oudere leerling
meestal op de school. Ik ben zelf al bijna
de tel kwijt van het aantal leerlingen
dat ik op verschillende scholen in het
voortgezet onderwijs heb begeleid.
Daarnaast ben ik mentorcoach. In die
hoedanigheid heb ik een groep van
zes mentorvrijwilligers die zo'n 4 x per

jaar bij elkaar komen om in een soort
intervisievorm hun werk met leerlingen
door te spreken.”
Wat vind je leuk aan het werk?
“Dit vrijwilligerswerk kan heel erg
bevredigend zijn, wanneer je ziet dat
een leerling baat heeft bij je hulp. Dat
kan zijn door over de gang van zaken op
school te praten, door het schoolwerk te
plannen, door mee te kijken hoe ze hun
werk aanpakken, door mee te gaan naar
een bespreking op school en contact te
houden met de klassenmentor.” ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Mentor-coach Ben Geuzendam.

Vrijwilligers nodig!
Bij School’s Cool hebben ze
helaas een structureel tekort aan
vrijwilligers. Daardoor wachten
er nu nog jongeren op een coach.
Met studenten van de HAN zijn
ze nu bezig om meer vrijwilligers
te werven, ook onder jongere
doelgroepen. Wie nieuwsgierig is
kan op hun website kijken voor
meer informatie:
www.schoolscoolnijmegen.nl
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GLAZENKAMP: ONDERSTEUNING LOOPT DOOR IN CORONATIJD

Stichting Glazenkamp

Het glasvezelnetwerk in Hazenkamp en
Park Heyendaal is aangelegd in 2008.
Met die aanleg is ook een netwerk van
vrijwilligers actief geworden. De vrijwilligers van Stichting Glazenkamp bieden
ondersteuning aan de momenteel 1632
deelnemers bij problemen met aan
sluitingen en het gebruik van internet en
ict-apparatuur.

Dit jaar werd de hulp gekleurd door de coronamaatregelen. Zo moest vanaf medio maart het
Honk aan de Lamastraat sluiten. Daardoor zijn
binnenkomende vragen hoofdzakelijk beantwoord via de helpdesk, telefonisch of per e-mail.
Was dat niet mogelijk dan legden de vrijwilligers
een huisbezoek af – met inachtneming van alle
beschermingsvoorschriften – om de problemen
te helpen oplossen.
Overstap
Eind augustus werd de migratie van Telfort naar
KPN in gang gezet. Wachtwoorden en e-mailinstellingen
moesten worden aangepast. Daarop zijn 350 hulpvragen
binnengekomen bij onze helpdesk en zijn er verspreid
over zes zaterdagen in augustus en september 85 deelnemers met hun vragen op het – tijdelijk geopende –
Honk geweest. Daarnaast zijn ongeveer 60 huisbezoeken
afgelegd.

en op www.glazenkamp.nl

TARIEFCOMPENSATIE 2021

Belangenbehartiging
De jaarlijkse deelnemersvergadering in maart moest
worden afgelast en heeft ook niet binnen de reglementaire termijn alsnog kunnen plaatsvinden. De deelnemers werden via rondzendbrieven op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Ook het project Handig in
Hazenkamp heeft haar activiteiten moeten beperken.
Kortom, Glazenkamp blijft zich in coronatijd inzetten voor belangenbehartiging van de deelnemers,
inclusief de jaarlijkse tariefcompensatie (zie kader), en
voor ondersteuning van de werkgroepen, projecten en
initiatieven die zijn voortgekomen uit de aanleg van het
glasvezelnetwerk.

Elk jaar keert de eigenaar van het Glazenkamp
netwerk (KPN) aan Stichting Glazenkamp een
bedrag uit op grond van tariefafspraken die
Glazenkamp in 2008 met KPN/Reggefiber heeft
gemaakt. Glazenkamp gebruikt een deel van dit
bedrag voor vrijwilligersactiviteiten. Minimaal
80% wordt uitbetaald aan de deelnemers als tariefcompensatie. In 2017 werd €50, in 2018 €56, in
2019 €61 en in 2020 werd €70 uitgekeerd aan iedere deelnemer. Iedereen die in het Glazenkampgebied woont (Hazenkamp en Park Heyendaal),
daar glasvezel gebruikt én geregistreerd staat als
deelnemer heeft recht op de compensatie. Echter:
niet iedereen heeft zich al geregistreerd. Wie zich
voor 31 december 2020 alsnog registreert en aan
de voorwaarden voldoet, deelt mee in de uitkering van 2021. Registratiemogelijkheid en meer
informatie over de tariefcompensatie vindt u op
onze website www.glazenkamp.nl

Wilt u deelnemen aan Glazenkamp? Wilt u meer
informatie? U kunt terecht bij info@glazenkamp.nl

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van,
en in samenwerking met Glazenkamp

Gestart in 't Hart
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Pedaalkracht zorgt dat je fiets
past als een handschoen
Als je een fiets koopt moet ie
natuurlijk goed passen. Juiste
framemaat, beetje sleutelen
aan zadel en stuur en klaar is
Kees. Zou je denken. Voor de
serieuze fietsamateur is dat
vaak niet genoeg. Die gaat
voor de optimale fietspositie.
Daarvoor kun je sinds kort
terecht bij Pedaalkracht aan de
Houtwerf.

J

oep van Kesteren is de man achter
Pedaalkracht. Hij studeerde Bewegingswetenschappen aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam, werkte in een
sportmedisch centrum en heeft een passie voor fietsen en wielrennen. Die combinatie – wetenschap en fietsen – bracht
hem ertoe om in 2017 met Pedaalkracht
van start te gaan. Eerst bij het sportmedisch centrum van de HAN, sinds december vorig jaar aan de Houtwerf. ‘Bikefitting’: zo omschrijft hij zijn specialisme.
“Het aanpassen van een fiets is op
zichzelf helemaal niet zo ingewikkeld.
Dat kan iedereen die een beetje handig is
met een sleutel. Waar ik me vooral in heb
gespecialiseerd is het antwoord vinden op
de vraag: wat is voor jou nou de optimale houding op de fiets? Daarbij spelen

Joep van Kesteren voor zijn Bikefitlab aan de Houtwerf.
verschillende factoren een rol: je lichaamsbouw, je lenigheid en eventuele klachten
die je hebt.”
Lekker toeren
Zeker zo belangrijk: waarvoor gebruik je
de fiets? Wat zijn jouw specifieke wensen?
Van Kesteren: “Dat is per persoon heel
verschillend. Sommige mensen rijden
wedstrijden en die willen topprestaties
leveren. Voor hen is een optimale aerodynamische houding van belang waardoor
ze zo efficiënt mogelijk hun kracht kwijt
kunnen. Andere mensen willen gewoon
lekker toeren in het weekend en vooral
klachtenvrij zijn en blijven.”
Joep van Kesteren pakt het aanpassen
van een fiets anders aan dan de ‘gewone’
fietsenwinkel. “Daar word je letterlijk de

maat genomen en dan rolt daar een bepaalde positie uit. Ik pak dat totaal anders
aan. Neem geen maten op, maar ik laat
mensen fietsen. Wat je wilt is kijken hoe
iemand nou precies fietst en daar pas ik
de afstelling op aan. Dat fietsen gebeurt
op een meetfiets of op de eigen fiets en
wordt vastgelegd met geavanceerde high
speed camera’s. Zo krijg je een goed beeld
van het individuele bewegingspatroon
en van daaruit kun je heel nauwkeurig
finetunen.”
Uit het hele land
Over klandizie heeft Van Kesteren niet te
klagen. Recreatiefietsers, wedstrijdfietsers, beginnelingen en gevorderden: ze
vinden allemaal steeds meer hun weg
naar Pedaalkracht aan de Houtwerf. “Wat
mij zeker ook geholpen heeft, klinkt misschien gek, is de coronacrisis: veel mensen
zijn in deze periode juist begonnen met
fietsen. En ze komen niet alleen uit de
regio, maar uit het hele land. Gisteren had
ik hier zelfs nog iemand uit Antwerpen
over de vloer.” ❤
Tekst en foto’s: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu)

Het nauwkeurig afstellen gebeurt onder meer met behulp van een speciale meetfiets.

Pedaalkracht, Hatertseweg 23
6533 AB Nijmegen
www.pedaalkracht.com
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BCG biedt huurders ‘inspirerende en uitnodigende werkomgeving’
Bedrijvencentrum Groenestraat Nijmegen (BCG) biedt bedrijven uitgebreide mogelijkheden en faciliteiten op
een unieke plek in Nijmegen. Juist in deze tijden van corona kan ons karakteristieke bedrijvenverzamelgebouw
een uitkomst zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar een goede vestigingslocatie. Maar waarom zou u ons op
ons woord geloven? Lees hier de ervaringen van drie van onze huurders.
BCG, Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen. 024-3833333, www.bcgnijmegen.nl

JOCL

Daniël Hegeman

UP

In 2015 ben ik mijn eigen onderneming

Sinds 1 oktober 2020 huur ik mijn eerste

Als groeiend bemiddelingsbureau voor

gestart: JOCL (Judith Op ’t Veld, Coaching

eigen werkruimte als zelfstandig onder-

zorgprofessionals door heel Nederland

& Loopbaanadvies). Met ruim tien jaar

nemer. Ik werk als begeleider en coach

had Uitstekend Personeel behoefte aan

ervaring als loopbaanadviseur richt ik me

voor jongeren met een lichamelijke of

een uitvalsbasis in Nijmegen. We zochten

nu volledig op mijn eigen loopbaanad-

psychische hulpvraag. Ik wil ze de moge-

een huiselijk kantoor met ruimte voor ons

viespraktijk.

lijkheid bieden om zich te ontwikkelen in

groeiende team. In het BCG Nijmegen

Omdat mijn oude kantoor uit z’n jasje

de richting die ze zelf wensen. Natuurlijk

vonden wij ons ‘thuis’!

was gegroeid, ben ik verhuisd naar een

altijd in goed overleg met hun naaste

Een comfortabele kantoorruimte met

nieuwe locatie. Na wat zoeken en be-

omgeving.

een veilige, ruime parkeerplaats en

zoeken heb ik gekozen voor BCG aan de

Spannend? Jazeker. Iedere dag is een

centrale ligging in Nijmegen maakt het

Groenestraat in Nijmegen. De sfeer, de

nieuwe uitdaging: het is steeds weer

BCG Nijmegen de ideale thuishaven voor

professionele uitstraling en de diversiteit

fascinerend om te zien hoe de wens

zowel afspraken op kantoor als afspraken

aan ondernemers vind ik inspirerend en

vanuit mijn hart leidt tot een eigen plek

buiten de deur. Voor de kantoorunit is er

uitnodigend. Daarnaast is mijn nieuwe

voor jongeren. Mijn stijl is open en eerlijk

met ons meegedacht als het gaat over

kantoor makkelijk te bereiken voor mijn

met ruimte voor gesprekken die soms

de mogelijkheden van de verschillende

cliënten en opdrachtgevers!

intensief zijn, maar altijd in afwisseling

ruimtes. Ook kregen we de ruimte om

In mijn praktijk coach en adviseer ik zowel

met ontspanning en plezier.

veilige werkplekken te creëren om samen

medewerkers als particulieren met vragen

Ik geloof erin me te verbinden met

te kunnen blijven ondernemen.

rondom hun loopbaan. Van hulp bieden

deze plek en de omliggende wijken in

Het leveren van Uitstekend Personeel dat

bij het zetten van een vervolgstap tot

Nijmegen. Daarom voel ik me in het BCG

kwaliteit toevoegt aan een team is onze

coaching binnen het werk. Van het vinden

helemaal thuis. Bijvoorbeeld vanwege

kracht. De bestaande situatie verbeteren

van een nieuw perspectief tot deskundige

de voordelige en flexibele huurvoor-

en kwaliteit leveren zit in ons bloed. Wij

begeleiding bij langdurige arbeidsonge-

waarden voor startende ondernemers.

gaan voor de beste match en het beste re-

schiktheid. Ook geef ik sollicitatiebegelei-

Ook denkt BCG graag mee bij initiatieven

sultaat. Zoek jij Uitstekend Personeel voor

ding of -training en ben ik gespecialiseerd

en voorstellen vanuit de huurders. En

jouw zorginstelling of denk je Uitstekend

in het begeleiden van medewerkers met

ten slotte zijn er leuke initiatieven. Zoals

Personeel te zijn? Neem contact met ons

stressklachten of burn-out.

bijvoorbeeld meewerken aan deze tekst

op of bezoek ons in het BCG Nijmegen!

Meer informatie:

voor Hart van Nijmegen!

Meer informatie:

www.jocl.nl

Meer informatie:

www.uitstekendpersoneel.nl

www.daanhegeman.com

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in samenwerking met BCG
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Boeren Rijk van Nijmegen
ondersteunen Marikenhuis

Boeren uit het Rijk van Nijmegen komen in
actie voor een goed doel: het Marikenhuis,
het inloophuis voor iedereen in de regio die
geraakt is door kanker.

W

as er in juli een gladiolenverkoopactie door
boeren in de Nijmeegse binnenstad, eveneens
ten bate van het Marikenhuis, nu ondersteunen

boeren uit het Rijk van Nijmegen het inloophuis met een
nieuwe actie. Zoals boerenwoordvoerder Arno Roelofs het
zegt: “Wij als boeren ondersteunen van harte dit mooie
doel, zeker nu inloophuizen het moeilijk hebben door het
wegvallen van een groot deel van hun inkomsten uit donaties en publieksacties.”
Deze keer staan boerderij-/landwinkels in de regio tussen nu en 31 januari 2021 een percentage van hun omzet
af, wanneer kopers van hun verse producten aantonen dat
ze dit goede doel willen steunen. Dit kan door middel van
een actiecoupon die te vinden is op de website van het
Marikenhuis. Daar staat ook meer informatie vermeld over
de deelnemende boerderij-/landwinkels. ❤

Actiecoupon
Ga voor de actiecoupon naar www.marikenhuis.nl/files/
downloads/couponboerenactie.pdf. Doe mee aan deze
actie door het kopen van producten zoals landwijnen,
boter, kaas, eieren, enz. en het inleveren van de coupon.

Besparing mogelijk op ziektekostenverzekering
Kent u de Collectieve Aanvullende Ziekte
kostenverzekering (CAZ) al? Misschien heeft
u er recht op en kunt u geld besparen.

D

e CAZ is een voordelige aanvullende zorgverzekering van
CZ en VGZ. De maandelijkse premie is lager dan bij andere verzekeraars. De zorgverzekeraar geeft namelijk korting
en de gemeente betaalt een gedeelte van uw premie. Wij raden
de CAZ aan als u een laag inkomen heeft en vaak zorg nodig
heeft zoals fysiotherapie, de tandarts of zorg in het ziekenhuis.
Wanneer kunt u de CAZ aanvragen?
Of u recht heeft op de CAZ hangt af van uw inkomen en vermogen. Bekijk de voorwaarden op www.nijmegen.nl (zoek op
‘CAZ’). Voor vragen over de voorwaarden kunt u ook bellen naar
14 024 (elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur) of mailen naar
caz@nijmegen.nl.

Welke verschillende pakketten heeft de CAZ?
Op www.gezondverzekerd.nl kunt u de vergoedingen van de
verschillende pakketten van CZ en VGZ zien. In het uitgebreide
pakket is ook uw eigen risico van € 385,- meeverzekerd.
Aanmelden
Aanmelden voor de CAZ kan op www.gezondverzekerd.nl.
Dit kan tot 1 januari 2021. Lukt het aanmelden niet? Dan kan
een medewerker van de Stip u helpen. U kunt bellen met de
Stip-telefoonlijn: 024 350 20 00.. ❤
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Ruimer, lichter en mooier: Rik’s Fietsenmakerij ‘2.0’
Rik Verhagen in de werkplaats van
zijn nieuwe winkel aan de
Van Peltlaan.
op internet en zo kwamen we al snel uit
bij dit pand aan de Van Peltlaan. Voorheen zat hier Rolstoel Service Nijmegen – ook iets met wielen dus – en die
hield ermee op. Voor ons ideaal, want
we hoefden er weinig aan te doen. In
september zijn we verhuisd.”

Ruim vier jaar geleden begon Rik Verhagen voor zichzelf als fietsenmaker. “Een sprong in het diepe”, zei hij
zelf toen hij voor het eerst de deuren opende van Rik’s
Fietsenmakerij aan de Hatertseweg. Sinds kort is Rik’s
Fietsenmakerij verhuisd naar een veel ruimer onderkomen aan de Van Peltlaan. “Het gaat eigenlijk hartstikke
goed allemaal.”
Rik’s Fietsenmakerij wil vooral de gemoedelijke buurt
winkel onder de fietsenmakers zijn. Waar je makkelijk naar
binnenloopt, een kopje koffie drinkt, een praatje maakt
en waar je je fiets achterlaat die vaak nog dezelfde dag is
gerepareerd. Voor een schappelijke prijs.
“En dat liep vanaf het begin heel aardig”,
zegt Rik Verhagen. “Op een gegeven moment
liep het zelfs zó aardig dat het gewoon druk
was! We moesten voor het eerst een agenda
aanschaffen om de werkzaamheden te plannen!”, lacht hij. Daarmee liep de zaak al snel
tegen de grenzen aan van de beperkte ruimte
van de werkplaats aan de Hatertseweg. “Soms
hadden we wel honderd fietsen onder handen
en die kon je daar echt niet kwijt.”
Uit z’n jasje
Rik’s Fietsenmakerij groeide dus langzaamaan uit z’n jasje op de Hatertseweg. “Maar dat
was niet de enige reden dat we zijn gaan zoeken naar een
andere ruimte”, zegt Rik. “We kregen te maken met een
nieuwe verhuurder die andere plannen had met het pand.
Voor ons zou dat betekenen dat we nóg minder ruimte
over zouden houden.”
Dus gingen Rik en zijn vrouw op zoek naar een nieuwe
winkelruimte. “Beetje fietsen door de buurt, beetje neuzen

Vijf keer zo groot
De nieuwe winkel annex werkplaats is
vijf keer zo groot als de vorige winkel. De werkplaats biedt
een zee aan ruimte, de showroom is licht en ruim. Rik: “We
repareren niet alleen fietsen, we verkopen ook onderdelen.
En natuurlijk kun je bij ons terecht als je op zoek bent naar
een nieuwe fiets. Of een tweedehands fiets.”
Al met al een hele stap voorwaarts voor Rik Verhagen.
“Eerlijk is eerlijk: die kleine ruimte aan de Hatertseweg had
nou niet bepaald een professionele uitstraling. En die heeft
deze nieuwe winkel natuurlijk wél”, zegt Rik trots. “Zoals
een vertegenwoordiger laatst zei: mensen durven nu ook
met hun dure fiets bij je langs te komen. En dat merken we
ook, want we zien steeds meer ‘high end-fietsen’ binnenkomen!”

Het nieuwe onderkomen van Rik’s Fietsenmakerij is vijf keer
zo groot als het vorige.
Rik’s Fietsenmakerij
Van en
Peltlaan
30a, 6533
ZM Nijmegen
Tekst
foto’s: Ronald
Spaak
06-40108186, www.riks-fietsenmakerij.nl
Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van,
en in samenwerking met Rik’s Fietsenmakerij.
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Bedrijfshartjes
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 (13 en 14 februari 2021), moeten uiterlijk 22 januari 2021 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestr., Vossenlaan/Oude
Molenweg, Hatertseweg, S.de Bruïneweg, Bankastr. en Malvert. 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 informatie op www.naailesnijmegen.nl
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

seuren

24-uurs glasservice
Directe schade-afhandeling
met uw verzekeraar!
Bel 024 - 323 10 10
Dag en nacht!

Kijk ook op www.seuren.nl

ONDERGRONDSE GARAGEBOX TE HUUR, aan de Hugo de
Grootstraat. Geschikt voor grote personenauto. Huurprijs: € 90
per maand. Bel voor meer informatie naar 024 322 33 11.

Ruit herstellen? Seuren bellen!
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Dar-acties in het Willemskwartier 2020
Het jaar 2020 is bijna voorbij. Een ander jaar dan anders.
Het inzamelen van afval en het wijkonderhoud ging in
deze tijd gewoon door. In het Willemskwartier deed Dar
dit jaar verschillende acties om het afval scheiden te verbeteren. Met dank aan inwoners voor hun inzet tijdens
deze acties.
Ander afval dan gftafval in gft-containers
Samen met afvalcoaches
en handhavers van gemeente Nijmegen deed
Dar in 2020 verschillende
acties in het Willemskwartier. In deze wijk zit
helaas nog ander afval dan gft-afval in gft-containers. Dat is zonde,
want zo kan veel gft-afval niet worden gebruikt als grondstof voor
nieuwe producten zoals compost of groengas.
Sticker, kaartje, tips en vragenlijst
Gft-containers met ander afval dan gft-afval kregen een gele
hanger met een kaartje of een brief. Ook liet Dar deze containers
vol staan. Afvalcoaches gaven bewoners tips voor het goed scheiden van gft-afval. Containers waar wel gft-afval in zat, kregen een
duimsticker.

Dar is heel benieuwd naar de mening van bewoners over afval
scheiden. Bewoners konden daarom tot 30 november een vragenlijst invullen. Ook werden zij telefonisch geïnterviewd. Met deze
informatie kan Dar verder om het afval scheiden verder te verbeteren in het Willemskwartier.
Resultaten
Tijdens de acties in de zomer zag Dar dat het scheiden van gft-afval
steeds beter gaat in Willemskwartier. Dit is goed nieuws, want op
deze manier dragen de bewoners in Willemskwartier bij aan een
betere wereld. We gingen in Willemskwartier van 60% vervuilde
containers naar 10%! Bewoners in Willemskwartier hebben hun
steentje bijgedragen aan afval scheiden. Dar blijft inzetten om de
resultaten te behouden.

Wilt u meer informatie over afval(scheiding) en ophaaldagen? Kijk dan op www.dar.nl, de digitale afvalwijzer:
www.dar.nl/afvalwijzer of in de Dar app. U kunt in de app
instellen dat u een seintje krijgt, wanneer u welk afval aan
de straat kunt zetten. Makkelijk toch?
Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in
samenwerking met Dar.

De Zuider Apotheek maakt het u
graag gemakkelijk. Lees alles over de
MedGemak app. Eenvoudig en snel
herhaalrecepten aanvragen wanneer
het u uitkomt.
Ga hiervoor naar de website en download de app.
www.mijngezondheid.net
Heeft u nog vragen? Bel uw apotheek
of mail naar herhaalrecepten@zuiderapotheek.nl

Zuider Apotheek Nijmegen
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen
T 024 - 3550300

Zuider Apotheek Hazenkamp
Vossenlaan 90
6531 SP Nijmegen
T 024 - 3592535

Zuider Apotheek
wenst u een gezond 2021
Zuider Apotheek Malvert
Malvert 5133
6538 DG Nijmegen
T 024 - 3443738

Zuider Apotheek Brakkestein
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen
T 024 - 2082288
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Hartjes
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 (13 en 14 februari 2021), moeten uiterlijk 22 januari 2021 binnen zijn.

BEZORGER GEZOCHT voor huis-aan-huisverspreiding van het
wijkmagazine Hart van Nijmegen (6x per jaar in een weekend).
De nieuwe bezorger gaat ca. 300 bladen in de Hazenkamp
bezorgen. Verdienste: € 18 per bezorgweekend. Mail naar
bezorging@hartvannijmegen.nu (dus níet .nl).
GARAGEBOX TE KOOP GEVRAAGD in de Hazenkamp,
liefst omgeving Hazenkampseweg/Vossenlaan.
Graag mailen naar: caalberg@glazenkamp.net

50+ BAND ZOEKT NIEUWE MUZIKANTEN om tweewekelijks te
repeteren en af en toe eens op te treden. Als je drummer, gitarist
of toetsenist bent, ben je van harte welkom. Onze muzikale
voorkeuren zijn breed, met een zwaartepunt op de jaren 60/70.
Vincent Kersten: 06 110 501 05 of via de mail
v.kersten@glazenkamp.net

OUDE VUILNISEMMER VAN NIJMEGEN te koop gevraagd.
Mail naar snekfoh@icloud.com of bel 06 105 343 99.

50+ BADMINTONCLUBJE ZOEKT NIEUWE LEDEN. Iedere donderdagavond wordt tussen 20.00 en 21.30 uur wordt er recreatief
gespeeld in de sportzaal van ‘t Hert, Thijmstraat 40 in Nijmegen.
Het speelseizoen loopt van september t/m juni. Belangstelling?
Bel: 06 517 587 89.

WIJKHOOFD COLLECTE KWF GEZOCHT. KWF Nijmegen zoekt
voor de wijk St. Anna een nieuw wijkhoofd voor de organisatie
van de jaarlijkse collecte (1e week van september). Ben jij bereid
je een paar dagen per jaar in te zetten voor dit belangrijke werk?
Neem dan contact op met frankscholtens@live.nl of
06 450 136 67.

KOM LEKKER VOETBALLEN BIJ UNION. Lijkt het je leuk om in
een jeugdteam van voetbalvereniging Union te spelen? Wil je
eens proeftrainen op woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur?
Stuur dan een mail naar coordinatorjo9@unionvoetbal.nl. Voor
meer informatie mail of bel Will Tromp: willtromp@gmail.com
of 06 442 125 37.

Ongewenst in het Willemskwartier: kinderen
gevraagd om pakketjes rond te brengen
In de beginperiode van Corona, vanaf april dit
jaar, zijn in het Willemskwartier enkele basisschoolkinderen gevraagd om onduidelijke
pakketjes in hun wijk te bezorgen. De vraag
kwam van jongvolwassenen en de inhoud van
de pakketjes werd de kinderen, van 11 tot 13
jaar, niet geheel duidelijk gemaakt. Drugs? Wel
stond er een geldbedrag tegenover elke bezorging. Geen van de kinderen is hierop ingegaan,
voor zover bekend.
Snel in actie
Coronatijd is een vervelende, langdurige periode waar alles anders is, met meer drugshandelingen zoals door bewoners in het
Willemskwartier algauw met enige schrik werd vermoed. Sinds

maart is er een toename van drugsgebruikers op de openbare
weg, zichtbaar drugsgebruik en drugsdealers in actie. Erg
vervelend allemaal. Veel signalen werden doorgegeven aan de
politie en de gemeente die snel met het jongerenwerk, school
en ouders in de wijk de in actie kwamen. Overigens is vanaf het
allereerste begin van de coronamaatregelen door politie en
gemeente veel controle geweest op plekken waar vooral jongeren samenkwamen.
Informeren
In juni zijn in de wijk twee bijeenkomsten gehouden door
politie, het jongerenwerk en de gemeente. Eerst voor de
ouders van de kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool, later voor de jongeren uit de wijk. Een bijeenkomst voor
wijkbewoners zal nog dit jaar plaatsvinden, maar dit is helaas
weer afhankelijk van de maatregelen rondom corona. Wordt
vervolgd. ❤
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk (dirkjan@hartvannijmegen.nu)

BIOLOGISCH
UIT EIGEN
BAKKERIJ
www.streekbakkerjorrit.nl/bestellen

Rijk gevulde kerststol, spelt en tarwe
Kerstlekkers: taart, tulband, cake, amandelstaaf
En natuurlijk heerlijke oliebollen en beignets
Proefpakketjes op za 12 en za 19 december
Thijmstraat 119

OLIEBOLLEN VERKOOP
27 t/m 31 December
1 stuk
6 stuks
12 stuks

€ 1,30
€ 7,00
€ 12,00

Mail uw bestelling naar
info@puux.nl

Groenestraat 191, Nijmegen
puuxcoffee
puux.coffee.caffee

024 737 04 83

