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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. Adverteren in Hart van Nijmegen kan in
verschillende afmetingen. De mogelijkheden zijn een 1/8
pagina (€ 55), 1/4 pagina (€ 100), 1/2 pagina (€ 185), 1 pagina
(€ 365) en 2 pagina’s (€ 720). Genoemde prijzen zijn e
 xclusief
21% btw. Bij afsluiten van een jaarcontract ontvangt u 10%
korting over het hele bedrag, excl. BTW. Lees de voorwaarden op www.hartvannijmegen.nu/adverteren
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

Terwijl ik deze editorial schrijf (op zondag 7
februari), vliegt de sneeuw in vlagen langs mijn
ramen. Er ligt wel bijna twintig centimeter in
mijn tuin! Wat is dat lang geleden dat er zulk
winterweer was. En er is geen mogelijkheid
meer om er in Hart van Nijmegen verslag van te
doen met mooie plaatjes.
Maar niet getreurd, de eerste editie van het nieuwe jaar is weer zeer
lezenswaardig. Zo is er op de middenpagina’s een primeur: een kijkblad van
Bernardine Beenackers voor kinderen van groep 6, 7 en 8 waarmee ze hun
buurt en wijk beter kunnen leren kennen. Het is lang geleden dat we in ons
blad iets voor kinderen deden. Ervaring leerde dat volwassenen ons blad lezen
en dat kinderen actief zijn op andere media. Maar nu is er toch iets voor een
jonge doelgroep, want hiermee kunnen ze naar buiten en dat leek ons goed,
gezien het lange binnen zitten waartoe ze in deze coronatijd veroordeeld zijn.
Oproep aan de ouders: stuur een mailtje naar info@hartvannijmegen.nu met
de ervaringen van uw kinderen met het kijkblad. We zijn benieuwd!
Hadden we eind 2020 nog zorgen over het aantal advertentiepagina’s dat
we in het nieuwe jaar zouden kunnen realiseren, in februari 2021 kunnen we
opgelucht ademhalen. Vele ondernemers hebben weer een jaarcontract afgesloten, waardoor Hart van Nijmegen verzekerd is van deze bron van inkomsten.
We zijn er echter nog niet helemaal, daarom zijn we erg blij met deelname aan
de statiegeldactie van Coop Wieleman.
En dan nu nog even een greep uit de andere onderwerpen van dit nummer.
Zo zijn er weer coronareportages, nu over de eerste gevaccineerden en de
gesloten bibliotheek aan de Muntweg. Verder is er een interview met
Ger Hoeijmakers, gitarist van Frank Boeijen, en een kijkje in het Archeologisch
Depot met de ondergrondse geschiedenis van Nijmegen. Ook deze keer
weer aandacht voor de ‘strijd om Vossenlaan 44’. Wijkbewoners stuurden een
ingezonden brief.
We starten dit nummer met een nieuwe miniserie over wijkgeschiedenis:
hoe de wijken van Nijmegen-Midden veranderden van heideveld en landbouwgrond naar stadswijk, en wat daar nu nog van te zien is. 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!

Roeland Loosen

Hartelijke groet, Ypie Veenstra
Joost Wanders

Fotografen
Vincent Moll
vincentmollfotografie.nl

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.

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. 45). Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu
(zie p. 47). Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu
Foto voorkant: Taalwetenschapper Linda Schrijvers. Foto: Els Baltjes.
Volgende nummer: kopij vóór 5 maart 2021, verspreiding 27 maart 2021.
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Met de komst van verschillende vaccins krijgen we dit jaar het coronavirus klein. Verpleegkundigen Karin

Eerste coronaprikken in Nijmegen
Karin Vogelesang is ic-verpleegkundige in het Radboudumc, waar ze al
dertien jaar werkt. Met haar man en twee kinderen woont ze in de Wolfstraat.
Zij was de allereerste Nijmeegse die op 6 januari het vaccin kreeg toegediend.

Karin Vogelesang:
‘Die eerste prik van
mij werd breed
uitgemeten in
de media!’

G

oed voor veel aandacht van de
media. “Ik ben in het Journaal
te zien geweest en heb ook in
De Gelderlander gestaan. Die prik van
mij werd breed uitgemeten!”
Maar ze is vooral ontzettend blij
dat ze nu gevaccineerd is. “Ik hoop nu
maar dat het snel doorzet en we ons
gewone leven weer een beetje kunnen
oppakken. Voor mij betekent het nu al
dat ik me mentaal wat zekerder, vrijer
en veiliger voel. En helemaal als ik
straks na de tweede prik voor 95 procent beschermd ben tegen het virus.”
Belastend
Wat overigens niet betekent dat de
praktijk van alledag in het ziekenhuis
snel zal veranderen. “Je moet toch nog
je mondkapje op en beschermende
kleding aan. En dat zal denk ik nog

heel erg lang zo blijven. Dat blijft belastend – het is moeilijk ademen door
die professionele mondkapjes die wij
moeten dragen – maar gelukkig wen
je er snel aan”, zegt Karin.
Twijfel of ze zich zou moeten laten
prikken heeft Karin Vogelesang nooit
gehad. En ook bij haar collega’s merkt
ze daar weinig van. “Ik ken wel wat
jongere collega’s die zwanger zijn of
willen worden die nog even de kat uit
de boom kijken, maar de overgrote
meerderheid van het medisch personeel heeft zich laten prikken."
Karin kijkt terug op een zwaar en
moeilijk jaar. “Het was in elk geval een
héél ander jaar dan normaal! Die eerste piek was vooral heel grillig. Alles
was nieuw en in het begin verliep het
ook nog niet zo gecoördineerd. Het
overviel ons echt. We kregen heel veel

acute patiënten uit Uden en omgeving
waar echt sprake was van een noodsituatie.”
Reguliere zorg
De reguliere zorg werd afgeschaald,
alle capaciteit werd ingezet voor de
coronazorg en waar ic-verpleegkundigen normaal gesproken één patiënt
moesten verzorgen werden het er nu
twee of soms zelfs drie. “Wat ik toen
ook heel moeilijk vond was dat je
nauwelijks meer contact had met de
familie."
Nu zitten we inmiddels volop in de
tweede golf van de pandemie. “Ook
zwaar maar écht anders dan de eerste
golf. Minder bedden en de coördinatie
is een stuk beter. Op dit moment kunnen we het gelukkig goed aan.”
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Vogelesang en Yvonne Beurskens behoorden tot de eersten in Nijmegen die hun prik kregen

-Midden na ‘heel zwaar jaar’
Yvonne Beurskens uit de Weidestraat is een ervaren verpleegkundige.
Ze begon ooit als ic-verpleegkundige en werkt nu al 27 jaar op de
ambulance. Ook zij is blij dat ze de prik heeft gekregen.

"A

anvankelijk dacht ik nog:
laat anderen maar eerst, ik
hoef niet zo nodig vooraan
te staan. Maar toen er meer over de
vaccins bekend werd kreeg ik er meer
vertrouwen in. Laat maar komen, hoe
eerder hoe liever.”
Ze vindt het dan ook een goede
zaak dat het medisch personeel in de
ziekenhuizen als eerste werd gevaccineerd. “Was ook écht nodig om de
boel draaiende te houden. Het is nu
gelukkig wat rustiger, maar we hebben
te maken gehad met heel veel ziekteverzuim. Een collega van mij heeft
met corona weken op de ic in Arnhem
gelegen. Die was heel ziek, maar is
gelukkig goed hersteld.”
Bijwerkingen
De prik zelf was bij Yvonne een
fluitje van een cent: “Niks geen koorts,
hoofdpijn of andere bijwerkingen. Ik

heb gevoeld waar ik werd geprikt en
dan denk ik altijd maar: zo, die is goed
aangekomen. Als je er verder niet aan
denkt, dan is er niks aan de hand. Ik
heb soms weleens het gevoel dat er
veel te veel aandacht is voor mogelijke bijwerkingen. Je kunt alles wel
opblazen!”
Ondanks het feit dat ze nu gevaccineerd is, blijft Yvonne heel voorzichtig.
“Je bent dan misschien, zeker na de
tweede prik, zélf wel goed beschermd,
maar het is nog niet helemaal duidelijk
of je voor anderen nog besmettelijk
zou kunnen zijn. Dat moet nog blijken.
En dus zullen de beschermende maatregelen – mondkapjes, beschermende
kleding – nog heel lang van kracht
blijven.”
Impact
Net als haar collega Karin Vogelesang
kijkt Yvonne terug op een bewogen

coronajaar. “Ik heb veel ervaring en ik
heb best wel veel gezien en meegemaakt, maar dit laatste jaar heeft heel
veel impact gehad. Tijdens de eerste
golf ben ik als ‘buddy’ gaan helpen op
de intensive care en dan denk je wel:
jeetje, wat gebeurt er allemaal? Wat
komt er allemaal op ons af? Ik wist
gewoon niet wat ik zag. Heel veel héél
zieke mensen”.
Yvonne had soms het gevoel dat ze
in een oorlogssituatie was beland. “Het
hele ziektebeeld was nieuw, iedereen
stond dagelijks voor verrassingen. En
dan al die mensen die op hun buik
moesten worden verpleegd. Verschrikkelijk! Paniek is misschien een te groot
woord, maar we hadden allemaal wel
zo’n gevoel van: hoe komen we hier
ooit nog uit.” ❤
Tekst en foto’s: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu)

Yvonne Beurskens:
‘Laat maar komen
die prik, hoe eerder
hoe liever’
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Bibliotheek Gelderland Zuid doet er in coronatijd alles aan om de lezers van dienst te blijven

‘Het afgelopen jaar hebben we
Ook voor de Bibliotheek Gelderland Zuid heeft de coronacrisis
ingrijpende gevolgen. Meerdere keren moesten alle vestigingen hun
deuren sluiten, ook die aan de Muntweg. Hoe heeft klantadviseur
Jolande van der Pol dit ervaren, en wat gebeurde
er het afgelopen jaar wél in de bieb?
heeft geleend. Ook mogen klanten zelf
twee titels opgeven die beschikbaar zijn
in de afhaalvestiging. Zo stellen we een
mooi verrassingspakket samen. Klanten
krijgen een mailtje wanneer ze de tas met
boeken op kunnen halen.”

Klantadviseur Jolande van der Pol in Bibliotheek Muntweg.
Hoe heb je het coronajaar als bibliotheekmedewerker tot nu toe ervaren?
“Het is heel jammer dat we onze klanten
niet van dienst kunnen zijn zoals we
graag zouden willen. Het werken met
een mondkapje, afstand houden en extra
maatregelen was erg wennen, maar dat
geldt natuurlijk voor iedereen. Gelukkig
hebben we niet stilgezeten en gekeken
naar wat er nog wél kan.”
Wat hebben jullie het afgelopen jaar
allemaal gedaan?
“We zijn tijdens de eerste lockdown,
toen de bibliotheken moesten sluiten,
al snel met de Afhaalbieb begonnen. Dit

doen we ook sinds de sluiting in december. Bibliotheekleden kunnen via onze
website een verrassingspakket met vijf
boeken aanvragen. Dit pakket kunnen ze
ophalen bij een Afhaalbieb-locatie, waaronder Bibliotheek Muntweg. Bij mensen
die niet zelf naar de bibliotheek kunnen
komen, bezorgen we de boekenpakketten thuis.”
Hoe werkt de Afhaalbieb precies?
“De verrassingspakketten samenstellen is een leuke uitdaging! Omdat we
zoveel mogelijk rekening houden met de
voorkeuren van de aanvrager, bekijken
we per boek of de klant deze al eerder

Hoe reageren biebleden op deze
service?
“De reacties van klanten zijn heel positief.
Mensen vinden het fijn dat ze, ondanks
de sluiting van de bibliotheken, tóch
fysieke boeken kunnen lenen. Vaak horen
we ook dat we een goede boekenkeuze
hebben gemaakt. Ik zei gisteren tegen
een moeder die een pakket voor haar
kinderen kwam halen: ‘Ik hoop dat de
boekjes in de smaak vallen!’ De moeder
reageerde met: ‘Oh vast wel, ze vinden
het sowieso al geweldig om een tas vol
verrassingen te krijgen!’ Daar worden we
natuurlijk blij van. Er wordt ontzettend
veel van de Afhaalbieb gebruik gemaakt,
dus we vervelen ons absoluut niet.”
Wat heeft de Bibliotheek Gelderland
Zuid, behalve de Afhaalbieb, nog meer
gedaan het afgelopen jaar?
“Vanwege de coronabeperkingen borrelden er allerlei creatieve ideeën op. In
maart begonnen twee collega’s met de
‘BiebBoys’. In een lege bieb maakten Kees
en Joran grappige filmpjes waarin ze
kinderen challenges gaven die met lezen
te maken hadden. Verder namen we voor
jongeren ‘boektrailers’ op: filmpjes waarin
we Young Adult-boeken aanprezen. Ook
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absoluut niet stil gezeten’
streamden we verschillende activiteiten
online, ontmoetten deelnemers van
Taalcafés elkaar digitaal en zetten we
een digitale hulplijn op voor mensen die
vragen hebben over de computer, telefoon of tablet. Al onze tips om thuis te
lezen en te leren verzamelen we op onze
Tips voor Thuis-pagina. Hierop geven we
bijvoorbeeld ook leestips voor e-books
en luisterboeken.”
Wat zijn jullie plannen voor de komende
tijd?
“Het liefst gaan we natuurlijk weer helemaal open. En als dat niet kan, blijven we
via de Afhaalbieb fysieke boeken aanbieden en de mogelijkheid om materialen te
reserveren. Ook scholen met een groeps
abonnement kunnen inmiddels van de
Afhaalbieb gebruikmaken. Maar het zou
natuurlijk geweldig zijn als weer we allerlei activiteiten kunnen organiseren.”
Welke activiteiten hebben jullie op het
programma staan als de bibliotheken
weer open gaan?
“Eigenlijk zou in het najaar van 2020 het
Taalcafé openen in Bibliotheek Muntweg.
Vanwege corona ging de feestelijke opening helaas niet door. We hopen natuurlijk dat het Taalcafé dit jaar wél open kan.
Hier zijn nieuwkomers van harte welkom
om samen met vrijwilligers de Nederlandse taal te oefenen. Ook gaan we in
de bieb aan de Muntweg gratis computercursussen aanbieden. We hopen
snel weer lezingen voor volwassenen en
kindercolleges te kunnen organiseren.
En we hebben een aantal splinternieuwe
Digi Toolkits aangeschaft om uit te lenen.
Dit zijn dozen met digitaal spelmateriaal
waar kinderen thuis heerlijk mee kunnen
experimenteren. Kortom, we kunnen niet
wachten tot we weer open mogen!“ ❤
Tekst en foto’s: Susan Bink
(susan@hartvannijmegn.nu)

Coronamaatregelen in de bibliotheek.

Boekentips van Jolande
Voor volwassenen:
• Roxane van Iperen - 't Hooge Nest
Twee joodse zusjes duiken onder in villa 't Hooge Nest in het Gooi en ondernemen
van daaruit actie tegen de Duitse bezetter.
• Els Visser - Geen zee te hoog
Els Visser overleefde een schipbreuk en werd daarna topatleet: dit is haar ongelofelijke
en inspirerende verhaal over veerkracht en doorzetten.
• M.J. Arlidge - Iene miene mutte
Een politieteam is in Southampton op zoek naar een seriemoordenaar die telkens
twee mensen gijzelt en hen achterlaat met een revolver met slechts één kogel.
Voor kinderen:
• Michael Rosen - Wij gaan op berenjacht (4+)
Vier kinderen gaan met hun vader op berenjacht. Ze trotseren moedig de natuur,
maar dan staan ze opeens tegenover een echte beer. Een klassieker!
• Tosca Menten - De wraak van Knor (7+)
Opa Tuitjes komt bij Bette Babs (9) logeren om mee te doen aan de Worstwedstrijd
van de Eeuw. Bette Babs krijgt van opa een varken cadeau. Een aanrader voor
dierenliefhebbers.
• Roald Dahl - De Griezels (7+)
Meneer en mevrouw Griezel maken elkaar en de hen omringende dieren het leven
zuur. De dieren nemen wraak. Spannend, griezelig en vooral leuk!
Kijk voor het laatste nieuws over de activiteiten van de bibliotheek op www.obgz.nl
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Als sologitarist van Frank Boeijen maakte Ger Hoeijmakers naam in de Nijmeegse muziekscene en

‘Ik ben de melodieuze kant van Franks
Ger Hoeijmakers (1952) is een bekende in het Nijmeegse muziekland.
Ger woont in Hazenkamp en is de gitarist van Frank Boeijen, speelt bij de
Schikband en een handvol andere bands. Nu speelt hij voor de lol, vroeger
combineerde hij dat met banen in de horeca en het onderwijs.

Ger Hoeijmakers bij voormalig Doornroosje.

G

er leerde thuis gitaar spelen, op de
boerderij in Sevenum. Hij vertelt
dat hij daar zo lekker kon oefenen
in de stal, als de koeien in de wei stonden.
Gitaar aangesloten op een radio en dan
lekker hard spelen. Een buurjongen leerde
hem wat grepen. “Dat is het leuke aan
gitaar spelen als je drie of vier grepen kan,
kun je al veel liedjes spelen. Bijvoorbeeld
Gloria van Them of Yellow van Coldplay.“
Een sologitarist zoals Ger moet eindeloos
geoefend hebben. Op de vraag of dat zo
is zegt Ger: “Eigenlijk weet ik dat niet meer,
maar ik was soms wel een uurtje of vijf, zes
in die stal bezig.”

Nijmeegse muziekscene
Als jongen van een jaar of zestien, zeventien trad hij eerst alleen op met nummers
van onder andere Neil Young en Buffalo
Springfield. Hij zong en speelde gitaar. En
werd toen gevraagd voor de Typhos Bluesband uit Helden/Panningen. Een band
die de oude blues van bijvoorbeeld Willy
Dixon speelde. Maar ook nummers van
John Mayal. Ger werd gevraagd omdat hij
zo lekker Neil Young kon zingen.
Na school, dienstplicht en wat baantjes
ging Ger in 1974 in Nijmegen Nederlands
en geschiedenis studeren aan de Gelderse
leergangen (nu de HAN) en zocht hij

aansluiting bij de Nijmeegse muziekscene.
Met zijn muziekvrienden richtte hij Gajus
op. Ze speelden Amerikaanse rock geïnspireerd door Little Feat, The Doors en Tom
Petty and the Heartbreakers. Deze band
liep heel goed. Ze speelden in jongerencentra tot aan Slochteren! Maar de band
brak niet door in Hilversum… en werd in
1983 opgeheven
Inmiddels was Ger ook programmeur
van rockcafe O42. Na Gajus ging Ger
verder met de band Buster Smiles. De
naam is geïnspireerd op Buster Keaton.
Zoals de titel van hun eerste elpee Modern
Times gebaseerd is op de film van Charlie
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daarbuiten

Boeijens muziek erg gaan waarderen’
 haplin. Ger kon niet van muziek alleen
C
leven. Hij werkte ook in de horeca (Het
Savarijn) en als docent Nederlands.
Frank Boeijen Groep
Toen kwam in 1986 de Frank Boeijen
Groep. Frank vroeg of hij de sologitarist
wilde vervangen. Eerst op contractbasis,
na een jaar werd Ger volwaardig lid van
de Frank Boeijen Groep. Hij heeft nog
meegemaakt dat Frank een tieneridool
was met van die Doe Maar-taferelen. “Dat
is een poosje leuk.”
In 1987 ging de Frank Boeijen Groep op
theatertournee met mooie belichting in
een prachtig decor van Jeroen Henneman.
Het was de eerste Nederlandse band die
zo’n tour maakt. En het was een enorm
succes. Dat publiek is tot nu toe meegegroeid en komt nog steeds. Na gedoe
stopt Frank Boeijen met de band in 1990,
het jaar nadat Boeijen de klassieker Zeg me
dat het niet zo is schreef.

Schikband, rechtsboven Ger Hoeijmakers.
Foto: Ger Hoeijmakers.

Met Frank Boeijen tijdens de laatste toer. Foto: Ger Hoeijmakers.
Daarna speelde Ger twee jaar in de
Margriet Eshuisband. Margriet was onder
andere bekend van House for Sale.
Eigen restaurant
In 1992 toen hij veertig werd, besloot hij
zijn koers te wijzigen en met drie vrienden
opende hij het restaurant Het Veerhuis
in Oeffelt. Het Veerhuis kwam
zelfs in de top honderd van het
culinaire blad Tip. Het was heel
hard werken in de horeca. Zijn
broer zei: “Eindelijk moet Ger ook
eens echt werken.” In 1995 stopte
hij bij Het Veerhuis.
Ger miste de muziek en
besloot zijn geld te verdienen in
het onderwijs en als muzikant.
Hij was met tussenpozen docent
Nederlands op het Montessori
College, op het Arentheem College in Arnhem en ook op het
Citadel College. En… hij speelde
de laatste dertig jaar steeds in
bands die Frank Boeijen samenstelde voor zijn tournees langs
theaters en zomerfestivals in
België. Boeijen heeft als een van
de weinige Nederlandse artiesten
veel aanhang in België waar hij
met Koud in het Hart een hit had.
De laatste maanden heeft hij met
Boeijen concerten gedaan voor
dertig mensen. En de komende

tijd – corona volente – gaan zij verder met
hun tour.
Nijmeegse bands
Naast Frank Boeijen speelde Ger in allerlei
Nijmeegse bands. Met bekende namen uit
de Nijmeegse muziekscene zoals Hans de
Lang, Johnny Lejeune, Karel van Rijn, Ruud
de Grood en Joop van Kesteren. De bekendste is wel de Schikband. Ook maakte
hij deel uit van een Rolling Stones-coverband die vaak in het ‘t Haantje speelde
en – uiteraard – op feestjes. Hij speelt bass
in Hard Rain, een Bob Dylan-coverband en
ook nog in Teachers on Tour.
Ger is een rocker en op de vraag hoe
zich dat verhoudt tot de muziek van Frank
Boeijen, zegt Ger: ”Ik ben de melodieuze
kant van de muziek van Frank erg gaan
waarderen. Ik hou net zoals Frank erg van
Dylan. Die is voor Frank een inspiratiebron
en daarnaast gaan we er ook lekker tegenaan op tour en in theater.” Hij laat Wolven
in de nacht horen. Inderdaad een ‘wall of
music’.
Overigens heet Ger eigenlijk Gert, maar
hij wilde toentertijd niet geassocieerd
worden met Gert Timmermans van Gert
en Hermien! En zeker niet met ‘alle duiven
op de Dam, shalala, shalalie.’ ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Wetenschapper in de wijk

Linda Drijvers: ‘We halen onbewust

Linda Drijvers: “Hersengebieden die te maken hebben met zien, met beweging en met taal werken met elkaar samen.”

In het hart van Nijmegen staat staan verschillende toonaangevende instellingen die
zich met wetenschappelijk onderzoek bezighouden, waaronder het Donders Instituut
en het Max Planck Instituut. In Nijmegen-Midden wonen heel wat wetenschappers die
verbonden zijn aan deze instellingen. In deze rubriek komt één van hen aan het woord.

L

inda Drijvers (30) nodigt ons uit
voor een gesprek in haar woning
aan de Groenestraat, waar ze
sinds een jaar woont met haar man
Eelke. Net als velen gaat ze nog maar
weinig naar haar werkplek aan het Max
Planck Instituut voor Psycholinguïstiek,
waar ze sinds januari van dit jaar een onderzoeksgroep leidt, de Communicative
Brain Group. Ze werkt op dit moment
volledig vanuit huis.
Hoe en waarom ben je in het vakgebied
van neurolinguïstiek terecht gekomen?
“Taal heb ik altijd interessant gevonden.
Daarom koos ik voor de studie Neder-

landse Taal en Cultuur, maar het was
niet wat ik zocht. Tijdens de bachelorfase heb ik daarom extra vakken over
statistiek en neuropsychologie gevolgd
om de onderzoeksmaster Cognitieve
Neurowetenschappen (CN) te kunnen
volgen. CN kijkt naar de hersenen en
naar gedrag. Dat vond ik veel boeiender.
Ik richtte me op neurolinguïstiek: hoe
mensen taal begrijpen en verwerken in
de hersenen. Tijdens een collegereeks
van mijn latere promotor Asli Ozyurek
leerde ik over hoe visuele signalen in
taal, zoals lip- en handbewegingen,
bijdragen aan het verwerken van taal.
Fascinerend!”

Hoe ben je daarin verder gegaan?
“In mijn promotieonderzoek heb ik onderzocht wat er in de hersenen gebeurt
wanneer mensen luisteren en kijken naar
een video waarin iemand een woord
uitspreekt. Uit het onderzoek bleek dat
mensen woorden makkelijker en sneller
herkenden wanneer ze er lipbewegingen
en betekenisvolle handbewegingen bij
zagen (bijvoorbeeld naar beneden draaiende handen voor ‘roeien’). In het hersenonderzoek zagen we dat de hersengebieden die te maken hebben met zien, met
beweging en met taal tijdens het kijken
naar de video met elkaar samenwerken
om het woord goed te begrijpen. Als de
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veel informatie uit visuele signalen’
spraak ruiziger (lawaaiiger) was werden
die hersengebieden nog actiever bij dit
proces betrokken. We onderzochten dit
bij moedertaalsprekers van het Nederlands en bij mensen die Nederlands als
tweede taal hebben geleerd. Die laatste
groep probeerde extra veel informatie
uit een handbeweging te halen en had
moeite met de lipbewegingen. Resultaten
lieten zien dat visuele signalen, vooral
handbewegingen, taalbegrip versterken,
zeker in lawaaiige situaties.”
Is dat soort onderzoek nieuw?
“Ik wilde meer de werkelijkheid benaderen. Negentig procent van de huidige
onderzoeken naar taalbegrip kijkt alleen
naar de verwerking van spraak in de hersenen, in een lab met een koptelefoon op.
Maar in werkelijkheid is er meer ruis en let
iemand ook op visuele signalen. Onderzoek in een natuurlijke situatie geeft meer
inzicht in hoe mensen taal begrijpen en
verwerken in de hersenen”.
Na haar promotie deed Linda een postdoc bij het Donders Instituut. Daar heeft
ze met collega’s onder andere gewerkt
met een nieuwe techniek om informatieverwerking in de hersenen te meten:
Rapid Invisible Frequency Tagging (RIFT).
Linda: “Door de verschillende onderdelen
van een gesprek (spraak, handbeweging,
lipbeweging) in verschillende snelheden
af te spelen (dit merk je niet), kan je meten welke hersengebieden zich richten op
welk onderdeel, omdat de hersengolven
hun frequentie daarop afstemmen.”
Eigen onderzoeksgroep
Deze nieuwe techniek gaat Linda gebruiken in een nieuw project waarvoor ze
vorig jaar een beurs kreeg, de Minerva
Fast Track Fellowship. Linda: “Met deze
beurs kon ik mijn eigen onderzoeksgroep
opzetten bij het Max Planck Instituut. Met
deze groep onderzoeken we behalve taalbegrip ook taalproductie en taalinteractie
tussen mensen. Hoe verwerken en combineren hersengebieden het luisteren, spre-

ken en zien in normale en ruizige situaties
waarin mensen met elkaar praten? Als
ze elkaar wel of niet zien? Dat is een stuk
complexer, maar heel interessant! Helaas
ligt het onderzoek nu stil wegens corona.”
Wat draagt dit onderzoek bij aan onze
(toekomstige) kennis over taalbegrip
en communicatie?
“Je kunt het betrekken op de communicatie nu in deze coronatijd. Praten
met een mondkapje op of vergaderen
via een beeldscherm vinden mensen
verwarrend en vermoeiend. We missen
kleine visuele signalen, wat het taalbegrip bemoeilijkt. Het lijkt erop dat onze
hersenen zijn ingesteld op face-to-face
communicatie. Onderzoek daarnaar

kunnen we gebruiken in het onderwijs,
in adviezen voor een betere overdracht
van taal.”
Tot slot: Hoe zijn jullie in de wijk terechtgekomen?
“We wilden een huis kopen met een
tuin binnen ons budget. Dit huis beviel
ons: aan de voorkant de reuring van de
Groenestraat, aan de achterkant de rust
van de Hazenkamp. We hebben al kennis
gemaakt met onze buren. Het is een stuk
gezelliger dan het appartement aan de
Marialaan waar we vandaan kwamen!” ❤
Tekst: Jacqueline van der Jagt
(jacqueline@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Els Baltjes, Hedwig Trujillo

Communicatie op Lowlands
Linda: “Tijdens mijn promotie heb ik met collega’s een onderzoek gedaan
op het festival Lowlands. We hebben daar met bewegingsherkenning
onderzocht hoe mensen taal produceren in een lawaaiige omgeving, en
wat mensen dan met hun handen doen. De resultaten leveren we nu op.
De conclusie die we kunnen trekken is dat mensen, zonder dat ze daar
controle over hebben, grotere lipbewegingen en meer handbewegingen
maken om hun spraak te ondersteunen in lawaai. Dit onderzoek laat zien
dat ook tijdens taalproductie je hele lichaam actief meedoet, en taalverwerking een combinatie is van auditieve en visuele signalen.”

Taal, gebaren en lipbewegingen in een lawaaiige situatie: onderzoek op Lowlands.
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Kunstenaar in de wijk

Sven Hoekstra maakt zijn schilderijen

Het verlangen naar de lente.

Avondgedachten.

Kol Nidrei.

Nijmegen, de mensen de stad. (detail)

Motherland (Natalie Merchant).

Patria o Muerte, Venceremos.
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eerst in zijn hoofd
In het stadsdeel Nijmegen-Midden wonen en werken kunstenaars
van diverse pluimage. In de rubriek ‘Kunstenaar in de wijk’ zoekt
Hart van Nijmegen ze op en vraagt ze wat hen bezighoudt.
Deze keer aandacht voor Sven Hoekstra.

E

én schilderij van Sven Hoekstra
is erg bekend. Het hangt in een
gang van het CWZ en wie komt er
niet af en toe in het CWZ? Het schilderij
is een typische Hoekstra: blauwe lucht,
lage horizon en de kenmerkende wijze
waarop hij mensen schildert.
Schilderijen in het hoofd
Sven Hoekstra (1945) woont in Hazenkamp en vierde in september met een
expositie in de Stevenskerk zijn vijftigjarig jubileum als schilder. Hij rust nog
wat uit van die periode. Sven vertelt dat
hij voor die expositie een serie nieuwe
schilderijen heeft gemaakt. Het op doek
zetten kostte misschien niet zoveel tijd,
maar de voorbereiding was langdurig
en intensief. Die voorbereiding is zo
intensief omdat Sven zijn schilderijen
eerst in zijn hoofd maakt.
Dat proces stimuleert hij door naar
tentoonstellingen te gaan, op internet rond te zwerven, te wandelen en
concerten te bezoeken. Hij zet als het
ware zijn geest open. Langzaam maar
zeker vormt zich dan in zijn hoofd
het schilderij. Als hij dan weet wat er
op het schilderij moet komen, onderzoekt hij vervolgens hoe bijvoorbeeld
de houding van een danspaar is, hoe
een accordeonist staat. Dan maakt hij
schetsen. Is er in zijn hoofd een duidelijk beeld ontstaan, dan wordt er
geschilderd. Sven vergelijkt zijn aanpak
met het maakproces van een abstract
schilder: ook een abstract schilder heeft
een plan van hetgeen hij of zij op het
doek wil zetten.

ruimte om naast het hoofdonderwerp
Tekenen met potlood
die ruimte te gebruiken voor... Dat
Voorafgaand aan de expositie in de
zorgt er ook voor dat er nog meer te
Stevenskerk had Hoekstra een jaar
zien is op een schilderij. ❤
of drie, vier niet geschilderd. Hij was
uitgekeken op schilderen. Wel tekende
hij met potlood. En met potlood maakte Tekst: Piet Hieltjes
hij opnieuw een soort nachtwacht; een
(piet@hartvannijmegen.nu)
werk met karakteristieke Nijmegenaren. Foto's: Sven Hoekstra
Een opmerkelijk verschil
tussen werken met potlood en schilderen is dat
met potlood er alles in een
keer goed moet op staan.
Sven: “Als je gaat gummen wordt de ondergrond
vuil. Bij schilderen is dat
makkelijker, je schildert er
overheen.”
Op de vraag waarom
Hoekstra zo vaak de Ooij
afbeeldt, grinnikt hij:
“Iedereen denkt dat het de
Ooij is…. maar ik heb ook
geschilderd in Twente, in
de Achterhoek. Maar als
mensen denken dat het de
Ooij is, dat laat ik dat maar
zo! Overigens staat de
Ooij ook echt vaak op mijn
schilderijen, omdat het
zo’n mooi gebied is.”
Op SvenHoekstra.nl
kun je de ontwikkeling
van Sven heel goed volgen. Het schilderwerk lijkt
in de loop der jaren wat
vrolijker geworden. Dat
komt met name door die
helderblauwe luchten. De
lage horizon geeft Sven de Sven Hoekstra in zijn atelier. Foto: Vincent Moll
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In een grote loods aan de Nieuwe Dukenburgseweg worden archeologische voorwerpen beschreven,

Archeologisch depot, opslagplaats
Nijmegen is een oude
stad, archeologen
vinden in de bodem
voorwerpen uit meer
dan tweeduizend jaar
geschiedenis. Die voorwerpen worden opgeslagen in het gemeentelijk
archeologisch depot op
het industrieterrein
Winkelsteeg.

I

n Nijmegen, vertelt Kees Brok, is al sinds
de zestiende eeuw belangstelling voor
de archeologie van de stad. Van Berghen
(bekend van de Van Berghenstraat) schreef
toen al een boek over het Romeinse verleden van Nijmegen. In de zeventiende eeuw
waren vader en zoon Smetius verwoede
verzamelaars en kenners van Romeinse
vondsten uit Nijmegen. In de negentiende
en begin twintigste eeuw was het vooral
het RMO (Rijksmuseum van Oudheden)
in Leiden dat zich met archeologisch onderzoek in Nijmegen bezighield. Vanaf de
jaren dertig van de vorige eeuw wordt er
ook onderzoek gedaan door de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB) en in 1970 sluit de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen zich aan bij de
onderzoekers. Maar pas sinds 1989 heeft
de gemeente Nijmegen een eigen afdeling
archeologie.
Vijf waarden
Kees Brok is senior-adviseur bij Bureau
Archeologie Nijmegen, het archeologisch
opgravingsbedrijf van de gemeente. Nijmegen is, net zoals heel Nederland, onderverdeeld in archeologische aandachtsgebieden met een waarde 5 tot en met 1. Waarde

Rechts senior-adviseur Kees Brok. Links AWN-lid Jan Jansen.
5 krijgen gebieden waarvan bekend is dat
er geen archeologische resten meer aanwezig zijn. Van delen van de gemeente met
waarde 4, bijvoorbeeld de Weezenhof, is
niet bekend of er archeologische vindplaatsen zijn. Hier zal dus nader onderzoek uitgevoerd moeten worden. Van een gebied
met waarde 3 is er een hoge verwachting
op het aanwezig zijn van archeologische
resten. Denk bijvoorbeeld aan de Dobbelmannweg waar in de Tweede Wereldoorlog
zowel Duitse als geallieerde legerkampen
waren. Waarde 2 betekent dat men weet
dat er in het gebied archeologische sporen
aanwezig zijn: de hele binnenstad bijvoorbeeld en Nijmegen-Oost, waar de Romeinen gelegerd waren. Een archeologisch
rijksmonument krijgt waarde 1 en wordt
voor het nageslacht bewaard. In Nijmegen
is dat het Valkhof.
Grote loods
De vondsten van de gemeentelijke archeologen zijn opgeslagen in het Archeologisch
Depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg.
Het depot is een grote loods waarin naast
opslag de vondsten ook worden verwerkt.
Dat verwerken betekent dat de vondsten
worden beschreven, gesorteerd en gewaar-

deerd. Vondsten die niet behoudenswaardig zijn, kunnen uit het depot worden verwijderd. In het verleden waren in Nijmegen
voldoende middelen en mogelijkheden
om archeologisch veldwerk te verrichten,
maar niet om de opgravingen uit te werken
en te rapporteren. Met als gevolg dat er
in het depot duizenden dozen staan met
vondsten die nog verwerkt dienen te worden. Maar daar is de mankracht niet voor!
Medewerkers en vrijwilligers
Bij het archeologisch opgravingsbedrijf
werken momenteel zo’n 22 medewerkers.
Bij grote opgravingen worden zij bijgestaan
door tijdelijke krachten. Een hele grote klus
waren en zijn de opgravingen in de Waalsprong. Bij dat werk waren wel zo’n veertig
mensen betrokken. Ook bij het onderzoek
naar explosieven op de Goffertweide
was de afdeling betrokken. De Tweede
Wereldoorlog is door de maatschappelijke
belangstelling tot het aandachtsgebied en
werkveld van archeologen gaan behoren.
De afdeling wordt ondersteund door een
groep van zo’n 25 à 30 vrijwilligers. Zij kwamen (vóór de coronatijd) op woensdagavond bij elkaar. Deze groep mensen helpt
bij het verwerken van oud-onderzoek,
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gesorteerd, gewaardeerd en onder de juiste condities opgeslagen

van ondergrondse geschiedenis
onder andere de opgraving uit 1991 van de Piersonstraat.
De Piersonstraat is gekozen omdat het ooit een goed
begrensd gebied was, na de laatste uitbreiding van de
ommuurde stad. Tot 1750 stonden op dat stuk grond
slechts een stuk of twaalf herenhuizen. Vanaf die tijd
veranderde de buurt in hoog tempo in een echte volksbuurt. Niet helemaal duidelijk is waarom de welgestelden
van die plek verdwenen. Er komen op die plek tientallen
eenkamerwoningen met beerputten (gaten in de grond
als sanitaire voorziening).
Beerputten
Normaal werd zo’n beerput als hij vol was, leeggeschept.
De inhoud werd buiten de stad op de akkers verspreid.
Aangezien voor dit afvoeren betaald moest worden,
groeven de bewoners steeds nieuwe gaten om hun
uitwerpselen en afval te begraven. Zo werden ongeveer
honderd beerputten opgegraven. Door het ontbreken van verschillende materiaalgroepen in de putten,
zoals bot en textiel vermoedt men dat er een levendige
handel in herbruikbaar materiaal was. Ze gebruikten
alles wat nog nuttig was. Van de botten konden naalden
of knopen gemaakt worden, of het werd verzameld en
verhandeld voor de kunstmestindustrie. Kleding werd
niet weggegooid, maar net zo lang gebruikt tot er niets
meer van over was.
De vrijwilligers zoeken de dozen met spulletjes uit,
veelal aardewerk en glas. Ze plakken van de scherven,
potjes of flessen. Op deze manier ontstaat langzaam
maar zeker een beeld hoe het leven van de mensen in dat
deel van Nijmegen was.

Dozen met vondstmateriaal. Op de voorkant foto's van de inhoud.

Een kijkje in het Archeologisch Depot.
1500 mappen
In het Archeologisch Depot staan 1500 mappen met
projecten uit de periode dat alles nog niet digitaal vastgelegd werd. Deze projecten zijn niet ‘benaderbaar ’met de
computer en dreigen ondergeschoven te raken, waarmee
veel kennis verloren zou gaan! Een probleem dat de
historische wetenschappen zeker, maar waarschijnlijk ook
veel andere wetenschappen bedreigt.
Kees Brok gaat samen met zijn collega’s al die projecten
de komende jaren beschrijven en waarderen. Met dat
waarderen wordt bepaald of het project iets toevoegt aan
de bestaande kennis. Op deze manier hoopt de archeologische afdeling dat de kennis van oud-onderzoek voor
de stad Nijmegen behouden blijft. ❤
Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Archeologisch Depot

Ruimte waar vrijwilligers kratten met vondstmateriaal uitzoeken.
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Onverwachte ontwikkelingen in het al dertien jaar leegstaande pand aan de Vossenlaan 44. Hart van

Roc met praktijkleercentrum tijdelijk
In afwachting van de woningbouw die er een keer gaat komen, neemt
het ROC Nijmegen vanaf 1 maart haar intrek in het al jaren leegstaande
pand Vossenlaan 44. Bij toeval stuitte Hart van Nijmegen op het nieuws
dat de mbo-onderwijsinstelling daar een praktijkleercentrum gaat
inrichten, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn.

H

oewel het regionaal opleidingencentrum (roc) ook nog een
vestiging aan de Marterstraat
heeft, is het dus weer terug in de boezem van de Hazenkamp. En nog wel op
de plek waar het een jaar of dertien geleden vertrok: Vossenlaan 44. De locatie
die het afgelopen jaar veelbesproken
was, met name vanwege onenigheid
tussen enerzijds de gemeente en projectontwikkelaar Stuworld en anderzijds de omwonenden. Het gaat om een
tijdelijke invulling tot eind 2021 en het
roc zal daarbij niet gebruikmaken van
het totale pand.

Tekort aan stageplekken
En dan te bedenken dat de gemeente
het pand al in 2008 kocht (voor € 4,6
miljoen) met het plan er een nieuwe onderwijsbestemming aan te geven. Dat
bleek echter niet haalbaar: er meldde
zich geen nieuwe school. Wat volgde
waren dertien jaren leegstand.
Julie Wolters van de afdeling Communicatie van het roc wordt echter
allerminst gehinderd door die historie
als ze vertelt dat praktijkleren centraal
komt te staan in het nieuwe centrum.
"Voor onze studenten Zorg & Welzijn is
er al langer een tekort aan stageplaat-

sen. Daardoor is het voor hen lastiger
om praktijkervaring op te doen binnen
een bedrijf of organisatie. Bovendien:
door de werkdruk in de praktijk én een
toename van studenten is er in het
werkveld ook maar beperkte stagebegeleiding mogelijk."
Partijen uit de wijk
Die situatie én corona noopten het roc
om snel uit te kijken naar een extra
locatie voor praktijkleren: aan de Vossenlaan dus. Daar zullen straks, zoals
het er nu naar uitziet, enkele honderden
studenten pedagogisch werk (kinder- en buitenschoolse
opvang), verpleegkunde, verzorgenden,
doktersassistenten en
maatschappelijk werk
gebruik gaan maken van
het praktijkleercentrum.
In een vleugel van het
pand gaat het roc verpleeghuiskamers, zorgwoningen en buitenschoolse opvangruimten
inrichten. En mogelijk
gaan in de toekomst ook
partijen uit het werkveld
in de wijk betrokken
worden." ❤
Tekst: Roeland Loosen
Foto’s: Vincent Moll
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Nijmegen spreekt met verbaasde en ontstemde belanghebbenden

terug op oude Vossenlaan 44-locatie
Stuworld: stomverbaasd én boos op gemeente
Bas van de Ven van ontwikkelaar Stuworld toont zich niet alleen verbaasd, maar zegt ook uiterst verbolgen te zijn over deze even nieuwe, als plotse wending in het Vossenlaan 44-dossier. "Tot onze grote verbazing heeft de gemeente daartoe besloten. Het is ons medegedeeld. En niet op zo'n manier dat daarover
nog te praten viel met elkaar." Formeel is de gemeente nog eigenaar van de locatie, totdat Stuworld de
onherroepelijke vergunning in bezit heeft. "De gemeente toont zich nu net zo betrouwbaar als de hooligans van Den Bosch", aldus Van de Ven, zelf Brabander. Hij zegt zwart op wit te hebben dat de gemeente
het voor maximaal elf maanden aan het roc verhuurt: "En dat terwijl we een woningtekort hebben! Bovendien is het ook zonde van al die tonnen die dat opknappen en verhuizen nu weer kosten. En dat voor
elf maanden. Het is te belachelijk voor woorden.”

De gemeente: 'Het verbaast ons dat Stuworld ontstemd is'
"De procedures rondom de herontwikkeling van Vossenlaan 44 lopen nog geruime tijd. Daardoor verwachten we de overdracht van de locatie aan Stuworld pas tegen het eind van dit jaar", zo laat gemeentewoordvoerder Mariska Schok weten, als Hart van Nijmegen haar vraagt om een reactie op bovenstaande
uitlatingen van Stuworld. "Tot die tijd helpen wij het roc graag aan extra ruimte die zij, onder andere
vanwege corona, nodig heeft." Schok erkent dat de gemeente nog eigenaar van de locatie is: "Zolang
de procedures nog lopen, neemt Stuworld de locatie, zoals afgesproken, niet af. Wij verhuren het pand
nu tijdelijk, zonder dat dit tot vertraging of iets dergelijks leidt voor Stuworld. Dus het verbaast ons dat
Stuworld nu ontstemd is." En wat de communicatie over de tijdelijke verhuring naar de buurt betreft:
"De afspraken met het roc zijn pas kort geleden definitief geworden. Maar samen met het roc gaan we de
buurt binnenkort informeren. Stichting Hart van Hazenkamp is wel al geïnformeerd."

De omwonende: 'Bouw huizen die nodig zijn, ook voor de
wijk'
Op pag. 18 van dit nummer vindt u een ingezonden brief van twee Vossenlaan-omwonenden die hun
vraagtekens hebben bij 'hun' wijkvertegenwoordiging door de Stichting Hart voor Hazenkamp. Een van
hen is Jan Wijnia, woonachtig aan de Dromedarisstraat. Wijnia zegt (d.d. 29 januari) niet op de hoogte
zijn van de tijdelijke terugkeer van het roc naar de Vossenlaan: "Ik vind het prima dat die locatie nog als
school gebruikt wordt. Dus ik begrijp het standpunt van de gemeente dan ook wel. Volgens mij past het
ook nog in het huidige bestemmingsplan. En netjes als de Stichting Hart voor Hazenkamp of anders de
gemeente een briefje in de bus gooit om ons dat te laten weten. Nog even over die wijkvertegenwoordiging: ik vind dat daarbinnen geen sprake mag zijn van vermenging van eigenbelang en het collectieve
belang van de wijk. Ik weet dat er met mij ook andere bewoners zijn die vinden dat op die plek nu eindelijk huizen gebouwd moeten worden waar de stad en ook de wijk gewoon behoefte aan hebben."
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Ingezonden brief omwonenden Vossenlaan 44:

‘snel plannen en snel bouwen’

Hart van Nijmegen wil graag dat álle bewoners van Nijmegen-Midden zich gehoord v
 oelen
in de berichtgeving over onderwerpen die spelen. In de artikelen over Vossenlaan 44
ontbrak tot nu toe één stem: die van omwonenden die zich níet vertegenwoordigd voelen
door de Stichting Hart voor Hazenkamp. Die stem kreeg de vorm van een ingezonden brief.

Burgerparticipatie?

Nijmegen, 19 januari 2021

In het mooie wijkmagazine Hart van Nijmegen wordt met enige regelma
at gesproken over de plannen voor de
school op Vossenlaan 44. Daarbij wordt vaak verwezen naar standpunten
van de Stichting Hart voor Hazenkamp.
In deze stichting heeft een aantal belanghebbende omwonenden zich
verenigd. Zij gedragen zich daarbij met
regelmaat als ‘vertegenwoordigers’ van de wijk. Daarbij trekken ze een
te grote broek aan. Steeds meer is duidelijk
dat het hier vooral gaat om de belangen van enkele direct aanwonenden.
Uiteraard moet de gemeente goed communiceren en ook wij vinden dat
de gemeente dat tot nu toe niet goed
genoeg heeft gedaan. De projectontwikkelaar moet hier ook nog heel
veel leren. Op dat punt zijn wij het helemaal
eens met deze stichting. Echter het doel is wat ons betreft een andere:
wij zouden graag zien, dat er op korte termijn woningen gebouwd worden op deze mooie locatie in onze wijk. Genoem
de stichting lijkt dat zo lang mogelijk
tegen te willen houden.
Het scholencomplex tussen Vossenlaan, Dromedarisstraat en Dingostraat
staat al veel te lang leeg. Intussen hebben we in deze wijk een tekort aan (alle soorten) woningen. Sterker, de
woningnood in Nederland en met name
Nijmegen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Voor de wijk is het
alleen maar positief, wanneer er extra woningen toegevoegd worden. Dat is goed voor de vele voorzieningen die wij
hebben en graag in stand willen houden
(draagvlak). Kleinere woningen, zowel huur als koop en zorgwoningen
zijn heel belangrijk voor deze wijk. Veel
ouderen wonen in (te) grote woningen en willen best verhuizen, maar
wel binnen de wijk. Jongeren komen op dit
moment bijna nergens aan een huis. Voor een goede samenstelling van
de wijk is het ook belangrijk hen een kans
te bieden.
Kortom: graag zo snel mogelijk komen met goede plannen. De belange
n van direct omwonenden moeten daarbij
goed meegenomen worden. Dus beter communiceren. En uiteindelijk
is het onze gemeenteraad die het bestemmingsplan vaststelt en een afweging moet maken tussen het oplossen
van de woningnood en onder meer de
belangen van direct omwonenden. In het uiterste geval kunnen ze een
beroep doen op planschade.
Ten slotte. Het is duidelijk, dat wij ons als bewoners van deze wijk niet
vertegenwoordigd voelen door de Stichting
Hart voor Hazenkamp. Wij willen graag snel plannen en snel bouwen. En
als dat niet gebeurt, graag het hele complex verhuren aan kunstenaars. Aan ons wijkblad Hart van Nijmegen vragen
wij in dit verband te zorgen voor een
goede afweging van belangen bij de plaatsing van artikelen.
Met vriendelijke groet,
Jan Wijnia, j.wijnia@glazenkamp.net
Jurry Ekkelboom, jekkelboom@glazenkamp.net
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Climatechain: machtige kleine
stapjes voor een beter klimaat
Door de coronacrisis is de
klimaatverandering misschien een beetje uit de
belangstelling geraakt, maar
we hebben er allemaal mee
te maken. Anke van Dijk uit
de Hazenkamp heeft de website climatechain.nl opgezet.
Daar kun je tips vinden om
via kleine aanpassingen in je
leven bij te dragen aan beter
van klimaat.

W

ie herkent dat niet, dat
gevoel dat je krijgt bij het
zoveelste nieuwsbericht over
steeds snellere klimaatverandering.
Het gevoel van machteloosheid, van
de schuld willen geven aan die politici

en grote bedrijven. Van het idee dat
wat jij doet niks verandert en je dus de
kop maar weer in het zand steekt en
doorgaat met je eigen leven.
Dat gevoel had Anke van Dijk ook.
Op een avond thuis op de bank na het
kijken van het Journaal besloot ze de
knop om te zetten. Niet meer met de
vinger naar anderen wijzen maar zélf
proberen iets positiefs te doen. Haar eigen gedrag veranderen en zo bijdragen
aan een beter klimaat.
Kleine stapjes
Ze begon met kleine dingen. Zoals
meer afval scheiden en hergebruiken.
Tweedehands kleding voor de kinderen
aanschaffen, minder vlees eten, meer
de fiets pakken. Allemaal nog voor de
hand liggende dingen. Toch maakte het
verschil in haar leven en in het leven
van de mensen om haar heen. Het werd

een gespreksonderwerp. Het zette
andere mensen ook aan tot nadenken
en gedragsverandering. En hoe meer
mensen hun gedrag aanpassen hoe
meer invloed het heeft.
Uiteindelijk leidde het tot de website
climatechain.nl waar ze elke week een
nieuwe tip deelt. “Het is mijn doel om
één grote zoekmachine te maken voor
allerlei klimaattips voor thuis”, aldus
Van Dijk. “En dan probeer ik de tips te
geven die je nog níet kent. Dus iets anders dan bijvoorbeeld de waterbesparende douchekop en de zonnepanelen.
Veel tips kosten ook geen geld: je kunt
al zóveel winnen door je gewoontes
en gedrag aan te passen. Hoe je de
dagelijkse dingen thuis doet. Ik noem
het daarom machtig kleine stapjes voor
een beter klimaat.”
E-mail
Mensen kunnen zich via de website
gratis aanmelden voor een wekelijkse
e-mail met daarin een korte tip. Over
bijvoorbeeld het opladen van je telefoon of het aanschaffen en verzorgen
van een bosje bloemen. Alle eerdere
tips zijn per onderwerp op de website
te vinden. Sinds de start in januari 2020
hebben zich al 360 mensen voor de
mails aangemeld. ❤
Tekst: Eef van Hout
(eef@hartvannijmegen.nu)
Foto: Anke van Dijk

Climatechain is ook te vinden op
Instagram en Facebook.
Anke van Dijk: “Je kunt al zóveel winnen door je gewoontes en gedrag aan te passen.”
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Het Verleden in Verhalen

De Goffertboerderij: lotgevallen
Kaart ten zuiden van
Nijmegen omstreeks 1830.
Foto: dr. F. Gorissen.

Goffertboerderij

De Goffertboerderij in het Goffertpark heeft in de loop der tijd veel
veranderingen meegemaakt. In de negentiende eeuw behoorde de
boerderij met omliggende landerijen nog aan het Protestantse Weeshuis,
totdat de hofstede in 1921 door de Gemeente Nijmegen werd aangekocht
en voor akkerbouw en veeteelt werd verpacht.

I

n de middeleeuwen maakte de heide
ten zuiden van Nijmegen deel uit
van het Reichswald tussen Kleef en
Nijmegen, waardoor de hertog van Gelre
het recht behield belasting te heffen,
de zogeheten tienden. Nog vóór 1400
verwierf de stad het noordelijk deel van
deze heide, het Nije Veld. Door roofbouw
van het woud ontstond heide en door
de voortschrijdende bodemcultuur uit
heide bouwland.

Goffert
De naam Goffert duikt voor het eerst in
de archieven op als een zekere Jonas Reijnen in 1740 van het gemeentebestuur
toestemming krijgt om op het door hem
gepachte bouwland een huis of schuur te
mogen bouwen. Daar wil hij een groepje
schapen weiden op de heide bij Jan
Derkse, bijgenaamd ’de Goffert’. De naam
Goffert staat voor een grof gebouwde
man: een bijnaam die later op de boerderij zelf overgaat. De omgeving bestaat uit
woeste grond met hier en daar een akker
en wat dennenbos.

Noodlot
In december 1929 slaat het noodlot toe,
want volgens een verslag in de Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche Courant van
12 december 1929 “is tijdens een hevige
brand de boerderij De Goffert, gelegen
aan de Goffertschenweg nabij de Weezenlaan, die nacht in vlammen opgegaan.
Deze aardig gelegen boerderij in het nog
landelijk gelegen gedeelte der Gemeente,
was eigendom van de Gemeente Nijmegen en werd bewoond door de pachter
H. J. Teunissen en diens gezin, bestaande
uit vrouw en negen kinderen.”
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van een boerenhoeve
Werkverschaffing
Onraad
Begin jaren dertig wordt de
De verslaggever vervolgt:
boerderij weer opgebouwd.
“Om half tien gisteravond
Een foto uit 1934 laat zien
had Teunissen, zooals
dat de boerderij dan nog
gebruikelijk, de beesten
omgeven is door akkernog verzorgd en daarbij
land, maar dit duurt niet
van een goede stallantaarn
lang meer, want een jaar
gebruik gemaakt en deze
later verandert het landweer mede in het woonschap drastisch. Tijdens de
vertrek genomen zonder
economische crisis van de
eenig onraad te bespeuren.
jaren dertig wordt Nijmegen
Een half uur later bemerkte
zwaar getroffen, waardoor
de vrouw, die ziek te bed
de werkloosheid tot 29
lag, onraad en toen men
procent oploopt.
ging kijken, stond een
Goffertboerderij herfst 1934. Foto: Regionaal Archief Nijmegen.
Tijdens de werkverschaffing
deel der woning vol rook
worden op de Goffert 160 Nijmeegse
meter slang uit te leggen, waarmede
en brandde het op de deel reeds hevig.
werklozen aan het werk gezet om zestig
eenigen tijd gemoeid was. Het woonDe rook nam zoodanig in omvang toe,
hectare bos en heide om te vormen tot
huis, dat gedeeltelijk door een stevigen
dat er slechts aan gedacht kon worden
een volkspark. Met schop en kruiwagen
muur van het achterhuis was gescheiom vrouw en kinderen naar buiten te
wordt een park voor sport en recreatie
den, werd niet geheel verwoest, doch
brengen, hetgeen dan ook gelukte, zij
tot stand gebracht. Met een stadion
het nagenoeg ongekleed en blootvoets. veel bleef ook hier niet van over. De
groote vrijstaande schuur en de varkens- voor wielrennen en atletiek, een openAllen vonden een tijdelijk onderdak bij
luchttheater, theehuis, speelweide,
stal bleven behouden.
bewoners van de Weezenlaan.”
dierenpark, met riet gedekte schuilkoeDe oorzaak van den brand is niet bepels en een rosarium. Op zaterdag 8 juli
kend. Het gebouw is verzekerd evenals
Vee
1939 wordt het volkspark
Beeldend beschrijft de
voor het publiek feestelijk
verslaggever de brand en
geopend.
de gevolgen voor de boer.
“Inmiddels greep het vuur,
Restaurant
aangewakkerd door een
Nadat het akkerland tot een
sterken wind, in het met
volkspark is herschapen,
riet gedekte achterhuis snel
krijgt ook de boerderij een
om zich heen en het was
nieuwe bestemming. De
onmogelijk het op den deel
hoeve wordt verbouwd tot
aanwezige vee te redden;
een restaurant met thee3 paarden en 2 koeien zijn
tuin voor dagtoerisme. Een
dan ook in de vlammen
locatie voor bruiloften en
omgekomen; na den brand
jaarfeesten met toneel- en
vond men de kadavers
zangoptredens, waar familie
onherkenbaar verminkt.
en vrienden bijeenkomen
De varkens konden met
Goffertboerderij herfst 2020. Foto: Henny Fransen.
na het afscheid van een
moeite bevrijd worden.
geliefde. Om samen herinneringen te
de inboedel, het vee en den inventaris
De brandweer, die op het bericht van
delen. ❤
van de pachter, dit laatste echter vrij
den brand met twee motorvoertuigen
laag. Twee van de bij dezen brand omgeen veel slangen was uitgerukt, vond bij
komen paarden behoorden aan zekeren
aankomst het geheele achterhuis reeds
Tekst: Henny Fransen
V.d. Lee en de Beijer. Of deze verzekerd
nagenoeg verwoest. De groote afstand
(henny@hartvannijmegen.nu)
waren mag betwijfeld worden.”
van den weg noodzaakte ongeveer 300

22

Hart van Nijmegen - februari 2021

Nieuwe (zorg)woningen in
Thijmstraat
toe wilde. De wijk is
fijn en ik ken mensen
die hier werken. Ik
heb eerder twee jaar
in het Willemskwartier gewoond.”

De nieuwbouw op de plek
waar eerder sportschool
Nijmegen ’82 in het Willemskwartier stond, is inmiddels
gereed. Een metaalbedrijf en
later de sportschool van de
familie Weijers hebben plaatsgemaakt voor een nieuw
huurcomplex met 22 zorgappartementen en vier studio’s.
Wie wonen er zoal?

G

ijs (25, docent Mens en Maatschappij) woont met zijn vriendin Patricia in een van de studio’s
aan de straatzijde op de hoek. “Ik ben
best snel op deze woning uitgekomen.
Het is hartstikke mooi hier. We hebben
twee verdiepingen in de woning. Vooral
de grote ramen vallen op en vaak staan
mensen daar dan ook te kijken.”
Pamela woont in een zorgwoning. Ze
wilde zelfstandigheid en een plekje voor
zichzelf. “Ik wist meteen dat ik hier naar-



Het nieuwe appartementen
complex aan de Thijmstraat.

In opdracht van D&M Properties
heeft Van de Water Bouw een
nieuw (zorg)appartementencomplex gerealiseerd aan Thijmstraat
141. De verkoop en het bouwplan leidden tot protesten van
omwonenden, maar volgens de
gemeente past deze maatschappelijke voorziening perfect in
het bestemmingsplan. Inmiddels staat er dan ook een fraai,
nieuw gebouw, ontworpen door
RDM Architecten uit Nijmegen.
In het plan is een naar binnen
gekeerd hofje gerealiseerd voor
mensen die gebaat zijn bij een
beschermde woonomgeving. Dit
alles is gebeurd in overleg met
zorginstelling Dichterbij, die de
zorgappartementen verhuren. Zij
zijn bereikbaar via 088 7543144.

‘Klein beetje inkijk’
De buren, Pernille
en Matthijs, weten
alleen van de tekening hoe het er
vroeger uitzag. Sinds
september wonen ze
naast de nieuwbouw
en vinden dat prima.
“We hebben een
klein beetje inkijk,
maar we passen de
tuin en vitrage wel
aan.” Dienstverlenend coördinator
van Stichting Dichterbij Ilona Helder bevestigt dat mensen
bij elkaar naar binnen kunnen kijken. “Alle
kleine ramen achter, met zicht op de buren, hebben daarom inmiddels standaard
een zogeheten ‘in between’ gordijn. Dit
neemt de meeste inkijk weg.”
In het pand wonen 22 cliënten tussen
de 20 en 50 jaar met een verstandelijke
beperking. Bewoners Ashanty en Wolter
redden zich prima. Ze vertellen dat ze veel
hobby’s hebben. Zo zingt Ashanty en ze
luistert graag naar muziek. Wolter werkt
op donderdag en auto’s zijn zijn grootste
hobby, in het bijzonder van het merk
Scania.
Esmeralda hoefde niet lang na te
denken of ze naar de Thijmstraat wilde, ze
heeft lang uitgekeken naar haar nieuwe
woning. Ze komt ook al ruim twee jaar in
het Willemskwartier omdat haar fysiotherapeut hier zit. Overdag is ze druk
met dagbesteding en diamond painting,
verder is ze actief op internet. ❤
Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)
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Coronatijd: buiten spelen
‘herontdekt’ in Willemskwartier
In het hele Willemskwartier
werd het afgelopen ‘coronajaar’ opvallend veel buiten
gespeeld door de jeugd. Dat
gebeurde spontaan, maar ook
werden spelactiviteiten georganiseerd, zoals op het Potgieterplein, het Cruyff Court,
de Spieghelhof (een circusmiddag) en in de Spoorkuil.

Bij Bindkracht10 ontstond het plan
om Tygo, een overleden jongere uit
de wijk, te eren met een voetbalevenement. Tygo was bekend in de
wijk en altijd te vinden op en om de
speeltuin en het Cruyff Court in de
De Genestetlaan. Iedereen mocht
hem graag, omdat hij altijd positief bleef. Het werd een geslaagd
voetbaltoernooi, afgesloten met
een buurtbarbecue voor bewoners.
"Sportontwikkeling heeft met veel
plezier meegedaan aan de organisatie samen met familie en bewoners. Het was heel erg fijn om een
bijdrage te leveren. Het initiatief
werd zeer gewaardeerd”, aldus Karlijn. “Erg indrukwekkend.”

"V

anwege de coronamaatregelen vroeg de gemeente
Nijmegen ons om extra activiteiten voor de jeugd te organiseren en
om er de laatste weken van het oude jaar
voor hen op straat te zijn”, vertelt Indra
Knoop van jongerenwerk Bindkracht10.
“We hebben in Nijmegen een online Fifa
voetbaltoernooi georganiseerd met in
het Willemskwartier een extra dagje in
wijkcentrum 't Hert. Kinderen konden
thuis of in 't Hert lekker achter de pc met
leeftijdsgenootjes gamen.”

Tegen verveling
Karlijn Groeneveld van Sportontwikkeling (gemeente Nijmegen) kreeg van de
kinderen te horen dat ze zich verveelden
en veel binnen zaten: “Als sportdocent
ben ik uitvoerend en actief bezig met
sport in het Willemskwartier. Sport is
een prima middel tegen verveling en
tegen angst voor overlast op straat en
het helpt ook tegen overgewicht bij de
kinderen. Toen ik jong was speelde ik
altijd buiten, met een bal ‘stoepranden’.
Dat vertel ik aan bewoners zoals op het
Potgieterplein, waar twee moeders
Indra vroegen iets met hen te organiseren voor de kleinere kinderen.”
Het werd een middagje schminken
en voetballen, kletsende ouders op
bankjes in het zonnetje met een
bakje koffie en heerlijke koekjes erbij.
Uitdaging
Indra: “Andere moeders vroegen
het jongerenwerk om assistentie
voor een kindervakantieweek in de
Spoorkuil.” Karin vult aan: “Daar werd
niet veel op sportgebied georganiseerd en als het jongerenwerk ons
dan benadert dan staan we er.” Door
de tropische hitte kon een enkele
dag niet doorgaan, dat was onverantwoord, vond iedereen. “Behalve de
kinderen natuurlijk!”
De grootste uitdaging betrof het
oudjaar. Die laatste dagen stonden
Karlijn, collega Kevin en de kinderen
op de Cruyff Court. Met ‘stoepranden’
en met een driedaags voetbaltoernooi. ❤
Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

Karlijn Groeneveld op het Potgieterplein.
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Leuk leren over wijk en buurt

Bernardine Beenackers maakt kijkbladen voor kinderen van groep 6, 7 en 8

Gewoon dichtbij huis: kijkblad voor
Je kunt de antwoorden invullen, aankruisen of het goede antwoord omcirkelen.
Vragen met een * zijn lastiger, kijk maar of je die kunt maken.
Woon je in twee huizen? Kies er dan één uit.

1

Mijn Huis
Op school leer je veel interessante en belangrijke dingen.
Maar die gaan vaak over zaken die ver weg zijn.
Heb je de buurt waar je woont wel eens goed bekeken?
Met dit kijkblad kun je vanuit huis van alles ontdekken.
Mijn naam is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ik ben . . . jaar.
Mijn adres is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
In dit huis wonen ook:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...............................................................
en de dieren:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...............................................................
Ik woon hier sinds . . . . . . . . . . . . . . dat is . . . jaar.
Ik woon in
een flat Hoeveel huizen zijn er in jouw flatgebouw? … huizen
een huis in een rij. Hoeveel huizen zijn er in die rij? … huizen
een huis dat de helft van ‘twee onder een kap’ is
een huis dat alleen staat
……….
Mijn huis heeft een tuin/ geen tuin/een balkon/ …………
Er zijn in mijn huis 1,
2,
3, . . . . . verdiepingen
Aan de straatkant tel ik …. raam/ramen en . . . . . deur(en)
De kleuren van mijn huis zijn vooral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Als ik naar mijn huis kijk zie ik
steen
glas
hout
dakpannen
kunststof
…………….
…………….
Wat vind je mooi of bijzonder aan je huis?
...............................................................
* Mijn huis is gebouwd in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Het is dus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jaar oud.
Vraag het aan je ouders of zoek het op.
* Hoe groot is de voorkant van je huis? Dit kun je meten maar je
mag ook schatten.
...............................................................

Zoek een veilige plek in de straat vanwaar je je huis goed kunt zien.
Teken je huis. Het mag ook op een apart blad papier.
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stadsdeel Nijmegen-Midden
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3

Mijn Straat

Mijn Buurt

De naam van mijn straat is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...............................................................

Er zijn in mijn buurt
bomen
veel
veel
huizen
veel
winkels
scholen veel

weinig
weinig
weinig
weinig

Er is in mijn buurt

veel

Weet je waar jouw straat naar genoemd is?
nee
ja, naar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hebben straten in de buurt namen die daar mee te maken
hebben?
nee
ja, want die straten heten bijvoorbeeld
...............................................................
Welke kleur past bij jouw straat? . . . . . . . . want . . . . . . . . . . . .
...............................................................
Zoek een plek waar je de geluiden van de straat hoort.
Dat kan op straat of in de tuin zijn, op het balkon of bij een
open raam. Ga daar 2 minuten zitten, luister goed en noteer
alle geluiden.
..............
..............
..............
..............
..............
..............
Had je dat verwacht? Zet een ! bij de onverwachte geluiden.
* In sommige straten is een hoogteverschil. De straat loopt dan
omhoog en/of omlaag, dat kan een beetje zijn of best veel.
Je kunt het soms goed zien en je merkt het als je fietst.
nee
ja, dat
Is er in jouw straat een verschil in hoogte?
weet ik doordat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...............................................................
* Teken op een apart blad papier een plattegrond van jouw
straat en een paar straten er omheen. Geef aan waar jouw
huis staat.

geen
geen
geen
geen
weinig

geen verkeer

En er is ook een (streep door wat er niet is)
bushalte			begraafplaats
speelveldje			 ziekenhuis
uitlaatplek voor honden		
universiteit
park				 spoorlijn
plantsoen			……………
gebedshuis (kerk of moskee)		
……………
Hart van Nijmegen is een magazine voor Nijmegen-Midden.
De stad is verdeeld in 9 stadsdelen: Nijmegen-Centrum,
Nijmegen-Oost, Nijmegen Oud-West, Nijmegen Nieuw-West,
Nijmegen-Midden, Nijmegen-Zuid, Dukenburg, Lindenholt,
Nijmegen-Noord.
Op pagina 2 zie je een kaartje van het stadsdeel Nijmegen-Midden.
Die naam zegt je waarschijnlijk niets.
Maar de namen van wijken en buurten in dit stadsdeel komen je
vast bekend voor.
Op het kaartje kun je ze vinden.
Er zijn trouwens meer namen in gebruik dan je op dat kaartje ziet.
Hoe heet jouw buurt?
Willemskwartier; Landbouwbuurt; Muntenbuurt; Kolping;
Winkelsteeg; Jonkerbos; Sint Anna; Heijendaal; Hazenkamp
................................................................
Een van de fijnste dingen in mijn buurt is . . . . . . . . . . . . . . . . . .
want . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bernardine Beenackers heeft vanuit haar historisch onderzoeksbureau K
 leioskoop
ervaring met het maken van educatief materiaal op het gebied van erfgoededucatie. Met behulp van haar kijkbladen kunnen kinderen meer te weten komen

over hun woonomgeving.
Idee en tekst

Bernardine Beenackers-Heeren

Fotografie		

Bernardine Beenackers-Heeren

Illustratie ‘Hertje’

Suzanne L. Beenackers

Copyright © 2021 Bernardine Beenackers-Heeren, www.kleioskoop.nl
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Naald- en loofbomen zijn nu nog kaal, maar vormen al volop blad- en bloemknoppen

De bomen in het Goffertpark zijn
Op oudejaarsdag werd de laatste hand gelegd aan het opruimen van
het graafwerk in het Goffertpark. De werktuigen werden afgevoerd,
de werklieden konden naar huis. En op nieuwjaarsdag lag het park er
schoon en kaal bij, maar klaar voor het komende voorjaar! De lente
waar iedereen vooral in deze coronatijd erg naar verlangt.

M

aar bedrijvigheid genoeg de
afgelopen weken in het Goffertpark. Veel ‘luchtjescheppers’, rennende en steppende kinderen,
uitgelaten honden met hun baasjes: het
park leeft!
Sommige bomen zijn gemerkt met
een grote oranje letter E. Zij zullen gekapt worden vertelde de man (van het
bedrijf waarvan de eerste letter een E is)
die ze merkte. Onder andere een heel
rijtje meelbessen naast de kinderboerderij zal dan helaas verdwijnen.
De loofbomen zijn kaal maar de
naaldbomen geven nog kleur aan het
park. Ook de knoppen zijn het bekijken
waard. Daar gaan we in dit artikel aandacht aan geven. En dan in het voorjaar:
kijken, kijken, ruiken en genieten van de
bloesem en het jonge blad!

Knop Ginkgo.

Wat is een knop?
Iedere boomsoort heeft zijn eigen karakteristieke bladvorm en ook zijn eigen
speciale knoppen. Bovendien staan ze
ook nog op karakteristieke wijze aan de
tak. Er zijn knoppen waar blad uitkomt,
er zijn knoppen waar bloemen uitkomen. De bladknoppen zijn meestal slank
en spits. De bloemknoppen zijn dik en
rond. Er zijn ook gemengde knoppen
met in aanleg bladeren én bloemen.
Voorbeelden hiervan zijn de paardenkastanje en de ginkgo.
Een ander onderscheid is er tussen
winterknoppen en zomerknoppen. Winterknoppen zijn knoppen waarmee de

bomen overwinteren, ze hebben stevige
knopschubben om ze te beschermen.
Zomerknoppen zijn er alleen in het
groeiseizoen en leven dus maar kort.
Knoppen kunnen ook verschillend aanvoelen. Die van de magnolia is fluwelig.
De knop van de paardenkastanje voelt
heel kleverig. De knop van de beuk is
spits en glad.
Schitterend is de knop van de toverhazelaar (Hamamelis) want die gaat
bijna als eerste in het vroege voorjaar
open. In de rozentuin staan er een paar.
Ze bloeien vaak al in januari. De gele
bloemblaadjes zijn sneeuw- en vorstbestendig. Ze gaan weliswaar hangen,

maar na de dooi fleuren ze weer helemaal op. En ze ruiken heerlijk. Feestje!
Naaldbomen, het wintergroen
In het park staan diverse soorten naaldbomen. We kijken nu naar drie soorten:
de den (twee naalden bij elkaar), de
spar (iedere naald staat afzonderlijk), de
ceder (de naalden staan in kransen).
Van elk van deze soorten staat een
exemplaar dichtbij het beeld van de
spade.
De Bosnische den (Pinus heldreichii)
De Bosnische den is mooi torenvormig
van model en prachtig diepgroen. Hij

Hart van Nijmegen - februari 2021

klaar voor het voorjaar

Knop van de toverhazelaar.

Knop van de paardenkastanje.

Jonge kegels van de Bosnische den.

Himalayaspar.

Blauwe Atlasceder.

Bosnische den.

kan 25 meter hoog worden. De schors
is grijs, gebroken in kleine plaatjes. De
naalden staan in groepjes van twee
en zijn zes tot negen centimeter lang.
Wat bijzonder is, is dat een beginnend
kegeltje eerst diep indigoblauw is. Later
wordt het roodbruin. Ik vind het een
mooie stevige boom en zeer waarschijnlijk is hij de enige in het park.
De himalayaspar (Picea smithiana)
Deze boomsoort komt uit de westelijke
Himalaya (van Afghanistan tot in Nepal)
en groeit daar op vrij droge hellingen,
tot op een hoogte van 2000 tot 3500
meter. Door de hangende eindtwijgen
is hij gemakkelijk te onderscheiden van
andere soorten sparren. Als het een

beetje waait ziet deze spar er zwierig uit.
Hij is echt fraai en doet het prima in ons
park. De naalden zijn kort en stekelig en
de kleur is enigszins dof donkergroen.
Iedere naald staat apart. De kegels lijken
op die van de bekende fijnspar: ze zijn
lang, bruin en slank.
De blauwe atlasceder (Cedrus
atlantica)
Deze boomsoort komt uit het Atlasgebergte in Algerije en Marokko. De
atlasceder is een van de aantrekkelijkste
bomen voor sieraanplant. Zowel de
groene vorm als de grijsblauwe variëteit,
zoals de boom die in ons Goffertpark
staat. Zelfs in voortuinen ziet men deze
mooie ceder. Maar pas op, deze boom

kan flink uitgroeien. De takken groeien
vanuit de stam min of meer schuin omhoog. De schors van deze boom is regelmatig gekloofd met smalle plaatjes. De
grijsblauwe naalden zijn kort en staan
in kransen aan de korte loten. Behalve
deze soort bestaan er nog drie andere
cedersoorten. De libanonceder, de
cyprusceder en de himalayaceder. Het is
wel duidelijk waar hun oorsprong ligt.
Bovengenoemde naaldbomen staan
alle in de buurt van het beeld met de
spade.
Kijk om u heen en u ziet ze ten voeten
uit. Prettige wandeling in het park! ❤
Tekst en foto’s: Corrie Eimers
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miniserie deel 1

Wijkgeschiedenis van Nijmegen
Zes keer per jaar valt Hart van Nijmegen bij inwoners van het stadsdeel
Nijmegen-Midden op de deurmat. Een stadsdeel is een recent
fenomeen. De wijken en buurten waaruit zo’n stadsdeel bestaat, hebben
echter een lange geschiedenis. Redacteur Henny Fransen dook in de
archieven en zette de wijk- en buurtgeschiedenis van Nijmegen-Midden
in een miniserie op papier. Deze keer gaat het over de wijk Heijendaal.

D

e huidige wijk Heijendaal bestaat
voornamelijk uit de universiteitscampus en het Radboudumc en
ligt ingeklemd tussen de St. Annastraat,
Verlengde Groenestraat, D'Almarasweg,
Kwekerijweg en Houtlaan. Dit gebied
heeft zich in de loop van de eeuwen
voortdurend ontwikkeld.
Vijftiende eeuw
In de vijftiende eeuw kende Nijmegen
twee belangrijke uitvalswegen naar het
zuiden:

Oud-Heyendael.

de Mooksestraat, die vanaf de Hertogpoort via het hoge veld en het latere
Driehuizen naar Mook ging en de lager
gelegen Herenbaan, die van de Windmolenpoort via Sint Anna door drassig land
via Malden naar Mook liep. Het heidegebied tussen deze twee uitvalswegen is
(ongeveer) de huidige wijk Heijendaal en
sloot in de vijftiende eeuw nog aan op
de Mookerhei. Bij Sint Annakapel kruiste
de Herenbaan de Gruene Stege – Groenestraat – terwijl verderop zuidwaarts
de Scheidingsweg de volgende kruising

markeerde. De Scheidingsweg kreeg die
naam om de scheiding aan te geven tussen de heidevelden van Nijmegen en van
Malden.
Nicolaas Vijgh
In de eerste helft van de zestiende eeuw
(1532) wordt Heijendaal (wat afdalend
heidegebied betekent) voor het eerst als
Heyingendael in de archieven genoemd.
Halverwege de zeventiende eeuw (1654)
is het land eigendom van Nicolaas Vijgh,
heer van Ubbergen en Sleeburg. Vermoedelijk is Vijgh al begonnen de woeste
heidegrond geschikt te maken voor
landbouw, want uit een boedelverdeling
van begin achttiende eeuw (1705) blijkt
dat het landgoed bestaat uit een huis
met voorname boerderij en bijbehorende
plantage met 17 hectare bouwland.
Boerderij en tuinmanswoning
Omdat het boerenbedrijf begin achttiende eeuw te weinig opbrengt, moeten
opeenvolgende eigenaren een hypotheek
opnemen en zelfs een deel van hun land
verkopen. Het tij keert wanneer de rijke
Adam Jacob Smits, Heer van Horssen en
burgemeester van Nijmegen, in 1734
het landgoed via een executieverkoop in
handen krijgt. Hij verbetert de gebouwen,
breidt het landgoed uit door de aankoop
van aangrenzende percelen en laat een
tuinmanswoning bouwen. Ook laat hij
nieuwe bomen aanplanten om zo inkom-
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-Midden

Maria Theresia Stoop 27 jaar.

Villa Heyendael
In 1912 dient margarinefabrikant Frans
Jurgens zich als nieuwe koper van het circa
67 hectare grote landgoed aan. Meteen
geeft hij de jonge architect Charles Estourgie (1884-1950) opdracht een nieuwe villa
in neorenaissance-stijl te ontwerpen: Villa
Heyendael, nu beter bekend als ‘kasteeltje Heyendaal’. Tijdens de bouw verhuist
Johan Snoeck met zijn kinderen en zus
Henriëtta naar een nieuwe woning aan de
St. Annastraat 301. Intussen heeft op Huize
Heijendaal een grote uitverkoop plaatsgevonden. Zestien verschillende sierbomen
in kuipen met oranjevruchten, mirte, mimosa, gele jasmijn en oleander. Potten en

en fosfaat. Bemesting is nodig. In 1912 spitten tuinlieden en hulpkrachten op Heijendaal de schrale grond om. Op de plaatsen
waar nieuwe aanplant komt, wordt eerst
straatmest (plantaardig en dierlijk straatvuil) en daarna koemest aangebracht, die
met schuiten helemaal uit Friesland is aangevoerd. Ter bevordering van de wildstand
laat Jurgens ook duizenden rododendrons
planten.Voor het besproeien van zijn
grond krijgt hij in 1915 toestemming van
de gemeenteraad voor het oprichten
van twee elektrische installaties voor het
oppompen van water op zijn landgoed.
De plannen voor twee grote vijvers in het
park voor de jacht op watervogels, worden

sten uit houtkap te creëren. Bij de verkoop
in 1755 staat het beschreven als een “hof
met buitenplaats, herenhuis, tuinmanswoning en schuur met nieuw houtgewas,
groot 39 hectaren.” Nadat graaf Steven
Adriaan van Welderen het landgoed in
1758 koopt en daar nog heideland aan
toevoegt, komt het landgoed door vererving in handen van broer en zus Johan en
Henriëtta Snoeck.
Gezinsleven op Huize Heijendaal
Als luitenant-schutter Johan Snoeck in
1877 te Nijmegen met de predikantsdochter Maria Theresia Stoop trouwt,
gaat het echtpaar in Huize Heijendaal
wonen – het tegenwoordige Huize OudHeyendael – waar hun zoontje Adriaan
en de meisjes Emilie, Lucie en Meta
worden geboren. Gezinsgeluk, maar
het verdriet is groot wanneer de jonge
moeder op 29- jarige leeftijd overlijdt.
De weduwnaar laat dan het volgende
bericht in de Nijmeegse Courant plaatsen:
“Op 1 juli 1882 overleed op den Huize
Heijendaal bij Nijmegen, Vrouwe Maria
Theresia Stoop, geliefde echtgenoote
van Johan Hendrik Snoeck, hem nalatende 4 kinderen, te jong om hun verlies
te beseffen.” De weduwnaar hertrouwt
niet, maar gaat zich om weeskinderen in
de stad bekommeren.

Kasteel Heijendaal.
pannen, kruiwagens, trappen en ladders,
tuingereedschap en allerhande meubilair.
Ook het jachtgeweer van 16 kaliber wordt
te koop aangeboden.
Landschapsbeheer
Jurgens houdt van jagen en laat het landgoed geschikt maken voor wilde zwijnen
en ander wild. Daar moet nogal wat voor
gebeuren, want een tergend probleem is
de arme grond met een tekort aan stikstof

pas tijdens de Werkverschaffing in de jaren
dertig gerealiseerd.
Universiteit
In 1949 verkopen de erven Jurgens Villa
Heyendael met 23 hectare grond aan de
Sint Radboudstichting voor de bouw van
een katholieke universiteit. ❤
Tekst en foto’s: Henny Fransen
(henny@hartvannijmegen.nu)
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Hindestraat wint twee elektrische
auto’s voor een halfjaar

Begin 2020 lanceerde de Stichting Natuur en Milieu s amen
met de provincie G
 elderland de
‘wedstrijd’ Auto van de Straat.
De winnaars – drie straten in de
provincie – mogen zes maanden lang elektrisch rijden en het
gemak ervaren van het autodelen. De Hindestraat is een van
de drie winnende straten.

H

et gebruik van de auto’s kost slechts
€2,50 per uur. In de winnende straten worden elektrische laadpalen
geplaatst en het opladen is gratis. De straat
die de auto’s het meest intensief gebruikt
en het initiatief zo breed mogelijk uitdraagt,
maakt kans op een half jaar verlenging.
Het doel van Natuur en Milieu en de
provincie is dat straten ervaring op kunnen
doen met autodelen. Het gebruiksgemak
wordt vergroot met een handige app
‘Stapp-in’ om de auto te reserveren, het
gebruik te registreren en af te rekenen. Je
mobieltje is tevens de sleutel om de auto te
openen.

Duurzamer
Via Hindedingetjes, het mailkrantje voor
alle Hindestraters en de Buuvborrel-app
deed Jan van Dooren een oproep of mensen interesse hadden om mee te doen met
dit initiatief. Het initiatief sluit heel goed
aan bij Hinde-energie, waarin bewoners uit
de straat samenwerken om de huizen uit
de straat duurzamer te maken.
Er werd een ‘deelauto projectgroepje’ gevormd, met Jan van Dooren en Brigitte van
der Voorden. Deze groep maakte voor de
prijsvraag een animatiefilmpje om te laten
zien waarom de Hindestraat zo geschikt is
om mee te doen met het project. En mede
daarmee wisten ze de deelauto’s binnen te
slepen.
Er is veel interesse voor het project in
de straat. Ten eerste omdat veel mensen
weleens een auto nodig hebben maar dan
liever zouden delen, ten tweede omdat
de straat steeds voller met auto’s komt te
staan. En natuurlijk vanwege de duurzaamheid. Delen is dan een goede oplossing.
Ervaringen delen
Uiteindelijk meldden tien straten zich aan
voor Auto van de Straat en begin december werden de winnaars bekend gemaakt.

Autodelers kijken toe bij het opladen van
de deelauto.
Het is de bedoeling dat de straten
hun ervaringen delen met anderen.
De straat die dat het beste doet en de
auto’s het intensiefst gebruikt, wint dus
een verlenging van een half jaar.
Op 8 januari werd het startschot
gegeven: de auto’s (twee Volkswagen
E-Golfs) werden geleverd tijdens een
feestelijke ontvangst, geheel coronaproof. Eerder die week was de laadpaal
bij een van de bewoners in de voortuin
geplaatst. Nadat met de Stapp-in-app
de reservering was gemaakt, konden
de eerste deelautokilometers worden
gereden. Als de proef succesvol is,
overwegen de deelnemers om op eigen
kracht door te gaan met het autodelen.
Wij zullen over een paar maanden
berichten hoe het autodelen in de
Hindestraat verloopt! ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Joost van Berkel
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Campus Heijendaal:
minder auto’s, meer groen
Dagelijks reizen zo’n 50.000
studenten, 17.000 medewerkers en 5000 polikliniekbezoekers van en naar H
 eijendaal.
Dat zorgt vooral in de spits
voor drukte en verkeers
knelpunten voor zowel
de bezoekers van campus
Heijendaal als voor de om
liggende wijken.

O

m Heijendaal duurzaam bereikbaar houden en de verkeersveiligheid te verbeteren willen
de onderwijsinstellingen op Heijendaal,
het Radboud UMC, de vervoerders, de
Provincies Gelderland en Limburg en de
gemeente Nijmegen (= Campus Heijendaal) het autoverkeer de komende jaren
met 20 procent terugdringen. Het plan
is om een campus Heijendaal te creëren
waar vooral ruimte is voor voetgangers,
fietsers en het OV.

Diverse mogelijkheden
Er zijn verschillende mogelijkheden om
ervoor te zorgen dat er minder auto’s naar
de campus komen. Dat kan bijvoorbeeld
door het stimuleren van de (elektrische)
fiets, het aanpassen van reiskosten- en
parkeerregelingen, het meer inzetten van
deelauto’s en –fietsen voor dienstreizen,
digitale consulten in het ziekenhuis, duidelijke bewegwijzering om zoekverkeer
tegen te gaan, efficiëntere logistiek, beter
benutten van het OV en het spreiden van
de verkeersdrukte, zoals inmiddels is gedaan door de aanvangstijden van lessen
van RU en HAN te verschuiven. Daarnaast
kan dat door fysieke maatregelen, zoals
het verbeteren van loop- en fietsroutes of
het aanpassen van ontsluitingsroutes. Het
uitgangspunt bij alle maatregelen is dat
ze niet mogen leiden tot een verschuiving van problemen of het ontstaan van
nieuwe knelpunten.
Hoe verder?
Hoe de maatregelen er precies uitzien en
wat de planning wordt, ligt nu nog niet
vast. De komende jaren gaan de verschil-

lende partners de deelprojecten verder
uitwerken in overleg met de belanghebbenden. Waar het gaat over aanpassingen in reiskostenvergoeding gebeurt dat
in overleg met de medezeggenschapsraden. De omwonenden worden betrokken
bij de uitwerking van de infrastructurele
maatregelen. Als tijdens de uitwerking
blijkt dat zaken anders en beter kunnen
dan passen we die aan. Het einddoel blijft
om de campus en de directe omgeving
bereikbaar te houden maar ook groener
en leefbaarder te maken. ❤
Tekst en foto: Marieke Mom,
gemeente Nijmegen
Voor de direct omwonenden
was er op 4 februari een digitale
informatiebijeenkomst over
de doelstellingen, de aanpak
en het vervolgtraject en om te
inventariseren welke overige
knelpunten of verbeterpunten
kunnen worden meegenomen
bij de aanpak. Belangstellenden
kunnen deze bijeenkomst vanaf
maandag 8 februari terugkijken
via www.duurzaambereikbaarheijendaal.nl
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Vrijwilliger in ’t zonnetje

AnneMiete van der Kemp ondersteunt
mantelzorgers met raad en daad
AnneMiete van der Kemp (72)
uit Hazenkamp is vrijwilliger
bij Hulpdienst Nijmegen,
een organisatie die in 1959
is opgericht door Pater Vermeer. De Hulpdienst biedt
praktische hulp aan ouderen,
langdurig zieken, gehandicapten en mantelzorgers.
Hoe ben je bij de Hulpdienst terecht
gekomen?
“In 2002 ben ik op zoek gegaan naar een
voor mij geschikte vrijwilligersorganisatie. Naast mijn werk als research analist
en medisch onderzoeker bij het Radboudumc, wilde ik graag een dagdeel per
week vrijwilligerswerk doen. Om mij heen
zag ik veel mensen die mantelzorger
waren en ik zag dat dit vaak heel zwaar
is. Dus ondersteuning mantelzorger leek
mij een heel goed idee. Dit vond ik bij de
Hulpdienst Nijmegen.”
Wat houdt je werk in?
“Als vrijwilliger komen we bij mensen
thuis en bieden we algemene hulp en
mantelzorgondersteuning, daar waar
mensen niet terug kunnen vallen op
mensen uit hun omgeving en waarvoor
geen professionele hulp bestaat. De
mantelzorgondersteuning is daarbij een
aanvulling op de zorg van familie, dagopvang en thuiszorg. Terwijl de mantelzorger even tijd voor zichzelf kan nemen,
houdt een vaste vrijwilliger diens partner
of familielid gezelschap.
Nadat ik de cursus Vrijwilliger & Dementie van de Hulpdienst had gevolgd,
ben ik in 2003 in contact gebracht met
een cliënt en heb met haar eenmaal
per week een middag gewandeld. In
2017 heb ik deelgenomen aan de cursus
Luisterend Oor voor Mantelzorgers, een
nieuw project van de Hulpdienst. De
vrijwilliger biedt steun aan de mantelzor-

ger door aandacht te hebben voor het
verhaal van de mantelzorger en, indien
nodig, de helpende hand te bieden bij
het zoeken naar informatie en praktische
adviezen.”
Wat vind je leuk aan het werk?
“Tussen 2003 tot 2017 heb ik met drie
verschillende cliënten, alzheimerpatiënten, eenmaal per week een dagdeel gewandeld. Dat was altijd heel waardevol,
leerzaam en gezellig en steeds was er een
bijzondere band, ook met hun mantelzorger. Sinds 2018 wandel ik met een
mantelzorger, om de week een middag,
ook in deze coronatijd. We ontmoeten
elkaar buiten en houden afstand tijdens
het wandelen. Helaas kunnen we nu
onderweg nergens iets gaan drinken en
niet naar de wc.
In 2020 is er nog een mantelzorger bij
gekomen. Ook met haar wandel ik om de
week. Tijdens het wandelen hebben we

vaak fijne gesprekken. Als vrijwilliger voel
ik mij door de medewerkers en coördinatoren van de Hulpdienst erg gesteund en
gewaardeerd. ❤
Interview: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
(vincent@hartvannijmegen.nu)
Wil je ook vrijwilliger bij Hulpdienst Nijmegen worden? Kijk dan
voor meer informatie op de website: www.hulpdienstnijmegen.nl
Hart van Nijmegen zet graag
vrijwilligers in ‘t zonnetje, want zij
doen onmisbaar werk. Wil je zelf
iets vertellen over jouw vrijwilligerswerk of ken je een vrijwilliger
die extra aandacht verdient? Mail
naar leonie@hartvannijmegen.nu

Gestart in 't Hart
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Nieuwe eigenaren Puux gaan
verder op de ingeslagen weg
Biologische producten, natuurlijke ingrediënten en een
vriendelijke, kleinschalige omgeving. Lunchcafe Puux is met
dit imago al jaren een ‘vaste
waarde’ in de Groenestraat.
Om gezellig even een kopje
koffie te drinken of om met
elkaar af te spreken voor een
lekkere lunch. Karsten en
Maria Kinast zijn de nieuwe
eigenaren van Puux.

P

assie voor de horeca heeft bij
Karsten Kinast altijd al in het bloed
gezeten, maar het lag eigenlijk helemaal niet voor de hand dat de geboren
Duitser er ook zijn beroep van zou maken.
“Ik ben in 2005 naar Nijmegen gekomen
om hier biologie te gaan studeren. Die
studie heb ik ook afgemaakt. Maria komt
uit Letland en kwam in 2008 voor haar
studie naar Nederland. Ze woonde op
dezelfde studentengang als ik en zo hebben we elkaar leren kennen. Het meest
écht Nederlands aan ons zijn onze twee
kinderen!”, lacht Karsten.

Lunchcafe Puux aan de Groenestraat.
‘Blijven hangen’
Na hun studie zijn Karsten en Maria in
Nederland ‘blijven hangen’. “We hadden
geen behoefte om terug te gaan. Bovendien: waar zouden we naartoe moeten
terugkeren met twee nationaliteiten?”
Met de komst van de kinderen moest er
natuurlijk geld worden verdiend. Aanvankelijk had Maria een vaste baan, na
zijn afstuderen ging Karsten op zoek naar
een baan. “Hoewel ik biologie nog steeds
heel leuk vind, zag ik daarin toch niet echt
mijn toekomst”, zegt Karsten.
Plezier in koken heeft hij altijd gehad
en zo kwam hij terecht bij het Nijmeegse
restaurant Meat & Ribs. “Daar heb ik een
jaar gewerkt en zo kennisgemaakt met
alle facetten van het vak. Van bediening

tot in de keuken. Heel blij dat ik die kans
heb gekregen”. Zo blij, dat Karsten serieus
op zoek ging naar een dagrestaurant dat
hij zou kunnen overnemen. Het liefst in
Nijmegen.
“En zo kwam via een horecamakelaar
Puux in beeld dat toen nog niet openbaar
te koop stond. Het klikte meteen tussen
de vorige eigenaar en ons. Hij was na
zeven jaar toe aan iets nieuws en zag in
ons zijn gewenste opvolger.”
Tweede lockdown
De eerste coronagolf gaf Karsten en
Maria de gelegenheid om zich rustig in
te werken en de zaak goed te leren kennen. “Maar die tweede lockdown: daar
zat natuurlijk niemand op te wachten.
Je kunt nu natuurlijk wel gaan klagen en
zeuren, maar daar is niemand bij gebaat:
we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
We gaan niet bij de pakken neerzitten en
natuurlijk komt het moment dichterbij
dat we weer gewoon open kunnen”, zegt
Karsten.
En als dat gebeurt dan zullen de
gasten als vanouds weer terecht kunnen
bij Puux zoals ze dat kenden. “We gaan
gewoon verder op de ingeslagen weg:
duurzaam, biologisch en zoveel mogelijk
samenwerken met de leveranciers hier in
de buurt.” ❤
Tekst en foto’s: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu)

Karsten Kinast met een van zijn medewerkers achter de bar van Puux.
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Iedere dinsdag verse afhaalmaal
tijden in ‘t Hert

Net als alle andere restaurants is ook het wekelijkse
buurtrestaurant Van Tuin tot
Bord bij ‘t Hert door de coronamaatregelen op dit moment gesloten. Maar ze gaan
daar niet bij de pakken neerzitten: “Onze grootste wens
is om zo snel mogelijk weer
met gasten aan tafel te gaan,
want gezellig samen eten,
dat is de mooiste smaak
maker én verbinder!”

G

elukkig mag de kookgroep nog
wel afhaalmaaltijden koken:
“Daar zijn we heel blij mee. Er
staan nog wat groenten in de moestuin
en iedere dinsdag kookt onze kookgroep een heerlijke winterse maaltijd.”
Afhalen, hoe werkt dat?
De kookgroep hanteert uiteraard de
coronamaatregelen, zowel bij het koken als het afhalen. Ze koken met een
klein team in de keuken en daardoor
beperken ze de hoeveelheid reserveringen. Als klanten tijdig reserveren, lopen

ze de minste kans dat ze achter het net
vissen. Het ophalen van de maaltijd is
op dinsdag rond 18.00 uur bij ‘t Hert.
Wie een maaltijd bestelt, krijgt een
bevestigingsmail en een tijdvak waarin
de bestelling kan worden afgehaald.
Als mensen niet in de gelegenheid
zijn om zélf de maaltijd af te halen, dan
is thuisbezorging ook een mogelijkheid. Vergeet bij de reservering dan
niet duidelijk adres en telefoonnummer
te vermelden.

Reserveren
Reserveren kan tot dinsdag 12.00 uur.
Stuur een mail naar:
hethert@vantuintotbord.nl, bel
06 204 972 35 of reserveer via de
website: www.vantuintotbord.nl
Een afhaalmaaltijd kost vanaf
1 maart 2021 €7,00 per persoon
(kinderen tot 12 jaar €3,50). Voor
mensen met een kleine beurs geldt
een aangepaste prijs. Om dit mogelijk te maken staat er een fooienpot.
Elke extra bijdrage is welkom en
wordt goed besteed. Afrekenen kan
alleen contant. Pinnen is helaas niet
mogelijk.
De vrijwilligers van Tuin tot Bord
hopen natuurlijk dat ze kunnen
blijven koken, maar niets is zeker in
deze tijd. De coronamaatregelen kunnen door de overheid verder worden
aangescherpt. Hou daarom de website
in de gaten. Op de homepagina staat
de actuele situatie vermeld:
www.vantuintotbord.nl. ❤
Tekst: Elly Jansen
Foto: Yulia Mulino
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SSH& breidt studentencomplex
Heideparkseweg fors uit

T
Impressie van het studentencomplex Heidepark, zoals dat er begin volgend jaar uit zal zien.

Een complete verdieping
bouwt studentenhuisvester
SSH& op het complex aan
de Heideparkseweg. In
totaal worden daarmee 37
‘zelfstandige eigentijdse
studentenwoningen’ aan
het complex toegevoegd.

T

egelijkertijd renoveert ook
woningcorporatie Talis de 130
appartementen, pal naast het
studentencomplex. Bovendien werken
Talis en SSH& samen aan de verduurzaming van beide complexen, waardoor
de locatie een fikse boost krijgt.
Borden op locatie – einde Muntweg,
tegenover de BMW- en Mini-garage –
maken passanten er al enige tijd op
attent: Stichting Studenten Huisvesting
Nijmegen (SSH&) en woningcorporatie
Talis zijn hun twee complexen aan de
Heideparkseweg flink aan het ver-

bouwen. En je kunt het eigenlijk ook
niet missen als je omhoog kijkt: het
studentencomplex krijgt er een hele
bouwlaag bovenop.
Energielabel
SSH& bouwt momenteel bovenop de
bestaande drie lagen van Heidepark
een vierde bouwlaag. Die zal bestaan
uit 35 studentenwoningen, de resterende twee past SSH& in de bestaande
bouw in. “Wat zelfstandige, eigentijdse
studentenwoningen zijn? Dat zijn
studio's van circa 27 vierkante meter,
met een eigen keuken en een eigen
badkamer", legt Eddy Arts, projectontwikkelaar bij SSH&, uit.
“De huur van deze nieuwe woningen zal ongeveer €450 bedragen. De
meeste, met name ouderejaars studenten willen bij voorkeur op deze manier
wonen”, zegt Arts. “Dit grootschalige
onderhoudsproject, dat het complex
ook weer een fraaier aanzien geeft,
hebben we gecombineerd met een verduurzamingsopgave. Daarbij hebben

we ook meteen de kans gegrepen om
uit te breiden. Qua energielabel zetten
wij nu vier stappen; van E naar A.”
Levensduur
SSH& verlengt de levensduur van het
uit 1981 stammende gebouw tot 2060.
“De gevelkozijnen en het ventilatiesysteem worden vervangen. Dat gevoegd
bij genoemde ‘energetische verbetering’ maakt dat het project past in de
routekaart van SSH& op weg naar een
geheel CO2-neutrale woningvoorraad
in 2045”, aldus Arts. “En we voeren deze
veranderingen uit zonder huurverhoging voor de huidige huurders.”
SSH& verwacht het vernieuwde
Heidepark in maart op te leveren. ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Beeld: SSH&
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Iedereen verdient een passend afscheid, waar u ook verzekerd bent.
Constantijn Koen Uitvaartverzorging

Afscheidshuys Sint Annamolen

Van harte welkom bij Constantijn Koen Uitvaartverzorging

De laagdrempeligheid en warme, huiselijke sfeer in

en Afscheidshuys Sint Annamolen in Nijmegen. Wij zijn
een onafhankelijke uitvaartonderneming en verzorgen alle

Afscheidshuys Sint Annamolen maken dat u zich welkom
voelt. Wanneer u om wat voor reden dan ook geen thuis-

diensten die bij een uitvaart komen kijken in eigen beheer.

opbaring wenst, maar toch zo veel mogelijk bij uw dierbare wilt

Constantijn Koen Uitvaartverzorging is dan ook niet

zijn, kunt u kiezen voor opbaring in een 24-uurskamer. Ons

gebonden aan bepaalde (natuur)begraafplaatsen
of crematoria. De uiteindelijke keuze hierin is aan u.

Afscheidshuys Sint Annamolen heeft er twee: De Molen en
Sint Anna. Wij geven u de sleutel, zodat u dag en nacht terecht

Onze persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij ieder

kunt, zo vaak als u prettig vindt en zo lang als u maar wenst.
Vanzelfsprekend mag u met foto’s, tekeningen en andere spullen

afscheid wordt bijzonder gewaardeerd. Voor ons spreekt
dit vanzelf, want uw dierbare verdient een waardig en

een huiselijke, persoonlijke sfeer creëren om zo in alle rust
afscheid te nemen op momenten dat u hier behoefte aan heeft.

passend afscheid.

Crematiepakket liefdevol € 3.075,00

Condoleance in de Sint Annamolen

Wij bieden, in de meeste gevallen, via ons crematiepakket
liefdevol onze persoonlijke begeleiding aan onder
de waarde van het uit te keren bedrag van uw
dienstenpakket. Uw polis wordt door ons overgenomen en wij zorgen voor de financiële afwikkeling.
Wanneer u geen uitvaartverzekering heeft en gebruik
wenst te maken van ons crematiepakket liefdevol, dan is
dit uiteraard ook mogelijk.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging verzorgt uw condoleances
in de historische Sint Annamolen van traditioneel tot geheel
ongedwongen, vanzelfsprekend in uw eigen tempo. Of u nu kiest
voor standaard of zeer exclusief; uw wens is onze zorg.
In de Sint Annamolen beschikken wij met twee verdiepingen
over voldoende ruimte. De Sint Annamolen is toegankelijk voor
mindervaliden middels een lift. Wij zijn trots op deze unieke
locatie op een historische plek in Nijmegen.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen
Hatertseweg 10b, 6533 AL Nijmegen • T 024 785 23 77 • M 06 421 160 93
info@uitvaartverzorgingnijmegen.nl • www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl

Uithoekjes
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Een mooie etage aan de Tollensstraat,
hoek Willemsweg
Jesper Kwint:
“We hebben
de etage mooi
opgeknapt.”

J

esper Kwint
is student
en woont
boven de oude
slagerij van Jan
Hoogeveen in
de Tollensstraat,
op de hoek met
de Willemsweg.
Met twee medestudenten op
de etage, twee
vrienden, heeft
hij een werkelijk fenomenaal uitzicht rondom de woning over
een deel van Nijmegen: de achterkant van de Aldi, Smit Trafo,
de Witte Molen, de oude elektriciteitscentrale Electrabel, de
Oversteek, het Graafsewegviaduct, het ROC, de BioTexflat en
Bottendaal.

“Het is rustig wonen hier, de ramen van mijn balkonnetje
zijn dubbelglas en dat dempt het geluid behoorlijk. Het huis
is in 1910 gebouwd. Deze etage, waar wij wonen, hebben
wij mooi opgeknapt. De slager woonde hier, zijn slagerij was
beneden, de winkel aan de Willemsweg. Toen ik begon met
studeren ben ik hier gelijk gaan wonen. Ik heb nog nooit iets
vervelends meegemaakt in de vier jaar dat ik hier woon. Ik
studeer International Business Administration, een specialisatie van Bedrijfskunde. Ik kende Nijmegen al omdat ik op het
Stedelijk Gymnasium zat.”
Jesper kwam toen al in het Willemskwartier. Hij liep met
school de Schuilkelderroute mee, vanaf de schuilkelder op
de Willemsweg tot aan het Beetsplein waar een bewoner zijn
verzameling oorlogsspullen liet zien.
“Het is een heel gevarieerde buurt. Zowel hier als hiernaast,
hierboven en aan de overkant wonen studenten, iets verderop
krijg je meer culturele diversiteit. Ik werk naast mijn studie nu
drie jaar bij Gall & Gall in de winkel, mijn stage kan ik straks bij
het hoofdkantoor doen.” ❤
Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

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

Het A-woord
Er zijn tal van films en series over autisme. De bekendste
film is denk ik toch wel Rain Man (1988). Een klassieker met
prachtrollen van Tom Cruise en Dustin Hoffman. Ik kijk graag
films en series, zeker over onderwerpen die ik herken. De
NPO-serie Het A-Woord heb ik even geprobeerd, maar was
niet zo aan mij besteed. De comedyserie Young Sheldon kan
ik daarentegen wél erg waarderen.
Wat bij betreft is het essentieel dat films en series niet
alleen negatieve gevolgen benadrukken. De situaties waar
veel mensen met autisme mee worstelen kunnen ernstig
zijn, maar moeten soms ook luchtig en met humor uitgebeeld worden.
Laatst zag ik een aflevering van Young Sheldon waarin

Sheldon nieuwe buren kreeg.
Dit gaf hem enorm veel stress
en onrust. Zoveel stress dat hij
besloot om zelf de nieuwe buren
uit te zoeken door gesprekken aan
te gaan met iedereen die hij als nieuwe
buren wil. Een situatie waarin ik me volledig
herken, ik zou zelf ook in staat zijn tot zoiets. Op de manier
waarop de serie dit bracht, was het grappig maar daarbij ook
leerzaam voor iedereen die geen autisme heeft.
Films en series hebben een belangrijke rol in de beeldvorming over autisme. Zo erg als in Rain Man of Young Sheldon
is autisme lang niet altijd. Maar ze bepalen wel mede hoe
men over autisme denkt. Wat deze twee gemeen hebben is
dat ze beide ook de kracht en genialiteit van de hoofdpersonen benadrukken. Maar helaas is dat dan weer wat rooskleurig. Want de waarheid is dat de meeste autisten, waaronder
ik, niet beschikken over die buitengewone geniale kwaliteiten. Nee, was het maar zo! ❤
Joost Wanders
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GOED GEREEDSCHAP MAAKT DE MEESTER
VERFADVIES
VERF RECHTSTREEKS AF FABRIEK
OOK VERHUUR VAN STEIGERS, LADDERS
OOK VOOR PARTICULIEREN

Groenestraat 131-133 | 6531 HD Nijmegen
Tel:024-3552457 | www.denijmeegseverffabriek.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
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Parkeervergunningen goedkoper
door nieuw beleid 
Afgelopen najaar heeft de gemeenteraad de
parkeernota 2020-2030 behandeld én goedgekeurd. Voor een aantal straten in NijmegenMidden is dat goed nieuws: straks wordt ‘betaald parkeren’ goedkoper.

I

n de woonbuurten rondom de grote instellingen in Nijmegen-Midden, zoals de hogeschool, de universiteit en het
Radboudumc, is in de loop van de jaren betaald parkeren
ingevoerd. Dat was nodig vanwege de parkeeroverlast die
werknemers, studenten en bezoekers veroorzaakten. Betaald
parkeren houdt in dat bewoners alleen met een parkeervergunning hun auto op een openbare parkeerplek mogen parkeren.
Wie niet in de straat woont, maar wel op een openbare plek wil
parkeren, betaalt in Nijmegen-Midden een uurtarief van € 1,80
bij een parkeerautomaat. Wie bezoek per auto ontvangt, kan
voor € 0,25 per uur bezoekersuren kopen.
Tariefsverlaging
De tarieven voor een parkeervergunning gaan sterk omlaag.
Voor een eerste auto gaan mensen in Nijmegen-Midden

mensen straks € 2,50 per maand betalen, in plaats van € 13. Kan
dat uit? Ja, want op de plekken in Nijmegen waar nieuwbouw
gepland is, wordt standaard betaald parkeren ingevoerd. Omdat
straks meer mensen voor parkeren gaan betalen, kunnen de
tarieven omlaag. Ook worden de tarieven bij de parkeerautomaten verhoogd.
Mantelzorgers en frequente bezoekers van bewoners in
straten waar betaald parkeren geldt, gaan er ook op vooruit.
Mantelzorgers krijgen een gratis parkeervergunning én het jaarlijkse aantal bezoekersuren wordt verhoogd naar 1000. ❤
Tekst: Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu)

Let op!

Het nieuwe parkeerbeleid en de verlaagde tarieven
gelden alleen voor het parkeren in de openbare ruimte.
Ze gelden dus niet voor het parkeren op de terreinen
van de grote instellingen.

Verkeersdrukte Groenestraat niet veroorzaakt door AH of Action

Ja, het is druk op de Groenestraat, concludeert
ook het college van B en W, maar dat komt
niet door de nieuwe filialen van AH en Action.
Bewoners van de Groenestraat vroegen afgelopen zomer om een onderzoek, want er
waren zorgen over de verkeersaantrekkende
werking van de nieuwe Action.

E

en jaar eerder opende AH de deuren van het nieuwe
filiaal aan de Groenestraat. Ook toen waren er zorgen
over de extra verkeersdrukte die daar het gevolg van zou

kunnen zijn. Onderzoek wees uit dat de verkeersafwikkeling
bij de nieuwe AH prima verliep en niet voor verkeersopstoppingen zorgde. Hetzelfde onderzoek is een jaar later herhaald
bij de pas geopende Action en opnieuw was de conclusie dat
de bezoekers van de nieuwe Action niet voor verkeersopstoppingen zorgden.
Was dat niet meten met verschillende maten? De AH opende
vóór de coronacrisis en de Action ín de coronacrisis. Nee, was
het antwoord, want de metingen zijn in september 2020 verricht – tussen twee coronagolven in – en toen was het verkeer
weer aangetrokken tot circa 95 procent van het oude niveau.
Doorgaand verkeer
Maar wat veroorzaakt dan wél de drukte op de Groenestraat?
De resultaten van beide onderzoeken wezen uit dat vooral het
doorgaand verkeer zorgt voor drukte. Bij de meting in september 2020 was er minder verkeersdrukte, omdat de Waalbrug
inmiddels helemaal gerenoveerd is en er dus minder aanleiding
is een alternatieve route door de Groenestraat te nemen. ❤
Tekst: Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Ruben Schipper
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DESEM
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NEDERLANDS
GRAAN
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MOLENSTEEN
GEMALEN

NU OP THIJMSTRAAT 119
DE ENIGE ECHTE
NIJMEEGSE
KAAISJOUWERSKOEK
Kom langs in onze bakkerijwinkel of op www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 | 6531 CP Nijmegen | 024 737 04 83

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

Straatnamen verklaard
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Zending en missie in straatnamen
Heijendaal
Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), www.wikipedia.org

Albert Schweitzerlaan
Albert Schweitzer (1875-1965) was een Duitse arts, theoloog
en filosoof. Ook als musicus was hij zeer begaafd. Een groot
deel van zijn leven heeft hij doorgebracht in Afrika als medisch
zendeling. Hij is vooral
bekend geworden door
zijn filosofie over cultuur
en ethiek. In 1952 ontving
hij de Nobelprijs voor de
Vrede. Een aantal bekende citaten van hem zijn:
‘Het probleem van onze
cultuur is dat deze veel
meer materieel is geëvolueerd dan spiritueel. Het
evenwicht is verstoord’ en
‘Succes is niet de sleutel
tot geluk. Geluk is de sleutel tot succes’.

Portret van Albert Schweitzer in
1952 (Foto: Wikipedia).

Pagodepad
Het Pagodepad is het
snelfietspad dat langs de
spoorlijn loopt vanaf de
spoorbrug op de St. Annastraat naar de Groenewoudseweg richting het Bisschop
Hamerhuis. Een pagode
heeft de vorm van een
toren die uit verschillende,
steeds kleiner wordende
verdiepingen bestaat. Je
ziet ze veel op gebouwen en tempels in onder
Pagode op het Bisschop Hamerhuis
andere China, Thailand en
(Foto: Wikipedia).
Japan. De Missionarissen
van Scheut vonden in Nijmegen onderdak in het markante door
de Nijmeegse architect Charles Estourgie ontworpen Bisschop
Hamerhuis met de pagode op het dak. De missiecongregatie
was vooral actief in China. Bisschop Hamer was een van de
bekendste missionarissen. ❤
Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

Vogelvoeractie levert € 200 op voor Natuurtuin
Ieder jaar zo rond de kerst maken Pleun (8),
Floor (6) en Julia (9) uit de Leeuwstraat iets om te
verkopen voor het goede doel. Dit jaar maakten
ze pindaslingers – waarvoor mama de pinda’s
eerst moest voorboren met een boormachine –
en vetbollen in taartvorm.

M

et kleurstoffen erin werden het prachtige kersttaartjes
in verschillende maten. Ze hebben de zelfgemaakte
spullen huis aan huis verkocht in de Leeuwstraat en ook
aan familie en vrienden. Mensen mochten zelf beslissen hoeveel
ze ervoor wilden betalen. De opbrengst van de actie gaat ieder
jaar naar een ander goed doel. Dit jaar – met het wintervoer voor
de vogels – leek de Natuurtuin aan de rand van het Goffertpark de
perfecte keuze.
Zelfgemaakte cheque
Op 20 januari overhandigden ze een grote zelfgemaakte cheque
van € 200 aan de voorzitter van de Natuurtuin Stijn Verbruggen.

Terwijl de drie
dames samen met
broertje David
limonade dronken
en koekjes aten,
legde educatief
medewerker Niels
Kersten uit wat de
natuurtuin met het
geld gaat doen.
Er komen nieuwe
plastic kaarten om
de beestjes in de
vijver beter te kunnen herkennen en
misschien nog wel een nieuwe microscoop waarmee je ook de hele
kleine beestjes kunt bekijken. Het idee van vlindernetjes gaat niet
door, omdat die de vlindervleugels beschadigen. ❤
Tekst: Eef van Hout (eef@hartvannijmegen.nu)
Foto: Lieke Horneé
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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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#Wattedoen
Er is gelukkig nog steeds wat te doen in de wijk,
ook tijdens de coronacrisis. Maar wát allemaal?
En wie tref je daar? Verslaggever Dirk-Jan zoekt
het uit.
GGD-jeugdzorg in ‘t Hert
In wijkcentrum 't Hert geeft Mariska van Moll uitleg over het werk
van de GGD, die op de eerste verdieping zit. “In 't Hert zit alleen
de jeugdgezondheidszorg, met een consultatiebureau en met
jeugdzorg tot 19 jaar”.
In de Thijmstraat zit een consultatiebureau waar ouders regelmatig en op afspraak met hun baby of peuter tot vier jaar komen.
Lengte, gewicht en ontwikkeling worden gecontroleerd. Ook
worden de vaccinaties gegeven die een klein kind beschermen
tegen infectieziekten: na het bezoek voor de DKTP-prik zit de taak
van het consultatiebureau erop. Het team van het consultatiebureau telt drie verpleegkundigen, twee assistenten en twee artsen.
Gaat het kind naar school dan blijft de GGD groei en ontwikkeling volgen. “Voor de schoolkinderen zijn onze jeugdarts
beschikbaar (dezelfde als bij het consultatiebureau) en de twee
jeugdverpleegkundigen. Die noemden we vroeger schoolarts
en schoolverpleegkundigen. Zij zijn er voor het gezondheidson-

derzoek op school en
voor de specifiekere
zaken als bijvoorbeeld
oogproblemen”, aldus
Mariska.
Met negen jaar krijgen de kinderen twee
vaccinaties. Of later,
wanneer niet alle vaccinaties compleet zijn:
de ‘inhaalvaccinaties’.
“Corona-inentingen
doen wij niet, we
zitten dus ook niet in
de coronateams die
Dreumes Donna prima op gewicht.
testen afnemen en
vaccinaties toedienen. We werken altijd in volle bezetting en houden ons vanzelfsprekend aan de coronamaatregelen: 1,5 meter
afstand, mondkapjes, maar één ouder mag mee. We doen alles op
afspraak en veel gaat telefonisch en met beeldbellen.” ❤
Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

Grote schoonmaak in Openluchtbad de Goffert

In deze bijzondere en onzekere tijden is het
belangrijk om toch oog te blijven houden voor
de tijd dat een normaal leven weer mogelijk is,
óók in het Openluchtbad de Goffert.

I

edereen hoopt dat normaal zwemmen in het mooie
Openluchtbad de Goffert straks weer mogelijk is. En als dat
(nog) niet normaal kan, dan toch in elk geval aangepast en

in beperkte mate. Op dit moment wordt er alles aan gedaan
om het bad toekomstbestendig te maken. De gemeenteraad
heeft immers enkele jaren geleden besloten dat het openluchtbad in de groene long van Nijmegen ‘eeuwig open’ blijft.
In het kader van het Keurmerk Veilig en Schoon wordt
momenteel het grote vijftigmeterbassin geheel opnieuw
betegeld. Ook de verouderde kleedcabines zijn weggehaald
om plaats te maken voor nieuwe kleedhokjes. Verder worden
er zaken aangepakt die niet direct zichtbaar zijn voor het publiek, maar die wel noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van
milieuvriendelijkheid, duurzaamheid, veiligheid en hygiëne.
Al deze werkzaamheden zullen, als het weer meezit, begin
april worden afgerond, zodat na de schoonmaak van de bassins, de zwembaden gevuld kunnen worden. Hopelijk kunnen
dan op 28 april de eerste zwemmers in het water springen. ❤
Tekst: Heino Jacobs
Foto: Openluchtbad de Goffert
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500 gram kibbeling
met saus voor € 9,Heerlijke huisgemaakte ovenschotels
vanaf € 6,75 per stuk.

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM

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

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

Behandelingen (in lockdown):

Groenestraat 199
6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492

• Natuurvoedingsmiddelen

Acne

•Uitgebreid assortiment

Couperose

•Ook glutenvrij

Elektrisch ontharen

•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

 Vossenlaan 88 
6531SP NIJMEGEN 

Fibromen
Laserontharen

 06 10525808

Litteken

 info@cadeclin.nl

Oedeem

 www.cadeclin.nl

Pigment

Uw huid, onze zorg! Vergoeding mogelijk via de zorgverzekaar.
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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 (27 en 28 maart), moeten uiterlijk 5 maart 2021 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestraat, Vossenlaan/
Oude Molenweg, Hatertseweg, Slotemaker de Bruïneweg,
Bankastraat. 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
JE NALATENSCHAP GOED VOORBEREIDEN? Een erfenis
adequaat en in harmonie afwikkelen? Annet van de Laak kan
daarbij ondersteunen en vragen beantwoorden tijdens haar
gratis spreekuur op de laatste woensdag van de maand, 15.0017.00 uur. Kantoor CJ Financiële Service, Daalseweg 331.
Of maak een afspraak, 06 227 951 22.
HEERLIJK UITWAAIEN AAN ZEE! Dichtbij de uitgestrekte stranden in Zeeuws-Vlaanderen vindt u onze compleet ingerichte
vrijstaande vakantiewoning met grote kindvriendelijke tuin en
diverse terrassen. Ligging: niet op een vakantiepark, weg van de
massa, aan de rand van een klein dorpje. Schitterende fiets- en
wandelroutes. Kijk op www.huisjeinschoondijke.nl,
024 663 29 32/06 428 995 22, aalvanthiel@gmail.com
GRATIS STUDIEKEUZEWEBINAR voor ouders. Heeft uw kind
last van studiekeuzestress? Ontdek in dit webinar de vier
pijlers die van belang zijn bij het maken van de juiste studiekeuze en hoe u uw kind hierin kunt begeleiden. Schrijf u in via
www.keuzemoment.nl. Annelies van Rijckevorsel, studie
keuze-expert voor het hoger onderwijs.
VOOR BIJLES EN EXAMENTRAINING scheikunde, wiskunde
en natuurkunde ga je naar Bijles Exacte Vakken Arnhem 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

Ruit herstellen? Seuren bellen!
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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.

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 Malvert
Malvert 5133
6538 DG Nijmegen
T 024 - 3443738

Zuider Apotheek Brakkenstein
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 (27 en 28 maart), moeten uiterlijk 5 maart 2021 binnen zijn.

NIJMEEGSE FUNRUNNERS is een vereniging voor hardlopers
en wandelaars. Hardlooptrainingen worden gegeven door
ervaren en enthousiaste trainers. Naast de hardloopgroepen
is er ook een groep sportieve wandelaars. Op woensdag- en
op zaterdagochtend zijn de wandeltrainingen. Kosten € 75,00.
Aanmelden/info: info@nijmeegsefunrunners.nl of
www.nijmeegsefunrunners.nl
VOOR KIDS: MAAK KENNIS MET TENNIS-training.
Meld je aan voor een superleuke, gratis training met allerlei tennispelletjes! Uiterste aanmelddatum: 21 februari, via
jcnijmegenquick@gmail.com. Na deelname ontvang je een
tennisdiploma. Vermeld bij aanmelding naam en leeftijd. Coronaregels en de laatste info volgen na aanmelding via de mail.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor het Marikenhuis, inloophuis
voor mensen geraakt door kanker – Slotemaker de Bruïneweg
163. De vrijwilligers zullen diverse werkzaamheden doen zoals
kleine reparaties/klussen, IT-zaken, (mee)organiseren van
publieksacties, fondsenwerving en administratieve ondersteuning. Enkele uren per maand. Meer info bij secretaris/penningmeester Han Knol, 06 135 652 80.

MOESTUIN GEZOCHT door echtpaar uit Vossenlaan, liefst in
Hazenkamp. Heeft u nog een stukje grond over, wij benutten
het graag. Contact: hannekevanwijck@hotmail.com of
024 356 57 59.
NIGHT OF THE PSALMS 2021 op 27 maart. Op dit open
podium laten mensen die inspiratie putten uit de psalmen iets
van hun eigen werk horen of zien. Thema 2021: Liefde.
Aanvang 20.00 uur, entrée € 3,50. Gratis parkeren. Locatie:
De Boskapel, Graafseweg 276, Nijmegen. Uiteraard coronaproof, aanmelden voor tickets: Jurgen Toonen, 024 379 03 64,
jurgen.toonen@12move.nl
GARAGEBOX TE KOOP GEVRAAGD in de Hazenkamp,
omgeving Hazenkampseweg/ Vossenlaan /Brakkenstein.
Graag mailen naar g.a.vermeulen@glazenkamp.net
BEELDHOUWVERENIGING PIETRA heeft ruimte voor nieuwe
leden. Atelier 7 x 24 uur, corona-veilig, Gorterplaats 3,
Nijmegen (Splendor-complex). Informatie: s.holla@fo.nl
of www.beeldhouwen-pietra.nl

Doneer statiegeld bij Coop Wieleman en
steun Hart van Nijmegen
Supermarktketen Coop organiseert al jarenlang
statiegeldacties. Klanten kunnen een kwartaal lang
hun statiegeld doneren aan een goed doel. Coop
verdubbelt het bedrag aan het einde van dat kwartaal. De eerste drie maanden van 2021 is Hart van
Nijmegen de gelukkige bij Coop Wieleman aan de
Steenbokstraat. Dat extra financiële steuntje in de
rug komt goed van pas, want in deze coronatijd zijn
de inkomsten voor het wijkblad onzekerder dan
voorheen. Met de statiegelddonaties van Coopklanten en de bijdrage van Coop zelf kan Hart van
Nijmegen ook in 2021 zes mooie nummers uitbrengen. Dus mensen, allemaal naar Coop Wieleman om
lege flessen in te leveren! Dat kan nog tot en met
31 maart. ❤
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Wij helpen je kind te groeien
wanneer je het zelf niet kan betalen
Stichting Leergeld Nijmegen Postbus 1111, 6501 BC Nijmegen
www.leergeldnijmegen.nl E-mail: info@leergeldnijmegen.nl
Telefoon 024 323 76 44 Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10-12 uur
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Meer ruimte in jouw papiercontainer?

Plet je pakketje!

Ook veel papier of karton van
pakketjes in deze tijd?
Plet je pakketje zodat oud papier en karton
makkelijk in jouw papiercontainer past.
Wat mag nog meer bij oud papier?
• Eierdozen.
• Kartonnen en papieren verpakkingen.
• Kranten en tijdschriften.
• Folders (zonder plastic folie).

Waarom scheiden we oud papier?
• Het bespaart hout en energie.
1000 kilo oud papier bespaart drie bomen.
• Papier kan zeven keer worden hergebruikt.
Oud papier wordt zo nieuw papier.
• Het scheelt in jouw portemonnee.

Altijd weten wanneer wij jouw afval ophalen?
Check www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar app.
Stel in de app een melding in en weet wanneer wij
jouw afval ophalen. Superhandig!

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

