
HART   NIJMEGENHE RT V
A

N

          Magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden
          verschijnt 6x per jaar – 6e jaargang nr. 2 - www.hartvannijmegen.nu

  

MET 1100 SUPPORTERS 
NAAR NEC IN CORONATIJD  
pagina 6 - 7

En verder: Ouders met schoolgaande kinderen: een coronajaar om niet snel te vergeten p.4-5 ❤ Tien jaar Voorzieningen-
hart 't Hert p.8-11❤ Leuk leren op Kristallis Aventurijn p.12-13 ❤ Jubilerende Streekbakker Jorrit in de Thijmstraat p.14-15 ❤ 
Wilde dieren in de wijk! p.16-17 ❤ Winkelsteeg op weg naar bruisend woon-werkgebied p.20-21 ❤ Spoorkuil met de hand 
afgegraven p.22-23 ❤ ROC Nijmegen opent tijdelijk praktijkleercentrum aan Vossenlaan 44 p.37



2

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden

In 2021 verschijnt Hart van Nijmegen op:

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 49 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  exclusief 
21% btw. Bij afsluiten van een jaarcontract  ontvangt u 10% 
korting over het hele bedrag, excl. BTW. Lees de voorwaar-
den op www.hartvannijmegen.nu/adverteren
 
3. Advertorials. Bij advertorials zijn eindredactie en vorm-
geving 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 prij-
zen 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. 

 nummer            deadline                   verspreiding 

       1 22 januari  13 februari

       2 5 maart  27 maart

       3 23 april  15 mei

       4 11 juni  3 juli

       5 10 september 2 oktober

       6 19 november 11 december

Hart van Nijmegen in 2021
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Beste lezer,
Vandaag is het 21 maart en begint de me-
teorologische lente. De wereld ziet er heel 
anders uit dan zes weken geleden toen de 
sneeuw langs mijn ramen vloog. Nu staat 
mijn camelia in bloei. Maar in andere op-
zichten is de wereld nog hetzelfde: de coro-
napandemie is nog lang niet onder controle 
en er is een toenemend aantal besmettingen. Wel zijn de basisscholen 
weer open en dat is voor vele ouders en kinderen een opluchting. Hart 
van Nijmegen vroeg ouders naar hun ervaringen met thuisonderwijs. 
     Een lichtpuntje in Nederland zijn de activiteiten van de organisatie 
Fieldlab Evenementen. Zij organiseert grootschalige evenementen 
en onderzoekt voor- en achteraf hoe het aantal coronabesmettingen 
verloopt en kan worden beperkt of voorkomen. Eén van de evenemen-
ten was de voetbalwedstrijd NEC-De Graafschap in het Goffertstadion. 
Fotograaf Vincent Moll was erbij en doet voor Hart van Nijmegen verslag.
     Verder staat dit nummer weer vol interessante onderwerpen. Zo 
bestaat Voorzieningenhart ’t Hert aan de Thijmstraat tien jaar en maken 
bewoners uit het Willemskwartier de balans op. Piet Hieltjes start met de 
eerste aflevering van een miniserie over speciaal onderwijs in ons ver-
spreidingsgebied. Ook erg leuk is het artikel ‘Wilde dieren in de wijk’ van 
Eef van Hout. En niet zomaar wilde dieren, maar roofdieren. Al lang leven 
ze in onze groene wijken en soms kruist hun pad dat van  oplettende 
buurtbewoners.
     Ook ruimtelijke ordening komt weer aan bod. Roeland Loosen 
doet verslag van de laatste ontwikkelingen rond het bedrijventerrein 
 Winkelsteeg: er worden circa 1500 woningen gebouwd om de druk op de 
woningmarkt te verlichten. En er is – hoe kan het ook anders –  informatie 
over Vossenlaan 44. In het leegstaande schoolgebouw  vestigt ROC 
Nijmegen tijdelijk een praktijkleercentrum waar studenten en welzijns-
organisatie Sterker Sociaal Werk senioren gaan ontvangen. 
Ik kan hier lang niet alles opnoemen, want daarvoor is de ruimte te 
 beperkt. Er zit voor u maar één ding op: zelf alles lezen!

Hartelijke groet, Ypie Veenstra

Pieter Matthijssen 
www.123-tekst.nl

Susan Bink
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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).  
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uit het budget  wijk activiteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen. 
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Foto voorkant: Tijdens het Fieldlabexperiment was het Goffertstadion verdeeld in 6 bubbels van elk  
250 supporters. Foto: Marcel Krijgsman
Volgende nummer: kopij vóór 23 april 2021, verspreiding 15 mei 2021.
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Ouders met schoolgaande kinderen:  een coronajaar om niet snel te vergeten
Scholen dicht, dan weer (een tijdje) open: het was door corona een lastig jaar voor scholieren én hun ouders.    Twee gezinnen blikken terug

oor Nienke, haar man en twee 
kinderen was het – hoe kan 
het ook anders – een bewogen 

jaar. “Het was een jaar van puzzelen en 
improviseren”, zegt Nienke. “En ik merk bij 
mezelf dat het nu wel een beetje op raakt. 
Gelukkig lijkt het einde nu in zicht en mag 
David nu alweer naar school. We zijn heel 
blij dat in elk geval de basisscholen weer 
open zijn.”
     Dochter Merel maakte de eerste lock-
down mee toen ze nog op de bassischool 
zat. Dat maakte het eind van groep 8 voor 
haar al ‘heel bijzonder’: “Dat had gevolgen 
voor de Cito-toets, het kamp en natuurlijk 
de musical”, zegt Nienke. “Gelukkig had ze 
een mooie start op het Dominicus. In sep-
tember gingen ze gelijk op kamp zodat 
ze haar nieuwe klasgenootjes in elk geval 
heeft leren kennen.”

Nieuwe baan
Vooral tijdens die eerste lockdown was 
het passen en meten binnen het gezin. 
Want ook het werk ging voor beide ou-
ders, zij het voor een groot gedeelte thuis, 
gewoon door. “Je zit voortdurend per dag 
te plannen: als ik die dag korter werk en 
een andere weer wat langer dan kunnen 
we er net een mouw aan passen. Op 1 
januari ben ik aan een nieuwe baan be-
gonnen als medewerker studievoortgang 
bij de HAN en dat was ook best lastig: ben 
tot nu toe nog maar twee dagen op m’n 
werk geweest.”
     Het ene kind is het andere niet. Waar 
Merel ‘zich wel redt’, heeft zoon David wat 
meer problemen gekend tijdens het coro-
najaar. “Hij heeft wat meer behoefte aan 
structuur en discipline is niet zijn sterkste 
punt. Dan logde ik hem hier beneden bij-
voorbeeld in op de computer om daarna 

naar boven te gaan om te werken. Hoorde 
ik halverwege de trap al dat hij weer was 
uitgelogd.. Dan denk je: jongen, dat kan 
niet! Heel goed voor hem dat hij nu weer 
naar school kan.”

Leefbare oplossing
Schema’s en lijsten van dingen die gedaan 
moeten worden: zo probeerde het gezin 
vooral tijdens de eerste lockdownperiode 
de boel overzichtelijk te houden. Nienke: 
“Maar hoe langer het duurt, hoe meer je 
gaat zoeken naar een leefbare oplossing 
voor iedereen met zo min mogelijk strijd. 
Nu, tijdens de tweede periode, merk je 
dat de kinderen er meer aan gewend 
zijn. We doen wat we kunnen en geven 
elkaar de ruimte. Want zelf thuis werken, 
de kinderen bij de lessen helpen én het 
huishouden draaiende houden: het past 
gewoon allemaal niet in één dag!”  

Nienke ten Berge en Edgar Pernot wonen met hun twee kinderen David (9) en 
Merel (12) aan het Alphons Sieberspad. David zit in groep 5 van de NSV 2 en 
Merel is net begonnen op het Dominicus College.

V
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Nienke ten Berge: 
‘Het past gewoon 

allemaal niet 
in één dag!’

Nienke ten Berge en haar dochter Merel.



Ouders met schoolgaande kinderen:  een coronajaar om niet snel te vergeten
Scholen dicht, dan weer (een tijdje) open: het was door corona een lastig jaar voor scholieren én hun ouders.    Twee gezinnen blikken terug

ieke Mulder is journalist bij het 
Brabants Dagblad, maar ze is 
al een jaar niet op de redactie 

geweest. “Vooral die eerste weken van 
de eerste lockdown waren heel hec-
tisch. Oss, Uden en Veghel liggen in 
mijn gebied en dat was in die beginpe-
riode zo’n beetje het epicentrum van de 
coronacrisis. Dat was heel zwaar. In alle 
opzichten.”
     Na die overrompelende start werd 
het al snel wat rustiger en overzichtelij-
ker. “Het combineren van thuiswerken, 
de kinderen begeleiden en het huishou-
den viel bij ons eigenlijk wel mee”, zegt 
Lieke. “Onze jongens zijn 11 en 13 en 
kunnen zich goed zelfstandig redden. 
Met kleinere kinderen – hoor ik wel van 
collega’s – is het een stuk moeilijker. Het 
enige lastige vond ik dat computerge-
doe: dan moest de één weer op de lap-
top, dan de ander weer op de iPad. En 
regelmatig computerproblemen, terwijl 
jij net met wat anders bezig was.” 

Sabbatical
Wat ook hielp was het feit dat Lieke voor 
de maanden mei, juni en juli al een sab-
batical had gepland. “Die sabbatical liep 
totaal anders dan ik had verwacht, maar 
kwam dus eigenlijk perfect uit. Ik had alle 
tijd voor de kinderen. En in het najaar 
raakte Jan Hindrik zijn baan kwijt – hij 
is gelukkig weer aan de slag, hoor – dus 
hij had toen ook z’n handen vrij om de 
kinderen te begeleiden.”
     Voor Mats, die toen nog in groep 8 zat, 
betekende de eerste lockdown wel even 
slikken. Lieke: “Hij heeft echt een heel raar 
eindjaar gehad. Je had hem echt een an-
der afscheid van de basisschool gegund. 
Heel veel thuis gezeten en ook door de 
musical ging aanvankelijk een streep. Die 
is gelukkig uiteindelijk wel doorgegaan in 
de schouwburg.”

‘Cruciaal beroep’
Jongste zoon Ties miste vooral de gezel-
ligheid op school. “Hij heeft nog een 

mailtje gestuurd naar de juf, omdat zijn 
ouders een ‘cruciaal beroep’ zouden 
hebben, zodat hij toch naar school kon 
gaan. Maar dat feest ging niet door”, lacht 
Lieke. “En ach, het viel ook eigenlijk wel 
mee. Wat zeker heeft geholpen is dat de 
jongens wel altijd afspraakjes met vriend-
jes zijn blijven maken, want dat mocht 
natuurlijk wel.”
     Ook het thuis leren leverde weinig 
problemen op. “Niet ideaal natuurlijk, 
maar het ging goed. Mats stond vaak om 
zeven uur op, kroop achter z’n computer 
en dan had hij voor het ontbijt al twee 
uur gewerkt. Wat wel heel leuk is van het 
thuis lessen volgen is dat je als ouders 
stiekem mee kunt luisteren. Je staat er 
versteld van hoe creatief die leraren 
ermee omgaan!”  ❤

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

Lieke Mulder en haar man Jan Hindrik wonen met hun twee zoons Mats (13) 
en Ties (11) aan de Annie Romein Verschoorlaan. Mats zit in de brugklas van 
de SSgN en Ties zit in groep 7 van basisschool Brakkenstein. 

L
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Lieke Mulder: 
‘Je had hem een 

ander afscheid van 
de basisschool 

gegund’

Lieke Mulder en haar zoons Ties (staand) en Mats.
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k ben wel in voor een experiment en 
bovendien mis ik de sfeer in het sta-
dion enorm. Het lijkt me dan ook erg 

leuk om naar de Gelderse derby NEC-De 
Graafschap te gaan. Ik geef me op en 
download de benodigde app. Tijdens de 
kwartfinale van de KNVB-beker ontvang 

ik een bericht dat ik een afspraak moet 
plannen voor de verplichte PCR-test.

Vrijdag 19 februari
Twee dagen voor de wedstrijd fiets ik 
naar het stadion. Op de eerste verdie-
ping lijk ik in de Efteling beland. Met 

paaltjes is een zigzag-looproute aange-
bracht. Gelukkig mag ik afsnijden want 
het is niet druk. Ik word doorverwezen 
naar het hokje waar ik mij mag laten 
testen. Binnen twee minuten sta ik weer 
buiten. Nu is het afwachten…

Veel kan er niet door corona, maar wat zijn de mogelijkheden voor 

heropening van de maatschappij? Afgelopen maand heeft Fieldlab 

Evenementen diverse evenementen georganiseerd in het land om dit 

te onderzoeken. Zo’n testevenement vond ook plaats bij NEC, 

tijdens de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Hart van Nijmegen-

redacteur Vincent Moll was erbij en doet verslag.

Met 1100 supporters naar  NEC in coronatijd
Publieksexperiment in het Goffertstadion: testen, paaltjes, looproutes en... kippenvel

I
Tijdens het experiment was het stadion verdeeld in 6 bubbels van elk 250 supporters.
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Zaterdag 20 februari
Aan het eind van de middag zit ik in 
het zonnetje met een drankje als ik een 
mail krijg met de testuitslag. Negatief. 
Dat is dus positief, want ik mag naar de 
wedstrijd. Achteraf blijken tien mensen 
positief getest op corona. Zij mogen niet 
naar binnen. Uiteindelijk zijn er 1153 
supporters in het stadion. 

Zondag 21 februari
Ik voel de spanning zodra ik wakker 
word. Na het ontbijt loop ik naar het 
stadion. Ik moet namelijk al om 11.00 
uur naar binnen. Bij de eerste stop moet 
ik mijn negatieve test laten zien, bij de 
tweede stop wordt mijn temperatuur 
gemeten, bij de derde stop wordt mijn 
ticket gescand en bij de vierde stop krijg 
ik een tag die wordt gekoppeld aan mijn 
ticket. Met deze tag kunnen de onder-
zoekers mij volgen. Tot op 10 centimeter 
nauwkeurig kunnen ze zien met wie ik 
in contact ben geweest. Ook houden 
camera’s ons allemaal in de gaten.
     Maar dan: ik ben binnen! Ruim vijf 
maanden na de laatste wedstrijd sta ik 
weer in het Goffertstadion. Ik kies een 
plekje recht achter het doel. Daarna ga 
ik met mondkapje op een kop koffie 
halen. Op de tribune mag ik zonder 
mondkapje zitten. Het voelt onwennig 
om met zoveel mensen dicht op elkaar 
te zitten. Overal om mij heen zitten 
mensen naast elkaar te kletsen. Met een 
paar biertjes op vergeten mensen nogal 
eens hun mondkapje op te doen als ze 
aan de wandel gaan. Ook ik betrap me-
zelf erop dat ik mijn mondkapje nog niet 
op heb als ik van de tribune loop.

Kippenvel
De sfeer zit er direct goed in. Als de 
spelers het veld op komen voor de 
warming-up zingt en juicht het hele 
stadion. Een kwartier voor aanvang gaan 
de spelers naar binnen en dan zwelt 
de muziek aan. Mijn hart begint sneller 
te kloppen. Het gaat bijna beginnen. 

Kippenvel op mijn armen, terwijl de zon 
brandt op mijn gezicht. Het gaat begin-

nen. Er wordt gezongen, aangemoedigd 
en geschreeuwd. Het is als vanouds! 
Heerlijk!
     Over de wedstrijd en het zwakke spel 
van NEC zal ik maar niet uitweiden. Ik 
had verwacht dat het elftal voor het pu-

bliek een stapje extra had willen zetten. 
Het was intens om weer bij een wed-
strijd te zijn. De hele dag geniet ik na. 
Om de proef te laten slagen hoop ik dat 
iedereen ook de tweede test gaat doen.

Vrijdag 26 februari
Afgelopen week mocht ik geen contact 
hebben met mensen uit een risicogroep. 
Verder kon ik gewoon de straat op en 
naar mijn werk. Ik merk dat de motivatie 
om vandaag weer een test te gaan doen 
een stuk lager is dan een week eerder. 
Toch stap ik weer op de fiets, voor het 
experiment. Het is binnen nu een stuk 
drukker, maar ik sta toch na twee minu-
ten weer buiten. Een dag later blijkt de 
test weer negatief. 
     Voor mij is het experiment geslaagd. 
Het was een bijzondere ervaring. Nu 
maar hopen dat we komend seizoen 
weer wat vaker naar het stadion kunnen. 
Uiteindelijk blijkt 82 procent van de 
supporters ook de tweede test te heb-
ben gedaan en meldt De Gelderlander 
op 5 maart dat er mogelijk één persoon 
besmet is geraakt. ❤

Tekst en foto’s: Vincent Moll

Met 1100 supporters naar  NEC in coronatijd
Publieksexperiment in het Goffertstadion: testen, paaltjes, looproutes en... kippenvel

Testingang Fieldlab.

Ingang bubbel.
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ewoners van de toen nog te 
slopen oude huizen, vooral aan de 
oostkant van de Willemsweg, had-

den het gebouw al feestelijk in gebruik 
genomen op 11 februari 2011. Dat werd 
meteen de drukst bezochte dag ooit: je 
kon er over de hoofden lopen. Dat was 
geen verrassing, want de betrokkenheid 
van bewoners van het Willemskwartier 
bij de ontwikkeling van de plannen voor 
het wijkcentrum was heel groot ge-
weest. Sterker nog: de bewoners hadden 
't Hert zelf bedacht.

Riki Kosman: 'We konden meepraten'
“Vanuit buurtcentrum de Vrijbuiter ben 
ik als vrijwilliger gevraagd mee te denken 
over een nieuw wijkcentrum. Nee, wij had-
den er bij de Vrijbuiter niet om gevraagd 
en ja, we konden meepraten over hoe het 
zou worden. Er is ons in het begin zoveel 
beloofd. Kijk, vroeger was de Vrijbuiter een 
soort woonkamer waar je even naar bin-
nenliep voor een bakkie, een praatje of de 
krant te lezen: klein en gemoedelijk. Dan 
kwam je 's avonds voor de club, kaarten of 
bingo, 's middags om te breien of naaien. 

En de kinderen liepen binnen naar de 
knutselhoek.”

Groot wijkoverleg
Binnen het kader van het Grote Steden 
Beleid (1999-2009) was er voorafgaand 
aan de bouw die in 2009 begon, ge-
durende jaren een onregelmatig maar 
wel groot wijkoverleg van bewoners, 
gemeente, welzijnsorganisatie Tandem, 
basisschool Groot-Nijeveld (nu Het 
Kleurrijk), de wijkagent en de woning-
corporatie. De bijeenkomsten vonden 

Voor veel bewoners van de nieuwbouw in het Willemskwartier is de aanwe-
zigheid van Voorzieningenhart 't Hert op de hoek Willemsweg-Thijmstraat 

vanzelfsprekend. Het gebouw stond er al voordat ze in de wijk kwamen 
wonen, inmiddels tien jaar. De officiële opening was op 20 mei 2011. Hoe 
kwam dit wijkcentrum tot stand en hoe bevalt het? In Hart van Nijmegen 

maken bewoners de balans op.

B
Voorzieningenhart 't Hert aan de Thijmstraat.

Tien jaar Voorzieningenhart ’t Hert: hoe begon het en hoe bevalt het? 
Twaalf bewonersgroepen uit het Willemskwartier vroegen de gemeente om één centraal wijkgebouw.   Dat kregen ze. Bewoners missen het oude, maar zijn blij met het nieuwe.
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plaats in de aula van de toenmalige 
basisschool, op de plek waar nu het 
Dichterspark (met de kinderwaterpomp) 
is. Het was toen de enige grote ruimte 
in de wijk. Het Willemskwartier telde 
een groot aantal vrijwilligers van beide 
speeltuinen, de Hobbywerkplaatsen, het 
Ouder- en Kindcentrum, toen al compu-
terclub De Muus, Sportrijk Willemskwar-
tier en de vele kaart-, biljart-, en crea-
tieve clubjes in de twee kleine wijkcentra 
die de wijk toen rijk was: de Vrijbuiter 
voor het westelijk deel en De Haard voor 
het oostelijk deel van de Willemsweg.

Riet van de Berg: 'Veel afgenomen'
“In de Vrijbuiter kwam ik altijd al zaterdag 
naar de bingo, en op het Spieghelhofje 
en vroeger in de Haard. Ja, ik zat in 't Hert 
op de gym, maar dat stopte omdat er te 
weinig vrouwen kwamen. De kaartclub is 
nu ook gestopt, en de bingo ook. Door co-
rona. Veel gaat weg. Als alles weer begint, 
wil ik graag naar de knutselclub. Ik wil 
weer onder de vrouwen zijn, een praatje 
maken en een kopje koffie drinken.”

Twaalf bewonersgroepen
Er bestonden toen maar liefst twaalf 
bewonersgroepen, in bijna elke straat 
wel eentje. Zelfs de Anna Bijnsstraat, 
acht woningen in totaal, had een eigen 
bewonersgroep. Het was dit grote, soms 

feestelijke wijkoverleg dat in 2005 de 
gemeente opriep tot de bouw van één 
groot wijkgebouw voor de school en alle 
wijkactiviteiten van dat moment op een 
centrale plaats in de wijk. De gemeente 
aarzelde lang en van alle wijkactiviteiten 
sneuvelden de Hobbywerkplaatsen om-
dat de bouw van een compleet nieuwe 
autogarage en alle daarvoor geldende 
milieueisen in de kelder van het nieuwe 
Voorzieningenhart, te veel geld zou 
kosten bovenop de negen tot twaalf 
miljoen die gemeente, provincie, rijk en 
Europese Unie al neertelden.

Riki Kosman: 'Van alles beloofd'
“Heel jammer hoe het nu geworden is. De 
Hobbywerkplaatsen die niet zijn mee-
gegaan, de koffietafels die niet mogen, 
de vele regeltjes om de keuken te mogen 
gebruiken, geen koffie-ochtend voor de 
oudjes. Voor zoveel dingetjes moet je 
weer extra geld neertellen: een micro-
foon gebruiken kost geld, een kastplank 
huren kost twintig euro, iets ophangen 
(carnaval-, kerst- en sinterklaasversiering) 
is vaak niet mogelijk. Soms begrijpelijk, 
maar de mensen missen de gezelligheid.”

Buurthuis in 't Hert, voor koffie, thee, fris of een pilsje.

Riet van de Berg.

Tien jaar Voorzieningenhart ’t Hert: hoe begon het en hoe bevalt het? 
Twaalf bewonersgroepen uit het Willemskwartier vroegen de gemeente om één centraal wijkgebouw.   Dat kregen ze. Bewoners missen het oude, maar zijn blij met het nieuwe.
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Minister op bezoek
Er moest nog wel een minister aan te 
pas komen. Toenmalig minister van 
VROM, Sybilla Dekker kwam op bezoek 
in het Willemskwartier dat toen één van 
56 achterstandswijken was die door het 
rijk als zodanig waren erkend. Zij wees 
toenmalig wethouder Depla er in het 
openbaar op dat de betrokkenheid van 
de bewoners bij de plannen geho-
noreerd moest worden. De minister 
was heel verrast toen zij hoorde dat 
bewoners van een wijk bereid waren 
om woningen te laten slopen voor de 
bouw van een algemene voorziening. 
Dat kwam niet vaak voor.
     Bewoners Riet en haar man Aad kun-
nen midden in het muzieklokaal van 
't Hert naar waarheid zeggen dat dat 
lokaal hun huiskamer was. Dat wil zeg-
gen: een stukje ervan. Hun huiskamer 
was niet zo ruim. 

Riet van de Berg: 'Tranen in de ogen'
“Heel verdrietig dat ik moest verhuizen, 
omdat ‘t Hert op die plek gebouwd werd. 
We woonden hier 32 jaar, mijn man 
en onze zoon. Het muzieklokaal op de 
hoek van 't Hert is de plek van onze oude 
woonkamer. Ik had mijn tuin (achter, 
opzij en voor) als uitlaatklep. Ik kon naar 
mijn schuurtje om er wat te doen of de 

stoep voor vegen 
en met iedereen 
in de straat die 
langskwam een 
babbeltje maken. 
Ik had een heel 
ander en fijn 
leven, contact 
met veel mensen. 
Dat is allemaal 
weggevallen. Ik 
ben met tranen 
in mijn ogen 
verhuisd. Maar 
ik ben blij dat ik 
nu gelijkvloers 
woon, want ik 

heb artrose, last van mijn benen en erge 
suiker. Blij dat ik mijn bed uit kan en geen 
trap op of af hoef.”

Binnen de begroting
De betrokkenheid van bewoners bij de 
plannen voor het Voorzieningenhart was 
jarenlang heel groot. Het werd dat grote 
wijkgebouw op die centrale plaats in 
de wijk, herkenbaar aan de leisteen, de 

speelplaats op het dak, de kleine ramen 
kenmerkend voor de wijk en de drie 
oude uitvergrote foto's aan de kant van 
de Willemsweg. De bouw en inrichting 
duurden twee jaar, maar bleven binnen 
de begroting en binnen het tijdschema, 
bijna een unicum voor grote gemeente-
lijke miljoenenprojecten.

Ayla Geurtzen: 'Fijn om te werken'
“Ik ben juf van de kleutergroep en dit is 
mijn vierde schooljaar bij BS Het Kleur-
rijk. Toen ik hier de eerste keer kwam, 
moest ik wel even zoeken waar de school 
zat: boven! Het gebouw ziet er netjes 
uit met mooie units en een speelplaats 
op het dak, fijn voor de kleuters. Ik zou 
wel een grotere speelplaats willen voor 
de kinderen van de bovenbouw. De vele 

Te slopen woning voor de bouw van 't Hert.

De vele trappen.

Tien jaar Voorzieningenhart ’t Hert: hoe begon het en hoe bevalt het? 
Twaalf bewonersgroepen uit het Willemskwartier vroegen de gemeente om één centraal wijkgebouw.   Dat kregen ze. Bewoners missen het oude, maar zijn blij met het nieuwe.

Tien jaar 
Voorzieningenhart 

't Hert. 
Hoe bevalt 

het?
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trappen in 't Hert zijn geen probleem, je 
moet zoiets wel inplannen qua tijd. Het 
gaat prima, de kleuters zijn geoefend en 
ze worden er zelfstandig van. De klimaat-
beheersing is niet optimaal en daarover 
heeft de school overleg met de gemeente. 
Misschien komen er ramen die open en 
dicht kunnen. De school is inmiddels weer 
een aantal weken begonnen, je merkt 
meteen dat de kinderen elkaar gemist 
hebben. Fijn om weer te werken voor een 
volle klas!”

Auke Winkes-Rijnbeek: 'Veel gebruik 
van gemaakt'
“Ik vind het een heel mooi gebouw, leuk 
hoe die speeltuin op het dak is gemaakt. 
De eerste keer kwam ik in 't Hert op 
bezoek bij het consultatiebureau met ons 
kleine kind, ondertussen hebben we er in 
die tien jaar heel veel gedaan: de kinderen 
zaten op de BSO en de school, de jongste 
bij de peutergym en de oudste schaakt 
op de vrijdagmiddag. Zelf zit ik al jaren 
op de maandagavond-naaiclub. Er is een 
wachtlijst en mensen uit het Willems-
kwartier hebben voorrang. We hebben 
ook eens een kinderfeestje gehouden en 

de keuken gehuurd. Met z’n allen hebben 
we toen een geweldige lunch gemaakt. 
Ja, eigenlijk hebben we hartstikke veel 
gebruikgemaakt van 't Hert."

Riki Kosman: 'Geen spijt'
“Ik kan me goed aanpassen en kwam 
veel in 't Hert tot vorig jaar door de 

coronamaatregelen alle activiteiten in 't 
Hert stopten. Veel wijkbewoners kwa-
men gelijk al niet meer, anderen komen 
alleen voor hun eigen clubje en gaan 
dan snel naar huis. Ik was vrijwilliger in 't 
Hert, hartstikke leuk, ook stond ik achter 
de bar. Mijn lichaam kan het niet meer, 
ik ben al wat ouder. Maar het was een 
mooie tijd in dat nieuwe wijkcentrum, 
jammer dat dat er geen jongere mensen 
zijn die met Wijkhelden lopen om straat-
vuil op te rapen of disco willen draaien. 
Het is een andere tijd.”

Jannie Janssen: 'Prima samenwerking'
"Ik vond het leuk om in het wijkcentrum 
iets te doen en ging als vrijwilliger achter 
de bar werken. Totdat ik een contract 
moest tekenen”, aldus Jannie Janssen, 
vrijwilligster uit de wijk. “Maar dat wilde 
ik niet: ik was vrijwilliger, geen beroeps! 
Voor de kleine kinderen van vier tot acht 
jaar was er nog geen club, dus richtte ik 
met Beppie Borg de kinderknutselclub 
op.” Dat is nu vijf jaar geleden en het 
ging niet makkelijk door allerlei regeltjes. 
"Voor zoveel ditjes en datjes moesten we 
betalen en het totaalbedrag liep aardig 
op. Moesten we aan de kinderen weer 
meer geld vragen. Een buurthuis is toch 
voor de buurt en niet gebouwd om geld 
te maken?
     Ik raakte meer betrokken bij andere 
activiteiten en samen met Beppie heb 
ik twee jaar geleden de carnaval weer 
opgestart. Ook met Halloween zijn wij 
verder gegaan. Overigens allemaal in 
prettige samenwerking met het beheer 
van 't Hert, niks op aan te merken. Je 
moet het wel allemaal zelf vragen, 
natuurlijk. Woensdagmiddag draai ik de 
kinderknutselclub en 's avonds zit ik zelf 
op de Knutselclub van Beppie Wessel-
kamp. We zitten met smart te wachten 
tot alles weer open kan." ❤

Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk 
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Wijkraad Willemskwartier

De bar van het buurthuis. 

"We zitten met smart te wachten tot alles 
weer open kan." 

Tien jaar Voorzieningenhart ’t Hert: hoe begon het en hoe bevalt het? 
Twaalf bewonersgroepen uit het Willemskwartier vroegen de gemeente om één centraal wijkgebouw.   Dat kregen ze. Bewoners missen het oude, maar zijn blij met het nieuwe.
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venturijn aan de Hatertseweg 400 
is een locatie van Kristallis,  
de school voor voortgezet spe-

ciaal onderwijs (vso). Aventurijn heeft de 
afdelingen vmbo-basis, vmbo-kader en 
de arbeidsgerichte leerweg die leidt tot 
werk. Aventurijn is een cluster 4-school 
(zie kader) met ongeveer 185 leerlingen. 
De leerlingen zijn tussen 12 en 18 jaar.
     Deze jongens en meisjes zitten op 
Aventurijn, omdat ze een ondersteunings-
behoefte hebben. De leerlingen hebben 

opvoedings-, opgroei- en/of gedrags-
problemen. Daardoor hebben ze een 
school nodig waar ze leren hun reacties 
op prikkels te reguleren. Deze leerlingen 
hebben meer begeleiding nodig om goed 
te leren functioneren op school, werk en 
in de maatschappij. Daarom zitten ze in 
het voortgezet speciaal onderwijs!  

Visie
Ronald Wester, een van de twee teamlei-
ders van Aventurijn, vertelt dat er sinds 

augustus 2018 gewerkt wordt vanuit de 
visie dat het onderwijs aan hun leerlingen 
niet alleen gericht is op weten of ken-
nisverwerving. Het onderwijs is sindsdien 
gericht op “weten, zijn, willen en kunnen”. 
Op Aventurijn leren kinderen wie ze zijn, 
wat ze kunnen, wat ze weten en wat ze 
willen. Ze leren allerlei vaardigheden die 
belangrijk zijn om deel te kunnen nemen 
aan de maatschappij.

Bijna iedereen weet het: er zijn reguliere scholen en scholen 
voor speciaal onderwijs. Maar wat is speciaal onderwijs eigen-
lijk, en voor wie is het bedoeld? Redacteur Piet Hieltjes schept 
duidelijkheid en brengt in deze miniserie de scholen voor speci-
aal onderwijs in Nijmegen-Midden dichterbij. In deze aflevering 
bezoekt hij Kristallis Aventurijn aan de Hatertseweg. 

A

Ronald Wester.

Miniserie: speciaal onderwijs in Nijmegen-Midden

Op Kristallis Aventurijn zorgen ze  ervoor dat school en leren leuk kan zijn
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Blokken met twee docenten
Ronald vertelt hoe het onderwijs vanuit 
die visie is georganiseerd. Een groep/
klas bestaat uit veertien leerlingen en 
altijd twee docenten. De schooldag is 
ingedeeld in drie blokken van anderhalf 
uur. De blokken bestaan uit twee delen 
van elk drie kwartier. De helft van de klas 
krijgt les van de ene docent, bijvoorbeeld 
Nederlands, de andere helft krijgt in een 
ander lokaal les van de andere docent, bij-
voorbeeld koken. Zij wisselen dan in het 
tweede deel van het blok. Door te werken 
in halve groepen kan heel veel aandacht 
aan het leerproces en de leerlingen be-
steed worden.
  
Drie fasen
Een leerling zit vier jaar op Aventurijn. Die 
vier leerjaren zijn onderverdeeld in drie 
fasen. Elke fase duurt een jaar. Een leer-
ling doorloopt een fase en gaat dan naar 
een volgende fase. Als leerlingen zich niet 
‘snel’ genoeg ontwikkelen, krijgen ze tijd 
om een jaar langer over een fase te doen. 
Als je fase 1 en 2 gewoon doorloopt, blijf 
je twee jaar in fase 3. De voortgang van 
de leerlingen op de gebieden van weten, 
zijn, willen en kunnen wordt goed in 
kaart gebracht en op het eind van het 
jaar wordt bekeken of de leerling naar de 
volgende fase kan. Is fase 3 bijna afge-
rond, dan kan een leerling examen doen 
of doorstromen naar arbeid.

Stage
Stagelopen is een essentieel onderdeel 
van het onderwijsproces. In de eerste 
fase zijn de leerlingen dagelijks op 
school en volgen theorie- en praktijkvak-
ken. In de tweede fase gaan de leerlin-
gen een dag per week op stage. In de 
derde fase lopen ze twee dagen stage. 
Stage heeft een aantal doelen: kennis-
maken met soorten werk, beroepsvaar-
digheden leren (bv op tijd komen), leren 
werken met een baas en met collega’s. 
Niet altijd even gemakkelijk voor deze 
leerlingen.

Workshops
Elke docent geeft workshops voor kleine 
groepjes leerlingen. Het doel is enerzijds 
oriëntatie op beroep, anderzijds een ken-
nismaking met allerlei aspecten van de 
maatschappij, maar ook vrijetijdsbesteding. 
De onderwerpen lopen uiteen van sleutelen 
aan brommers tot forelvissen. De groepen 
worden samengesteld uit leerlingen van 
alle klassen en fasen. Zo leer je ook omgaan 
met leerlingen die je nog niet zo goed kent.

Leerplein
Op Aventurijn zitten leerlingen die met 
prikkels moeten leren omgaan. Dat lukt 
natuurlijk niet altijd. Leerlingen krijgen de 
gelegenheid op adem te komen op het 
leerplein: een ruimte met twee begeleiders. 
De leerlingen krijgen dan schakeltijd van 
10 minuten. Ze komen tot rust en gaan 
weer naar de groep. Gaat het weer fout, 
dan krijgen ze nog een keer schakeltijd van 
10 minuten. Als ze voor de derde keer de 
groep moeten verlaten, duurt de schakel-
tijd drie kwartier. Een vierde keer de groep 
moeten verlaten betekent de hele dag op 
het Leerplein. Glashelder voor leerlingen!  

Zo wordt schorsing voorkomen. De proble-
men op school, moeten ín school opgelost 
worden, aldus Wester.

Het allerbelangrijkste: Topdocenten
Wester vertelt dat dit systeem alleen werkt 
als je een speciaal soort docenten hebt. De 
docenten hebben meestal een pabo-oplei-
ding, zijn dus breed geschoold en kunnen 
veel vakken geven. Zo hebben de leerlin-
gen met een beperkte groep docenten te 
maken. De docenten worden ondersteund 
door de conciërge, onderwijsassistenten, de 
administratie, stagiaires, orthopedagogen 
en intern begeleiders.
     Iedereen voelt zich op de eerste plaats 
pedagoog. Het gaat om leren én groeien.  
En niet onbelangrijk: alle medewerkers vin-
den deze leerlingen heel leuk. Ze zien altijd 
hun mogelijkheden en hebben lol met hen. 
Ronald Wester besluit zijn bevlogen uitleg 
met de opmerking: “We zorgen ervoor dat 
school en leren leuk kan zijn.” ❤

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

Op Kristallis Aventurijn zorgen ze  ervoor dat school en leren leuk kan zijn

Wat is (voortgezet) speciaal onderwijs?
Het (voortgezet) speciaal onderwijs biedt, net als het regulier onderwijs, alle 
onderwijsniveaus van praktijkonderwijs tot vwo en is onderverdeeld in vier 
clusters:
Cluster 1:  Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandi-

capte leerlingen).
Cluster 2:  Scholen voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen 

met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communica-
tieve problemen.

Cluster 3:  Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke 
beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke 
leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie 
en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren.

Cluster 4:  Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of 
psychiatrische problemen.

Let op! Er zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo). Die vallen niet 
onder het speciaal (voortgezet) onderwijs, maar onder het reguliere basis-
onderwijs. Het sbo biedt onderdak aan leerlingen met een lichtere proble-
matiek die zich in het reguliere onderwijs niet optimaal ontwikkelen.
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‘Brood moet de tijd krijgen, want tijd is smaak’
Jubilerende Streekbakker Jorrit werkt uitsluitend met meel, water, zout en desem

et bakkersvak zat al van jongs 
af aan in het bloed van Jorrit. 
Als achtjarig jongetje hielp hij 

bakker Jos van bakkerij Wennekes uit 
de Marterstraat met het bezorgen van 
brood. “Later mocht ik ook in de bak-
kerij kijken en zo ontstond mijn liefde 
voor de bakkerij. Ik deed de bakkersop-
leiding op de Dr. Poelsschool en werkte 
als zaterdaghulpje bij een bakker.”
     Na jaren hard werken in verschil-

lende bakkerijen raakte hij pas echt 
enthousiast voor het vak bij een 
biologische bakkerij in Zutphen. “Daar 
heb ik geleerd om brood te maken met 
alleen molengemalen meel, water, een 
beetje zout en desem. Brood dat de tijd 
krijgt. En tijd is smaak. In 2012 begon ik 
mijn eigen bedrijf. Ik heb deze maand 
negen jaar mijn eigen desemcultuur 
en ik werk nu alleen met Nederlands 
graan.”

Contact
Bakker zijn betekent voor Jorrit meer 
dan het bakken en verkopen van 
brood. “Ik hou van mensen”, zegt hij. 
“Brood bakken is voor mij een middel 
om in contact te komen met mensen. 
Daarom stond ik vanaf het begin op 
markten en gaf ik broodbak-cursussen. 
Toen kwam de bakkerij mét winkel 
in beeld. Samen met mijn vriendin 
 Suzanne ben ik de uitdaging aan-

Vijf jaar geleden begon Jorrit van Engen met het bakken van biologisch 
brood in de Thijmstraat. “Ik zag een kleine advertentie van Ben en Jeanine 

Klaassen die met de bakkerij stopten. Ik was juist op zoek naar een vaste 
plek om brood te bakken en ik kende het Willemskwartier.”  

Streekbakker Jorrit blikt terug.

H
Streekbakker Jorrit toont trots een van zijn broden.
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‘Brood moet de tijd krijgen, want tijd is smaak’
Jubilerende Streekbakker Jorrit werkt uitsluitend met meel, water, zout en desem

gegaan. Brood bakken, workshops 
in de winkel in deze wijk. Ik vind het 
heerlijk! Interactie met mensen is een 
verbindende factor en geeft mij zoveel 
energie.” 
     Piet is een vaste en tevreden klant 
van Streekbakker Jorrit en is zelf zoon 
van een bakker. “Ik ben liefhebber van 
het Dorusbrood: desembrood met no-
ten en rozijnen. Mijn vader was in de ja-
ren vijftig bakker. Hij zei al vroeg tegen 
ons: ‘Word geen bakker! Dat is veel te 
hard werken, te vroeg op en te weinig 
verdienen'. Wat later volgde de eerste 
sanering onder de warme bakkers. In 
1967 mochten ook de supermarkten 
brood gaan verkopen en dat gebeurde 
massaal, zodat het aantal bakkerijen 
sterk terugliep.” 

Dwarsgebakken
Het fabrieksbrood van toen ging in 
die periode massaal over de toonbank 
van de supermarkt.  Sommige merken 
staan nog in ons geheugen gegrift. 
‘Bums dwarsgebakken’, bijvoorbeeld: 
het bestaat nog steeds. Deeg wordt 
in vier stukken gesneden en elk stukje 
deeg wordt in het bakblik een kwart-
slag gedraaid. 
     ‘King Corn’, de andere fabriekstopper, 
is niet meer te koop. Tot begin jaren 
zeventig was dit merk populair door de 
tv-commercial waarin een jongetje zei 
dat hij bij Japie ging wonen, want ‘daar 
hebben ze King Corn’. De ondergang 
van King Corn? “Het was niet te eten. 
Wel heel lang houdbaar”, zegt Piet.

Heel blij
Ben en Jeanine Klaassen zijn heel blij 
dat juist Streekbakker Jorrit hun zaak 
heeft overgenomen. Ben: “Mijn vader 
kwam van de Hatertseweg en nam in 
de Thijmstraat de bakkerij van Tap over. 
Mijn broers en ook een neef zijn bakker 
geworden. Dat zit in de familie. Als 
kind had ik niet het idee om bakker te 
worden. Maar door de contacten in de 

bakkerij vond ik het bakkersvak steeds 
leuker. Op de Dr. Poelsschool op de 
Goffert heb ik mijn diploma's gehaald, 
later ook het kruideniers diploma. Bij de 
overname  verbouwde mijn vader de 
zaak en had hij er een kruidenierswin-
keltje bij, een soort supermarktje.” 
     Jeanine: “Ik was vijftien en deed de 
opleiding als kleuterleidster. Op zater-
dag hielp ik al in de bakkerij. Ben nam 
de zaak van zijn vader over en ik stond 
in de winkel. In 2013 stonden we 25 
jaar in de bakkerij en in 2016 nam Jorrit 
de bakkerij over. We zijn zo blij dat de 
Streekbakker Jorrit het goed doet!”
     “Ons ronde casinobrood liep altijd 
het beste”, weet Ben nog. “Ook de rest 
van onze tien soorten brood verkocht 
goed. Mijn vader bakte vroeger sim-
pelweg drie soorten brood: wit, bruin 
of volkorenbrood. Kom je nou in de 
supermarkt dan heb je wel heel veel 
keus. Ze hebben trouwens de laatste 
jaren erg goed brood met een prima 
uitstraling en zijn een flinke concurrent 
van de echte bakker. Dus als bakker 
moet je flink je best doen.”  ❤

Tekst: Dirk Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll

Casino: 
‘brood uit blik’
Casinobrood is een brood dat 
is gebakken in een afgesloten 
broodblik, een uitvinding van 
ruim tweehonderd jaar geleden. 
Met het af te sluiten broodblik 
kon gemakkelijk en snel brood 
worden gemaakt. Het was bo-
vendien eenvoudig te vervoe-
ren want stapelbaar. Nergens 
elders in de wereld wordt het 
casinobrood genoemd. 
     Geleidelijk veroverde het 
bakblik de bakkerswereld. 
Eerder werd brood gebakken 
door deeg op een plank te 
leggen. Daarna ging het in de 
oven en kreeg je een rond of 
ovaal brood. Bakker Jorrit:  “Ons 
ronde Blisveldbrood is op de 
ovenvloer gebakken. Het is een 
'grijs' brood in Franse stijl, er-
gens tussen volkoren en wit in. 
Wij noemen het Blisveld omdat 
de boerderij zo heet waar het 
graan vandaan komt.” 
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Wilde dieren in de wijk! Niet  gevaarlijk, wel leuk en leerzaam 
Oplettende wijkbewoners observeren en fotograferen roofdieren

Steenmarter
De steenmarter is sinds de jaren ’70 
van de vorige eeuw weer te vinden in 
Nederland, voornamelijk in de gebieden 
langs de Duitse grens. In Nijmegen zien 
inwoners dit diertje regelmatig. Jeroen 
Boskma uit de Landbouwbuurt meldde 
dat hij al jaren een steenmarter als buur 
heeft. Hij zat regelmatig onder de mo-
torkap van zijn auto. ”De steenmarter liet 
voedselresten achter en beet de isolatie 
van de motor kort en klein. Een keertje 
heb ik hem goed kunnen zien toen hij 
’s nachts over de vensterbank van onze 

slaapkamer liep en via de clematis naar 
beneden verdween.” Steenmarters zijn 
alleseters. Vooral in de herfst zijn ze vege-
tariër. Plantaardig voedsel zoals bessen 
en noten is dan makkelijker te vinden

Bunzing 
In de Hazekamp zag Wim Timmermans 
een marterachtige terwijl hij in de tuin 
op een bank lag. “Ik had mijn telefoon bij 
de hand en kon een paar foto’s maken. Ik 
heb het beestje gegoogled en waar-
schijnlijk is het een bunzing maar het zou 
ook een fret kunnen zijn.” Bunzings zijn 

over het algemeen schuw en komen niet 
in de stad voor. Ze jagen ’s nachts.  Een 
fret is een huisdier dat afstamt van de 
bunzing en vooral vroeger gebruikt werd 
voor de konijnenjacht. Tegenwoordig 
worden ze gehouden als gezelschaps-
dier. Een fret kun je alleen onderscheiden 
van zijn wilde voorouder door het ver-
schil in gedrag. Fretten kunnen niet meer 
zelf jagen en zijn minder schuw en fel.

Vos
Vossen komen al langer in de bebouwde 
omgeving voor.  Ook in Nijmegen is dat 

In ons stadsdeel wonen niet alleen mensen.  Ook dieren vinden er hun 
thuis. Naast de vertrouwde vogels, insecten en kleine zoogdieren –  muizen 

en konijnen, en zo nu en dan een egel – komen er ook steeds vaker 
 meldingen van roofdieren. Nieuwsgierig naar wat er allemaal rondstruint 

in de wijken deed Hart van Nijmegen een oproep. Dit is het resultaat.

Bunzing of fret? Foto: Wim Timmermans.
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Wilde dieren in de wijk! Niet  gevaarlijk, wel leuk en leerzaam 
Oplettende wijkbewoners observeren en fotograferen roofdieren

het geval. Rond de kinderboerderij in de 
Goffert zwerven regelmatig vossen rond 
die het op de kippen hebben voorzien.  
Verder hebben we meldingen uit Park 
Jonkerbos waar mensen regelmatig 
vossen horen blaffen en er een paar jaar 
terug een vossengezin is gezien achter 
het gebouw van Helicon Opleidingen. 
Ook in de Hazenkamp zijn vossen ge-
signaleerd Dick Onderwater en Edurne 
Parrera zagen een vossenpaartje in de 
achtertuin toen ze op een zondagoch-
tend de gordijnen van de woonkamer 
openden. De vossen lagen zo’n twin-
tig minuten heerlijk te zonnen in de 
achtertuin. Het geluiden van spelende 
kinderen schrok ze niet af, hoewel het 
vrouwtje wel alle ontsnappingsroutes 
in de gaten hield. Edurne wist vanaf de 
eerste verdieping een foto van het stel 
te maken. Hoe de vossen ertoe kwamen 
om hun tuin uit te kiezen, wisten ze niet 
met zekerheid, maar de groenstrook 
achter de achtertuinen zorgt voor een 
veilig gebied voor dieren om zich te 
verplaatsen.

Bosuil
In het bosachtige Park Jonkerbosch 
zijn geluiden van meer wilde dieren te 
horen. Vooral van de bosuilen. Leonore 
Biegstraten stuurde een opname van 

het geluid dat ze ’s avonds goed kan 
horen. Het klinkt spookachtig.  Buurtbe-
woners kwamen in februari zo’n bosuil 
in het echt tegen. De dochter van Irma 
Creemers was de hond aan het uitlaten 
toen die laatste een uilskuiken vond die 
op de grond in de bosjes zat. Omdat 
dochterlief bang was dat het diertje 
gevaar liep, heeft ze het in een doos 
gedaan en meegenomen. Daarna belde 
ze de dierenambulance om te vragen 
wat ze verder moest doen. 

     De mensen van de dierenambulance 
wisten te vertellen dat de ouders van 
de jonge uil waarschijnlijk in de buurt 
waren, en dat ze moest proberen hem 
op een tak te zetten bij de plek waar 
ze hem gevonden had. Als het beestje 
voldoende grip had om zelf te kunnen 
blijven zitten, kon ze hem daarna alleen 
laten. Zo niet, dan moest ze de ambu-
lance terugbellen. Buurman Nico van 
der Poel die vogelkenner is, bevestigde 
deze info waarna ze de uil op een lage 
tak zette. Gelukkig kon de jonge vogel 
blijven zitten en na een paar uur zagen 
ze hem al hoger in de boom. Het schijnt 
dat de jongen van de bosuil al na twee 
weken uit het nest kruipen en op een 
tak gaan zitten, terwijl ze pas met drie 
maanden kunnen vliegen. De ouders 
brengen ze voer op de plek waar ze 
zitten. In die periode worden ze takkelin-
gen genoemd. Een toepasselijke naam. 
Leonore meldde dat ze twee uilskuikens 
had zien rondklauteren en dat het er 
vreselijk onhandig uitzag. Geen wonder 
dat ze af en toe uit de boom vallen. ❤

Tekst: Eef van Hout  
(eef@hartvannijmegen.nu)

Takkeling in Park Jonkerbosch. Foto: Irma Creemers.

Vossen in de achtertuin, met de weerspiegeling van het raam. Foto: Edurne Parrera.
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‘Wij vinden het fantastisch om het crea tieve in mensen naar boven te halen’

Kunstenaar in de wijk

Eigen ontwerp boekenkast.

Eindresultaat van een workshop.

Eigen ontwerp zeshoekige uitvaarkist.

Eindresultaat workshop.

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 wat hen bezighoudt. Deze keer 
aandacht voor Anke de Groot en Bart Zwartjens van Ab Houtcreaties. 
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reativiteit 
stimuleren bij 
zichzelf en bij 

anderen, dat is wat 
Anke de Groot en Bart 
Zwartjens het liefste 
doen. Het stel woont 
samen met hun zoon 
en dochter aan de 
Hazenkampseweg. In 
2013 zijn ze met Ab 
Houtcreaties begon-
nen. Ze maken vrij 
werk van hout, werk 
in opdracht en geven 
houtbewerkingswork-
shops in hun werk-
plaats op het Honig-
terrein. 

Waarom hout? 
“Hout is zulk mooi 
materiaal, je kunt er 
alle kanten mee op”, aldus Bart. “Er zijn 
zoveel soorten hout die je op verschil-
lende manieren kunt bewerken. Je ziet 
ook al vrij snel resultaat en het heeft 
een warme uitstraling.” In hun werk-
plaats staan diverse houtbewerkings-
machines, zoals vijlschuurmachines en 
houtdraaibanken. Hier begonnen ze in 
2013 eerst met het maken van bijzon-
dere uitvaartkisten. In hun woonkamer 
staat een prototype: een zeshoekig 
model. Deze is nu in gebruik als kast. 
     Ook hangt aan de muur een zelf-
gemaakte ovaalvormige boekenkast. 
Anke: “We zijn dol op gekke opdrach-
ten. Zo moesten we een keer vijfhon-
derd houten vissen van accoyahout 
maken voor een bedrijf in Arnhem. Elke 
vis was anders, dagenlang hebben we 
gezaagd. Dat vinden we echt te gek!” 

Workshops
Iemand uit de wijk vroeg of ze niet eens 
een teamuitje konden organiseren. Dit 
bleek zo’n succes, dat dit al snel werd 
uitgebreid naar houtbewerkingswork-

shops voor kinderfeestjes, schoolklas-
sen, zorginstellingen en vriendengroe-
pen. 
     Bart: “Deze insteek bevalt ons 
supergoed. We zijn met onze hobby 
bezig, we werken met mensen en doen 
iets creatiefs.” Anke: “We zijn denk ik 
heel goed in het enthousiasmeren van 
mensen. Na een instructie van onze 
houtbewerkingsmachines laten we ze 
helemaal vrij: begin maar en kijk wat 
eruit komt!” Bart vult aan: “Mensen 
komen erachter waar ze goed in zijn, 
ze leren oplossingsgericht werken en 
samenwerken met teamgenoten. Er valt 
heel veel te halen uit zo’n workshop.”

Gezinshuis
De coronacrisis heeft ook op Bart en 
Anke grote impact. De maanden de-
cember en januari stonden volgeboekt, 
maar alles moest worden afgezegd. 
Bart houdt zich nu onder andere bezig 
met cultuuradvies en een project om 
techniek te integreren in het basis-
onderwijs. Anke geeft tekenles op 

basisschool De Hazesprong en werkt 
met haar achtergrond als sociaalpeda-
gogisch hulpverlener extra uren in de 
zorg. “Ik werk veel met mensen met een 
verstandelijke beperking. Deze mensen 
leven heel erg in het ‘nu’ en hebben 
ontzettend veel lol. Dat geeft me veel 
energie.”
     Zoveel energie dat ze samen met 
Bart een plan aan het uitwerken is om 
een gezinshuis op te zetten: Ab Huis. 
“Ons leven heeft weinig regelmaat, ons 
huis is echt de zoete inval. De school 
van de kinderen is onze enige struc-
tuur. Het lijkt me ontzettend mooi om 
samen met deze bijzondere mensen te 
leven en creatief bezig te zijn.” ❤

Tekst: Susan Bink
(susan@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Cilou Schalkwijk 

‘Wij vinden het fantastisch om het crea tieve in mensen naar boven te halen’

C

Meer informatie over Ab Huis is 
te vinden op de Facebookpagina 
www.facebook.com/abhuisnijmegen

Anke+Bart=Ab (foto Cilou Schalkwijk).
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oor de grote belangstelling is 
het NIET meer mogelijk een 
bezichtiging aan te vragen. 

Dus ook ons bellen heeft geen toege-
voegde waarde meer'. Een melding op 
Funda, notabene bij de publicatie van het 
pand in kwestie (een leuke woning aan de 
Wezenlaan, €489.000 k.k.), op de site. 
     Om maar aan te geven: de woning-
markt is al geruime tijd zwaar overspan-
nen. In het hele land, maar zeker ook in 
Nijmegen. Ander voorbeeld: een storm-

loop van ruim tachtig belangstellenden, 
die zich binnen vier uur meldden voor 
een tussenwoning in Hatert. Vraagprijs: 
€185.000. Een van de redenen van die 
gekte: te weinig beschikbare nieuwe 
woningen. 
     Niet voor niets dus presenteerden 
overheden, ontwikkelaars en bouwers 
onlangs een ouderwets nationaal mam-
moetplan om de woningbouw in ons 
land vlot te trekken. Doelstelling: in tien 
jaar tijd één miljoen huizen bouwen. Ook 

de komst van een minister van Wonen, of 
van Volkshuisvesting lijkt zeer waarschijn-
lijk na de komende verkiezingen.  

Sneller bouwen 
De gemeente Nijmegen zit intussen 
niet op haar handen. Plannen genoeg. 
Zo staat in de Omgevingsvisie van de 
stad dat er tot 2040 15.000 woningen bij 
moeten komen. En een van de plekken 
waar dat moet gebeuren is de Kanaalzo-
ne-Zuid, het gebied rondom het Maas-

Winkelsteeg op weg naar bruisend woon-werkgebied
Gemeente krijgt miljoenen om versneld woningen te gaan bouwen 

'D
Uitzicht op het parkeerterrein waar circa duizend nieuwe woningen gebouwd worden.

Om een einde te maken aan de gekte op de woningmarkt, zijn 

gemeente, ontwikkelaars en bouwers hard bezig met het zo snel 

mogelijk uitvoeren van woningbouwplannen. Een concreet plan is de 

bouw van 1500 woningen in Winkelsteeg, verdeeld rond   

NS-station Goffert en de Nieuwe Dukenburgseweg 21. 
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Waalkanaal ten zuiden van de Neerbos-
scheweg met de aangrenzende wijken 
Lankforst, de Kamp, Malvert, Zwanenveld, 
Hatert, Neerbosch-Oost en Winkelsteeg. 
Voor dat gebied is een toekomstplan 
gemaakt. 
     Wat daarbij helpt is dat 'Den Haag' 
vorige maand alvast een pot van 266 
miljoen verdeelde, om de woningbouw 
te versnellen. En ook Nijmegen viel in de 
prijzen. De stad kreeg een zogenaamde 
woningbouw-impulsbijdrage van ruim 9 
miljoen euro, goed voor 1497 woningen, 
zo becijferde het ministerie. Met dat geld 
kan de stad sneller aan de slag, om te 
beginnen in Winkelsteeg: meer woningen 
betaalbaar maken en zorgen voor verbe-
tering en versterking van het economisch 
klimaat.  

Omgeving station Goffert
Concreet vroeg de gemeente dat geld 
aan voor twee projecten: de stationsom-
geving Goffert en NDW21. Beide projec-
ten vallen in het gebied Winkelsteeg. De 
omgeving van station Goffert, makkelijk 
bereikbaar met het openbaar vervoer, is 
volgens de gemeente een goede plek om 
woningen te bouwen. 
     Daarnaast is het bedrijventerrein Win-
kelsteeg dichtbij. “Daarom is de ambitie 
om het stationsgebied Goffert een mix te 
maken van wonen, werken en voorzienin-
gen”, aldus de gemeente. Er zijn ambities 
voor ongeveer duizend woningen, twee-
duizend vierkante meter commerciële 
functies (koffiebar, sportschool en der-
gelijke), uitbreidingsmogelijkheden voor 
bedrijven en de realisatie van de moskee. 
     Dat alles moet dan komen op de 
locatie tussen het 52Nijmegen-gebouw 
aan het Jonkerboschplein en het Shell-
tankstation aan de Neerbosscheweg, een 
plek die nu nog dienst doet als parkeer-
terrein. Daarvoor is dan wel eerst zowel 
een verlegging nodig van de rijbanen van 
de Neerbosscheweg als een aanpassing 
van het stationsplein. 

NDW21
NDW21 staat voor Nieuwe Dukenburg-
seweg 21 en het idee is om hier in de 
komende jaren vijfhonderd tijdelijke 
woningen te bouwen. Dit worden flexi-
bele, zogeheten modulaire woningen, die 
vijftien tot achttien jaar blijven staan. De 
Nijmeegse woningbouwcorporaties doen 
dit samen met de gemeente en andere 
partners. "Om het gebied levendigheid 
en dynamiek te geven wordt gedacht aan 
een aantal kleinschalige voorzieningen, 
ontmoetingsplaatsen en een plek waar 
een groep particulieren tijdelijke wonin-
gen kan bouwen. Bij ruimte voor werken 
wordt gedacht aan ateliers en ambachte-
lijkheid, zoals die er al zijn in Winkelsteeg", 
aldus de gemeente. 
     Bij de vijftienhonderd woningen die 
erbij komen om het grote woningtekort 
in Nijmegen terug te dringen, gaat het 
om ongeveer negenhonderd sociale 
huurwoningen, vierhonderd  gemiddeld 
dure huurwoningen en tweehonderd be-
taalbare koopwoningen. Door de nieuwe 
woningen en bestaande bedrijfsloca-
ties beter bereikbaar te maken, denkt 

de gemeente ook een aantrekkelijke 
verblijfsomgeving voor zowel de mede-
werkers van de bedrijven als de nieuwe 
bewoners te realiseren. 

Vervolg
De komende periode buigt de gemeente-
raad zich over de plannen. Ook rondt de 
gemeente samen met omwonenden, 
ondernemers en andere betrokkenen 
de Ontwikkelvisie Winkelsteeg af. Dit 
biedt de basis voor de uitwerking van de 
plannen voor de verdere ontwikkeling 
van Winkelsteeg. De verwachting is dat 
het college dan nog voor de zomer de 
definitieve plannen vaststelt. ❤

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

(Met dank aan Sjoukje Biesta van de 
 gemeente Nijmegen)

Winkelsteeg op weg naar bruisend woon-werkgebied
Gemeente krijgt miljoenen om versneld woningen te gaan bouwen 

Nieuwe Dukenburgseweg 21, goed voor 500 tijdelijke woningen.
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Spoorkuil met de hand afgegraven om stoomtrein te kunnen laten rijden 

Het Verleden in Verhalen

k ging op onderzoek uit. De Spoorkuil 
is gigantisch groot. Staande op de 
Graafsebrug kan men de ruimte goed 

overzien. Naar het station kijkend is nu 
links een grote ruimte die niet gebruikt 
wordt. Kijkend richting St. Annastraat 
is er links het fietspad, de busbaan, het 
spoor, met een treinenwasserij, service-
station en het rangeerterrein. Rechts 
een grote groenstrook met tennisbanen, 
hondenuitlaat, wandelgebied en… een 
speeltuin.

Verdediging
Nijmegen, zo dicht bij de grens, was 
een ooit een belangrijke schakel in de 
verdediging van ons land. De stad was 
ommuurd en om de muren was een 
lege strook van één kilometer. Je moest 
immers de vijand kunnen zien aanko-
men. In 1874 werden de muren rondom 
Nijmegen afgebroken en mocht die 
kilometer grond om Nijmegen in gebruik 
mocht worden genomen. Toen werd 
onder meer de Oranjesingel aangelegd. 

     In die tijd werd – wat laat – Nijmegen 
aangesloten op het landelijk spoor-
wegnet. Op de huidige plek kwam in 
1879 een station, dat in 1894 vervangen 
werd door het station dat in 1944 werd 
gebombardeerd. Ook in 1879 werd de 
lijn Arnhem-Nijmegen geopend en kreeg 
Nijmegen die mooie spoorbrug. Zo werd 
Nijmegen opengelegd voor het westen 
en noorden van Nederland. In 1881 was 
de lijn naar Den Bosch/Tilburg klaar en in 
1883 de spoorlijn naar Venlo.  

I

Spoorkuil Graafseweg richting Thijmstraat.

Ik woon ruim veertig jaar in de buurt van de Spoorkuil en een poosje 

geleden werd ik erop gewezen dat dwars door Nijmegen een groene strook 

loopt, als ware het een groene long. Een groene long die loopt van de 

Spoorbrug tot aan de d’Almarasweg. Zo had ik er nog nooit naar gekeken.
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Spoorkuil met de hand afgegraven om stoomtrein te kunnen laten rijden 

Helling
Voor die laatste twee lijnen en voor een 
rangeerterrein is de spoorkuil gegraven. 
Die grond moest afgegraven worden 
omdat de stoomlocomotieven de helling 
niet konden nemen. De Spoorkuil is drie 
kilometer lang, begint na het station en 
loopt door tot aan de d’Almarasweg, een 
stuk voorbij station Heyendaal. 
     Behalve een doorgang van de treinen 
naar Den Bosch en Venlo, was er ook 
ruimte nodig om te rangeren. Zo is er 
een strook ter breedte van tweehon-
derd meter afgegraven voor sporen en  
rangeerterrein, en kreeg de spoorkuil zijn 
huidige vorm. Delen van het zand van 
de spoorkuil zijn gebruikt om de ruimte 
tussen het station en de spoorbrug op te 
hogen. Een ander deel is gebruikt aan de 
achterkant van het station voor verho-
ging aldaar.
     Kijkend met de blik van nu is de spoor-
kuil om twee redenen bijzonder. Ten 
eerste is het onvoorstelbaar dat er met 
de schop, paard en wagen en misschien 
een goederentrein zo’n enorme hoeveel-
heid grond is afgegraven. Niet zo raar dat 
de arbeiders op het einde van hun leven 

totaal op waren! Ten tweede zou het nu 
onvoorstelbaar zijn dat midden in onze 
stad zo'n groot terrein gereserveerd zou 
worden als rangeerterrein. 

Na 1945
De jaren na de oorlog werd de Spoorkuil 
– net als voor de oorlog – gebruikt om te 
rangeren, de treinen schoon te maken en 

te reviseren. De Nederlandse Spoorwe-
gen werden geëlektrificeerd en in 1958 
reed de laatste stoomtrein. Overigens 
gebeurde dit niet met het traject naar 
Venlo, daar reed een dieseltrein. De 
dieseltreinen worden nu vervangen door 
elektrische treinen.
     Langs het spoor stonden eerst veel 
bedrijven, die in de jaren zeventig en 
tachtig verdwenen. Er kwam steeds meer 
bewoning. Deze bewoners protesteerden 
tegen de geluidsoverlast. Zeker toen er 
in 1975 een vuilnisoverslag van de VAM 
werd geplaatst. De activiteiten in de 
Spoorkuil namen af en hele gedeeltes 
van de kuil lagen braak. In de gemeente-
raad werd in 1998 een motie aangeno-
men dat de Spoorkuil een groene zone 
moest worden. In 2002 is wel de busbaan 
en het fietspad aangelegd. ❤

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

Een groene corridor 
De spoorkuil is een unieke plek midden in Nijmegen. Het loopt als het ware als 
een groene gang of corridor dwars door de stad. Een prachtige mogelijkheid 
om Nijmegen te vergroenen en fraaier te maken.  De vrienden van de Groene 
Corridor hebben het initiatief genomen door de Spoorkuil een wandelpad  
aan te leggen. Het kaartje onder laat zien wat inmiddels toegankelijk is en wat 
niet. (Voor info: www.groenecorridornijmegen.nl)

St. Annabrug en rechts de Graafsebrug 1940. Foto's: Regionaal Archief Nijmegen.

Groene corridor in Spoorkuil. Foto: Vrienden van de Groene Corridor.

Bruggen opgeblazen
In de vroege ochtend van 10 mei, toen de Duitsers Nederland binnen vielen, 
werden de Graafsebrug en de St.Annabrug opgeblazen door het Nederlandse 
leger! Nijmegen werd in de Tweede Wereldoorlog niet verdedigd. Het leger 
had zich teruggetrokken achter de Maas. Door de bruggen op te blazen zou 
de opmars van de Duitsers vertraagd worden. Een strategie die jammerlijk 
mislukte, Nederland werd in 5 dagen veroverd. Al tijdens de oorlog zijn de 
bruggen hersteld.
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n deze aflevering komen de esdoorns 
aan bod. Daar zijn veel soorten van: 
wel zo’n 150 tot 200! In de tuinen 

klein en groot zien we vaak de Japanse 
esdoorn, een sierlijke struik met rode 
bladeren. Daar zijn ook veel soorten van. 
In het park staat langs de Steinweglaan 
(de weg tussen de grote weide en het 
stadion) een rij prachtige esdoorns. 
Mooie forse bomen. Het zijn voorname-
lijk Noorse esdoorns, en één witte en 
één rode esdoorn. Eind maart en in april 
komen ze tot bloei. Leuk om daar eens 
op te letten als u toch in het park bent.

De Noorse esdoorn (Acer platanoides)
Deze soort kan wel dertig meter hoog 
worden. Hij komt als inheemse boom 
voor in Europa tot aan de Kaukasus, 
maar niet in Engeland en Nederland, 
waar hij wordt ingevoerd en aangeplant. 
De schors is lichtgrijs en als de boom 
ouder wordt, wordt de schors ruw en ge-
ribbeld. Het is een snelgroeiende soort. 
     Bloem en blad komen gelijktijdig uit. 
De bloemetjes staan rechtop in pluimen 
en zijn gifgeel: prachtige kruinen in dit 
stadium! Zeker als de zon erop schijnt. 
Het blad is vrij groot, sierlijk, diep inge-
sneden met spitse punten. In de herfst 
kleurt het blad oranjegeel. Het is een 
forse, aantrekkelijke parkboom.

De witte esdoorn (Acer saccharinum)
Deze soort komt inheems voor in Noord-
Amerika. De bladeren van deze soort 
zijn nog dieper ingesneden dan die van 

de Noorse esdoorn. Fijntjes en sierlijk 
om te zien. Aan de onderkant is het 
blad wittig. Bij een briesje door het blad 
glinstert dat in de zon. De bloemetjes 
verschijnen voor het blad en zijn vaak 
okergeel tot roodachtig. Deze soort kan 
ook wel dertig meter hoog worden. De 
herfstkleuren van het blad zijn lichtgeel 
tot rozerood.

     Bij het in de afgelopen winter zo mooi 
gerenoveerde witte bruggetje staat een 
forse witte esdoorn. In vol blad is het 
een elegante boom. Afgelopen seizoen 
is de boom flink gesnoeid. Wat een 
verrassing zal het zijn als straks in het 
voorjaar en de zomer de boom uitloopt. 

Wat was het vaak prachtig weer in de afgelopen periode: het leek echt 

lente! Maar de bomen dachten daar anders over. De kruinen zijn nog 

behoorlijk kaal. Het was interessant eens goed naar de silhouetten van 

de kruinen te kijken. Tegen de blauwe lucht zijn ze extra mooi.  

Wat een verscheidenheid aan vormen! 

Genieten van bijzondere bomen  in het Goffertpark: de esdoorns
Er zijn bijna tweehonderd soorten esdoorns. Ze zijn geliefd om hun herfstkleuren

I

Noorse esdoorn aan de Steinweglaan.
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De rode esdoorn (Acer rubrum)
Deze soort komt ook oorspronkelijk 
uit Noord-Amerika. De schors van deze 
boom is donkergrijs met barsten en 
smalle ribbels. De kroon van deze soort 
is tamelijk dicht. De stam is mooi recht 
en de takken staan wat gedraaid. De 
bladeren zijn veel minder ingesneden 
dan bij de andere esdoorns. De kleine 
bloemetjes verschijnen voordat het 
blad komt en zijn werkelijk karmozijn-
rood. De onderkant van het blad is 
zilvergrijs. De rode esdoorn staat dicht 
bij de rotonde van de laan.
     Het hout van deze drie esdoornsoor-
ten is tamelijk zacht en lichtgekleurd. 
Het wordt veel gebruikt voor fineer, 
meubels, vloeren en kleine houten 
voorwerpen. Het is echter niet zo duur-
zaam. Het is ook prima brandhout. 

Canadese vlag
Ook de suikeresdoorn is het noemen 
waard. Op de vlag van Canada staat 
het blad van deze boom afgebeeld. 
Een rood blad. In de herfst kleurt het 
blad van de suikeresdoorn namelijk 
uitbundig rood. Het brengt menigeen 
in vervoering. Het landschap waarin ze 
veel voorkomen trekt dan flinke aantal-
len toeristen. De reisbureaus noemen 
het de Indian Summer en bieden reisjes 
aan naar deze gebieden. 
     Van het afgetapte sap van deze 
boomsoort maakt men een zoete 
siroop, bij ons ahornsiroop genoemd. 
In het arboretum (bomentuin) van 
Wageningen, vrij toegankelijk op alle 
dagen, zijn deze suikeresdoorns in de 
vroege herfst ook te bewonderen. Het 
is de moeite waard om daar eens heen 

te gaan. Er staan veel soorten mooie 
bomen met naambordjes erbij.

De gewone esdoorn
Naast deze bijzondere esdoornsoorten 
is er dan nog de gewone esdoorn. Hij 
komt vrijwel overal voor: langs straten, 
in tuinen en parken. Hij groeit gemakke-
lijk en snel. Dus denk wel even na voor 
je die in de tuin aanplant. Het handvor-
mige blad is wel 15 centimeter groot. 
De bloemen hangen in gele trosjes aan 
een lange steel. De zaden zitten twee 
aan twee en hebben vleugeltjes (wie 
kent ze niet), ze draaien rond als ze van 
de boom vallen. Net propellertjes. ❤

Tekst en foto’s: Corrie Eimers 

Genieten van bijzondere bomen  in het Goffertpark: de esdoorns
Er zijn bijna tweehonderd soorten esdoorns. Ze zijn geliefd om hun herfstkleuren

Van links naar rechts de bloei van de Noorse esdoorn, de rode esdoorn en de gewone esdoorn. 

Van links naar rechts het blad van de Noorse esdoorn, de rode esdoorn en de witte esdoorn.
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1. Nijmegen-Midden
Vorige keer ging het kijkblad over jouw huis en de straat.
Over wat er in jouw buurt zoal te vinden is.
Dit keer gaat het over een groter gebied.
Over het stadsdeel waar je woont. Dat heet Nijmegen-Midden.

Bekijk de kaart van Nijmegen -Midden op deze bladzijde.
Zo is het nu.
Zet een kruisje waar je huis staat.

Noem een paar straten in dit stadsdeel.
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

2. Een oude kaart
Op de bladzijde hiernaast zie je een kaart uit 1850.
De gele lijn staat om het gebied dat nu Nijmegen-Midden is.

Er woonden weinig mensen. Er was vooral veel bos en hei.
Kinderen konden hier heerlijk spelen!
Herken je namen op de oude kaart?
Wat is de naam van de hei?...............................................................

3. Oude wegen
Op de oude kaart zie je heel duidelijk lijnen met stipjes. Dat zijn 
wegen.
Sommige wegen hebben een kleur.
De weg die nu Sint Annastraat heet is rood.
De weg die nu Groenestraat heet is groen.
Zoek ze maar eens op. Die wegen zijn dus oud!
* Herken je nog meer wegen?
Zie je de weg die blauw is? Die is heel oud.
Het is de weg van Nijmegen naar Cuijk.
Die was belangrijk voor de Romeinen.
Er marcheerden soldaten en er reden karren met voedsel, bouw-
materialen en wapens.

*Kijk op de kaart van Nijmegen-Midden en zoek deze weg.
Hoe heet die tegenwoordig?...............................................................

Gewoon dichtbij huis: kijkblad 2 voor stadsdeel Nijmegen-Midden
Bernardine Beenackers maakt kijkbladen voor kinderen van groep 6, 7 en 8

Houd je van kaarten bekijken? Dat komt goed uit want daar gaat dit kijkblad over. Vind je kaarten juist nogal lastig? Zoek iemand die je 
kan helpen. Alles met een * ervoor is wat moeilijker.

Leuk leren over wijk en buurt 

 Idee en tekst  Bernardine Beenackers-Heeren

Bewerking kaart  Marijke van der Linden 

Medewerking en advies Henny Fransen, Ruud Abma

Illustratie ‘Hertje’  Suzanne L. Beenackers

Foto’s Goffert en Heijendaal Regionaal Archief Nijmegen

Kaart Nijmegen-Midden Hart van Nijmegen

Kaart Nijmegen 1850-1851 www.kaart.nijmegen.nl

Copyright © Bernardine Beenackers-Heeren    www.kleioskoop.nl
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Op de kaart staat de naam St. Anna. Je zegt: Sint Anna.
Zoek die naam op en zet er een streep onder.

Hier stonden wat huizen.
Maar niet zoveel dat het een dorp was. Je noemt Sint Anna 
een gehucht.

Er was ook een molen. Die staat er nog steeds!
Maar de molen staat niet op de kaart. Teken jij die erbij?

* Helemaal boven aan de kaart zie je Nijmegen.
   De stad was veel kleiner dan nu.

Het is zomer 
1874. Deze 
mensen staan 
voor een 
groot huis in 
 Heijendaal.  
Ze wonen daar. 
Of ze werken 

er. Ze zijn allemaal naar de tuin gekomen want er wordt een foto 
gemaakt. Dat was in die tijd supernieuw. Iedereen wil erbij zijn. 
Zie je dat er ook iemand uit het raam kijkt?
Dat grote landhuis staat er nog steeds.

De naam Heijendaal staat ook op de kaart.
Zet er een streep onder.

Gewoon dichtbij huis: kijkblad 2 voor stadsdeel Nijmegen-Midden
Bernardine Beenackers maakt kijkbladen voor kinderen van groep 6, 7 en 8

* Nijmegen is een grote stad waar veel geregeld moet worden. Sommige dingen kun je beter 
voor een kleiner gebied regelen. Daarom is Nijmegen in 9 stukken verdeeld. Zo’n stuk noem 
je een stadsdeel.

4. De Goffert, Sint Anna en Heijendaal

In deze boerderij woonde eens een boer die Jan Derkse heette.
Het was een grote, dikke, zware man. Hij kreeg een bijnaam.
De mensen noemde hem: Den Goffert.
Toen de man er niet meer was, noemden ze zijn boerderij zo.
Zoek op de kaart de naam van de boerderij op.
Zet er een streep onder.
Ken je de naam Goffert? Waarvan?
……………………………………………………
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oit stond er langs de weg van 
Nijmegen naar Mook tussen de 
kruising met de Groenestraat 

en de wegsplitsing naar Hatert een 
kapel die aan St. Anna, de moeder 
van Maria, was gewijd. Het bedehuisje 
werd in 1598 afgebroken, maar de St. 
Annastraat, St. Annamolen en St. An-
nabuurt herinneren nog altijd aan die 
Sint-Annakapel op de heide.

H. Antonius Abt
In de twintigste eeuw neemt met 
de uitbreiding van nieuwe wijken 
ook het aantal gelovigen toe, 
waardoor er voor het overwe-
gend rooms-katholieke Nijmegen 
een tekort aan kerken ontstaat. 
Grote parochies worden door 
het bisdom in kleinere eenheden 
verdeeld met een eigen kerk en 
pastoor. Dit geldt ook voor Hatert: 
het dorp ten zuiden van Nijmegen 
dat pas in de jaren zestig deel van 
de stad zal gaan uitmaken. Rond 
1900 omvat de parochie van de  
H. Antonius Abt niet alleen het 
dorp Hatert, maar ook het gebied 
tot aan de Staddijk, St. Teunis-
molen, Graafseweg, Sint Anna 
en Brakkenstein behoren tot de 
Hatertse parochie. Door de sterke 
toename van het aantal katho-
lieken is de parochie van pastoor 
Couwenberg in 1909 veel te groot 

geworden om voldoende zielzorg te 
kunnen verlenen, terwijl kerkgangers 
uit St. Anna wel een uur moeten lopen 
om de kerkdiensten in Hatert te kun-
nen bijwonen.

Groenestraatkerk
Op 12 maart 1909 dient de door de 
bisschop benoemde priester   Nicolaas 

van Erp een aanvraag in voor de 
bouw van een katholieke kerk aan de 
Groenestraat. Omdat de vergunning 
al op 2 april wordt verleend, kan de 
bouw spoedig beginnen, maar op één 
voorwaarde. De gulle weldoener Petrus 
Johannes Grewen, die de bouw van de 
kerk en pastorie wil financieren, stelt 
als voorwaarde dat de kerk als schuts-

patroon de Heilige Antonius van 
Padua krijgt. Aan de vrome wens 
van de schenker wordt voldaan. 
Antonius van Padua zal inderdaad 
de bijzondere schutspatroon 
worden, met de toevoeging Sint 
Anna, genoemd naar de nabijge-
legen buurt. 
     Op 10 juli 1910 wordt de 
neogotische kruisbasiliek aan 
de Groenestraat ingewijd. Links 
voorin de kerk bevindt zich de 
St. Annakapel met het beeld van 
Sint Anna met haar dochter Maria. 
Ook een van de drie luidklokken 
in de toren, de 600 kg wegende 
St. Annaklok, is aan de moeder 
van Maria gewijd. Het Latijnse 
opschrift van de klok luidt vrij 
vertaald: “Het volk van deze wijk 
St. Anna toegewijd, spoor ik aan 
door mijn klank. Moge het Gods 
woord horen, de heilige diensten 
vroom voltrekken, Gods voor-
schriften uitvoeren.” 
     De andere klokken zijn aan St. 

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 St. Anna.

Katholieke symbolieken van  Sint Anna in Nijmegen-Midden

O

Beeld van St. Anna met haar dochter Maria in de 
Groenestraatkerk.

miniserie deel 2: Wijkgeschiedenis van Nijmegen-Midden
28
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Antonius (1050 kg) en St. Aloysius (400 
kg) gewijd. Tijdens de Duitse bezet-
ting werden de klokken uit de toren 
gehaald om omgesmolten te worden 
voor oorlogsgeschut, maar in decem-
ber 1949 hangen er tot grote vreugde 
van pastoor Strijbos weer nieuwe 
klokken in de toren, mogelijk gemaakt 
door collectes in zijn parochie. Op 
kerstavond worden zij voor het eerst 
weer feestelijk geluid. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Door het toenemend aantal katholie-
ken in de Sint Annaparochie, wordt in 
1923 opnieuw een herindeling nood-
zakelijk. Bisschop Arnoldus Diepen van 
Den Bosch geeft dan opdracht om een 
nieuwe kerk aan de Hatertseweg te 
stichten, bedoeld voor de St. Jacob-
slaan en de buitenwijken Heijendaal 
en Brakkenstein. De kerk zal worden 
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van 

Lourdes, Behoudenis 
der Kranken en Troos-
teres der Bedroefden.    
     Op zondag 14 sep-
tember 1924 wordt 
op het bouwterrein 
aan de Hatertse-
weg de eerste steen 
gelegd. De ochtend 
begint met een plech-
tige mis oom half elf 
in de Groenestraat-
kerk. 's Middags 
verzamelen zich hon-
derden katholieken 
op het lege terrein 
aan de Hatertseweg, 
dat met pauselijke 
vaandels, Nijmeegse- 
en nationale vlaggen 
is versierd. 

Toespraken
Deken Cornelis 
van Son opent de 

steenlegging. Daarna neemt pastoor 
Joannes van Mulukom van de Groe-
nestraatkerk afscheid van zijn vroegere 

parochianen met de woorden: “De 
parochie raakt te overbevolkt voor een 
pastoor en twee kapelaans. Er moest 
dus, wilde men intensief geestelijk 
werk blijven verrichten, een nieuwe 
parochie naast komen. In 1910 telde 
de parochie 1100 zielen, maar nu is het 
aantal opgelopen tot 7000. Daarom 
komt er nu naast de St. Antoniuskerk 
aan de Groenestraat de O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk aan de Hatertseweg.” 
     Tot slot wordt erop gewezen hoe in 
deze parochie bijzonder de verering 
van de Maagd Maria gepropageerd zal 
worden. “Jong katholiek Nijmegen zal 
een Lourdesgrot helpen bouwen aan 
de Hatertseweg, door de verzameling 
van haar wekelijkse spaarpenningen 
in het gezin. Acht- tot negenduizend 
kinderen zullen daaraan meewerken.” 
In 1925 is de Lourdeskerk gereed. Na 
de inwijding wordt een natuursteen uit 
Lourdes in de Lourdesgrot ingemet-
seld. ❤

Tekst en foto’s: Henny Fransen 
(henny@hartvannijmegen.nu)

Katholieke symbolieken van  Sint Anna in Nijmegen-Midden

De St. Annaklok uit 1949.

O.L.V. van Lourdeskerk in 2020.
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ls middelbare scholier wilde Ester 
Coolen (42) alles weten over 
geneeskunde, maar pedagogiek 

vond de geboren Brabantse minstens 
zo interessant, vooral om te achterhalen 
hoe mensen leren. “Uiteindelijk ben ik 
medicijnen in Maastricht gaan studeren, 
waar probleemgestuurd onderwijs toen 
helemaal ‘hot en happening’ was. Ik vond 
het geweldig om met medestudenten 
in een simulatieachtige setting samen 
casussen op te lossen. Even overwoog ik 
om docent in de geneeskunde te wor-

den. Tot iemand zei dat het zélf dokter 
zijn de krachtigste manier is om anderen 
iets te leren.”

En zo gebeurde het dat je kinderarts in 
het Amalia Kinderziekenhuis van Rad-
boudumc werd?  
“Ik heb verschillende disciplines over-
wogen, maar werd verliefd op kinderge-
neeskunde. Toen er in 2003 in Nijmegen 
een opleidingsplek vrijkwam, heb ik 
meteen gesolliciteerd. En met succes. 
Wat me aansprak was de docerende, 

vooral coachende rol die je als kinderarts 
vervult. Je neemt jonge kinderen en 
hun ouders mee in een langjarig traject, 
waarin je vanaf de zijlijn aangeeft hoe het 
kind het beste voor zichzelf kan zorgen. 
     Tijdens mijn opleiding waren simu-
latietrainingen, door mijn Maastrichtse 
jaren toch een beetje mijn stokpaardje, 
nog niet écht aan de orde. Focus lag 
vooral op hardcore geneeskunde, niet 
zozeer in het leren eromheen, de soft 
skills. Jammer, vond ik.”

A

In het hart van Nijmegen staan verschillende toonaangevende instellingen die 

zich met wetenschappelijk onderzoek bezighouden: de Radboud Universiteit, het 

Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In Nijmegen-Midden 

wonen heel wat wetenschappers die verbonden zijn aan deze instellingen. In deze 

rubriek komt één van hen aan het woord.

Ester Coolen: ‘Teamwork moet je  léren, zeker in acute situaties’

“Ik heb verschillende disciplines overwogen, maar werd verliefd op kindergeneeskunde.”

Wetenschapper in de wijk
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Dus ging je simulatietrainingen organi-
seren rondom de opvang van het acuut 
zieke kind?
“Een acuut ziek kind kan zich op elk 
moment van de dag presenteren op de 
spoedeisende hulp of de kinderafde-
ling, waar mensen met verschillende 
achtergronden in alle chaos snel samen 
moeten handelen. Deze situaties komen 
bijna nooit voor en verlopen altijd anders. 
Zorgprofessionals weten daarom vaak 
niet wat er van ze wordt verwacht, als 
individu, laat staan als team. Een keer 
erover praten tijdens de pauze helpt niet. 
Samen oefenen in een veilige simulatie-
omgeving waar mensen op de toppen 
van hun kunnen moeten presteren, wél. 
Dat blijkt ook uit mijn promotieonder-
zoek.”

Bij simulatie draait het dus om méér 
dan oefenen met een technisch perfecte 
pop?
“Techniek en innovatie spelen een 
belangrijke rol in het simuleren van 
levensechte situaties. Ooit gebruikten we 
een pop met echte gasuitwisseling via 
een soort van navelstreng. Nu werken 
we met een pop die bijvoorbeeld blij en 
bang kan kijken. Toch gaat het er niet om 
hoe geavanceerd een pop is, maar om 
het team eromheen. Daar vindt het échte 
leren plaats.”

Wat voegt jouw simulatie-onderzoek 
toe aan de kindergeneeskunde? 
“Al in Sesamstraat wordt duidelijk dat je 
teamwork moet leren en niet afhangt van 
hoe lang je al met anderen samenwerkt. 
Dat blijkt ook tijdens de debriefing na een 
training. Deelnemers overleggen samen 
wat goed ging, wat niet en hoe ze hun in-
dividuele kennis en vaardigheden samen 
zo kunnen toepassen dat ze aandacht 
houden voor de patiënt én voor elkaar. In 
onze trainingen beoordelen we deelne-
mers dan ook niet apart, maar laten we ze 
juist ervaren wat anderen nodig hebben 
om hun werk zo goed mogelijk te doen. 

Dat is in de ziekenhuiswereld waar men-
sen vaak op hun individuele kwaliteiten 
worden beoordeeld een nieuwe manier 
van kijken en werken.” 

Je woont met man en drie kinderen aan 
de Hazenkampseweg, vlakbij het zieken-
huis. Een bewuste keuze? 
“Mijn man en ik zijn in 2003 vanwege mijn 
opleiding van Maastricht naar Nijmegen 
verhuisd. We vonden een heerlijk huis in 
Bottendaal, maar dat werd al snel te klein 

na de geboorte van ons tweede kind. 
Sinds 2011 wonen we in de Hazenkamp, 
een fijne wijk die voelt als een warm bad, 
dichtbij het ziekenhuis. Een bewuste 
keuze was het niet, handig is het wel. Ben 
ik bij een acute situatie thuis, dan pak ik 
de fiets en sta ik binnen een paar minuten 
op de SEH.” ❤

Tekst: Pieter Matthijssen
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto: Els Baltjes

Samenwerken in acute 
 situaties is te (simu)leren
 
Ester promoveerde 10 februari op haar onderzoek Nieuwe inzichten in het 
trainen, beoordelen en toepassen van teamvaardigheden bij de opvang van 
het acuut zieke kind. “De prognose van een acuut ziek kind is duidelijk 
beter als een team goed samenwerkt. Deze vaardigheden zijn te oefenen 
via simulatie technologie in een positieve en veilige leersituatie.” In haar 
proefschrift beschrijft Ester zes studies, waarin ze onderzoek verrichtte 
naar de meest optimale onderwijsstrategie om systematische opvang te 
trainen, teamvaardigheden te verbeteren/beoordelen en de manier van 
samenwerken in te bedden in de praktijk. “Voor het trainen is het belang-
rijk dat zorgprofessionals deelnemen in hun eigen rol en gestimuleerd 

worden om verwachtin-
gen over elkaars taken 
en verantwoordelijkhe-
den te delen. Door snel-
ler en beter informatie en 
prioriteiten van taken te 
integreren kan het team 
anticiperen op mogelijke 
problemen.” Inmiddels 
is Ester druk met het 
trainen van andere 
zorgprofessionals, onder 
wie intensivisten en ver-
pleegkundigen die bij de 
zorg voor coronapatiën-
ten zijn betrokken. 

Ester kreeg het kunstwerk van collega’s die het speciaal voor haar promotie-
plechtigheid hebben laten maken. Het symboliseert het belang van samenwerken 
binnen een team.

Ester Coolen: ‘Teamwork moet je  léren, zeker in acute situaties’
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De Vrouwenrechtswinkel 
Nijmegen is in 1986 opge-
richt. ‘Voor vrouwen, door 
vrouwen’ is het  motto van 
de rechtswinkel. Rechtenstu-
dente Annemijn Hafkamp 
(20) uit Heijendaal werkt er 
inmiddels ruim een jaar als 
vrijwilliger. 
 
Hoe ben je bij de Vrouwenrechtswinkel 
terecht gekomen?
“Binnen de rechtenstudie zijn er helaas 
weinig mogelijkheden om de bestu-
deerde stof toe te passen in de praktijk. 
Ik zocht daarom naar een manier om 
mijn eigen vaardigheden te verbeteren 
en tegelijk anderen te helpen met mijn 
kennis. Toen ik online een vacature van 
de Vrouwenrechtswinkel tegenkwam, 
wist ik dat dit de perfecte kans zou zijn 
om dit doel te bereiken. Bovendien werd 
ik aangetrokken door het unieke karakter 
van de Vrouwenrechtswinkel: een groep 
enthousiaste rechtenstudentes die ge-
specialiseerd is in het geven van persoon-
lijk juridisch advies voor vrouwen.”

Wat houdt je werk in?
“Wij voorzien vrouwen van juridisch 
advies op maat. We gaan eerst onderzoek 
doen naar hun rechtspositie. In sommige 
gevallen moeten we ze doorverwijzen 
naar een advocaat of schrijven we een 
voorbeeldbrief. Als het advies klaar is, 
wordt deze door onze kwaliteitscom-
missie gecontroleerd en binnen tien 
dagen naar mevrouw gestuurd. Naast het 
voorzien van juridisch advies verrichten 
alle medewerksters werkzaamheden in 
een commissie. Bijvoorbeeld de kennis- 
en activiteitencommissie, die activiteiten 
zoals een pubquiz of lezing voor alle 
medewerksters organiseert. Zelf zit ik 
in de PR-commissie. Wij proberen door 
onder andere flyeren en het gebruik van 

social media de naamsbekendheid van 
de Vrouwenrechtswinkel te vergroten, 
zodat we nog veel meer vrouwen kunnen 
helpen. Ik draai één of twee spreekuren 
per maand van anderhalf of twee uur. 
Daarnaast doe ik onderzoek en schrijf 
adviezen.” 

Wat vind je leuk aan het werk?
Ik vind eigenlijk alles leuk. Van het uitplui-
zen van lastige juridische vraagstukken, 
tot de gezelligheid tussen de medewerk-
sters onderling. Als ik toch één element 
moet noemen, dan kies ik de diversiteit 
aan vraagstukken waar vrouwen de me-
dewerksters mee benaderen. Vrouwen 
komen bij ons met vragen over bijvoor-
beeld echtscheiding, ontslag en huiselijk 
geweld. Soms herken ik bepaalde vraag-
stukken van mijn studie, maar in andere 

situaties ben ik volledig onbekend met 
het onderwerp. Hierdoor heb ik al veel 
geleerd over verschillende rechtsgebie-
den. Bovendien is het een fijn gevoel als 
wij een mail krijgen om ons te bedanken 
voor het advies. Dit laat zien dat vrouwen 
ons werk erg waarderen en ons advies 
hen ook daadwerkelijk helpt. ❤

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

Annemijn Hafkamp helpt vrouwen met 
juridisch advies

Vrijwilliger in ’t zonnetje

De Vrouwenrechtswinkel is regelmatig 
op zoek naar rechtenstudentes van de 
HAN of RU met een propedeuse op zak. 
Kijk voor vacatures op hun website:  
www.vrouwenrechtswinkelnijmegen.nl
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Naní, Van Peltlaan 32
6533 ZM Nijmegen
nani-nijmegen.nl 

In de rubriek Gestart in het 
Hart besteden we aandacht 
aan bedrijven en onderne-
mingen die kort geleden hun 
deuren hebben geopend. 
Dit keer praten we met Lotte 
Keulers, die in haar winkel 
Naní tweedehands kleding en 
cadeau-artikelen verkoopt. 
Alleen: haar winkel is nog 
geen dag open geweest. Door 
corona.

n december hebben we keihard 
gewerkt om hier alles voor elkaar 
te krijgen en op 16 december zou-

den we van start gaan. En toen kwam 15 
december, de dag dat de lockdown werd 
afgekondigd, dus dat betekende dat dat 
niet door kon gaan. Balen natuurlijk. Heel 
erg jammer”, zegt Lotte.
     Inmiddels mag ze wel klanten op 
afspraak ontvangen in haar mooie, knusse 
winkeltje aan de Van Peltlaan. Niet al te 
groot, maar door gebruik te maken van 
lichte kleuren en materialen maakt Naní 
een ruime en vriendelijke indruk. “Ik heb al 
een paar afspraken staan! Heel spannend.”

Hergebruik
Hoe kwam de 20-jarige Nijmeegse 
op het idee om een winkeltje in 
tweedehands kleding te begin-
nen? “Na de middelbare school 
ben ik gaan werken, omdat ik niet 
zo goed wist wat voor studie ik 
zou willen doen. Verschillende 
baantjes gehad, maar gaandeweg 
leek het me steeds leuker om een 
eigen zaakje te hebben. Ik ben 
bovendien altijd al veel bezig 
geweest met milieu, hergebruik en 
duurzaamheid en zo ontstond het 
plan voor een winkeltje in tweede-
hands kleding.”
     Dat plan werd werkelijkheid 
toen haar moeder het leegstaande 
pand in de Van Peltlaan zag. “Toen 
is het eigenlijk heel snel gegaan. 
We zijn hier gaan kijken en ik was 
meteen verliefd. Zo zijn we aan dit 
project begonnen”, zegt Lotte.
     Met veel hulp van familie – vader, 
moeder, zus en vriend – werd de 
verbouwing en inrichting van Naní ter 
hand genomen. Maar: nog geen zicht 
op inkomsten. Lotte: “Gelukkig heeft de 
verhuurder zich heel coulant opgesteld 
en zelf woon ik nog bij mijn ouders. Zo 
konden we de kosten nog enigszins in 
de hand houden.”

Presentatie
Hergebruik van kleding is voor Lotte een 
heel bewuste keuze, maar tegelijkertijd 
vindt ze het ook belangrijk dat de presen-
tatie van haar collectie helemaal perfect 
is. “Het moet voor mensen leuk zijn om 
tweedehands te shoppen. Je hebt van die 
kringloopwinkels waar mensen in bakken 
moeten zoeken en waar het niet altijd 
schoon is. Dat wil ik niet: in mijn winkel is 
alles gewassen, gestreken en het ziet er 
allemaal nog mooi uit.”
     En waar komt de naam ‘Naní’ vandaan? 
“Ik was op zoek naar een fantasienaam 
voor m’n winkeltje. Daar waren we over 
aan het brainstormen en toen kwam 
mijn zus aan met ‘Naní’. Klinkt leuk en is 
ook nog eens de naam van ons favoriete 
restaurantje in Frankrijk!” ❤

Tekst: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Lotte Keulers

‘Bij Naní moet het leuk zijn om 
tweedehands te shoppen’

"I

Gestart in 't Hart

Lichte kleuren en materialen geven Naní een ruime indruk.

Lotte Keultjes voor haar gloednieuwe winkeltje.
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Operatie Steenbreek organiseert 
 gratis tuinadviesweken

De tuinadviesweken van 
 Operatie Steenbreek 
 Nijmegen gaan binnenkort 
van start. Twintig inwoners 
van Nijmegen kunnen dan 
gratis advies krijgen over het 
vergroenen van hun tuin. Ook 
kunnen ze zo’n advies, samen 
met hun buren, aanvragen 
voor een plein of hun straat. 
Aan het gratis Steenbreek 
tuinadvies zijn wel voorwaar-
den verbonden.
 

oosbuien en dagen met tropische 
temperaturen komen steeds vaker 
voor. Meer groen in de stad ver-

mindert de nadelen van deze klimaatver-
andering. Groene tuinen en pleinen zijn 
goed voor het opnemen van regenwater, 
zorgen voor gratis verkoeling én zijn een 
paradijs voor vogels en vlinders. Kortom, 
vergroening heeft alleen maar voordelen. 
Daarom voert het Steenbreek-team van 
De Bastei campagne onder het motto: 
Stenen eruit, GROEN erin!

Gratis tuinadvies en tuintegels  ophalen
Vaak willen mensen wel vergroenen, maar 
weten ze niet hoe of vinden ze het te 
veel gedoe. Om ze op weg te helpen zijn 
de gratis tuinadviesweken in het leven 
geroepen. Professioneel tuinontwer-
pers Sytske van der Kooi van ontwerp-
buro StaLa en Ine Voets van advies- en 
tuinontwerpbureau INVO geven dan 
gratis tuinadvies aan in totaal twintig 
Nijmeegse huishoudens. Beide tuin-
adviseurs werken sinds 2019 ook voor 
Operatie Steenbreek en hebben al heel 
wat particulieren in Nijmegen op weg 
geholpen naar een groene tuin. 

Tegelophaaldagen
Dit voorjaar organiseert Operatie 
Steenbreek in samenwerking met Dar 
op proef twee tegelophaaldagen in een 
aantal wijken, waaronder het Willems-
kwartier. Na aanmelding op  
www.dar.nl komt Dar op 23 en 24 april 
tegels, die plaats maken voor GROEN, 
gratis ophalen. Blijkt dit een succes, dan 
volgen in het najaar andere wijken. Zo 
werken we samen aan een groene stad! 
Uiteraard houden de mensen van Ope-
ratie Steenbreek en Dar zich in corona-
tijd aan de RIVM-richtlijnen.

Data en voorwaarden tuinadvies
12 t/m 23 april (week 15 en 16) –  
10x gratis tuinadvies.
31 mei t/m 11 juni (week 22 en 23) – 10x 
gratis tuinadvies.
Voorwaarden om in aanmerking te ko-
men voor gratis tuinadvies:
•   Minimaal 60 procent van de tuin wordt 

groen. 
•   In geval van een nieuwe tuin: voor mini-

maal 60 procent met groen aanleggen. 
NB: bij een hele kleine tuin kan afgewe-
ken worden van dit percentage.
•   Graag een foto van de tuin vóórdat de 

stenen eruit zijn en nádat het nieuwe 
groen is aangeplant. 

23 en 24 april – tegelophaaldagen  
Dar in het Willemskwartier.  
Info: www.dar.nl ❤

Tekst: Janke Rozemuller
Foto: Operatie Steenbreek

H
 

Operatie Steenbreek 
 inschakelen
Ga je stenen verwijderen of heb je 
een nieuwe tuin die je wilt omtoveren 
tot een groene oase? Aanmelden voor 
het tuinadvies kan via www.steen-
breeknijmegen.nl. Wil je tuintegels 
laten ophalen en lukt dat niet op de 
tegel ophaaldagen van Dar? Stuur 
een bericht naar  
netwerk.steenbreek@debastei.nl 

Tuinadviseurs Operatie 
Steenbreek
Meer informatie over tuinadviseurs 
Sytske van der Kooi en Ine Voets is te 
vinden op hun websites. Sytske van 
der Kooi bemenst Ontwerpburo  
StaLa: www.ontwerpburostala.nl en 
Ine Voets advies- en tuinontwerp-
bureau INVO: www.invo-nijmegen.com 
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De Bibliotheek Muntweg is 
nog dicht, maar in de maan-
den maart en april organi-
seert de Bibliotheek Gelder-
land Zuid een aantal (online) 
activiteiten voor kinderen 
en volwassenen. 

31 maart: Go Short online (4+)
Go Short is het jaarlijkse Nijmeegse 
filmfestival voor de korte film. Kinderen 
krijgen op 31 maart online een exclu-
sief voorproefje van dit filmfestival. Je 
ziet filmpjes, kunt vragen stellen aan 
een filmmaker, speelt spellen én gaat 
zelf aan de slag met films maken. Het 
wordt een spectaculair online filmfeest! 
Deze online activiteit duurt van 14.00 
tot 16.30 uur en is geschikt voor kinde-
ren vanaf vier jaar. Meld je vooraf aan 
via hvdl@obgz.nl.

31 maart: Online workshop veilig 
internetten
Wil je graag veilig internetten op een 
computer met een Windows-bestu-
ringssysteem? Dan is het belangrijk 
dat de computer goed beveiligd is 
tegen computervirussen. In de online 
workshop ‘Veilig internetten met een 
Windows-computer’ leer je hoe je dit 
voor elkaar krijgt. Ook is er informatie 

over programma’s waarmee je onder 
meer trackers (systemen van bedrijven 
die internetgedrag volgen) en pop-ups 
(extra vensters die ineens verschijnen) 
kunt tegengaan.
     Deze interactieve workshop vindt 
plaats op woensdag 31 maart van 
10.00 tot 11.30 uur via het videobelpro-
gramma Zoom. Na aanmelding 
ontvang je instructies over 
inloggen via Zoom. Aanmelden 
bij Magda Steegh via msteegh@
obgz.nl. De bibliotheek organi-
seert deze workshop in samen-
werking met SeniorWeb. 

29 april: Move in 1 Dag (8+)
Zit je in groep 6, 7 of 8 en wil je 
iets leuks doen voor de mensen 
bij jou in de buurt? Doe dan 
mee met ‘Move in 1 Dag’ op 29 
april in Bibliotheek Muntweg! Samen 
met twee studenten uit  Nijmegen kom 
jij samen met andere kinderen in actie 
voor jouw buurt. ‘s Ochtends maak je 
kennis met elkaar, speel je Het Dilem-
maspel, doe je een quiz en ga je op 
onderzoek uit in de wijk. ‘s Middags 
ga je samen de actie voorbereiden en 
daarna meteen uitvoeren. 
     Je kunt bijvoorbeeld mensen in 
de buurt complimenten geven. Of 
organiseer een opruimactie als er veel 

viezigheid in de buurt ligt. Je kunt 
vast nog meer leuke acties bedenken! 
Aan het einde van de dag krijg je een 
mooi diploma, zodat je aan iedereen 
kunt laten zien dat jij iets goeds hebt 
gedaan voor andere mensen in jouw 
wijk. Het programma begint om 10.00 
uur en duurt tot 15.00 uur. Neem je 

eigen lunch mee, de bieb zorgt voor 
drinken. Meedoen? Stuur een mailtje 
naar muntweg@obgz.nl. ❤

Tekst en foto’s: Bibliotheek 
 Gelderland Zuid

Leer films maken, veilig internetten 
of doe iets goeds voor de wijk!

Kijk voor het laatste nieuws over 
het programma van de bibliotheek 
op www.obgz.nl 
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Hulp nodig bij lichamelijke
klachten? 

www.fysio-noorderster.nl

info@fysio-noorderster.nl

   06 199 49 893

Rondweg 5
6515 AS Nijmegen

 

Groenestraat 294 
6531 JC Nijmegen

Uw herstel is onze zorg!
Fysiotherapie

Medical Taping

Ademhalingstherapie

Ontspanningstherapie

Ontspanningsmassage

Medisch fitness

Sportmassage 

Dry Needling

Wilt u graag een eerste 
stap online zetten?

Met het gratis, laagdrempelige lesprogramma 
Welkom Online gaat er een wereld voor u open. 

Meld u gratis aan!
088 344 2000 ouderenfonds.nl/welkom-online

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

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

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

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

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

Mijn praktijk ligt in de wijk De Hazenkamp.

Dromedarisstraat 15, Nijmegen   
06 4976 6889    

beapieters@glazenkamp.net
www.leerlingbegeleidingbeapieters.nl

Drs. Bea Pieters 
Pedagoog & Leerkracht
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Op 29 maart opent Goede 
Dag Vossenlaan haar deuren 
voor alle senioren in de wijk 
Hazenkamp en omliggende 
buurten. Elke dag een gratis 
kopje koffie, een activiteit, 
een praatje, een ontmoe-
ting. Gezellig voor de senio-
ren en leerzaam voor de roc-
stagiaires van het tijdelijke 
praktijkleercentrum. Alles 
coronaproof!

anwege de beperkingen die 
samenhangen met de corona-
maatregelen is er een tekort aan 

goede stageplekken en een gedegen 
praktijkomgeving. Om die reden 
bedacht ROC Nijmegen het nieuwe 
tijdelijke praktijkleercentrum (PLC) aan 
de Vossenlaan 44. Geen onbekende 
plek voor het roc en zeer geschikt voor 
het doel om studenten van diverse 

opleidingen in een realistische praktij-
komgeving de kneepjes van het vak te 
leren. 

Samenwerken
Praktijkleren organiseer je niet alleen. 
Door eerder opgedane contacten te 
verbinden met elkaar is er een week-
vullend, toegankelijk programma ont-
staan waar senioren uit de omgeving 
van de Vossenlaan aan mee kunnen 
doen. Goede Dag opende eerder al 
haar deuren in de wijken Waterkwar-
tier, Grootstal en Neerbosch-Oost, ge-
coördineerd door Sterker Sociaal Werk. 
Het gesloten-portemonnee-beleid, de 
flexibiliteit en de eenvoud van het con-
cept maken een ideale voedingsbodem 
voor educatie en ontmoeting. Binnen 
het PLC sluiten diverse partners aan; zo 
ook New Rootz, Starters4communities 
en Young Impact.

Programma
Door inzet van studenten, coördinato-
ren en praktijkcoaches is er elke door-
deweekse dag een activiteitenaanbod 
tussen 9.00 – 17.00 uur. De ochtenden 

zijn gereserveerd voor Happy Ouder, 
waar buurtgenoten terecht kunnen 
voor een gratis kopje koffie/thee, een 
praatje en gezelschap. In de middagen 
is er ruimte voor ontspanning, sport 
en beweging, creativiteit, een gezonde 
maaltijd en nog meer. Als er geen ac-
tiviteit staat vermeld is het nog steeds 
mogelijk om gewoon naar binnen te 
lopen voor een praatje of spelletje. ❤

Tekst: Joany Gourari-Dahlmans
Foto: Sterker Sociaal Werk

ROC Nijmegen opent tijdelijk praktijk-
leercentrum aan Vossenlaan 44 

Huiskamer aan de Vossenlaan 44 voor een kopje koffie en een  praatje.

V

Meer weten?
Heeft u vragen over het program-
ma? Mail dan naar info@goede-
dagnijmegen.nl of bel naar Joany 
Gourari-Dahlmans, coördinator 
Goede Dag via 06 573 978 95. Heeft 
u vragen over- of voor het PLC? Bel 
dan naar Dorien Kaaijk, coördina-
tor Praktijkleercentrum via 06 407 
565 94. Wilt u naar de opening op 
29 maart komen? Meldt u zich dan 
eerst aan door te bellen met 
06 573 978 95. 

G O E D E  D A G
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Op zoek naar de ideale werkplek buiten de deur? 
 Bijvoorbeeld omdat thuiswerken tijdens coronatijd voor 
jou niet de ideale oplossing is? Dan zijn de werkplekken 
van Splendorflex – gevestigd in de monumentale Splen-
dorfabriek aan de Sint Annastraat – het perfecte alter-
natief. Werkplekken die van alle gemakken zijn voorzien 
en met een knipoog naar het rijke fabrieksverleden.

Splendorflex is een initiatief van Joris Joore en Thijs 
 Mennen die in 2020 begonnen met het verbouwen van 
een aantal monumentale ruimtes in de oude gloeilam-
penfabriek. “In de grote voormalige productiehal zijn een 
aantal kantoren – voor andere bedrijven – gerealiseerd 
en hebben we tegelijkertijd in de ruimte die uitkijkt op de 
hal een tweetal coworkingspaces gemaakt. Voor ‘eigen 
gebruik’, zeg maar”, zegt Joris.

De Splendorfabriek aan de Sint Annastraat is een bedrijfs-
verzamelgebouw, dat inmiddels onderdak biedt aan zo’n 
tachtig bedrijven. Joore: “Maar er was nog geen plek waar 
je bijvoorbeeld kon vergaderen, een training kon geven of 
een werkplek kon huren. Met Splendorflex zijn we  rond 
februari van het vorig jaar begonnen met het aanbieden 
van werkplekken en vergaderruimtes. Zo ongeveer gelijk 
met het begin van corona. Slechte timing, maar het was 
niet anders. Gelukkig begint de loop er nu een beetje in te 
komen.”

Luxe, comfort en een compleet pakket aan voorzieningen: 
daarmee onderscheidt Splendorflex zich van andere aan-
bieders van werkplekken en vergaderruimtes. Supersnel 
internet en airconditioning zijn standaard en de vergader-

ruimtes (van 2 tot 25 personen) 
beschikken over een krachtige 
beamer met geluidsinstallatie. 
Koffie, thee, frisdrank en lunch 
behoren ook tot het service-
pakket van Splendorflex. En 
desgewenst kunnen de verga-
derruimtes in een handomdraai 
worden veranderd in een ideale 
omgeving voor bijvoorbeeld 
een bedrijfsborrel.

“Maar wat onze werkplekken écht heel bijzonder maakt 
is natuurlijk de Splendorfabriek”, zegt Thijs Mennen. “Zo’n 
prachtige, inspirerende en historische omgeving vind je 
nergens in Nijmegen. Daarnaast kun je ook gebruik maken 
van de voorzieningen die andere bedrijven in het complex 
bieden. Je hebt hier bijvoorbeeld een kapper, een sport-
school en een koffiebar. Alles bij de hand!”

De werkplekken van Splendorflex – op 1,5 meter afstand 
en alle voorzien van een zit-stabureau – zijn voor een vast 
aantal dagen (1 tot 5) per week te huur. Gebruik van een 
vergaderruimte (1 uur per dag) en een eigen postadres is 
daarbij inbegrepen. Wie af en toe gebruik wil maken van 
een werkplek in de Splendorfabriek kan een strippenkaart 
voor een aantal dagdelen kopen.

Meer informatie over arrangementen en tarieven, of een 
dag vrijblijvend proefzitten: Splendorflex.nl

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

Splendorflex: Inspirerende werkplekken 
in een unieke omgeving

Splendorflex in de Splendorfabriek
Sint Annastraat 198
6524 GX Nijmegen
Email: info@splendorflex.nl
Telefoon: 085-0600778 
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Van 1 tot en met 7 maart was het de Week van 
de Helden in het afval en het groen. In het hele 
land werden de mannen en vrouwen die werk-
zaam zijn in de afval- en reinigingsbranche in 
het zonnetje gezet. Ook Dar deed hieraan mee. 

ngeveer tachtig organisaties die samen bijna heel Neder-
land bedienen, namen hieraan deel. Zij organiseerden 
deze week allerlei activiteiten om hun medewerkers extra 

waardering te tonen. Dar riep inwoners op om ook mee te doen en 
hun dank te tonen. Bijvoorbeeld door kleurplaten voor het raam te 
hangen. Of door gewoon eens een duim op te steken of te zwaaien 
als blijk van waardering. Alle acties konden op social media gevolgd 
worden via #AfvalHelden en/of #WeekvandeAfvalHelden.

Waardevol en cruciaal beroep
”Je kunt altijd nog vuilnisman worden”. Een bekende uitspraak, met 
als onderliggende boodschap dat werken in de afval- en reinigings-
branche weinig kennis en kunde vereist. Niets is minder waar. De 
branche professionaliseert: er worden steeds meer vaardigheden 
van de medewerkers gevraagd. Van technische en organisatorische 
kennis, tot communicatieve vaardigheden. 
     Medewerkers in deze branche zijn van vitaal belang voor de 
volksgezondheid en het draaiend houden van Nederland. En daar 
zorgen ze dagelijks voor. Zij verdienen waardering, iedere dag, en 
speciaal tijdens de Week van de Helden in het afval en het groen. ❤

 Tekst en foto: Dar

Mooie Week van de Helden in het afval en het groen

Road2Work@Dar werkt aan een 
 circulaire economie
Jaarlijks wordt al veel elektronisch afval in 
 Nederland gescheiden ingezameld. Echter 
nog niet genoeg. Dit is de reden dat Dar NV en 
Road2Work Nederland de krachten  bundelen in 
Road2Work@Dar. 

et doel van deze nieuwe samenwerking: werken aan een 
circulaire economie door zoveel mogelijk elektronisch 
afval een tweede leven te geven en anders weer te gebrui-

ken als grondstof voor nieuwe producten. Deze nieuwe activiteit 
levert bovendien werkgelegenheid op voor mensen uit het Rijk 
van Nijmegen. Naast structurele werkgelegenheid, leidt de nieuwe 
organisatie ook mensen op en begeleidt hen naar regulier werk.

Gescheiden inzamelen
Sinds de start met gescheiden inzameling van elektr(on)ische 
apparaten, zo’n twintig jaar geleden, worden in Nederland steeds 
meer apparaten gescheiden ingezameld en weer als grondstof 
ingezet. Heel veel inwoners scheiden al goed elektr(on)ische ap-
paraten: alle huishoudelijke apparaten die werken op batterijen, 
stroom of gas. Echter helaas nog niet voldoende, waarbij met 
name de kleine apparaten nog wel eens bij het restafval landen. 

Dat is zonde, want veel van die apparaten bevatten nog prima 
onderdelen die een tweede leven kunnen krijgen, of als product 
gewoon nog gebruikt kunnen worden. 

Elektronische apparaten scheiden: ga zo door! 
Road2Work@Dar roept inwoners op om vooral zo door te gaan 
met het scheiden van elektrische apparaten. Als het apparaat nog 
werkt kunnen inwoners het naar de kringloop brengen. Is het 
kapot dan kan het ingeleverd worden bij de winkel waar men een 
nieuw apparaat koopt of bij de milieustraten van  
Dar. ❤

Tekst en foto: Dar

H

O

Dar-medewerkers selecteren elektronische apparaten.
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Iedereen verdient een passend afscheid, waar u ook verzekerd bent.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging
Van harte welkom bij Constantijn Koen Uitvaartverzorging 
en Afscheidshuys Sint Annamolen in Nijmegen. Wij zijn 
een onafhankelijke uitvaartonderneming en verzorgen alle 
diensten die bij een uitvaart komen kijken in eigen beheer. 
Constantijn Koen Uitvaartverzorging is dan ook niet 
gebonden aan bepaalde (natuur)begraafplaatsen 
of crematoria. De uiteindelijke keuze hierin is aan u. 

Onze persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij ieder 
afscheid wordt bijzonder gewaardeerd. Voor ons spreekt 
dit vanzelf, want uw dierbare verdient een waardig en 
passend afscheid.

Afscheidshuys Sint Annamolen 
De laagdrempeligheid en warme, huiselijke sfeer in 
Afscheidshuys Sint Annamolen maken dat u zich welkom 
voelt. Wanneer u om wat voor reden dan ook geen thuis-
opbaring wenst, maar toch zo veel mogelijk bij uw dierbare wilt 
zijn, kunt u kiezen voor opbaring in een 24-uurskamer. Ons 
Afscheidshuys Sint Annamolen heeft er twee: De Molen en 
Sint Anna. Wij geven u de sleutel, zodat u dag en nacht terecht 
kunt, zo vaak als u prettig vindt en zo lang als u maar wenst. 
Vanzelfsprekend mag u met foto’s, tekeningen en andere spullen 
een huiselijke, persoonlijke sfeer creëren om zo in alle rust 
afscheid te nemen op momenten dat u hier behoefte aan heeft.

Crematiepakket liefdevol € 3.075,00
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 over-
genomen 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. 

Condoleance in de Sint Annamolen
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
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irk-Jan Burgersdijk woont al dertig jaar aan de Tollens-
straat: "Dit huisje lijkt uniek maar het is toch echt een 
van die honderden oude woningen in het Willems-

kwartier. Ooit twee onder een kap, maar de 'Export Papier-
fabriek' die hier stond, had in 1932 dringend een inrit nodig 
waardoor de rechtse woning gesloopt werd."
     "Ik woon hier al die jaren prima en ik heb de verandering 
van het Willemskwartier meegemaakt. Hier is veel gesloopt, 
heel jammer. Maar er zijn wel mooie woningen teruggekomen, 

waar ook weer leuke mensen wonen. Want deze wijk is echt 
gezellig. Veel vriendelijke mensen die elkaar groeten, met 
elkaar kletsen en ook nog eens een (wijk- of straat)feestje met 
elkaar kunnen bouwen.
     "Vroeger heette de straat de Beltweg, deze liep vanaf 
de Willemsweg tot aan de St. Annastraat. Eerder stopte de 
Beltweg bij de oude vuilnisbelt, halverwege de huidige straat. 
Tegenover mijn woning loopt de spoorlijn naar Venlo door de 
Spoorkuil, een prachtig groengebied waar het goed wandelen 
is. Nee, van het spoor heb ik weinig last. In de jaren zeventig 
was er hier tegenover een VAM-compostoverslag. Die is ver-
dwenen gelukkig, bewoners hebben veel geprotesteerd.”
     "Vroeger keek ik vanuit de slaapkamer van mijn zoontje 

over de Spoorkuil en over het stationsdak naar Arnhem waar 
ik de koepelgevangenis en de Kema-toren kon zien. Dat zicht 
is geblokkeerd door de BioTex-flat, het roc-schoolgebouw en 
Mercure-hotel. Dat is de vooruitgang, denk ik dan maar." ❤

Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Uithoekjes

D

Uniek huisje in de Tollensstraat, met 
uitzicht op de Spoorkuil

Iedereen denkt wel eens in hokjes. Het plakken van een la-
beltje 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

Perfectionisme
Ik ben een perfectionist. In eigenlijk alles wat ik doe, streef ik 
naar het allerbeste resultaat. Voor veel autisten is perfectio-
nisme niet vreemd. Al vraag ik me af of perfectionisme door 
mijn autisme komt of gewoon een eigenschap is die bij me-
zelf hoort. Het antwoord daarop vind ik niet zo belangrijk. 
Interessanter is de worsteling hiermee, veelal doordat deze 
kwaliteit vaak als een last beschouwd wordt.
     Ter voorbereiding van deze column zocht ik op de zoek-
term ‘perfectionisme’ in Google. Bij de eerste tien resultaten 
zag ik pagina’s met als titel ’12 signalen die erop wijzen dat 
perfectionisme uit de hand loopt’ en ‘vijf tips tegen perfec-
tionisme’ en ga zo maar door. Natuurlijk erken ik dat alles 
perfect willen doen ook nadelen kan hebben. Zo kost het 

ophangen van verkiezingspos-
ters voor mijn raam me niet 
een paar minuten, maar een 
paar dagen. Immers, steeds 

zie ik wel weer dat de poster 
toch nog ietsjes scheef hangt, of 

niet in het midden hangt, en dat 
kan echt niet vind ik. En zo baalde ik er 

enorm van dat in mijn eerste column mijn mailadres incor-
rect was en dat er in de laatste column zelfs een spelfout 
stond.
     Maar toch vind ik dat iedereen naar perfectionisme zou 
moeten streven. Zeker op het werk. Al te vaak ziet men per-
fectionisme als een probleem. Maar onderaan de streep kun 
je er altijd op vertrouwen dat een perfectionist alles foutloos 
en correct aflevert, en daarmee zeer waardevol voor een 
organisatie is. Als het gaat om opmaak, lay-out én inhoud. 
Maar ook als het gaat om spelling en grammatica. Op helaas 
soms zo’n klein (maar gruwelijk irritant) foutje na dan. ❤

Joost Wanders

Column (W)anders
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Hatertseweg 825, Nijmegen 
024 350 2814

OOGZORG
en

OPTOMETRIE

staar 

droge ogen

macula degeneratie 

glaucoom

OCT scan

opticiens - audiciens - optometrist

Een
complete
(enkelvoudige)
bril voor
€99

Vaak
geheel

of gedeeltelijk
vergoed door uw 
zorgverzekering
(wij doen de declaratie

voor u)

Hatertseweg 825 - Nijmegen - 024 350 2814 
www.vandenberghopticiens.nl

opticiens - audiciens - optometrist

VERFADVIES

VERF RECHTSTREEKS AF FABRIEK

OOK VERHUUR VAN STEIGERS, LADDERS

OOK VOOR PARTICULIEREN

GOED GEREEDSCHAP MAAKT DE MEESTER 

Groenestraat 131-133  | 6531 HD Nijmegen
Tel:024-3552457 | www.denijmeegseverffabriek.nl
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Of Hart van Nijmegen aan-
dacht wilde besteden aan 
het afscheid van fysiothe-
rapeut Will Theunissen, was 
de vraag half februari. Is dit 
lezenswaardig wijknieuws? 
dacht de redactie. Ja toch 
wel, want het is duidelijk 
dat Will Theunissen niet al-
leen veel voor zijn patiënten 
betekende, maar ook voor de 
mensen in de wijk. Medewer-
ker Paula Jansen vertelt. 

én augustus 1985 nam Will Theu-
nissen de fysiotherapiepraktijk 
van dhr. Holtzhuizer over, gele-

gen aan de Willemsweg. ´Fysiotherapie 
Willemskwartier´ werd ‘Theunissen-
fysiotherapeuten’. De bruin-oranje gor-
dijntjes van de behandelkamers werden 
vervangen door deuren, zodat er meer 
privacy kwam. Tiny, zijn vrouw, zat aan 
de balie en deed de administratie.

Eigen koers
Hoewel onwennig, zette Will zijn eigen 
koers uit en voldeed hij aan de steeds 
strengere regels. Eind jaren tachtig 
werd hun oudste zoon geboren die 
meeging naar de praktijk. Daar was een 
klein kamertje dat Will goed isoleerde, 
zodat de baby ongestoord kon slapen. 

Er kwam een andere secretaresse. De 
meeste patiënten kwamen uit het Wil-
lemskwartier, maar ook uit de Rozen-
buurt, Wolfskuil en Kolping wisten ze 
de praktijk te vinden. Vaak hoorde je in 
de wachtkamer begroetingen als: “Hé 
Theet, nimmen ze jou ook goed te pak-
ken? Doe de groete an mien suster.”

     In mei 2003 ging de praktijk van de 
tochtige, dubbele woning van Hayer 
naar het goed toegankelijke pand aan 
de Groenestraat van de SNS-bank. Het 
Willemskwartier bleef hij trouw: hij had 
iets met die bewoners en kende inmid-
dels lief en leed van vele gezinnen.

Echte zorgverlener
Will, opgeleid als fysiotherapeut, was 
een echte zorgverlener. Het onderne-
men, dat er ook bij hoorde, vond hij 
lastig. Hij hield zich veel liever bezig 
met de totale mens en was echt betrok-
ken bij iedereen. Zo heeft Will verschil-
lende jaren, als vrijwilliger bij het Stip, 
mensen geadviseerd en praktisch 
ondersteund. 
     Eind 2013 maakte Will een val van 
twee trappen met dramatische gevol-
gen: in het begin leek hij niets meer te 
kunnen bewegen maar na maanden oe-
fenen ging dat bijna als tevoren. Echter, 
gevoel en kracht in de vingers waren 
verminderd. Zijn belangrijkste gereed-
schap als fysiotherapeut functioneerde 
niet goed meer. Hij bleef praktijkhouder 
en was dagelijks in de praktijk maar hij 
kon niet meer doen waar zijn passie lag: 
zorgen voor mensen.

Coronaproef afscheid
Verkoop van de praktijk vond Will 
moeilijk: zouden de patiënten wel 
voldoende aandacht krijgen, zouden de 
medewerkers niet opgaan in een grote 
commerciële onderneming? Uiteinde-
lijk heeft hij nieuwe eigenaren gevon-
den waar hij en zijn medewerkers een 
goed gevoel bij hebben: Fysiocentrum 
Nijmegen. 
     Zondag 28 februari is er, corona-
proef, afscheid van Will genomen in 
het Goffertpark: Will en Tiny reden op 
de gekregen steps een rondje waarbij 
ze allerlei mensen tegenkwamen die 
belangrijk waren tijdens Wills praktijk-
houderschap. ❤

Tekst en foto: Paula Jansen

Fysiotherapeut Will Theunissen 
verlaat zijn geliefde wijk na 35 jaar

E

Will Theunissen op de step. Foto: Sebastiaan Wassing.
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Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u. 
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren team 
luistert, adviseert en ondersteunt. 

Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder.

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

Wij dragen u 
 op handen

100% BIOLOGISCH

100% DESEM

100% NEDERLANDS GRAAN

100% MOLENSTEEN GEMALEN

We bakken ons brood al weer vijf jaar 
op Thijmstraat 119. Dat willen we met 
jullie vieren! Zaterdag 17 april bakken 
we appelkaneelbroodjes in de houtoven. 
Kom je ook voor een broodje to-go?

DI t/m ZA geopend van 08.00 tot 15.00 uur | www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 Nijmegen | 024 737 04 83
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Marga Klompélaan
Dr. Margaretha Albertina Maria Klompé (1912-1986) was schei-
kunde- en natuurkundelerares op het meisjeslyceum Mater Dei 
in Nijmegen. Ze was rooms-katholiek en diep gelovig. Na de 

Tweede Wereldoorlog 
ging ze de politiek in. Ze 
was Kamerlid en werd in 
1956 de eerste vrouwe-
lijke minister. Als minister 
van Maatschappelijk Werk 
was ze een van de be-
langrijkste grondleggers 
van de verzorgingsstaat. 
Haar belangrijkste presta-
tie vond ze zelf de in 1963 
aangenomen Algemene 
Bijstandswet.

Antoinette van 
 Pinxterenlaan
Antoinette Johanna van 
Pinxteren (1916-1988) 
trad in 1937 in het kloos-

ter, waar ze de naam zuster 
Francesco koos. Ze haalde 
haar onderwijsakte en 
werkte tot 1955 in Nijme-
gen als onderwijzeres met 
moeilijk opvoedbare kinde-
ren. Ze was een voorstander 
van vernieuwing in het 
kloosterleven en toen het in 
1967 werd toegestaan, was 
zij een van de eersten die 
haar kloosterkleding verwis-
selde voor burgerkleding. 
Ook ging ze in 1964 als 
een van de eerste katho-
lieke vrouwen theologie 
studeren aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In 1977 
trad ze toe tot de eerste landelijke vereniging voor vrouwelijke 
theologen. Ze was van groot belang voor de emancipatie van de 
vrouw in de katholieke kerk. ❤

Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Voorvechtsters vrouwenrechten 
in de Emancipatiebuurt

Straatnamen verklaard

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

Antoinette van Pinxteren  
(Foto: https://siethdelhaas.nl).

Marga Klompé, 1958  
(Foto: Wikipedia).

Daar gaat ze. Zachte haartjes, bruine ogen, frisse wangen, hart 
van goud. Na 4 jaar staat haar kooitje open en mag kleine Pluis 
ein-de-lijk naar de kleuterklas. Het waren maanden van aftel-
len, door de ramen spieken van haar klas en schommelen bij 
de speeltuin naast de school en nu is de tijd rijp.
     Op d’r paasbest, met schoongepoetste tandjes en haartjes 
strak gekamd zet ze haar eerste stappen op het schoolplein, 
met een scheef hangend rugzakje dat eigenlijk niet past op 

haar te smalle schoudertjes. Geïnstrueerd door broer en zus 
zodat ze weet hoe ze zich als kleuter dient te gedragen. Vinger 
opsteken, helpen opruimen, niet rennen op de gang en zoals 
ze zelf toevoegt: “Hoesten in je elleboog…want dat moet van 
de koning.”
     Terwijl ik terugloop denk ik alleen maar: Zet ‘m op en hou je 
taai kleintje. Want ja, die armpjes zijn nog te kort om d’r eigen 
billen af te vegen. En krijgt ze de drinkfles wel goed open? Is 
15 minuten niet te kort om al die bammetjes naar binnen te 
werken? En hoe shit is het dat we niet gezellig een boekje kun-
nen voorlezen in de klas, de juffen fatsoenlijk de hand kunnen 
schudden, de klas van binnen kunnen zien en haar knuffelen 
op het schoolplein zonder mondkapje op je muil…maar nee....
corona... helaas pindakaas.
     Na 11 jaar moederen op de woensdagochtend doet het stie-
kem wel een beetje pijn. Ze vliegen uit, maar het is goed zo. En 
ook voor haar is het goed zo. Want een paar uur later komt ze 
dolenthousiast uit school: “Afspreek, afspreek, afspreek!” Een 
blije snoet met een kletsnat druipende rugzak meeslepend en 
een enorm remspoor in d’r onderbroek. Life is good! ❤

Column: Kleine Pluis    door Anna Wolfs
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Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

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

www.wennekers-nijmegen.nl

Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna

Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892

www.fysiotherapiesintanna.nl

  Fysiocentrum Nijmegen
Locatie St Jacobslaan 345a
Locatie Groenestraat 217 Y

tel: 024-3540404
www.fysiocentrum-nijmegen.nl

Fysiotherapie de Go�ert 
Dobbelmannweg 118

6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268

www.fysiotherapiedego�ert.nl

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

tel: 024-6635173

Fysiotherapie
Sint  Anna

S a m e n w e r k e n d e  F y s i o t h e r a p e u t e n



Lukt het je in coronatijd soms niet zo goed om 
optimistisch te blijven? Voel je je suf door het 
laptopstaren en het bankhangen? Borrelt er af 
en toe zelfs wat woede in je op? Loop dan even 
een rondje in de Natuurtuin Goffert!

andelen is gezond: het is goed voor je hersenen, 
hart en weerstand. Een stukje wandelen in de 
versteende stad is daarom al goed voor je. Maar 

wandelen in een groene omgeving is nog beter. Verschillende 

wetenschappelijke studies suggereren dat mensen zich min-
der boos en somber voelen na een bezoek aan de natuur. Dat 
effect lijkt al snel op te treden: zo gaven mensen in één studie 
aan al minder negatieve gevoelens te ervaren na slechts een 
paar minuten in het groen.   
     Een wandeling in de Natuurtuin kan in deze tijd ook nog 
eens hoopgevend zijn. Want na een periode van inactiviteit 
komt alles in de tuin langzaamaan weer tot leven. Dat gaat 
niet in een rechte lijn, maar met horten en stoten. Uiteindelijk 
zal, net als ieder jaar, de tuin weer tot bloei komen. En als het 
eenmaal zover is, wie denkt er dan nog aan de tijd dat alles 
stilstond?
     Dus ben je even helemaal klaar met corona? Heb je geen 
zin om de dag te beginnen? Kom naar de Natuurtuin, maak 
een ommetje en geniet van de rust en het ontluikende groen. 
Zo kun je er weer een tijdje tegenaan!  ❤

Tekst en foto: Natuurtuin Goffert

Groen doet goed, dus kom naar de Natuurtuin Goffert

W

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.

Lesgeven op Het Kleurrijk
Wouter van Wylick is leerkracht op Brede school Het Kleurrijk, in 't 
Hert, en hij maakt zich geen zorgen over de kinderen: "Blij verrast 
was ik door de Cito-resultaten van groep 8, die in een onzekere 
periode toch mooie scores konden overleggen." Over het welbe-
vinden en de gezondheid van de kinderen: "Elkaar lang niet zien 
en met zijn allen thuiszitten was niet fijn. We waren allemaal blij 
dat de school na de vakantie weer openging."
     "Negen jaar geleden begon ik hier als stagiair, ik werkte in 
groep 4 en later in groep 7. Twee jaar geleden is mijn groep 
samengegaan met groep 8 van Peter. Peter werkte al op de voor-
ganger van Het Kleurrijk en is erg ervaren."
     "Het is een bewuste keuze van me om op deze school in deze 
wijk te werken. Hier vind ik mijn uitdaging door de ontwikkelin-
gen in het Willemskwartier en de diversiteit van de leerlingpopu-
latie op onze school. Dat maakt het interessant."

Op 2 april krijgen alle 
kinderen hun rapport. 
"Het ene kind heeft 
meer, het andere min-
der hulp en aandacht 
nodig bij het thuison-
derwijs en nogmaals, 
ze staan er allemaal 
goed voor. Ik hoop 
wel dat vanaf nu de 
school weer normaal 
open blijft zodat we 
hier de kinderen weer 
structuur en veiligheid 
kunnen bieden."
     "Dit jaar gaat Peter 
met pensioen, ik zal hem wel gaan missen. Iedereen kent hem, hij 
kent als geen ander het reilen en zeilen in deze wijk." Wouter, tot 
slot: "Ik ben trots op deze kinderen!" ❤

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

#Wattedoen

Wouter van Wylick.

Natuurtuin Goffert, Goffertweg 19 (ingang naast  
restaurant Panda)
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Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen

Kinderfeestjes

Workshops

Gelegenheidskaarsen

tel: 024 3553492 of 06 45302171

Groenestraat 199

6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492  

• Natuurvoedingsmiddelen

•Uitgebreid assortiment

•Ook glutenvrij

•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij

www.bijenkaars.nl

tel: 06-81472151 of 024-3553492

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM 
  

 
 

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

                     
500 gram kibbeling 
met saus voor € 9,-

Heerlijke huisgemaakte ovenschotels 
vanaf € 6,75 per stuk.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vossenlaan 88 

    6531SP NIJMEGEN  

   06 10525808

 info@cadeclin.nl

  www.cadeclin.nl

Behandelingen met 

: 

Bindweefselmassage 

Huidverbetering 

Litteken 

Oedeem 

Uw huid, onze zorg! Vergoeding mogelijk via de zorgverzekaar. 
 

NIEUW IN ONZE PRAKTIJK: 
SHOCKWAVE                

Gratis spreekuur Sportblessures:          
elke maandag van 17.00-17.30 uur 

 

 

Voor informatie zie T, E, W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T:   024 – 833 00 22      

E:   fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl 

W:  www.fysiotherapiehazenkamp.nl 
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Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij 
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak 
€ 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor 
de volgende Hart van Nijmegen (15 en 16 mei), moeten uiterlijk 23 april 2021 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

Bedrijfshartjes

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 infor-
matie 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, 15.00-
17.00 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 kindvrien-
delijke tuin en diverse terrassen. Ligging: niet op een vakan-
tiepark, 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

TROUBADOUR ROP brengt uw jarige geliefde, eenzame tante 
of jubilerende collega een authentieke serenade. Uitsluitend 
in april en in regio Nijmegen. €45 all-in. U kiest 3 liedjes uit het 
enorme repertoire. Met veel plezier en vakmanschap gespeeld 
en gezongen! Kijk voor keuzerepertoire en geluidsfragmenten 
op www.uwtroubadour.nl of bel Rop: 06 400 930 61

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 

Ruit herstellen? Seuren bellen!

Bezoek ook onze showroom: Tarweweg 11, 6534 AM Nijmegen  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Glas: enkel glas, veiligheids-, isolatie-, zonwerend-, en brandwerend glas en voorzetramen. Spiegels: Met of zonder facet in elke gewenste maat.
Glasbewerkingen: scherpaf slijpen, poly- en facetslijpen en gaten boren. Kunststoffen: acrylaat-, plexi-, en lexanglas. 
Folies: decoratieve, zonwerende, inbraakvertragende en inkijkbelemmerende folies.
Specialiteiten: hardglazen deuren en ramen, glas in lood, glasdecoraties en schuiframen/loketten.

kijk op www.seuren.nl/fineoglas
Doe gratis mee met onze Fineo-glas Goede Doelen-quiz

Er bestaat nu enkel glas 
met de isolatiewaarde 

van triple glas.

En wij verkopen het!

Ruit herstellen? Seuren bellen! 024 - 323 10 10
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Met jouw inzet gebruiken we al ons gft-afval opnieuw!
Acties in Willemskwartier
Wij halen steeds meer groente-, fruit en tuinafval (gft-afval) op in Willemskwartier. 
De kwaliteit van dit gft-afval kan wel een stuk beter. Er zit helaas nog veel ander 
afval bij het gft-afval en dat is zonde. Bijvoorbeeld glas, plastic of grond.  

Wij starten met acties in Willemskwartier voor beter 
gescheiden gft-afval.

Wij helpen bij het beter scheiden van gft-afval.  
Bijvoorbeeld met een speciale containersticker.

Twijfel je welk afval waar hoort? Kijk in de Dar app 
of op www.dar.nl/afvalwijzer. Wij helpen graag!

Wat gaan we doen?

Fysiocentrum Nijmegen is nieuw, en toch ook weer 
niet. Nieuw is de locatie aan de Groenestraat 217-Y 
(naast de Groenestraatkerk), maar de fysiotherapeuten 
die er werken zijn ervaren en bekwaam, en al twintig 
jaar actief in Fysiotherapie Jacobslaan en Theunissen- 
Fysiotherapeuten. 

Op 28 februari heeft Will Theunissen op een mooie manier 
afscheid genomen van zijn praktijk, zoals elders in dit blad te 
lezen is. “Will Theunissen had met deze locatie een prachtige 

praktijk op de grens van de wijken Hazenkamp en Willems-
kwartier”, zegt Jolanda van ’t Hof die samen met Bas Tittse de 
praktijk heeft overgenomen. 

Jolanda en Bas zijn het eens over de meerwaarde van hun 
nieuwe locatie: “We willen de mensen uit de omgeving  dezelfde 
kwaliteit en service bieden als Will deed, en daar nog iets 
extra’s aan toevoegen. Naast de klassieke fysiotherapie, kunnen 
mensen hier ook terecht voor andere behandelingen die de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid bevorderen. Wij werken 
daarvoor samen met specialisten uit allerlei vak gebieden.  
Zo kun je bij ons bijvoorbeeld longfysiotherapie volgen, zeker 
nodig als mensen Covid-19 hebben gehad en kampen met 
ademhalingsproblemen. Maar ook onder andere manuele 
 therapie, dry needling, echografie, leefstijlcoaching, oncolo-
gische revalidatie en mindfulness zitten in ons pakket.” 

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

Fysiocentrum Nijmegen, 
Locatie Groenestraat 217-Y, 6531 HH Nijmegen
Locatie St. Jacobslaan 345a, 6533 VD Nijmegen
Tel. 024 354 04 04
www.fysiocentrum-nijmegen.nl

 Nieuw in de Groenestraat: Fysiocentrum Nijmegen
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Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen 
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een 
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu. 
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (15 en 16 mei), moeten uiterlijk 23 april 2021 binnen zijn.

Hartjes

Twee jaar geleden moesten scholen nog 
evenveel betalen als een bedrijf voor de GFT 
 bakken. En daar moest veranderingen in 
 komen vonden de leerlingen van groep 8.

e schreven brieven naar de DAR (heel veel brieven). 
De directeur van de DAR Bart de Bruin die las die 
brieven en eventjes later kwam die ook nog eens 

langs op onze school. Toen gingen ze overleggen en Bart de 
Bruin vond het een goed idee. Daar waren we natuurlijk heel 
blij mee maar het kon natuurlijk niet zonder de gemeente 
en de burgemeester van Nijmegen.
     Dus daar gingen we weer iedereen schreef een brief naar 
de gemeente en de burgemeester van Nijmegen. Het lukte 

ons weer de raadslieden kwamen bij ons op school en ver-
telde dat ze het wel een goed idee vonden. Maar we waren 
er nog niet want de raadslieden moesten nog heel veel 
overleggen. Nu twee jaar later is het eindelijk zo ver 1 maart 
2021 krijgen we de afvalbakken.
     25% van de scholen in Nijmegen heeft 4 verschillende 
bakken in hun klas staan, eentje voor plastic nog een bak 
voor papier en voor groenten en fruit en de laatste voor 
restafval.
     Maar we zijn er nog lang niet; er zijn nog heel veel basis-
scholen zonder GFT bakken en dan ook middelbare scholen 
zonder de bakken. Daar moet iets aan veranderen!
     Dus we hopen dat dit in de krant komt en in het jeugd-
journaal komt. ❤

Groetjes van groep 8 van de Hazesprong

De Hazesprong red milieu 

DE NIJMEEGSE FUNRUNNERS starten, zodra het weer mag, 
een nieuwe beginnerscursus hardlopen. Na 12 weken, met  
2 trainingen per week, ben je in staat om 5 km aaneen hard 
te lopen en kun je eventueel doorstromen naar de bestaande 
hardloopgroepen van onze vereniging. Kosten €75.
Meer informatie: info@nijmeegsefunrunners.nl

VOOR HAAR OPLEIDING LEEFSTIJLCOACHING zoekt Merita 
van Mook mensen vanaf 55 jaar die als proefcliënt leefstijl-
vragen willen beantwoorden op het gebied van goed slapen, 
kunnen ontspannen/omgaan met stress, bewegen en gezond 
en lekker eten. Belangstellenden kunnen contact opnemen via 
www.gezond-op-maat.nl

HEEL UITGEBREIDE SET MODELSPOOR (niet digitaal!) voor 
een knutselliefhebber. Wie kan ik blij maken met wagens van 
Joueff, Fleischmann en ander materiaal, compleet met huisjes, 
bruggen en dergelijke? Over eventuele kosten onderhandelen 
we wel. Th.Hiddink via arthehiddink@glazenkamp.net

LEUK VRIJWILLIGERSWERK DOEN in de buurt? Kom ons 
team versterken bij het Marikenhuis, Slotemaker de Bruïneweg 
163. Wij zoeken meerdere vrijwilligers die een aantal uren per 
maand willen helpen bijvoorbeeld bij administratief werk, 
fondsenwerving, publieksacties, website-beheer of lichte on-
derhoudsklussen. Zie onze website www.marikenhuis.nl. Info 
bij secretaris/penningmeester Han Knol, 06 135 652 80. 

GESCHIKT STUK GROND GEZOCHT voor nieuwe buurtmoes-
tuin. Heb jij zin om samen met anderen een nieuwe buurt-
moestuin te starten in jouw wijk? Weet jij nog een geschikt stuk 
grond en/of wil je misschien zelf meedoen? Neem contact op 
met Van Tuin Tot Bord, Romilda van der Wal, tel. 06 204 972 35, 
info@vantuintotbord.nl 

Wat gebeurt er nu, dacht de hoofdredacteur van Hart van Nijmegen. Waarom krijg ik opeens tien brieven van leerlingen van 
groep 8 van basisschool De Hazesprong? Toen ze alle brieven gelezen had, wist ze waarom. Lees de brief van Rosa Wildöer en u 
weet het ook.

Z



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

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

EMMA APOTHEEK 

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

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

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

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

HKZ gecertificeerd


