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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,
De meimaand is een maand van tegen-
stellingen. De natuur is vol nieuw leven, 
groen en fris. En tegelijkertijd is er de 
herdenking aan de zware periode van de 
Tweede  Wereldoorlog. Donker en grauw. 
Het kan dus ook niet anders dan dat u beide 
 aspecten terugvindt in dit meinummer van 
Hart van Nijmegen.
     Zo is er het indrukwekkende verhaal van de Joodse baby Peter 
 Santcroos die de Tweede Wereldoorlog overleefde door de liefdevolle 
zorg van de familie Creutzberg (gelukkig geen donker en grauw verhaal). 
Maar ook de bloeiende natuur in het Goffertpark komt aan de orde, met 
mooie tekst en foto’s van Corrie Eimers. Het levensverhaal van molenaar 
Hans Titulaer is ook zo’n mooi verhaal over genieten van de natuur en 
van duurzaam produceren van brood. En dat niet alleen, hij maakt ook 
zelf molenstenen.
     Verder staat dit nummer weer vol interessante onderwerpen. Zo is 
er een interview met Paul van Tongeren, de nieuwe Denker des Vader-
lands. Deel twee uit de miniserie over speciaal onderwijs gaat over drie 
verschillende locaties van Kentalis. Redacteur Roeland Loosen heeft NEC-
clubicoon Édgar Barreto weten te strikken voor een interview. Nog een 
miniserie: wijkgeschiedenis van Nijmegen-Midden. Deze keer gaat het 
over voormalige landgoederen die ooit eigendom waren van Theodoor 
Dobbelmann, de beroemde zeepproducent. 
     Speciale aandacht vraag ik voor pagina 31. Hart van Nijmegen brengt 
in oktober een nieuwe special uit over het industriële verleden van onze 
(oudere) wijken. De redactie zoekt wijkbewoners die in deze bedrijven 
gewerkt hebben. Lees de oproep!
     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

Joost Wanders

Els Baltjes
eb-fotoart.nl

Fotografen

Willem Melssen
wm-f.nl

COLOFON 
E-mail: info@hartvannnijmegen.nu Web: www.hartvannijmegen.nu 
Volg ons ook op            Hart van Nijmegen

Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat 
bestaat uit de wijken Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal, Nije Veld en Goffert (zie kaart hiernaast).  
Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en ontvangt een bijdrage 
uit het budget  wijk activiteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen. 

Hoofdredacteur: Ypie Veenstra, Rode Kruislaan 23, 6525 JN Nijmegen (tevens correspondentieadres  
Hart van Nijmegen) 06 532 314 99, info@hartvannijmegen.nu. Eindredactie: Ypie Veenstra, Ronald Spaak. 
Vormgeving: Wilke Zomerveld. Penningmeester: Dirk Blokland, penningmeester@hartvannijmegen.nu 
Adverteren: Huberdien Hornikx, 024 356 61 09/ adverteren@hartvannijmegen.nu Bedrijfshartje plaatsen: 
bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu (zie p. 49). Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu  
(zie p. 51). Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu 

Foto voorkant: Molenaar Hans Titulaer. Foto: Els Baltjes
Volgende nummer: kopij vóór 11 juni 2021, verspreiding 3 juli 2021.
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Baby Peter Santcroos overleeft  Tweede Wereldoorlog
Eldan Santcroos vertelt voor ‘Open Joodse Huizen|Huizen van Verzet’ het indrukwekkende verhaal   van zijn vaders redding

orig jaar zouden ook in Nijmegen 
op vijf verschillende adressen 
bijeenkomsten worden geor-

ganiseerd. Door corona moesten deze 
herdenkingen worden afgelast. Ook dit 
jaar waren er geen bijeenkomsten.  
Wel werden er op 3 en 4 mei vanaf 
dertien adressen uit heel het land 
livestreams uitgezonden. 

Dominee Jelis Creutzberg
Een van die streams komt uit Nijmegen. 
Het is het onderduikverhaal van baby 
Peter Santcroos, verteld door Eldan 
Santcroos, de zoon van Peter. Als baby 
was Peter Santcroos ondergedoken bij 

het gezin van dominee Jelis Creutzberg 
aan de Hazenkampseweg. Creutzberg 
was een groot en zeer actief Nijmege-
naar. Hij was betrokken bij de oprichting  

van de Agnes Reiniera bewaarschool 
(De Tweeling aan de Groenestraat), 
ontmoetingscentrum De Haard, de 
huishoudschool aan de Tollensstraat en 
de protestantse kerk en school aan de 
Hazenkampseweg (hoek Marterstraat).  
     Creutzberg was actief in het verzet. Als 
voorzitter van de protestantse scholen, 
kwam hij openlijk in conflict met de Duit-
se autoriteiten over een NSB-onderwijzer. 
Eén zoon van de dominee, Karel Frederik, 
was legerpredikant in Nederlandse-Indië. 
Hij werd in 1942 in Balikpapan vermoord 
door de Japanners. Ook zoon Lodewijk 
(Loed) Gerard was actief in het verzet. De 
verloofde van zijn dochter Pien, dominee 

Sinds 2012 organiseert ‘Open Joodse Huizen|Huizen van Verzet’ elk jaar 
rond 4 mei sprekende herdenkingen. Vertellers, bezoekers en bewoners 
delen verhalen in huizen waar joden of mensen uit het verzet woonden 

en werkten tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Huis van dominee Creutzberg, Hazenkampseweg 26 (1947).

V

Visitiekaartje dominee Creutzberg.
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Baby Peter Santcroos overleeft  Tweede Wereldoorlog
Eldan Santcroos vertelt voor ‘Open Joodse Huizen|Huizen van Verzet’ het indrukwekkende verhaal   van zijn vaders redding

Martinus Cornelis Cavaljé, werd in 
november 1942 wegens verzetsac-
tiviteiten door de Duitsers gefusil-
leerd. 

Baby Peter Santcroos
Peter Santcroos is op 11 september 
1943 geboren in het ziekenhuis in 
Naarden. Hij was de derde zoon 
van zijn joodse ouders, Daniël en 
Elizabeth (Liesje) Santcroos, die 
tot 1943 in Amsterdam woonden. 
Begin 1943 zorgde Daniël voor 
onderduikadressen voor zijn toen 
al zwangere vrouw en de twee 
kinderen. Kort daarna werd hij 
opgepakt en naar Westerbork ge-
transporteerd. De moeder van Peter 
zat in Naarden ondergedoken; 
Herman, het oudste zoontje, werd 
naar  Alverna (bij Wijchen) gebracht; 
Simon, het tweede kind, naar het 
westen van het land. Het gezin had 
geen contact met elkaar.
     Hoewel de zwangere Liesje onder-
gedoken zat, was de bevalling in het 
ziekenhuis. Ze vertrouwde de mensen 
niet bij wie ze onderdak had gekregen. 
Ze had geen garantie dat zij, en vooral de 
baby, daar veilig zouden kunnen blijven. 
Ze ging alleen, met de fiets, naar het 
ziekenhuis om daar te bevallen. In het 
ziekenhuis wist niemand dat ze joods was 

totdat, ongeveer een week na de beval-
ling, een verpleegster die nachtdienst 

had, merkte dat er iets aan de hand was. 
Ze raakte met Liesje in gesprek en hoorde 
van haar dat ze joods was en heel bang. 
Die verpleegster was Pien Creutzberg. Zij 
hoefde niet lang na te denken en onder-
nam actie. 
     Pien nam Peter mee uit het ziekenhuis 
en bracht hem naar het huis van haar 
ouders aan de Hazenkampseweg. Goed 
ingepakt heeft ze hem in een mandje 
gelegd en fietste naar Nijmegen. De 
ouders van Pien hebben hem meteen 
opgevangen. Van hen heeft hij ook zijn 
naam gekregen. Peter verbleef tot de 
bevrijding in dit huis aan de Hazenkamp-
seweg met de goede en liefdevolle zorg 
van het echtpaar Creutzberg.

Levenslange band 
Na de bevrijding kwamen de ouders van 
Peter hem halen. Daniël, zijn vader, wist 
in 1944 uit Westerbork te ontsnappen 
en zat daarna met de moeder van Peter 
ondergedoken in Limburg. Via het Rode 
Kruis kregen ze het adres van dominee 

Creutzberg en begin 1945 kwamen 
ze naar Nijmegen. Alles wat ze voor 
de oorlog bezaten, waren ze kwijt. 
Met de hulp van dominee Creutz-
berg hebben ze een bovenwoning 
kunnen krijgen aan de Javastraat. 
Hij hielp ze ook met meubels en 
andere essentiële spullen. 
     Peter en Pien hebben levenslang 
een hechte band gehouden. Bij 
belangrijke gebeurtenissen was 
Pien altijd aanwezig, zoals bij Peters 
bar mitswa, zijn trouwdag en ook 
toen hij zijn eigen gezin had. Pien 
bleef in het ziekenhuis werken. Ze 
trouwde nooit. In 1975 kregen zij 
en haar ouders een onderschei-
ding van Yad Vashem (Holocaust 
herdenkingscentrum in Jeruzalem) 
voor hun moedige daad. Pien is in 
1997 overleden in haar woonplaats 
Amerongen, waar ze is begraven.
     Peter was heel actief in de joodse 
gemeente in Nijmegen. Hij was in 

het bijzonder betrokken bij de stichting 
en de renovatie van de huidige synagoge 
in de Nonnenstraat, waar de joodse ge-
meente in 2000 naartoe verhuisde. Peter 
is in 2003 in Nijmegen overleden. ❤

Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Ruti Vardi

 Livestreams terugkijken?
Op 3 mei werd het verhaal van Peter 
Santcroos verteld door zijn zoon Eldan 
in het voormalige huis van dominee 
Creutzberg aan de Hazenkampse-
weg. Het werd via een livestream 
uitgezonden als onderdeel van het 
herdenkingsprogramma Open Joodse 
Huizen|Huizen van Verzet 2021. Het 
Joods Cultureel Kwartier (JCK) in Am-
sterdam organiseert dit herdenkings-
programma. Alle livestreams zijn terug 
te zien via www.openjoodsehuizen.nl

Eldan Santcroos vertelt het verhaal van zijn vader.
Foto: Nicky Rooijendijk, JCK

Open Joodse Huizen|Huizen van Verzet.
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Hans, waar en wanneer ben jij geboren?
“Ik ben in 1956 geboren in Venlo. In het 
buitengebied van Venlo, in een plat-
telandsgebied met tuinders. Ik kom uit 
een gezin met vier broers, van wie er een 
helaas is overleden. Als kind was ik dol op 
dieren, ik had cavia’s, muizen en vissen. In 
mijn jeugd ging ik met mijn vader wande-
len in de bossen rondom Venlo. Zo is mijn 
interesse in de natuur ontstaan. Ik heb me 
toen aangesloten bij een natuurstudie-
club. Daarmee trokken wij de natuur in 
om dieren en planten te bestuderen. Ook 
hingen we nestkastjes op en maakten 
voedertafels. Met deze club trokken we 
erop uit. Dan fietsten we met alle bagage 
op de fiets richting Nijmegen en bivak-
keerden bij boerderijen in de Ooij en de 
Hatertse vennen. Door deze uitstapjes 
leerde ik Nijmegen al kennen en was de 
stap om daar te gaan studeren niet zo 
groot. Ik ben als eerste van de kinderen 
uitgevlogen om in Nijmegen te gaan 
studeren. Het werd een studie aan de 
lerarenopleiding, richting biologie.”

Hoe ben je in het molenaarsvak gerold?
“Tijdens mijn studie ben ik gaan werken 
op de watermolen in Epen, maar kwam 
ik ook terecht op een windmolen in 
 Baexem. Daar had ik een leermeester die 
mij veel leerde over het vak en mij de 
liefde ervoor bijbracht. Ik vond het fasci-
nerend dat een duurzame kracht gebruikt 
werd voor het productieproces. 
     Terwijl ik in Baexem werkte, werd hier in 
Nijmegen de Witte Molen gerestaureerd, 
dat was rond 1978. Ik heb contact gelegd 

met de molenaars en ben daar gaan 
werken. Ik kon goed timmeren, zij konden 
mijn hulp goed gebruiken. Na een brand 

in 1981 hebben wij het bedrijf voortgezet 
in Ravenstein totdat de Witte Molen in 
1987 weer in gebruik werd genomen. 

Wie wonen er eigenlijk in onze wijken? Hoe staan onze wijkbewoners 

in het leven? In de rubriek ‘Stemmen uit de wijk’ vertellen mensen uit 

Nijmegen-Midden hun levensverhaal. Wat is belangrijk voor ze en hoe 

geven ze daar vorm aan? In deze eerste aflevering vertelt molenaar en 

molensteenmaker Hans Titulaer uit Hazenkamp over zijn leven.  

Molenaar Hans Titulaer: ‘Als ik de  wieken zie draaien word ik blij’

Stemmen uit de wijk
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Vanaf het begin in 1980 hebben we ge-
kozen voor biologische producten en ook 
voor zoveel mogelijk graan uit de regio. 
Daarnaast boden we rondleidingen aan 
in de molen om kinderen kennis te laten 
maken met het verwerken van biologisch 
graan op windkracht.”

Maar je bent meer dan een molenaar, je 
maakt ook molenstenen. Hoe is dat zo 
gekomen? 
“Eind 1993 verloren we een grote klant en 
moest ik naast het molenwerk ook nog an-
der werk zoeken. Op oudjaarsavond 1995 
werd ik gebeld door de Duitse molen-
steenmaker Heinrich van Hees, hij zag in 
mij een goede opvolger. Hij heeft mij het 
vak geleerd en in 1997 heb ik het bedrijf 
overgenomen. Met hem ben ik langs vele 
molens gegaan om nog meer te leren over 
hoe je maalinstallaties onderhoudt. Iedere 
molensteen is anders, je hebt verschil-
lende maten en diktes. Uitsparingen zijn 
anders, daar zit veel afwisseling in. Het 
onderhoud van molenstenen en steeds op 
andere locaties werken zijn leuke aspec-
ten van dit werk. 
     Mijn kennis van molens komt heel 
goed van pas in het werk op de molen-
steenmakerij. Maaltechnisch advies geven 
hoort daarbij. Ik heb inmiddels duizen-
den stenen gemaakt voor over de hele 
wereld: van Canada tot Nieuw-Zeeland. Ik 
combineerde dat werk aanvankelijk met 
mijn werk in de Witte Molen. Maar op de 
molen werd het steeds drukker en ik kon 
het werk niet meer alleen aan. Ik heb toen 
twee molenaars in vaste dienst genomen 
en samen met een aantal vrijwilligers 
malen wij zes dagen per week voor De 
Knollentuin, Bakkerij Arend, en Bakkers-
café Brood op de plank. Daarnaast malen 
wij ook voor onze eigen molenwinkel.

Denk jij wel eens na over het afbouwen 
van jouw werkzaamheden?
“De molen is echt mijn 'kindje'. Na de 
brand in 1981 hebben we de molen 
opnieuw opgebouwd. Ik heb daar zoveel 

in gemaakt, het interieur vormgegeven. 
Ik ben nu 64, en moet gaan nadenken 
aan overdracht van de bedrijven. Dat is 
een grote stap. Voor het runnen van de 
molen zie ik eerder een opvolger dan voor 

de molensteenmakerij. Dat vraagt meer 
technische kennis, het is fysiek zwaar werk 
en je moet willen reizen.”

 Welke gebeurtenis in jouw leven heeft 
jou blij en gelukkig gemaakt?
“De heropening van de Witte Molen in 
1987, de geboorte van mijn dochter in 
1995 en de ontmoeting met mijn levens-
partner in 2004. Verder ben ik nog steeds 
blij en gelukkig dat de wentelende wieken 
van de Witte Molen de Nijmeegse skyline 
opvrolijken. 
     Sinds het hamsteren in het begin van 
de coronapandemie hebben we meer 
klanten gekregen. Wij hebben voldoende 
grondstoffen in huis die wij direct verma-
len en daarna verkopen. Voor klanten en 
belangstellenden is een bezoek aan de 
molen een mooie beleving, het geluid van 
het malen en de geur van versgemalen 
meel zijn leuke aspecten van een bezoek 
aan de molen.”

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
“Ik hoop dat ik kan terugkijken op een ge-
slaagde overname van die bedrijven zodat 
die gezond verder kunnen gaan. Daar-
naast wil ik weer de natuur in en net als in 
mijn jeugd met een verrekijker rondlopen 
en vogels kijken.” ❤

Tekst: Mariska Bouw 
(mariska@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Els Baltjes

Molenaar Hans Titulaer: ‘Als ik de  wieken zie draaien word ik blij’

Hans Titulaer met een van zijn zelfgemaakte molenstenen.

De Witte Molen aan de Looimolenweg.
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Wijkbewoner Paul van Tongeren 
benoemd tot Denker des Vaderlands 

Paul van Tongeren: "Het 
belangrijkste kenmerk van 

filosofie is denken over de 
dingen waar je doorgaans 

niét over nadenkt."

In een van onze wijken is ook 
de nieuwe Denker des Vader-
lands woonachtig. Na onder 
andere René Gude en Daan 
Roovers is het nu de beurt 
aan Paul van Tongeren (70), 
gepensioneerd filosoof en 
voormalig hoogleraar wijsge-
rige ethiek aan de universitei-
ten van Nijmegen, Leiden en 
Leuven. 
 

an Tongeren woont met veel 
plezier in de Vossenlaan. En als 
buurman heeft Van Tongeren 

natuurlijk ook een uitgesproken mening 
over de komst van appartementencom-
plexen op de voormalige ROC-locatie. 

U bent Denker des Vaderlands tot april 
2023. Wat gaat u in die tijd precies 
doen, in relatie tot die eretitel?
"Hoewel ik nu geen betaalde baan meer 
heb, geef ik nog steeds lezingen en 

colleges en schrijf en publiceer ik nog. 
En dat blijf ik doen. Ik word wel al voor 
veel dingen gevraagd, maar in talkshows 
zul je me niet direct zien. Ik schrijf liever 
dan dat ik spreek. En wel op een manier 
die recht doet aan wat ik de mooiste 
omschrijving van deze titel vind en die 
afkomstig is van een van mijn voorgan-
gers, Marli Huijer. Zij zei: De taak van de 
Denker des Vaderlands is de liefde voor 
de filosofie met een zo groot mogelijk 
publiek te delen." 

In een aanvankelijk anoniem essay in 
de Volkskrant schreef u onlangs over de 
coronacrisis. Wat was uw punt?   
"Dat we in alles wat we doen, af en toe 
ook een stap terug moeten doen. Dat is 
namelijk ook het belangrijkste kenmerk 
van filosofie: denken over de dingen 
waar je doorgaans niét over nadenkt, 
die je vanzelfsprekend vindt. Zonder 
direct voor of tegen maatregelen als een 
avondklok te pleiten, nadenken over wat 
we nou allemaal aan het doen zijn in de 
samenleving; wat gebeurt daar nu? Daar 
is overigens geen eenduidig antwoord 

op; het gaat meer om een duiding, om 
interpretatie."  

U bent ook een betrokken wijkbewoner. 
Eerder roerde u zich namelijk al in het 
gedoe rond de komst van apparte-
mentencomplexen en woningen in uw 
straat. U verwijt de gemeente 'onfat-
soenlijk nabuurschap' en gebrekkige 
communicatie. Maar het lijkt nu toch 
een gelopen koers, of ziet u dat anders?
"Een procedure tot bij de Raad van State 
lijkt me niet ondenkbaar. Eerder hoogst-
waarschijnlijk. Er zijn vanuit de buurt 
zo’n zestig zienswijzen ingediend op het 
concept-bestemmingsplan. De politiek 
heeft nu nog één kans om te laten zien 
dat ze wel degelijk naar de buurt wil luis-
teren. Want daaraan heb ik mij in deze 
zaak het meest geërgerd: het gedraai in 
de politiek en de weigerachtige houding 
om écht het gesprek met ons aan te 
gaan." ❤

Tekst: Roeland Loosen 
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto: Els Baltjes

V
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Ze zijn al een tijdje het huis 
uit, maar Rosa Jurgens, 
Maaike Hendrikx en Nikki 
Moorrees kwamen meteen 
in actie toen ze hoorden 
dat Abdelouahhab ‘Appie’ 
Kerkri ‘hun’ Hazenkamp 
zou verlaten. Namens de 
wijk bezorgden ze de po-
pulaire pakketbezorger een 
afscheidscadeau, als waarde-
ring voor zijn harde werken, 
oprechte aandacht en per-
soonlijke betrokkenheid.    

ekende, vertrouwde gezichten: 
elke wijk heeft ze, iedereen kent 
ze. Tot zover niets bijzonders. Wél 

bijzonder is het als dit ‘gezicht’ niét in 
de wijk woont en hoort bij een zzp-en-
de Post NL-pakketbezorger die tijdens 
zijn werk uitgebreid de tijd neemt voor 
een persoonlijk praatje. Met iedereen. 
Nikki: “Pakketbezorgers weten meestal 
niet wie je bent. Zeker niet als ze je 
op straat tegenkomen. Appie is een 
ander verhaal. Hij ként je écht. Ik weet 
nog dat ik ooit bij een vriendinnetje 
op bezoek was. Er werd aangebeld, 
ik deed open: Appie. Het eerste wat 
hij zei, was: “Nikki, wat doe jij hier, jij 
woont toch in de Nimrodstraat?” Rosa: 
“Toen ik 16 was, kreeg ik een nogal 
gammele scooter. Appie zag me rijden, 
draaide zijn raampje open en wilde me 
het nummer van een vriend geven die 
mijn scooter kon opknappen. Ik ging 
niet op zijn aanbod in, maar de keer 
erop vroeg hij me of de scooter al was 
gemaakt.”

In loondienst
Nikki, Rosa en Maaike, die intussen 
ergens anders in Nijmegen op kamers 

wonen, schrokken dan ook toen ze 
hoorden dat de populaire pakketbezor-
ger hun oude wijk zou verlaten. Nikki: 
“Mijn vader vertelde me dat Appie door 
omstandigheden als ZZP-er moest 
stoppen, bij Post NL in loondienst ging 
en daarom niet in de Hazenkamp kon 
blijven. Appie zelf zei dat hij er vrede 
mee had om in een vaste baan door te 
gaan, maar dat het afscheid van zijn 
wijk hem heel zwaar zou vallen.”  

Helemaal los
Al snel ontstond bij de meiden het idee 
om via een speciale Facebook-actie een 
afscheidscadeau voor Appie te regelen, 
in de vorm van een geldcheque. “We 
hebben ons even afgevraagd of het wel 
een goed plan was”, zegt Maaike. “Want 
stel dat niemand anders wilde mee-
doen?” Rosa: “Het tegendeel bleek het 
geval. Toen het eerste Tikkie eenmaal 

binnen was, ging het helemaal los. De 
reacties stroomden binnen, binnen no 
time hadden we zo’n 300 donaties van 
mensen uit de hele wijk, goed voor een 
bedrag van ruim € 3000.”  

Tweede Appie?
Dat hun initiatief zoveel bijval zou 
oogsten, hadden de drie studenten 
alleen maar durven hopen. Maaike: 
“Appie stond standaard met een 
glimlach voor je deur, was altijd in voor 
een praatje; een echte verbinder. Hij 
verdient dit afscheidscadeau als geen 
ander.” Rosa: “Het gaat ons niet eens om 
het bedrag. Veel belangrijker vinden 
we de waardering die eruit spreekt, als 
gebaar namens de wijk.” ❤

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

Nikki, Rosa en Maaike kwamen in 
actie voor ‘hun’ Appie

Vlnr: Nikki, Maaike en Rosa.

B
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n de driehoek IJsbeerstraat, Nijlpaard-
straat en de Slotemaker de Bruïneweg be-
vinden zich drie locaties van Kentalis – de 

naam is een samenvoeging van de woorden 
‘kennis’ en ‘taal’. Er zijn in die driehoek twee 
scholen: Kentalis de Taalster, Kentalis de 
Marwindt en het behandelcentrum Kentalis 
de Open Cirkel. 
     Kentalis ondersteunt en geeft onderwijs 
aan mensen die slechthorend, doof of doof-
blind zijn, een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS) of een communicatief meervoudige 
beperking hebben. Daarmee behoort het 
tot cluster 2 van het speciaal onderwijs (zie 

kadertekst). In dit cluster kunnen leerlingen 
in principe alle vormen van onderwijs vol-
gen; van vroegbehandeling (voorschools), 
speciaal basisonderwijs en vervolgonderwijs 
tot de uitstroom naar werk, dagbesteding of 
mbo/hbo/wo.

Hindernissen
Het is goed voorstelbaar dat dove en 
slechthorende kinderen grote hindernissen 
ervaren in het reguliere onderwijs. Speciaal 
onderwijs is voor deze kinderen nodig, of 
kan het zijn. Kentalis richt zich, naast dove 
en slechthorende kinderen, ook op kinderen 

met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 
     TOS is een neurocognitieve ontwik-
kelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de 
hersenen minder goed wordt verwerkt. 
Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote 
moeite met praten of het begrijpen van taal. 
De taal- en spraakontwikkeling verloopt 
hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. 
TOS-kinderen horen goed en hebben een 
normale intelligentie. Zij leren hun moe-
dertaal moeizaam en langzaam, vinden bij-
voorbeeld omgaan met en het verwoorden 
van emoties lastig en hebben onder andere 
problemen met plannen.

Bijna iedereen weet het: er zijn reguliere scholen en  scholen 
voor speciaal onderwijs. Maar wat is speciaal onderwijs 
 eigenlijk, en voor wie is het bedoeld? Redacteur Piet Hieltjes 
schept duidelijkheid en brengt in deze miniserie de scholen  
voor  speciaal onderwijs in Nijmegen-Midden dichterbij.  
In deze aflevering bezoekt hij locaties van Kentalis. 

I

Kentalis de Open Cirkel.

Miniserie: speciaal onderwijs in Nijmegen-Midden

Kentalis helpt kinderen hun hindernissen overwinnen 



Hart van Nijmegen - mei 2021          11

Kentalis de Taalster
Op Kentalis de Taalster volgen kinderen van 
4 tot 13 jaar speciaal basisonderwijs. De 
Taalster bestaat sinds 2019 en is een fusie 
van de Martinus van Beek en De Terwindt-
school in Groesbeek. De Taalster heeft 240 
leerlingen: TOS-leerlingen, slechthorende 
leerlingen(SH) en leerlingen met een com-
binatie van TOS, SH en lage intelligentie. Het 
onderwijs en de begeleiding van leerlingen 
wordt verzorgd door tachtig medewerkers: 
leerkrachten, ondersteuners, vakleerkrach-
ten voor het bewegingsonderwijs en de 

kunstvakken. De leerkrachten worden 
ondersteund door logopedisten, maat-
schappelijk werkers, orthopedagogen, spel-
therapeuten en kinderfysiotherapeuten. 
Bij die tachtig medewerkers hoort ook het 
niet-onderwijzend personeel: conciërge, 
administratie.

Kentalis de Marwindt
Kentalis de Marwindt is de school voor 
speciaal voortgezet onderwijs, vertelt de 
nieuwe schoolleider Lilian Bastens-Tromp. 
De school heeft rond de 65 TOS-leerlingen. 
Het niveau van de leerlingen op De 
 Marwindt is vergelijkbaar met het niveau 
van een reguliere praktijkschool. De leer-
lingen van De Marwindt zijn tussen de 12 
en 17/18 jaar oud. Zij worden voorbereid 
op (begeleide) arbeid of, zo mogelijk, op 
niveau 1 of 2 van het roc. 
     Vanwege die voorbereiding op arbeid is 
de stage van vitaal belang in de opleiding 
en neemt naarmate de jaren vorderen een 
steeds belangrijkere plek in. Zo leren de 
leerlingen wat ze leuk vinden en bij hun 
talenten past, welk werk hun ligt en natuur-

lijk leren ze allerlei beroepsvaardigheden 
en werknemerscompetenties. Het team 
van De Marwindt is trots op het feit dat bij 
uitstroom van hun leerlingen tot op heden 
altijd een passende vervolgplek voor hun 
leerlingen gevonden wordt.
     Voor Lilian Bastens-Tromp is het belang-
rijk dat de leerlingen van cluster 2 aanslui-
ting vinden bij het reguliere onderwijs. 
Omdat het leerlingaantal van de Marwindt 
zo laag is, kunnen niet alle praktijkvakken 
aangeboden worden. Dat aanbod zou in 
samenwerking met een reguliere partner-
school wel geboden kunnen worden. En …
de collega’s van de partnerschool zouden 
dan weer kunnen profiteren van de specia-
listische cluster 2-expertise. Alle leerlingen 
zouden van zo’n samenwerking profijt heb-
ben. Verkennende gesprekken hierover zijn 
reeds in gang gezet.

Kentalis de Open Cirkel
Het derde gebouw op het terrein van 
 Kentalis is het behandelcentrum De Open 
Cirkel. Kinderen en jongeren die een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of 

slechthorend of doof zijn, kunnen bij  
De Open Cirkel terecht voor vroegbehande-
ling, individuele therapie, groepstraining, 
intensieve groepsbehandeling en behande-
ling met verblijf. Peuters en kleuters leren 
communiceren. Kinderen en jongeren tot 
23 jaar kunnen bij De Open Cirkel werken 
aan hun zelfvertrouwen, weerbaarheid 
en sociale vaardigheden. Ouders en kind 
kunnen ook een periode in De Open Cirkel 
verblijven. Kind en ouder krijgen dan een 
intensieve behandeling om zo weer in een 
positieve spiraal te komen. ❤

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

Kentalis de Marwindt.

Kentalis de Taalster.

Kentalis helpt kinderen hun hindernissen overwinnen 

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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Clubicoon voelt zich thuis  in de Hazenkamp
NEC-speler Édgar Barreto is Paraguayaan, Italiaan en Nijmegenaar

et hart van veel trouwe 
NEC-supporters maakte een 
sprongetje toen de club vorig 

jaar zomer bekend maakte dat Édgar 
Barreto terug zou keren op het oude 
nest. Terug in de Goffert dus, waar hij 
tussen 2004 en 2007 ook al speelde 

en samen met spelers als de Poolse 
topscorer Andrzej Niedzielan, keeper 
Dennis Gentenaar, Peter Wisgerhof en 
Youssouf Hersi een geweldige lichting 
vormde. Maar uiteraard was zijn talent 
ook in het buitenland opgevallen en 
dus speelde Barreto vanaf jaargang 

2007/2008 dertien seizoenen in Italië. 
Maar Nederland en Nijmegen ble-
ven trekken en dus besloot de man 
die zichzelf Paraguayaan, Italiaan én 
Nederlander voelt, vorig seizoen toch 
weer voor Nijmegen en NEC te kiezen.
     Al in 2004 – hij was 19 toen hij in 

Wat Arjen Robben is voor Groningen, is Édgar Barreto voor NEC: een club-
legende. Na een afwezigheid van 13 jaar keerde hij in 2020 terug naar 

 Nijmegen, waar hij nu een piepjong elftal bij de hand neemt. En dan woont 
hij ook nog eens met zijn vrouw en drie zoons in de Hazenkamp.  

H
Édgar Barreto keert terug op het oude nest.
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Clubicoon voelt zich thuis  in de Hazenkamp
NEC-speler Édgar Barreto is Paraguayaan, Italiaan en Nijmegenaar

Nijmegen aankwam – en nog steeds is 
Barreto de populairste speler van NEC. 
Hij is inmiddels uitgegroeid tot icoon 
van de club. Op het veld is hij een waar 
voorbeeld voor de vele jonge spelers 
die de selectie van NEC momenteel telt. 
Hij heeft rust in zijn spel, is ervaren, 
coacht binnen het veld en gaat voorop 
in de strijd. Persoonlijk vierde Barreto 
nog kleine feestjes toen hij recent, in 
de wedstrijden tegen Jong AZ en Jong 
Ajax, tweemaal voor de winnende goal 
tekende.
 Voor de club en de supporters is het 
geweldig, maar waarom kwam je na 
prachtige jaren in Italië, waar het 
leven toch goed is, weer terug naar 
 Nijmegen? 
“Het is toch de liefde voor Nijmegen, 
voor de stad. En ook voor de club, die 
me altijd goed behandeld heeft. Wij 
hebben drie jonge kinderen en vinden 
Nederland een ideaal land om de 
jongens hun opvoeding te geven. En 
stabiliteit. Hun leven speelt zich hier in 
relatieve anonimiteit af, ze kunnen hier 
rustig over straat. En dat geldt ook voor 
mij. Dat zou in Italië toch echt anders 
zijn. Nijmegen is thuis voor ons, heb ik 
altijd gezegd." 

Je hebt je appartementen in Nijmegen 
altijd aangehouden, toen jullie in Ita-
lië woonden. Maar hoe kwamen jullie 
uiteindelijk in de Hazenkamp terecht?     
"In mijn laatste seizoen in Italië wist 
ik al dat ik terug zou keren naar NEC 
en toen hebben we dit huis ook al 
gekocht. Een fijne buurt, een mooi en 
ruim huis voor ons vijven en ook nog 
eens op steenworp afstand van het 
stadion. Er is niemand van de club die 
dichterbij de Goffert woont dan ik!"   

Hoe bevalt het jou en je kinderen in de 
wijk?
"Wij vinden het in deze buurt alle-
maal heel fijn en prettig wonen. Het is 
rustig en veilig hier. Er zijn voldoende 

voorzieningen en winkels om de hoek. 
Zoals de AH XL, heerlijk om daar bood-
schappen te doen, vinden wij. Alleen 
gaan de kinderen nog niet in de buurt 
naar school. Omdat we ze, na al die 
verhuizingen in Italië en nu weer naar 
Nijmegen, niet met te veel verande-
ringen wilden opschepen. Ze zitten 
alle drie op de internationale school in 
Arnhem." 

Respecteren mensen hier je privacy  
ook meer? 
"Ik ervaar dat zeker zo, ja. Natuurlijk 
zijn er mensen die mij wel herkennen. 
En dat vind ik ook leuk. Ik vind het 
mooi dat mensen tegen je zeggen blij 
te zijn dat ik terug ben. Soms dus even 
een kort praatje en weer door. Geen 
hysterische toestanden. Dat is, als je 
profvoetballer in Italië bent, toch echt 
anders." 

En jij kunt lopend naar je werk…!
"Dat kan makkelijk ja; het is denk ik 

nog geen kwartiertje. Maar omdat 
onze jongens in Arnhem op school zit-
ten, breng ik ze daar elke dag naartoe. 
En daarna moet ik altijd direct op de 
club zijn, dus dat lopen naar m'n werk 
zit er nog even niet in."  

Hoe gaat dit seizoen eindigen voor 
NEC…? Zit een kampioenschap er nog 
in? Jij bent bijna 37, kun jij de eredivi-
sie nog aan? 
"Ik zou het zo willen. Maar dan moet 
ik fysiek wel zo blijven als ik nu ben: 
gezond, fit en dan moet ik ook op de 
trainingen voluit kunnen gaan. Ik kan 
het team nog helpen, ze respecteren 
mij gelukkig ook. En ja, het team is 
wisselvallig, omdat we heel jonge spe-
lers hebben. Maar het niveau van die 
gasten is hoog hoor.” Lachend: “Als we 
promoveren, stop ik gelijk!" ❤

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



14 Hart van Nijmegen - mei 2021

Zelfs oma’s dierbare glittertasje lijst  Eleonore Polman in

Kunstenaar in de wijk

Een ladenkast vol kunst.

www.druktoets.nl

Musiceren tussen de bedrijven door.

Kijkje in het atelier.

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 lijstenmaker Eleonore Polman.
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ie binnen-
komt in 
het atelier 

van Eleonore Polman 
ziet onmiddellijk de 
hoeveelheid apparaten 
en materialen. Dit is 
dus allemaal nodig 
om mooi, passend en 
gevarieerd lijstwerk 
naar ieders smaak af te 
leveren! Er staan drie 
zaagmachines, een 
pers, een compressor 
en een grote passe-
partoutsnijder. Naast 
de wel vierhonderd 
lijstprofielen, karton, 
glas, diverse soorten 
lak en verf, staan er 
ook boekenkasten vol 
boeken over kunst 
en vooral grafiek. De 
grijze ladenkast ligt 
vol met grafisch werk: 
etsen, houtgravures en 
zeefdrukken. Eleonore 
verkoopt ook kunst via kunstveilingen 
en haar website. Je kijkt je ogen uit. Aan 
de wanden hangt overal ingelijst werk. 
In het midden van het atelier staat de 
grote werktafel. Alles is mogelijk om in 
te lijsten. Olieverfschilderijen, aqua-
rellen, grafisch werk, foto’s, maar ook 
voorwerpen. Om er in overleg met de 
cliënt iets moois van te maken geeft veel 
voldoening!

Zelfgebouwd atelier
Eleonore vertelt: “In Utrecht volgde ik de 
lerarenopleiding tekenen, schilderen en 
kunstgeschiedenis aan de Hogeschool 
voor de Kunsten. In Nijmegen gaf ik les 
aan groepen. Dat combineerde ik met 
werk in Concertgebouw de Vereeniging 
en in een zaak voor kunstenaarsbe-
nodigdheden. Inmiddels verhuisde ik 
naar de Groenestraat en werkte thuis 
als grafisch ontwerper. Dat werk was 

goed te combineren met een gezin met 
3 jonge kinderen. Het lijstenmakersvak 
leerde ik twee jaar lang bij een lijsten-
maker. En ik besloot toen voor mezelf te 
beginnen. Dat vroeg veel ruimte in huis. 
De lijstenmakerij groeide en de kinderen 
groeiden. Het huis werd overvol. Het 
idee om zelf een atelier achter in de tuin 
te bouwen was geboren. Mijn partner 
Stef ontwierp en tekende het gebouw. 
Hij had ook alle kennis en ervaring om 
het ontwerp uit te voeren.”  
     Toen begon de zware klus. Eleonore 
stroopte flink de mouwen op. Het was 
hard sjouwen en volhouden. De buurt 
keek bewonderend toe. Uiteindelijk 
verrees er een degelijk houten gebouw 
op een stevig fundament van 5 bij 10 
meter met een mooi pannendak! Een 
prestatie om supertrots op te zijn! In juni 
2019 was het klaar en werd het atelier 
feestelijk geopend!

Vioolkist en contrabas
Eleonore werkt er met veel plezier. Een 
mooie ets bijvoorbeeld wordt zorgvul-
dig klaargemaakt voor de inlijsting. Daar 
komt kleur- en compositiegevoel bij kij-
ken in de keuze van het passe-partout, 
de lijst en het glas. Er is een ruime voor-
raad van allerlei materialen. Ze werkt 
ook met vitrinelijsten. Het dierbare 
glittertasje van oma bijvoorbeeld krijgt 
een fluwelen achtergrond en achter 
museumglas wordt het een juweeltje!
     Er ligt een vioolkist en in de hoek van 
het atelier staat een glanzende contra-
bas. Ze speelt viool en bas in diverse en-
sembles. Onder andere in het Nijmeegs 
Strijkersgilde en het Symfonie Orkest 
Nijmegen. Soms oefent een strijkkwar-
tet in het atelier. Het hart van Eleonore 
klopt ook voor de muziek! ❤

Tekst en foto’s: Corrie Eimers

Zelfs oma’s dierbare glittertasje lijst  Eleonore Polman in

W

Snijden van een passe partout.
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De verdwenen overweg, of hoe de Munt  weg een fatsoenlijke oversteek kreeg

Het Verleden in Verhalen

n het verleden kruisten de Haterts-
eveldweg en de Muntweg elkaar. 
De spoorlijn werd in 1881 net ten 

noorden van de kruising aange-
legd. Het oostelijke gedeelte van de 
 Hatertseveldweg werd verbonden met 
het westelijke deel van de Muntweg 
en op de hoogte van de kruising werd 
een overweg aangelegd. De vroegere 
kruising werd een bocht in de weg.  De 

bocht lag lager omdat deze richting 
het lager gelegen spoor liep.

Spoorbomen
De overweg was beveiligd met spoor-
bomen. Die werden bediend door de 
overwegwachter die een huisje had bij 
de overweg van de Groenestraat. Van 
daaruit moest deze beide spoorweg-
overgangen bedienen. Dat gebeurde 

door een wiel waaraan de wachter 
moest draaien en dat via lange ket-
tingen met de slagbomen verbonden 
was. Elke keer dat er een trein langs 
kwam moest hij van beide overwegen 
de bomen sluiten en weer openen. 
Blijkbaar was dit in de avonduren soms 
te veel werk. In De Gelderlander ston-
den regelmatig ingezonden brieven 
van fietsers die voor de dichte slag-

I

Spoorwegovergang 1975. Foto: Regionaal Archief Nijmegen.

Bij de bocht in de Muntweg, ter hoogte van de bibliotheek, ligt een 

voet- en fietsbrug over het spoor Nijmegen-Den Bosch. Handig voor 

schoolgaande kinderen en bibliotheekbezoekers maar waarom ligt de 

spoorwegoverbrugging juist hier? Een duik in de geschiedenis 

brengt duidelijkheid.
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De verdwenen overweg, of hoe de Munt  weg een fatsoenlijke oversteek kreeg

bomen bij de Muntweg hadden staan 
wachten en uiteindelijk maar waren 
doorgefietst naar de Groenestraat. De 
dichte slagbomen zorgden voor ver-
keersopstoppingen op de Muntweg en 
gevaarlijke situaties doordat mensen 
onder de slagbomen door kropen als 
het te lang duurde.

Naamswijziging
In 1955 wisselden de westelijke delen 
van de Hatertseveldweg en de Munt-
weg van naam. Ten noorden van de 
spoorweg heet de weg nu helemaal 
Hatertseveldweg en de weg ten zuiden 
ervan heet van begin tot eind Munt-
weg.
     Op 15 april 1970 besluit de gemeen-
teraad dat de spoorwegovergang aan 
de Muntweg voortaan gesloten is voor 
voertuigen langer dan zeven meter. Vijf 
jaar later wordt dit verbod uitgebreid 
naar al het gemotoriseerd verkeer. 
De overweg wordt te veel gebruikt 
als sluiproute tussen Graafseweg en 
Muntweg. NS was niet op de hoogte 
gebracht van het besluit van de ge-
meente, maar kondigt aan de kruising 
aan de Groenestraat te verbreden en 

te voorzien van een automatische  
elektrische bediening. Wanneer is dan 
nog niet duidelijk. De weg ten zuiden 
van de spoorwegovergang blijft  ge-
vaarlijke situaties opleveren omdat die 

nog steeds naar beneden 
de spoorkuil inloopt in de 
bocht. De gemeente besluit 
de weg in de bocht te 
verhogen en de weg recht 
te trekken. Ook wordt er 
een fatsoenlijke oversteek 
voor voetgangers en fietsers 
ingericht.

Definitieve afsluiting
In 1978 brengt NS dan 
eindelijk automatische 
halve slagbomen aan op 
de overweg van de Groe-
nestraat. De overwegwach-
ter hoeft alleen nog maar de 
slagbomen bij de Muntweg 
te bedienen. De gemeente 
en NS zijn ondertussen aan 
het kissebissen over de 
prijs van een aan te leggen 
voetbrug bij de Muntweg 
waar omwonenden op aan-

gedrongen hebben. De gemeente gokt 
erop dat NS flink zal meebetalen om op 
die manier te bezuinigen op de loon-
kosten van een overwegwachter. In 
februari 1979 is het dan zover. Er wordt 

begonnen met de  bouw 
van de voet- en fietsbrug. 
Vanaf 11 mei tot en met  de 
opening op 11 juni is de 
overweg afgesloten voor 
voetgangers. Wanneer eind 
juni ook de hellingbanen 
klaar zijn, is de brug ook 
voor fietsers toegankelijk. 
NS draagt uiteindelijk  
f 350.000 bij. Dat is zelfs 
meer dan waar de gemeen-
te op gehoopt had. ❤

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

Spoorwegovergang januari 1980. Foto: Regionaal Archief Nijmegen.

 Voor en na de aanleg van het spoor in 1881.  
Bron: Historische Atlas RAN.
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n deze afleveringen brengt 
Hart van Nijmegen drie bij-
zondere bloeiers onder de 

aandacht. Ze bloeien tamelijk 
laat: ongeveer rond eind mei, 
begin juni.

De robinia of witte acacia 
(Robinia pseudoacacia)
De robinia komt oorspronkelijk 
uit het Oosten van Noord-
Amerika. De eerste robinia 
werd in ons land geplant bij 
kasteel Doorwerth, toen de 
vrede van Nijmegen werd 
gesloten in 1678. Deze nu 
stokoude acacia staat daar 
nog steeds. Weliswaar zwaar 
ondersteund.
     De robinia is hier nu hele-
maal ingeburgerd en verme-
nigvuldigt zich gemakkelijk. 
Hij wordt vrij hoog en is daar-
om heel geschikt als straat- of 
parkboom. Soms wordt de 
robinia als bol op stam gekweekt en 
heet dan bolacacia. Ook heel erg mooi. 
De robinia heeft een prachtig gegroef-
de schors en als de boom wat ouder 
is, ontstaat er een heel vlechtwerk van 
ribbels. Soms zie je allerlei woekerin-
gen op de stam, dat ziet er mooi grillig 
uit. De takken hebben kleine scherpe 
doorns. De bloemen zijn echt schitte-
rend, witte vlinderbloemige trossen! Ze 

geuren heerlijk en trekken daarom veel 
insecten aan. Vooral bijen.
     Het hout van de robinia is hard 
en sterk. een goed alternatief voor 
tropisch hardhout! Het is heel geschikt 
voor tuinmeubelen bijvoorbeeld. 
Omdat het niet gauw rot, gebruikt men 
het ook voor hekpalen. Een mooie rij 
robinia’s staat aan de Slotemaker de 
Bruïneweg. Maar ze staan ook in het 
park. 

De tulpenboom (Liriodendron 
 tulipifera)
De tulpenboom komt uit de oostelijke 
staten van de Verenigde Staten. Er is 
nog een soort, een wat kleinere uit 
China, maar die is vrijwel niet te on-
derscheiden van de Amerikaanse. De 
tulpenboom is nauw verwant met de 
ons zo bekende magnolia, die we ook 
wel tulpenboom noemen. Maar deze 
boom heeft heel andere bladeren en 

Meimaand. De feestelijkste maand in de Nederlandse natuur. Alles is 

frisgroen. De bomen en struiken bloeien en de vogels fluiten. De ene 

na de andere boom komt in bloei. De één heel spectaculair, de ander 

bescheiden. Gelukkig zijn er vroege en late bloeiers, zodat we er vrij 

lang van kunnen genieten. En in het Goffertpark is de grote weide 

na het inzaaien van graszaad ook weer frisgroen. 

Drie bijzondere laatbloeiers in  het Goffertpark
De robinia, de tulpenboom en de Anna Paulownaboom

I

Stermagnolia bij de kinderboerderij.
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bloemen dan de magnolia. 
     Hij heet tulpenboom omdat zowel 
de bladeren als de knoppen een tulp-
vorm hebben. De bloemen verschij-
nen soms pas in juni en zitten vaak 
wat hoog in de boom. Je moet er een 
beetje naar zoeken. Ze zijn prachtig: 
in het midden oranje en de buitenste 
bloembladeren zijn citroengeel. De 
bladvorm is echt bijzonder. De vruch-
ten zijn aarvormig en blijven de hele 
winter aan de boom zitten.
     In Europa wordt de tulpenboom 
vaak als sierboom aangeplant, in par-
ken en bij grote landhuizen. In Amerika 
wordt het hout, dat zacht en gemakke-
lijk te verwerken is, vrij veel gebruikt. 
Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 
de 18e eeuw plantten de mensen de 
boom als vrijheidssymbool. Daarom  

wordt hij in de VS ook wel vrijheids-
boom genoemd. De tulpenboom 
staat bij de ingang (zuidzijde) van de 
rozentuin. Bij de oude ingang van de 
kinderboerderij staat een mooie mag-
nolia, de stermagnolia.

De Anna Paulownaboom (Paulownia 
tomentosa)
Deze boom is oorspronkelijk afkom-
stig uit China en is daar als grafboom 
aan keizerinnen voorbehouden. In het 
Nederlands is de boom vernoemd naar 
Anna Paulowna van Rusland, de echt-
genote van Koning Willem II. De boom 
heeft grote bladeren en prachtige 
bloemen. Het zijn lila paarse klokjes, 
die in trossen hangen en heerlijk rui-
ken. Ze bloeien in april/mei, nog voor 
het uitlopen van de bladeren, waarna 

in de nazomer de bruine viltige zaad-
knoppen ontstaan. Tussen augustus en 
oktober groeien ze uit tot leerachtige, 
bruine zaaddoosjes.
     Als de vruchten opensplijten komt 
er een aantal kleine gevleugelde zaden 
los. De zaaddoosjes van het vorige 
jaar zitten vaak nog aan de takken 
als de bloemen verschijnen. Het hout 
van deze boom wordt onder andere 
gebruikt voor meubels, muziekinstru-
menten en ski’s. De Anna Paulowna-
boom staat langs de Slotemaker de 
Bruïneweg aan de kant van de kinder-
boerderij. Ook staat er een heel mooi 
exemplaar in de stad: bij de Linden-
berg, aan de ingang van het Valkhof-
park. ❤

Tekst en foto's: Corrie Eimers

Drie bijzondere laatbloeiers in  het Goffertpark
De robinia, de tulpenboom en de Anna Paulownaboom

Stam van de robinia                Robiniabloesem                       Anna Paulownaboom

Knop tulpenboom                         Vrucht tulpenboom               Bloem tulpenboom
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et besef van een goede hygiëne 
in een tijd dat huizen nog geen 
stromend water en riolering 

hadden, kwam de gebroeders Dobbel-
mann goed van pas. Hun zeepproducten 
werden beroemd in binnen- en buiten-
land. De winst werd in landgoederen 
rond het Jonkerbosch belegd.

Voortvarende productie
In 1854 koopt de Duitse immigrant Jo-
hann Peter Dobbelmann voor zijn zoons 
Theodoor en Louis de 
stoomzeepfabriek ”Het 
Anker” gelegen op de 
hoek van de Begijnen-
straat en Lange Brou-
werstraat. Met zeven 
arbeiders worden daar 
diverse zeepproducten 
onder de merknaam 
’Het Anker’ gemaakt, 
afgeleid van het scheeps-
anker aan het huis. Hun 
zeep wordt dankzij de 
handelsrelaties van vader 
Johann Peter – groothan-
delaar in koloniale waren 
en tabak – ook in het 
toenmalige Nederlands-
Indië befaamd. Theo-

doors jongere broer Louis die in 1847 
voor een avontuurlijke reis naar Amerika 
vertrok, keert in 1865 weer terug naar 
Nederland, waar hij in Rotterdam met 
succes een tabaksfabriek overneemt. 
Theodoor heeft vanaf 1863 de leiding 
over de stoomzeepfabriek. 

Landgoed Heydepark 
Villa Heydepark met het omringende 
land is tussen de Heideparkseweg, het 
Konijnenpad en de Busserweg gelegen. 

Wanneer het landgoed in maart 1855 in 
de Provinciale Geldersche en Nijmeeg-
sche Courant te koop wordt aange-
boden, toont Theodoor Dobbelmann 
interesse in de villa, die als zomerverblijf 
omstreeks 1845 voor de Haagse wet-
houder Gevers-Deijnoot werd gebouwd. 
Toch koopt Dobbelmann het landgoed 
pas in 1860, als Gevers-Deijnoot is over-
leden. Het betreft het buitengoed Hey-
depark onder Hatert met een ‘heeren-
behuizing’, stal, koetshuis, boerenhuis, 

bloemen- en druivenkas. 
Bos met bouw- en moes-
land en een vruchtboom-
gaard. Dobbelmann maakt 
zomers graag gebruik van 
het landgoed, waar hij ook 
zijn vrienden ontvangt, 
waaronder stadsfotograaf 
Cees Ivens en zijn talent-
volle zoon Joris, die op het 
terrein van Heydepark zijn 
allereerste film ’Wigwam’ 
opneemt.  

De Winckelsteegh
Het voormalige landgoed 
De Winckelsteegh grensde 
aan het landgoed De Hul-
sen en was destijds tussen 

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 voormalige landgoederen 

die nu het Goffertpark, de Emancipatiebuurt, bedrijventerrein 

Winkelsteeg en een stukje Hazenkamp vormen.

De voormalige landgoederen  rond Jonkerbosch

H

Villa Heydepark met rechts het voormalige koetshuis - annex boerderij.

miniserie deel 3: wijkgeschiedenis van Nijmegen-Midden
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de Vossenlaan en Hatertseweg met een 
deel van het Jonkerbosch aan de Burge-
meester Daleslaan gelegen. Het huidige 
Park Jonkerbosch (Emancipatiebuurt) 
is hiervan overgebleven. In 1842 komt 
de Winckelsteegh met enkele percelen 
Jonkerbosch in handen van de dames 
De Bruijn, die beiden met een hoogge-
plaatste militair zijn getrouwd.   
     Als Nijmegen in 1874 als vestingstad 
wordt opgeheven en de stadsmuren 
worden afgebroken, wordt het garni-
zoen opgeheven, wat tevens gevolgen 
heeft voor de militairen op Winckel-
steegh. Bij een openbare veiling in 
1878 wordt  Theodoor Dobbelmann de 
nieuwe eigenaar van het 55 hectare tel-
lende landgoed De Winckelsteegh met 
een stalling voor vier paarden, koets-
huis, tuinmanswoning, boerderijen, 
boomgaard, visvijvers, eikenbos  
en diverse pachtgronden.   

De Hulsen
Het landgoed De Hulsen werd in de 
19e eeuw door het landgoed Duken-
burg – het Maas-Waalkanaal bestond 
nog niet – de St. Teunismolenweg en 
de huidige Burgemeester Daleslaan tot 
aan de Vossenlaan begrensd, waarvan 
het noordelijkgebied onderdeel vormt 
van de sportparken aan de Vossendijk 
en het bedrijventerrein Winkelsteeg. Als 
in 1879 De Hulsen openbaar wordt ver-

kocht, komt dit in 
handen van Dob-
belmann. Het van 
oorsprong adel-
lijk huis kent een 
wildrijk landgoed 
van 180 hectaren. 
Het huis Hulsen 
heeft een stal-
ling voor acht 
paarden, koets-
huis, orangerie en 
tuinmanswoning. 
Verder visrijke 
waterpartijen en 

bossen met hoge zware eiken, beuken 
en dennen. Met Heydepark, De Winc-
kelsteegh, De Hulsen en 64 hectare 
Jonkerbosch, heeft Dobbelmann een 
aaneengesloten gebied voor zijn 
jachtpartijen verworven. Hij laat op 
grote schaal bomen kappen zodat er 
een overzichtelijk jachtterrein ontstaat, 
waarin hazen en konijnen zich moeilijk 
kunnen verschuilen.   

Ramp en nieuw begin
In de nacht van 29 augustus 1895 staat 
de zeepfabriek van Dobbelmann in 
brand. De hitte is zo intens en het licht 
zo hel, dat de wijzers van het uurwerk 
aan de Stevenstoren oplichten. De mas-
saal toegestroomde burgers worden op 
afstand gehou-
den door de 
Schutterij en een 
bewapende Ko-
loniale Reserve. 
De fabriek is niet 
meer te redden 
en de schade 
wordt geschat op 
dertienduizend 
gulden. Geluk-
kig is het bedrijf 
goed verzekerd 
en kan de zeep-
productie onder 
leiding van Theo-

doors zoon Pierre Dobbelmann spoedig 
in een leegstaande margarinefabriek in 
Bottendaal worden voortgezet. 

Twintigste eeuw
Van de toenmalige herenhuizen zijn 
alleen de villa’s Heydepark en De  
 Winckelsteegh overgebleven. In 1919 
kochten de Broeders van Maastricht het 
buitengoed Heydepark. Nadat hun broe-
derhuis op het Kelfkensbosch in 1944 was 
kapotgeschoten, verbleven zij tijdelijk 
op Heydepark. In 1939 werd Heydepark, 
inmiddels eigendom van de gemeente 
 Nijmegen, toegevoegd aan het stadspark 
De  Goffert. Het landgoed De Winckel-
steegh werd in 1959 betrokken door de 
zusters Franciscanessen van Etten-Leur, 
die op Winckelsteegh geestelijk gehandi-
capte kinderen verzorgden. In 1971 werd 
de taak van de zusters door de Stichting 
De Winckelsteegh overgenomen. Op 
de overgebleven 22 hectaren landgoed 
werden vervolgens meerdere paviljoens 
en een manege voor aangepast paardrij-
den gebouwd. Tegenwoordig is de villa 
het hoofdkantoor van Zorggroep Pluryn, 
een landelijk werkende organisatie voor 
zorg en behandeling van mensen met 
complexe zorgvragen. ❤

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

De voormalige landgoederen  rond Jonkerbosch

Zorg voor mens en dier op De Winckelsteegh.

Huize De Winckelsteegh.
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Moniek van der Meij: ‘Geen één  persoon met autisme is hetzelfde’
Oog voor bijzondere mensen in de campagne #oogvoorelkaar

Voor Moniek van der Meij (47) brengt haar autisme naast 

beperkingen ook veel goeds. Ze is creatief, goed met taal en 

kan zich met veel enthousiasme vastbijten in een opdracht. 

“Daartegenover staat dat ik merk dat het soms lastig 

communiceren is tussen mij en andere mensen. Er is veel 

onbegrip over autisme. Daarom roep ik anderen op om niet 

af te haken als je iemand met autisme spreekt.”
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oniek woont in de wijk 
 Goffert en werkt drie dagen 
per week bij de HAN. Ze on-

dersteunt daar het Lectoraat Volwaar-
dig Leven met Autisme. “Vanuit mijn 
ervaringen met autisme vragen ze mijn 
hulp voor verschillende opdrachten. 
Zo ben ik betrokken bij een onderzoek 
over hoe technologie ingezet kan wor-
den als hulpmiddel voor mensen met 
autisme. Ik inventariseer welke apps 
er zijn. En als het mogelijk is, test ik ze 
zelf om te kijken of ze voor mij goed 
werken. Ook was ik betrokken bij het 
ontwikkelen van een onderwijscursus, 
waarbij studenten Social Work en jon-
geren met autisme elkaar ontmoeten. 
Dat ik vanuit mijn eigen ervaringen 
met autisme de HAN en andere men-
sen mag helpen, is voor mij een droom 
die uitkomt.”

Begripvolle baas
Bij de HAN is Moniek zeer blij met haar 
leidinggevende, Jan-Pieter Teunisse. Hij 
is voor Moniek een grote steun in haar 
werkende leven. “Aan het begin van 

de coronacrisis heeft hij heel erg zijn 
best gedaan om mij op mijn gemak 
te stellen, omdat ik door mijn autisme 
lastig kan omgaan met plotselinge 
veranderingen. Hij belt regelmatig om 
te vragen hoe het met mij gaat, omdat 
hij het belangrijker vindt dat het goed 
met mij gaat, dan dat ik mijn werk doe. 
Dat vind ik heel bijzonder. Jan-Pieter 
weet veel over autisme, omdat hij ook 
werkt bij het dr. Leo Kannerhuis, een 
centrum voor autisme. Daarom hoef 
ik hem hierover niks uit te leggen en 
kunnen onze gesprekken vooral gaan 
over de inhoud van mijn werk. Dat hij 
zoveel over autisme weet, scheelt voor 
mij echt een slok op een borrel.”

Verfilming
Moniek wil door het delen van haar 
ervaringen meer begrip voor autisme 
creëren. “Ik vind het belangrijk dat 
iedereen weet dat elke persoon met 
autisme anders is. Zelf ben ik sociaal 
niet zo sterk en heb ik ook niet veel 
vrienden. Niet dat ik dat heel erg vind, 
want ik heb het in mijn eentje goed 

naar m’n zin. Ik fiets, tennis en heb 
goed contact met mijn familie. Ook 
mag ik mijn ervaringen straks delen op 
het witte doek! Een filmmaker is geïn-
teresseerd in het verfilmen van mijn 
levensverhaal.
     Samen met een student van de HAN 
werk ik alvast aan het script. Het wordt 
een documentaire waarin mijn ervarin-
gen met autisme centraal staan. Hope-
lijk helpt deze film ook bij het creëren 
van meer begrip. Hoe meer mensen 
zich beter kunnen verplaatsen in men-
sen met autisme, des te beter we met 
elkaar kunnen communiceren.” ❤

Tekst en foto: Communicatiebureau 
Gloed

Moniek van der Meij: ‘Geen één  persoon met autisme is hetzelfde’
Oog voor bijzondere mensen in de campagne #oogvoorelkaar

M

Over #oogvoorelkaar
Onder #oogvoorelkaar plaatst de gemeente Nijmegen portretten van mensen uit Nijmegen. Mensen met een 
bijzonder verhaal. De verhalen gaan over leven met een beperking, ziekte of mentale klachten. Maar ze gaan 
vooral over hoe belangrijk de mensen om je heen zijn en hoe je ondanks je situatie tóch doorgaat. De verha-
len worden gepubliceerd in wijkbladen, de gemeentelijke nieuwsbrief, de gemeentepagina van De Brug en 
op de website van de gemeente (www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/oogvoorelkaar). 
     Zo kampte Marja Giesbers al haar hele leven met een bipolaire stoornis. Zware depressies en zeer vrolijke 
buien wisselden elkaar af. Het kostte haar twee huwelijken en zette ook de relatie met haar twee kinderen 
op het spel. 
     Rens van Ommeren heeft epilepsie en autisme. Ook is hij een van de meest sociale mensen die je je kunt 
voorstellen. "Ik móét mensen om mij heen hebben. Daarom doe ik veel vrijwilligerswerk en trek ik er met 
vrienden vaak op uit. "
     Bianca van Raaij is coördinator Onderwijs en Inzet Eigen Ervaring bij het Zelfregiecentrum in Nijmegen. 
"Mijn blindheid is het eerste dat andere mensen zien. Maar wat ze niet weten is dat ik werk, zing in een koor, 
kook, een relatie en lieve vrienden en familie om mij heen heb. Dát laat ik graag aan iedereen zien."
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1. Nijmegen had een stadsmuur!
Als je door de St. Annastraat naar de stad gaat, zie je de toren 
van de Stevenskerk.
Dat is al zolang die kerk er staat. Maar om je heen zag het er 
vroeger anders uit. Auto’s en fietsen bestonden nog niet. En er 
stonden geen huizen aan de weg. Je ging te voet door een leeg 
gebied. Tot waar nu het Keizer Karelplein is.
Dan kwam je bij de stadsmuur.
En daar kon je door de Molenpoort de stad in.

Binnen de muren van Nijmegen woonden en werkten veel 
mensen.
Er kwamen steeds meer mensen naar de stad. Het paste gewoon 
niet meer.
Totdat de muren werden afgebroken. Toen kwam er opeens heel 
veel ruimte en kon de stad groeien.
Dat gebeurde rond 1880-1900.

2. Huizen
In wat nu stadsdeel Nijmegen-Midden is, stonden vroeger 
 nauwelijks huizen of andere gebouwen.
Dat veranderde toen Nijmegen kon uitbreiden.
In het gebied dat het dichtste bij de stad lag, werd het eerste 
gebouwd. Ongeveer vanaf 1900.
Er kwamen huizen in het Willemskwartier en de Hazenkamp.
Er werden fabrieken gebouwd, winkels, scholen, kerken en 
ziekenhuizen.

Gewoon dichtbij huis: kijkblad 3 voor stadsdeel Nijmegen-Midden
Bernardine Beenackers maakt kijkbladen voor kinderen van groep 6, 7 en 8

Leuk leren over wijk en buurt 

Tussen 1900 en nu is het hele stadsdeel volgebouwd.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog, dus na 1945, kwamen er veel 
nieuwe huizen bij.
Maar ook daarna ging het verder. De ene wijk na de andere.  
Veel lege plekken zijn volgebouwd.

Er zijn zelfs gebouwen afgebroken om plaats te maken voor 
 woonhuizen. Daarover lees je hiernaast meer.

Dit kijkblad gaat over de stadsmuur van Nijmegen, de huizen waarin we wonen en verdwenen gebouwen en sportvelden.
Alles met een * ervoor is wat moeilijker, dat kun je overslaan als je het te lastig vindt.

* Je vindt het misschien vreemd dat de mensen zo krap binnen die muren  woonden.
Daarbuiten was immers ruimte genoeg. Maar dat mocht niet.
Buiten de stadsmuren moest het gebied leeg blijven, zodat daar gevochten kon   
worden als het oorlog was.
Nijmegen was belangrijk voor de verdediging van Nederland.
Er waren niet alleen muren, ook wallen en grachten. Dat noem je samen: de vesting.

Toen de manieren van oorlog voeren veranderden, had die vesting geen zin meer.
In 1874 kwam er daarom een belangrijke wet in Nederland: de Vestingwet.
Toen mochten de wallen en muren afgebroken worden. Dat was een opluchting!
Er werden enthousiast plannen gemaakt om de stad uit te breiden.  
En toen werd de stad snel groter.

Zo zag de Molenpoort er uit in 1875.
Komt die naam je bekend voor?

Voor de oorlog
Willemskwartier 1923-1924,         Vossenlaan 1933

Na de oorlog
Kolpingstraat 1951,                           Bisonstraat 1953
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4. Een ziekenhuis
Aan de St. Annastraat op nr. 289 was de ingang van het Canisius 
Ziekenhuis.
Op het terrein erachter stonden de gebouwen. Op de kaart is dat 
het rode vlak.
Het ziekenhuis stond er van 1926 tot 1992.
Toen is het verhuisd naar een andere plek in Nijmegen-Midden.
Samen met een ander ziekenhuis is dat nu het CWZ.
Weet je waar het CWZ staat?
Tip: zoek de H op de kaart. Dat is de H van hospitaal, een ander 
woord voor ziekenhuis.

Woon je in de buurt van het oude Canisius? Ga eens kijken onder 
de poort aan St. Annastraat.
Daar is een schildering over de geschiedenis van het ziekenhuis. 

5 Sportvelden
Zie je het groene vlak tussen de Vossenlaan en  
de Hazenkampseweg?
Daar waren van 1918 tot 1974 velden voor sport- en voetbal-
clubs.
NEC had daar bijvoorbeeld velden, maar die club kreeg een 
stadion en velden in het Goffertpark.
Ook de velden van de andere clubs zijn verdwenen.
Je ziet daar nu huizen, winkels, scholen en een kerk.
Er zijn ook veel nieuwe straten aangelegd, genoemd naar dieren.

Noem drie dieren waar die straten naar genoemd zijn 
………………………………………………..…………………
………………………………..

Gewoon dichtbij huis: kijkblad 3 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. In stadsdeel Nijmegen-Midden wonen ongeveer 
18.000 mensen en daar ben jij er een van.

Wanneer is jouw huis gebouwd?
Weet je in welk jaar dat was? Of weet je het ongeveer?
Lukt dat niet? Dan kun je er misschien wel achter komen of 
het voor of na de oorlog (1940-1945) was.
………………………………………………………………
Je kunt het vragen aan je ouders of mensen die al lang in 
de buurt wonen.
Misschien kun je het op internet vinden.

In veel straten staan zowel oudere als nieuwere huizen.
Hoe is dat in jouw straat?
………………………………………………………………

* Zoek van een paar huizen in je buurt uit hoe oud die 
zijn.
………………………………………………………………
………………………………………………………………

3. Fabrieken
Rond 1900 was er ruimte genoeg, ook voor fabrieken.
De eerste fabrieken werden gebouwd in het gebied  Groenestraat 
- Sint Annastraat. Bijvoorbeeld gloeilampenfabriek Splendor aan 
Sint Annastraat nr. 198. Dat gebouw staat er nog, maar er zitten  
                                   nu andere bedrijven in.

                                  Even verderop in de  Groenestraat rook het lekker  
                                      zoet. Daar werden repen chocola en lekkere  
                                           bonbons  gemaakt. In de fabriek van  
                                                 Van  Dungen op nr. 121-123.

Ook het terrein daarachter hoorde bij de  fabriek.
Op de kaart is dat het blauwe vlak.

Nu is daar de taartsnolfeoM
Draai het woord om dan lees je ……………………….
Aan die straat staan ongeveer 80 woningen.
Die waren in 1979 klaar.

* In de Groenestraat zijn nog altijd fabrieken.  
Welke?
……………………………………………………………………
……………………………………..

Idee, tekst, fotografie Bernardine Beenackers-Heeren

Medewerking en advies Henny Fransen, Ruud Abma, Bertien den Brok

Bewerking kaart Marijke van der Linden

Kaart Nijmegen-Midden Hart van Nijmegen

Illustratie ‘Hertje’ Suzanne L. Beenackers

Afbeelding stadspoort Beeldbank RAN, foto Gerard Korfmacher

Copyright © Bernardine Beenackers-Heeren      www.kleioskoop.nl
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De Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ) Thuis 
Sterven Rijk van Nijmegen 
bestaat al 35 jaar. Deze 
 organisatie ontlast mantel-
zorgers die hun zieke naasten 
thuis willen verzorgen tot 
het einde. Wies  Verschooten, 
woonachtig aan de Dobbel-
mannweg, werkt er sinds 3,5 
jaar als vrijwilliger. 

 
Hoe ben je bij de VPTZ terecht gekomen?
“Mijn moeder is jaren geleden overleden 
aan kanker, ik had toen een jong gezin. 
Als kinderen hebben wij haar samen thuis 
verzorgd en om de beurt gewaakt. Dat 
was mooi om te doen, maar ook vermoei-
end om steeds alert te zijn, ze kon elk 
moment overlijden. Vanuit – toen nog – 
de kruisvereniging kwamen vrijwilligers 
’s nachts waken, zodat wij konden slapen. 
Ik heb me toen voorgenomen om dat 
later ook te doen, als ik er de tijd voor zou 
hebben. In De Brug las ik ooit een artikel 
over de VPTZ, dat heb ik uitgeknipt. Toen 
ik jaren daarna stopte met mijn werk, heb 
ik dat er weer bij gepakt en gebeld.” 

Wat houdt je werk in? 
"Een dagdeel in de week waak ik bij 
iemand die thuis stervende is. De partner, 
het kind of de vriend(in) kunnen dan 
even op adem kan komen. Maar het is 
niet alleen waken. De mantelzorger deelt 
vaak zijn zorgen en angsten met me, 
of de zieke wil zijn verhaal doen. Ik heb 
geleerd niets in te vullen, maar het te 
laten gebeuren. Uit te gaan van waar de 
mantelzorger of zieke behoefte aan heeft. 
Je hebt geen verzorgende rol. Kleine din-
gen, zoals iemand naar de wc helpen als 
dat nog kan, doe ik wel. Maar de meeste 
zorg ligt bij de thuiszorg of de verpleging. 
Samen met een paar vrijwilligers waak 

je afwisselend bij een zieke, zo lang als 
nodig is." 

Wat vind je mooi aan het werk? 
“Het geeft me voldoening dat ik mantel-
zorgers kan ondersteunen, zodat iemand 
thuis kan sterven. Dat de zieke in de 
laatste weken of dagen nog kwaliteit van 
leven heeft, door in de eigen omgeving te 
zijn en naasten om zich heen te hebben. 
En elke situatie is weer anders. Ik heb 
een keer gewaakt bij een man die veel 
bezoek kreeg en vroeg me af waarom 
ik nodig was. Maar hij vond het juist fijn 
dat ik hem afschermde van die drukte. 
Een andere keer waakte ik bij een man 

die geen bezoek meer kreeg van zijn kin-
deren, heel verdrietig. Overal waar ik was, 
voelde ik me verbonden, met iedereen op 
een eigen manier”. ❤

Tekst: Jacqueline van der Jagt 
(jacqueline@hartvannijmegen.nu)
Foto: Els Baltjes

Wies Verschooten waakt bij mensen 
thuis in hun laatste dagen 

Vrijwilliger in ’t zonnetje

Voor meer informatie over 
vrijwilligerswerk bij de VPTZ:  
tel. 024 378 90 90 of 06 132 107 31  
of via www.vptzrijkvannijmegen.nl
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In 1936 werd in Nijmegen 
de elektriciteitscentrale 
 Gelderland gebouwd aan de 
monding van het Maas-Waal-
kanaal. De kantoren werden 
opgeluisterd met prachtige 
gebrandschilderde ramen.  
De centrale werd rond 1990 
gesloopt. Wat gebeurde er 
met die mooie ramen?

iet A.H. Hofman (1885-1965) 
ontwierp de gebrandschilderde 
ramen. Hij liet zich inspireren 

door de thema’s kracht, arbeid en de 
oud-Germaanse geschiedenis. De ramen 
werden uitgevoerd door Glasatelier De 
Lint uit Delft.

Bijna weggegooid
Bij de sloop werden de ramen gelukkig 
gespaard en in een twintigtal kisten van 
75 bij 75 cm opgeslagen. Ze zijn een 
tijdje bewaard, maar zouden uiteindelijk 
toch weggegooid worden. Gelukkig 
hoorde de Stichting Industrieel Erfgoed 
Nijmegen en Omgeving (STIENEO) over 
de dreigende vernietiging en heeft de 

ramen van de ondergang gered. De 
ramen werden opgeslagen bij de firma 
Alewijnse – Cees Alewijnse was voorzit-
ter van STIENEO. Twee jaar geleden zijn 
de kisten met ramen verplaatst naar de 
Splendorfabriek; vroeger een gloeilam-
penfabriek, tegenwoordig een bedrijfs-
verzamelgebouw. De ramen mochten 

worden gebruikt ter verfraaiing van het 
gebouw. 

Splendorflex
Joris Joore startte samen met zijn col-
lega Thijs Mennen Splendorflex. Zij 
hebben in het bedrijfsverzamelgebouw 
een aantal kantoren en praktijk- en ver-
gaderruimtes ingericht die ze verhuren. 
Joris was vanaf het begin betrokken bij 
de opslag van de ramen en enthousi-
ast over het idee om de ramen weer te 
laten schitteren.  Joris en Thijs hebben 
een viertal gebrandschilderde ramen 
ingebouwd in dunne kasten met verlich-
ting achter het glas-in-lood.  De ramen 
staan nu opgesteld in de kantoren van 
Splendorflex. 
     Uit een voormalige elektriciteitscen-
trale staan nu gebrandschilderde ramen 
in een voormalige lampenfabriek. Beter 
kan het niet! ❤

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

Nog op tijd gered en nu weer te zien bij 
Splendorflex: gebrandschilderde ramen 

P

Splendorflex met de gebrandschilderde ramen.

Gebrandschilderde ramen met achtergrondverlichting.
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Digitaal vaardiger via online 
 workshops van de bibliotheek

De Bibliotheek Gelderland 
Zuid organiseert in mei en juni 
diverse online workshops om 
digitaal vaardiger te worden. 
Er zijn onder meer workshops 
over veilig internetten, oefe-
nen met je DigiD, het (laten) 
regelen van je digitale erfenis 
en het instellen van veilige 
wachtwoorden. De workshops 
zijn allemaal gratis. 

e Bibliotheek Gelderland Zuid 
helpt mensen graag verder op 
digitaal gebied. Samen met 

SeniorWeb organiseert de bieb diverse 
workshops via de videobelprogramma’s 
Zoom en Teams. Je hoeft geen lid te zijn 
van de bibliotheek of SeniorWeb om mee 
te kunnen doen. Na aanmelding krijgen 
deelnemers instructies hoe ze moeten 
inloggen. Tijdens de workshops is er vol-
doende gelegenheid voor het stellen van 
vragen. De volgende workshops staan op 
het programma: 

Veilig internetten met een Windows-
computer
Je leert hoe je de computer en browser 
goed beveiligt tegen virussen en potten-
kijkers. 

Wanneer? Elke woensdag van 10.00 tot 
10.30 uur.
Hoe? Via het videobelprogramma Zoom.

Phishing en WhatsApp-fraude
Je leert hoe om te gaan met mails van 
afzenders die jouw gegevens willen heb-
ben en hoe je veilig kunt WhatsAppen en 
online bankieren.
Wanneer? Elke donderdag van 10.00 tot 
11.00 uur.
Hoe? Via het videobelprogramma Teams. 

Oefenen met je DigiD
We laten stap voor stap zien hoe je met 
jouw DigiD kunt inloggen op websites 
van bijvoorbeeld de gemeente, Belasting-
dienst, zorgverzekeraar of GGD.
Wanneer? Elke dinsdag van 10.00 tot 
11.00 uur (m.u.v. 15, 22 en 29 juni).
Hoe? Via het videobelprogramma Teams.
 
Documenteren van bestanden in 
 Windows 10 
De bestanden op de computer kun je 
makkelijk opslaan en terugvinden via de 
Windows-Verkenner. Maar hoe behoud je 
het overzicht?
Wanneer? Elke woensdag van 14.00 tot 
15.00 uur. 
Hoe? Via het videobelprogramma Zoom.

Genealogie
In deze workshop leer je hoe je informa-
tie over jouw familiegeschiedenis op-
zoekt op internet en in diverse archieven. 
Wanneer? Elke maandag van 10.00 tot 
11.00 uur.
Hoe? Via het videobelprogramma Teams.

Je digitale erfenis (laten) regelen
Je leert hoe je je digitale leven inzichte-
lijk houdt, zodat nabestaanden na jouw 
overlijden al jouw online informatie en 
persoonlijke accounts kunnen terug-
vinden.
Wanneer? Elke donderdag van 14.00 tot 
15.00 uur. 
Hoe? Via het videobelprogramma Zoom.

Veilige wachtwoorden gebruiken en 
opslaan
Voor elk online account heb je een wacht-
woord nodig. In deze workshop leer je al-
les over goede en veilige wachtwoorden 
en hoe je ze makkelijk kunt terugvinden.  
Wanneer? Elke maandag van 10.00 tot 
11.00 uur. 
Hoe? Via het videobelprogramma Zoom.

D

 Aanmelden kan door een mailtje 
te sturen naar Magda Steegh: 
msteegh@obgz.nl 
Bellen kan ook: 06 868 072 57.
 Kijk voor meer informatie over de 
workshops op www.obgz.nl/agenda
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In de jaren tachtig werd 
wijkcentrum Het Spieghel-
hofje gesloopt, tot ongenoe-
gen van veel wijkbewoners. 
Een nieuw wijkcentrum leek 
lastig en de gemeente vroeg 
bewoners feedback over 
de locatie en uiteindelijke 
vorm van een nieuw voor-
zieningenhart. Lang verhaal 
kort - in de vorige Hart van 
 Nijmegen kon u er al uitge-
breid over lezen: op 20 mei 
2011 opende 't Hert.  

iteindelijk verenigden ook be-
woners zich, via 'sleutelfiguren', 
in de Wijkraad Willemskwartier, 

die nog steeds bestaat en actief is. 
Marien de Clerq, Rob Bernink en Ferry 
Blüm waren degenen die de wijkraad 
in 2005 oprichtten. Het nieuwe wijk-
centrum was een idee van bewoners, 
bedoeld om de 'scheidslijn' die de Wil-
lemsweg vormde, op te heffen. Daarom 
werd de plek gekozen op de hoek waar 
29 oude woningen stonden, die er wel 
extra voor gesloopt werden. Een kleine 
meerderheid van de bewoners was het 
daarmee eens. De rest legde zich erbij 
neer, want er werd toch al gesloopt. De 
architect van 't Hert, Yvonne van der 
Pluym, stuitte op kritische buurtbewo-
ners ("Ut liekt wel een meubelboule-
vard"), maar luisterde ook naar hen. 

Voorzieningen samenvoegen
Wijkgebouwen De Vrijbuiter en De 
Haard kwamen in 't Hert. Marien: "In 
die tijd van veranderingen was het 
heel noodzakelijk om voorzieningen 
samen te voegen. Voor de exploitatie 
was het belangrijk de school en GGD 
in het gebouw te krijgen." Dus kwam 

er een gebouw 'met wijkfuncties, met 
basisonderwijs, kinderopvang, ge-
zondheidszorg, jeugd 12+ en welzijn, 
cultuur, sport en recreatie', zo stond 
in de doelstelling. "De houthobby- en 
autowerkplaatsen bleven helaas niet 
behouden vanwege de gigantische 
kosten om aan de nieuwe, strenge 
milieuvoorwaarden te voldoen", zo vat 
Ferry het jarenlange overleg samen.

Veel overleg
Sinds de opening, in mei 2011, spant 
de wijkraad zich nu in om als bewo-
nersvertegenwoordiging bij de ge-
meente gemaakte afspraken omtrent  
't Hert te waarborgen en wijkbehoeften 
te formuleren. Achter de schermen is 
veel overleg over bewonerswensen. 
Ook zet de Wijkraad zich in om kleine 
en grotere activiteiten door bewoners 
mogelijk te maken. Van de kerstbra-
derie in 't Hert tot het huidige 10-jarig 
jubileum, op donderdag 20 mei om 

12 uur. Dan presenteert de Wijkraad 
een aantal diashows-achter-glas in het 
Buurthuis van 't Hert (een week lang) 
én krijgen alle Willemskwartierders  
een leuk mini-magazine in de bus (ook 
verkrijgbaar in 't Hert, op de balie). 
Dit kwam tot stand met veel hulp van 
wijkbewoners, beheerders en gebrui-
kers van wijkcentrum 't Hert en de 
gemeente. ❤

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

Wijkcentrum 't Hert viert 10-jarig 
bestaan

Wijkraad Willemskwartier is 
per mail bereikbaar op 
wijkraadwillemskwartier@gmail.com
Volg de wijkraad op Facebook en  
Twitter: Willemskwartier 
Nijmegen.

Marien de Clerq (links) en Ferry Blüm op een muurtje voor 't Hert.
U
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Coronaproof ontmoeten met 
Bindkracht10

Langzaam kan er weer meer. 
Maar corona is nog niet 
weg. Wat er ook gebeurt, 
welzijnsorganisatie Bind-
kracht10 vindt een manier 
om mensen samen te bren-
gen. Hieronder lees je over 
drie activiteiten. 
 
Maak een wandeling met Sonia
Sonia Davelaar is opbouwwerker en 
welzijnscoach bij Bindkracht10. Door de 
coronaregels liggen bijna alle activitei-
ten stil. Sonia: “Het is een moeilijke tijd 
met corona. Daarom proberen we extra 
aandacht te geven aan de bewoners.” Zo 
kun je iedere vrijdagochtend om 10.00 
uur meewandelen. De wandeling begint 
bij 't Hert, Thijmstraat 40. Het is corona-
proof en gratis.
     Ook lopen Sonia en haar col-
lega’s door de wijk en bellen ze aan 
bij bewoners. Gewoon om te vragen 
hoe het gaat. Als het weer veilig kan, 
organiseert Bindkracht10 een gezellige 
bijeenkomst voor de ouderen in de wijk. 

Heb je zelf een goed idee voor de wijk 
of wil je een praatje maken? Bel of app 
Sonia op: 06 129 509 00.

Stel je vraag bij de Stip op afspraak
Lotte Zekhuis is coördinator van de Stip. 
Lotte: “We zijn open! Je kunt nog steeds 
al je vragen stellen bij de Stip. Bijvoor-
beeld over ingewikkelde brieven en 
formulieren. En over wonen, geld, zorg 
en opvoeding. Je krijgt er informatie 

over de wijk. Ook voor een 
praatje ben je welkom.”
     De Stip in wijkcentrum ‘t 
Hert (Thijmstraat 40) is open 
op dinsdag en donderdag 
van 13.00 tot 16.00 uur. 
Vanaf 12 mei is de Stip een 
extra ochtend open: woens-
dagochtend van 9.30 tot 
12.30 uur. Maak altijd eerst 
een afspraak via de Stip-lijn: 
024 350 20 00. De Stip-lijn 
kun je bellen van maandag 
tot en met vrijdag, van 09.00 
tot 17.00 uur. 

Kinderen spelen buiten 
met het Activiteitenplein
Alyssa Tol is coördinator bij 
Activiteitenplein Het Kleur-
rijk: “Het Activiteitenplein 
is nu nog dicht. Samen met 

ons team en soms met vrijwilligers 
bedenken wij leuke activiteiten. Van 
knutselen tot balspellen en leerzame 
activiteiten. Vaak werken wij ook samen 
met Kevin van het Sportbedrijf Nijme-
gen.”
     In de coronatijd organiseert het 
Activiteitenplein iedere maandag en 
donderdag van 15.00 tot 17.00 uur kin-
deractiviteiten. Die vinden plaats op het 
basketbalveldje naast het Cruyff Court 
en bij of in de speeltuin Het Genestetje. 
Alle kinderen van de basisschoolleef-
tijd uit de wijk zijn welkom. Je hoeft je 
kind niet aan te melden, omdat het om 
een buitenactiviteit gaat. Heb je nog 
vragen? Je kunt Alyssa appen of bellen 
op 06 825 185 39. ❤

Tekst: Lotte Zeghuis (Bindkracht10)
Foto’s: Goedele Monnens

Wil je meer weten over wat Bind-
kracht10 doet in Midden? Kijk op 
bindkracht10.nl/midden of volg 
StipNijmegenMidden op Facebook. 

30
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In oktober komt Hart van 
Nijmegen met een nieuwe 
‘bewaarspecial’ over de ge-
schiedenis van de industrie-
en in de (oudere) wijken 
van Nijmegen-Midden. De 
redactie wil graag in  contact 
komen met mensen die 
in deze bedrijven hebben 
 gewerkt. 

ele oudere Nijmegenaren zul-
len zich de bedrijven aan de 
Groenestraat, de Tollensstraat 

en de Muntweg herinneren. Aan de 
Groenestraat natuurlijk het nog steeds 
bestaande Smit Transformatoren, 
maar ook de chocoladefabriek van Van 
Dungen en het kledingatelier Berdien. 
Vlakbij het spoor, aan de Tollensstraat, 
stonden de papierfabriek Nefa en 
tricotfabriek Muller. De fabrieken van 
ASW (geisers) en Swift stonden aan de 
Muntweg. Aan deze bedrijven wordt in 
de special aandacht geschonken, maar 
ook aan Splendor Gloeilampenfabriek, 
regenkledingatelier De Kievit, Alfa 

Laval aan de Hubertusweg en aan de 
geschiedenis van Philips.
     Veel van de oudere buurtbewoners 
uit onze wijken hebben levendige 
herinneringen aan hun werk in die 
fabrieken. In de special zetten de 
redacteuren van Hart van Nijmegen 
die herinneringen op papier, tezamen 
met de algemene geschiedenis van de 
bedrijven.

Contact
De redactie wil graag in contact 
komen met mensen die in een van de 
bovenstaande bedrijven gewerkt heb-
ben. Het gaat om oud-medewerkers 

in allerlei functies. Wij horen graag de 
verhalen van mensen die de (naai)ma-
chines hebben bediend, die gewerkt 
hebben als chef, als conciërge, op 
kantoor, als telefoniste, bij de afdeling 
verkoop of, als directielid enz. ❤

Hart van Nijmegen brengt nieuwe 
special uit over industrieel verleden 

V

Oproep 1
Heeft u bij een van de bedrijven 
gewerkt en zou u (kort) 
geïnterviewd willen worden? 
Neem contact op met 
Piet Hieltjes, tel. 06 241 338 75
piet@hartvannijmegen.nu of 
mail naar Ypie Veenstra, 
ypie@hartvannijmegen.nu 

Oproep 2
De redactie is speciaal 
geïnteresseerd in de verhalen 
van mensen die met hun zonen 
of dochters in hetzelfde bedrijf 
hebben gewerkt. Bent u zo 
iemand of bent u een zoon of 
dochter en zou u geïnterviewd 
willen worden? Neem contact op 
met Piet Hieltjes: 06 241 338 75, 
piet@hartvannijmegen.nu 
of mail naar Ypie Veenstra, 
ypie@hartvannijmegen.nu

Personeel van Swift. Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Grote transformator van Smit wordt vervoerd. Foto: Stichting Willem Smit Historie.
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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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 gaat met de  kookpot de 
wijk in!  

Van Tuin Tot Bord is een initiatief voor en door 
bewoners in Nijmegen. Voedsel is het bindmiddel 
voor een gezonde en sociale buurt. Buurtbewoners 
werken samen in de moestuin en koken wekelijks 
met een kok heerlijke maaltijden voor het buur-
trestaurant. Van Tuin Tot Bord biedt een plek waar 
ook buurtbewoners in een kwetsbare positie zich 
welkom en geaccepteerd voelen. Meer informatie 
op www.vantuintotbord.nl

Dickies was de huiskat van wijkcentrum ’t 
Hert. Hij had een ander baasje, maar elke 
dag zat Dickies bij de ingang van ’t Hert en 
liet zich door iedereen aanhalen. 
 

arenlang ging het goed, maar onlangs wilde Dickies de 
Thijmstraat oversteken tussen rijdende auto’s door en is 
toen geschept. Hij vloog door de lucht en was op slag 

dood. 
     Iris Latumahina en Petra de Reus van wijkcentrum ’t Hert 
zijn een inzamelingsactie gestart om geld op te halen voor 
een gedenkstoeptegel en een plexiglasfoto voor bij ‘t Hert. 
Zo krijgt Dickies het mooie plekje dat hij verdient, zodat hij er 
toch altijd nog een beetje bij hoort. 
     De initiatiefneemsters wilden een collectebus plaatsen in ‘t 
Hert, maar vanwege de coronamaatregelen was dat niet mo-
gelijk. Inmiddels is er een doneerpagina aangemaakt voor de 
gedenkstoeptegel. In de plexiglasfoto is al voorzien: Plexiglas 
Art doneerde deze. ❤

Verongelukte huiskat Dickies krijgt mooie gedenktekens

Mensen staan te popelen totdat ze weer met 
elkaar aan tafel mogen. Nu het mooier weer 
wordt, en mensen elkaar weer voorzichtig 
 mogen ontmoeten, gaat Van Tuin Tot Bord 
 samen met buurtbewoners gezellige etentjes  
in de buurt organiseren.  

ie etentjes kunnen op een pleintje plaatsvinden of in 
parkje in de buurt. Uiteraard gelden de actuele Corona-
maatregelen. Wie graag andere (kwetsbare) bewoners in 

de buurt aan tafel ontmoet en het leuk vindt om dit samen met 
andere bewoners te organiseren kan contact opnemen via:  
info@vantuintotbord.nl. Van Tuin tot Bord helpt mee.  
Dat wordt mooi én lekker! 

Afhaalmaaltijden
In het wekelijkse buurtrestaurant bij ‘t Hert (Thijmstraat 40) blijft 
Van Tuin tot Bord voorlopig afhaalmaaltijden koken. Iedere 
dinsdag koken buurtbewoners een verrassend menu met zoveel 
mogelijk verse groenten uit de moestuin. Voor € 7,00 (en € 3,50 
voor kinderen tot 12 jaar) eet u al een heerlijke maaltijd. Er is een 
aangepaste prijs voor mensen met een kleine beurs. Graag even 
vooraf reserveren: hethert@vantuintotbord.nl ❤

J

D Buurtbewoners koken soep voor ouderen van de Vonk,  
Van Tuin Tot Bord, februari 2021.

Ga naar www.doneeractie.nl/stoep-tegel-voor-onze-over-
leden-buurtkat-dickies/-52394 voor een bijdrage aan de 
gedenkstoeptegel. Het eventuele geld dat na de aanschaf 
overblijft, gaat naar de Dierenambulance Nijmegen.
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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 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

24
/ 7

BEREIKBAAR - GRATIS BEZORGD
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Brigitte Broers (46) is vanaf 22 mei de 
 nieuwe wijkagent in het Willemskwartier. 
Zij zal  gedurende één jaar het werk van 
Olaf  Kakerissa overnemen. 

laf gaat naar een andere afdeling van de politie om 
zich daar te oriënteren en komt dan weer terug in de 
wijk. Olaf over de tijdelijke opvolgster: “Het gebeurt 

steeds vaker dat er in zo’n jaar gekeken wordt of het wijk-
agentschap bij je past. Er komen andere werkzaamheden op je 
af. Brigitte heeft al heel veel ervaring”.
     Brigitte werkt als hoofdagent in Wijchen en wil graag wijk-
agent worden: “Omdat er geen vacatures zijn, krijg ik de kans 
om hier een jaar ervaring op te doen als wijkagent. Ik zit nu 24 
jaar bij de politie en als jeugdagent heb ik veel gewerkt met 
kinderen, pubers en jongvolwassenen tot 21 jaar. 
     Ik zal veel in de wijk aanspreekbaar zijn en met mensen 
in gesprek gaan, ook met de jeugd en allerlei instanties. Olaf 
heeft daar al vaak overleg mee en dat neem ik straks over, dus 
ik zal iedereen wel snel leren kennen. Een grote uitdaging.” ❤

Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk (dirkjan@hartvannijmegen.nu)         
Foto: Privéarchief Brigitte Broers

Willemskwartier krijgt tijdelijk nieuwe wijkagent

Nieuwe oude perenbomen in de 
Kastanjelaan
Op zaterdag 17 april was er in het jeu-de-
boules-plantsoen in de Kastanjelaan een kleine 
 happening. Er werden perenbomen geplaatst.

 
fgelopen november stond er een stukje in De Brug 
over Frank de Gram, perenkweker uit Weurt die twin-
tig jaar oude, productieve perenbomen in de aanbie-

ding had, omdat kwekerij De Waalgaard gaat verduurzamen. 
     Dankzij voormalig burgemeester Guusje ter Horst heeft 
de Kastanjelaan een leuk plantsoen, met onder andere twee 
pruimenbomen en een kersenboom. Er is nog plaats voor 
meer fruitbomen, vond de straat, dus besloot men twee 
perenbomen te bestellen: een Doyenne en een Conference. 
     Zaterdag 17 april was het zover, en kwam Frank ze zelf 
brengen. Dat was fijn. Op vrijdagavond waren door buur-
mannen al twee gaten gegraven, maar verder wist niemand 
eigenlijk iets over snoeien en water geven. Op de vraag van 
één van de aanwezige kinderen wanneer er peren aanko-
men, legde Frank uit dat de witte bloesems die je nu ziet, 
in het najaar peren kunnen worden, maar dat ze wel eerst 

bestoven moeten worden door bijen. Een mooie biologieles 
in de openlucht! ❤

Tekst: Els Harkema 
Foto: Jan Lintsen

A

O

Bewoners Kastanjelaan graven een plantgat.
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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



Hart van Nijmegen - mei 2021          37

Een ommetje is een wandeling 
door een wijk. Er zijn meer dan 25 
ommetjes van 3 à 4 kilometer te 
zien op de website van de gemeen-
te  Nijmegen. Maar iedereen kan 
een eigen ommetje lopen. Waar en 
waarom leest u in deze nieuwe serie Ommetjes.

illy Arnoldussen (81) loopt meestal met wandelmaatje 
José. “Als zij niet kan, dan ga ik alleen. En als het regent 
zie je mij niet.” Haar ommetje gaat meestal door het 

Goffertpark. “Drie of vier keer per week vertrekken we rond 
twaalf uur en lopen dan ongeveer een uur. We slingeren 
door het park en gaan de ene keer linksaf en de andere keer 
rechtsaf. Of we nemen de buitenronde, tot de Rentmeester-
laan. Helemaal om de Goffert lopen is vijf kilometer. Als het 

warmer wordt in de zomer vertrekken we vroeger. Het 
leukste aan het wandelen is kletsen en foto’s ma-

ken. Als je wandelt zie je veel. Ik maak foto’s van 
de natuur, die elk seizoen anders is. Soms lopen 
we naar Dukenburg waar José woont, dan mag 
zij de koffie zetten. Het meest bijzondere in 
de Goffert is het Rosarium met de vijver en de 

bankjes. Een mooier plekje kun je niet vinden.“
Tilly woont tegenover de Goffert: “Het kan niet 
dichterbij.” ❤

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

Ommetjes door de wijk

T

Ommetje door het Goffertpark

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

Voorpret
Het songfestival: mijn grootste passie! In deze column een 
kleine blik op de drukke maanden vóór het festival vanuit de 
ogen van een trouwe fan (met autisme). Drukke maanden, 
want in de tijd vóór corona was ik altijd bij zoveel mogelijk 
feesten en concerten aanwezig. Door corona is deze voorpret 
een stuk minder, volgend jaar heb ik veel in te halen.
     De laatste jaren is het aantal mensen dat het festival volgt 
explosief gegroeid. Jaren terug voelde het nog als een coming-
out, wanneer ik aangaf dat ik fan was. Ik werd er vaak om 
uitgelachen en voelde dan altijd de druk om het festival te 
verdedigen. Daar draaide ik een beetje in door soms. Maar toch 
had die tijd ook z’n charme. Het was toen nog echt het festival 
van een groepje fans, ons festival. Nederland gaat het volgens 
de voorspellingen dit jaar niet goed doen, en dan blijven weer 

alleen die echte fans over. 
 Dat voorspellen van de uitsla-
gen vind ik één van de aller-
leukste dingen aan het festival. 

Je zou kunnen zeggen dat voor 
iemand met autisme het festival 

op voorhand ideaal is. Want het ma-
ken van lijstjes is voor mij een heerlijke 

bezigheid. Wie gaat verrassen, wie gaat teleurstellen, wie wint? 
Je kunt hier helemaal in opgaan en dat is precies wat ik doe. 
Maandenlang maak ik lijsten en speculeer en discussieer ik wat 
af. Wat dat betreft mogen er van mij naast de halve finales nog 
veel meer voorrondes bij komen!
     Maar misschien wel het mooiste is dat je als fan automatisch 
onderdeel bent van een community. De songfestival-commu-
nity bestaat uit een hechte groep fans. Maar ook voor wie het 
alleen op tv kijkt, zorgt het festival voor verbinding en vermaak. 
En laat dat nou precies zijn waarom het festival ooit bedacht is, 
voor de verbinding met elkaar. In een crisis als deze belangrij-
ker dan ooit. ❤

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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kinderen en ouders

Stichting Leergeld en de gemeente Nijmegen bieden 
7 vergoedingen voor ouders en kinderen van 4 t/m 17 jaar.

Vergoedingen 1 en 2 
vraag je aan bij  
de gemeente Nijmegen

Bel 14024 voor advies  
of ga naar nijmegen.nl/geldzorgen

Vergoedingen 3 t/m 7 
vraag je aan bij  
Stichting Leergeld 

Meer informatie vind je op 
leergeldnijmegen.nl

Bel voor advies 024 323 7644 
(ma/woe/vr 10 - 12 uur)  
of mail naar info@leergeldnijmegen.nl

Deze vergoedingen gelden voor alle ouders met een laag inkomen, dus ook voor werkende ouders.
Om in aanmerking te komen, kijken wij naar je inkomen en vermogen. 

Leerlingenvervoer
Heb je een kind dat door ziekte 

of een handicap niet alleen naar 
school kan gaan? Dan heb je als 

ouder mogelijk recht op een 
vergoeding voor reiskosten 

of aangepast vervoer.

1

Kinder- 
opvangregeling

Deze vergoeding kun je aanvragen 
als je niet kunt werken door sociale 

of medische redenen, of als je 
een re-integratietraject of 
inburgeringscursus volgt. 

2

Laptop 
Vanaf groep 6 kun je voor je 

kind een laptop/Chromebook 
aanvragen, maximaal 1 per gezin. 

Gaat je kind naar de brugklas? 
Dan kun je voor hem/haar een 

laptop aanvragen.

4

Verjaardagsbox 
Is je kind jarig? Je kunt t/m de 

12e verjaardag een verjaardagsbox 
aanvragen. In de box zitten een 

cadeautje, versieringen, iets 
lekkers voor thuis en een 
traktatie voor op school.

7

Schoolkosten 
Je betaalt ieder jaar schoolkosten 

voor je kind. Daar komen vaak extra 
kosten bij, bijvoorbeeld voor een 

schoolreisje of kamp. Een deel van deze 
kosten wordt mogelijk vergoed. Om 

thuis extra te oefenen kun je een 
gratis jaarabonnement voor Squla 

aanvragen.

3

Sport- en 
cultuuractiviteiten

Per kind kan 1 sport- of cultuuractiviteit 
worden vergoed. Denk aan de kosten voor een 
sportclub of muziekschool. Je kunt bovendien 
een vergoeding krijgen voor benodigdheden, 

zoals sportschoenen of een tennisracket. 
Ook kun je een vergoeding voor een 
zomeractiviteit aanvragen. En voor 

kinderen vanaf 6 jaar is een vergoeding 
mogelijk voor zwemdiploma A. 

5

Fiets 
Heeft je kind geen fiets, maar heeft 
hij/zij die wel écht nodig? Kinderen 

die voor het eerst naar de middelbare 
school gaan, kunnen een nieuwe 

fiets krijgen. Voor andere kinderen 
zijn tweedehandse fietsen 

beschikbaar.

6
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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

EMMA APOTHEEK 

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

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

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

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

HKZ gecertificeerd
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Ds. ter Haarstraat
Ds. Barend ter Haar Bz. (1831-1902) was predikant, dichter en 
letterkundige. Hij was de zoon van de bekende dichter Bernard 
ter Haar. Ook was hij van 1859 tot 1895 predikant van de  

St. Stevenskerk in 
 Nijmegen, mede-oprich-
ter van het Nijmeegsch 
Weekblad en auteur 
van Wandelingen door 
 Nijmegen. Hierin be-
schreef hij wandelingen 
op plekken waar de 
19de-eeuwse stadsuit-
breidingen plaatsvon-
den. Ook schreef Ter 
Haar het gedicht dat 
hangt bij de ingang van 
Begraafplaats Rustoord 
in Nijmegen, waar hij zelf 
ook begraven ligt.

M. Vasalisstraat
Pseudoniem van dichteres 
Margaretha (Kiek) Droog-
leever Fortuyn-Leenmans 
(1909-1998). Ze studeerde 
geneeskunde en antro-
pologie in Leiden, waarna 
ze werkzaam was als arts 
en kinderpsychiater. Als 
dichteres wilde ze publi-
ceren zonder dat duidelijk 
zou zijn dat ze een vrouw 
was. In 1940 verscheen 
haar eerste dichtbundel en 
tijdens haar leven volgden 
er nog twee. Voor haar 
werk ontving ze in 1982 
de PC Hooft-prijs. In 2002, 
enkele jaren na haar dood, brachten haar kinderen een vierde 
 dichtbundel van haar werk uit. ❤

Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

Een letterkundige en PC Hooft-
prijswinnares in het Willemskwartier

Straatnamen verklaard

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

M. Vasalis in 1983 
Foto: www.nationaalarchief.nl   

Ds. Barend ter Haar Bz.  
Foto: Wikipedia

We hebben ‘m goed voorbereid, m’n collega en ik. Een demo 
van ons nieuwste systeem, waarbij we alle toeters en bellen 
gaan demonstreren aan een belangrijke farmaceutische klant 
van ons. Ik heb er zin in en zit in m’n self-made thuiswerkplek 
klaar, haren gekapt, lipgloss op en jasje aan. Enig puntje van 
aandacht is ’t feit dat onze zolderkamer geen deur heeft en 
het beneden even stil moet zijn. 
     Vriend is geïnstrueerd, komend uur even geen lawaai van-
uit de gang. En terwijl we goed van start zijn gegaan, de voors 
en tegens van onze nieuwe feature hebben gepresenteerd, 

is het tijd om de diepte in te gaan. Plots hoor ik beneden de 
voordeur opengaan en komen stemmen mij tegemoet. 
     Lichtelijk geïrriteerd continueer ik vriendelijk m’n uitleg 
richting de klant, maar de stemmen worden alleen maar 
harder. Enthousiaste kinderstemmen komen erbij, een harde 
bonk, gehuil van mijn dochter. Alles voegt zich samen en 
galmt door de hele gang naar boven om aan de andere kant 
van de microfoon bij het management van de klant uit te 
komen.  
     Ik zet m’n vriendelijkste glimlach op, excuseer mij even en 
klik op de ‘mute’knop. Ik loop naar de trap en foeter dat ze NU 
echt %$#@*& even stil moeten zijn omdat ik in meeting zit en 
#$%^@$* een demo aan het geven ben. 
     Ik haal diep adem en richt mij weer tot het gezelschap. De 
klant vraagt of alles oké is en mijn collega proest het uit van 
het lachen. De ‘mute’-knop waarop ik geklikt had, was de ver-
keerde. Ik kon hen niet horen, maar zij dus wel alles van mij. Ik 
wens dat ik vanuit de zolder dwars door het huis verder door 
de grond kan zakken en uitkom in het Goffertpark.  
     Het nieuwe systeem heeft de klant nooit afgenomen, maar 
in onze tweewekelijkse call vraagt hij altijd wel even hoe het 
thuis gaat, met de kids en zo. ❤

Column: Thuiswerkmoe     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



Zes enthousiaste leerlingen van St. Nicolaas 
Jenaplanbasisschool startten zelf een actie om 
geld in te zamelen voor de stichting Vrienden 
van CWZ. Eirik (9), Hanne (9), Julie (9), Juliëtte 
(10), Sarah (10) én Angelina (11) renden samen 
honderden rondjes om het schoolplein om 
 zoveel mogelijk geld in te zamelen.  

e leerlingen kwamen op het idee om zelf een actie te 
starten voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). 
Hun school ligt op hetzelfde terrein en ze zien dagelijks 

hoe hard er wordt gewerkt. Dat heeft ze ertoe gezet om zich in 
deze moeilijke periode in te zetten voor het ziekenhuis. Met de 
mooie initiatieven hebben de leerlingen maar liefst 300,06 euro 
opgehaald voor de stichting Vrienden van CWZ. Een stichting die 
zich inzet voor net dat beetje extra aandacht voor de patiënten in 
CWZ en hun dierbaren.

Kunstwerk van Suz&so 
Een van de leerlingen vertelt: “Ik vond het superleuk om samen 
honderd rondjes te rennen op het veld bij ons op school. Soms 
was het wel vermoeiend, maar dat vond ik niet erg omdat het 

geld allemaal naar 
het ziekenhuis gaat.” 
Het bedrag wordt 
gebruikt om een 
indrukwekkend 
kunstwerk te maken 
voor in de nieuwe 
horecagelegenheid 

in het ziekenhuis. 
Activiteitencentrum 
Suz&so ontvangt 

de donatie om het kunstwerk te kunnen maken. Suz&so creëert 
verbinding tussen kwetsbare burgers met dagbesteding. De na-
men van de zes helden worden vermeld op het kunstwerk. ❤

Tekst en foto: stichting Vrienden van CWZ 

Leerlingen van St. Nicolaas Jenaplanbasisschool 
lopen rondjes voor Vrienden van CWZ

D

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.

Fatma en het Activiteitenplein
Fatma Gülmez is gedetacheerd bij Bindkracht10, een grote 
welzijnsorganisatie in Nijmegen. Bindkracht10 komt voort uit Tan-
dem en Interlokaal en zet zich al vijftig jaar in voor onder andere 
hulp bij geldzaken, opbouwwerk en jongerenwerk. Fatma: “Lang 
geleden begon ik als vrijwilliger in het wijkcentrum in Grootstal, 
waar ik woon. Ik kon in 1996 bij Tandem gaan werken in wijkge-
bouw De Vrijbuiter in het Willemskwartier. Daar was ik gastvrouw 
en ondersteunde ik enkele van de twintig groepen die daar draai-
den. Vrijdags ging het om koken met vrouwen van drie nationa-
liteiten, heel gezellig. De laatste tien jaar heb ik er samengewerkt 
met Gerrie Looman, de beheerder. En dit jaar is het precies tien 
jaar geleden dat we verhuisden naar wijkcentrum ’t Hert. Dat was 
heel erg wennen, een nieuwe en grote locatie en regeltjes. Het is 
nu leuk, met al die organisaties en de school in één gebouw. Ook 
hier ondersteun ik weer verschillende groepen en activiteiten 
zoals koffie-ochtenden, de Taalgroep (voor analfabeten), Smaak-

lessen (met de schoolkinderen), Schakelklas (taalontwikkeling 
voor kinderen) en Het Activiteitenplein. Alleen de laatste activiteit 
kan nog doorgaan ondanks  de coronamaatregelen: het is buiten, 
elke maandag- en donderdagmiddag bij het Cruyff Court in het 
Willemskwartier.“ ❤                                                                                            

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

#Wattedoen

Fatma Gülmez.

Schooljeugd overhandigt € 300,06 aan 
 stichting Vrienden van CWZ.
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vossenlaan 88 

    6531SP NIJMEGEN  

   06 10525808

 info@cadeclin.nl

  www.cadeclin.nl

Microneedling 

Effectieve en mooie 
behandeling van o.a.: 

Littekens 

Lijntjes bovenlip 

Vergrote poriën 

Verslapte huid 

Verouderde huid 

 
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 

 

 

                     

Hollandse 
haring

€ 2,- per stuk
4 voor € 8,-  5 e gratis
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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 (3 en 4 juli), moeten uiterlijk 11 juni 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 
 informatie op www.naailesnijmegen.nl 

JE NALATENSCHAP GOED VOORBEREIDEN? Een erfenis 
adequaat en in harmonie afwikkelen? Annet van de Laak kan 
daarbij ondersteunen en vragen beantwoorden tijdens haar 
gratis spreekuur op de laatste woensdag van de maand, 15.00-
17.00 uur. Kantoor CJ Financiële Service, Daalseweg 331. 
Of maak een afspraak, 06 227 951 22, annet@bojang.nl

HEERLIJK UITWAAIEN AAN ZEE! Dichtbij de uitgestrekte 
stranden in Zeeuws-Vlaanderen vindt u onze compleet inge-
richte vrijstaande vakantiewoning met grote kindvriendelijke 
tuin en diverse terrassen. Ligging: niet op een vakantiepark, 
weg van de massa, aan de rand van een klein dorpje. 
Schitterende fiets- en wandelroutes. Kijk op 
www.huisjeinschoondijke.nl,  024 663 29 32/06 428 995 22, 
aalvanthiel@gmail.com

SCHOONHEIDSSALON PATRICIA FLEUREN voor een ontspan-
nende gezichtsbehandeling met de eerlijke producten van dr. 
Hauschka. Knip deze advertentie uit en ontvang 10 procent 
korting op uw eerste behandeling! Epileren € 13,  harsen € 
24,50. Gezichtsbehandelingen vanaf € 55. Bel/app voor info of 
afspraak: Schoonheidssalon Patricia Fleuren,  Hatertseweg 134 
in Nijmegen, 024 355 65 57 of 06 291 828 01.

NINJUTSU: KRIJGSKUNST VAN NINJA EN SAMURAI Bij 
Bujinkan Saku Dojo in de Hazenkamp beoefen je een unieke, 
traditionele Japanse krijgskunst. Balans, structuur en bewe-
ging zijn daarbij belangrijker dan spierkracht. Stoten/trappen, 
klemmen, rollen, (oefen)wapens, kata en basistechnieken 
komen daarbij veelvuldig aan bod.
Gratis proefles (voor m/v 16+): info@bujinkan-saku-dojo.nl
Meer info: www.bujinkan-saku-dojo.nl

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

Ook etensresten bij het gft-afval
Tips voor gft-afval scheiden!
Gft-afval staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Etensresten mogen hier ook bij. 
Zoals vlees- en visresten of schillen van groente, fruit en aardappelen. Om het 
voor jou wat makkelijker te maken hebben we een paar tips voor je!

• Maak het jezelf makkelijk en zet bijvoorbeeld een 
klein gft-afvalbakje op je aanrecht.

• Leg een koffiefilter, eierdoos of krant op de bodem 
van jouw gft-emmer of gft-container. Zo blijft dit 
schoon.

• Doe jouw gft-afval zonder zak in de gft-container. 
Gft-afval kan alleen compost en groengas worden 
als er geen ander afval tussen zit.

• Wikkel vleesresten en visresten eerst in een stuk 
krant of keukenpapier voordat je dit in jouw  
gft-emmer of gft-container doet. Ook dit voorkomt 
vieze geuren.
Bedankt dat jij ook jouw gft-afval scheidt!

 ‘Het enige 
wat de dieren 
hebben zijn wij’

Kijk op toegi� .nl en ontdek hoe 
jouw idealen kunnen voortleven
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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 (3 en 4 juli), moeten uiterlijk 11 juni 2021 binnen zijn.

Hartjes

Tineke Hendriks vroeg Hart van Nijmegen 
om advies. Ze is op zoek naar de achternaam 
van buurtkinderen uit de Marterstraat. Lees 
de e-mail die ze stuurde.  

este mensen van Hart van Nijmegen. Mag ik jullie langs 
deze weg om advies vragen? Ik zal het uitleggen. Ik 
heb uit het oude kantoortje van mijn vaders juweliers-

zaak in de Hertogstraat een ingelijste foto geërfd. Daarop 
staan naast elkaar de gefotografeerde (schattige) portretjes 
van vijf kinderen uit de Marterstraat. Op de achterzijde 
staat: “Wij wensen U veel geluk in Uw nieuwe zaak. De Mar-
terstraatbuurtjes Mieke, Herman, Eric, Sabieneke, Koosje. 31 
Augustus 1951”.
     Ik ken deze foto al zo lang ik leef, ik heb altijd de namen 
opgezegd als ik als kind in het kantoortje kwam. Het cadeau 
is overhandigd toen mijn opa (Jac. Hendriks) en zijn gezin 

na de oorlog terugkeerden naar de Hertogstraat, na een 
aantal jaren (van 1948 tot 1951) in de Marterstraat op num-
mer 56 gewoond te hebben. Dit omdat in de oorlog het huis 
van de familie in de Hertogstraat verwoest was. 
     Nu ben ik, in verband met stamboomonderzoek en mijn 
zoektocht naar de geschiedenis van mijn vaders familie, 
op zoek naar degenen die dit lieve cadeau destijds aan 
mijn vaders familie hebben geschonken. Ik zou graag hun 
achternaam leren kennen. Wellicht heeft een van hen nog 
interesse in een kopie van de ingelijste foto’s.
     Misschien dat er in de Marterstraat of omgeving (nu 
nog…) mensen wonen die zich dit gezin nog kunnen 
herinneren. Zij zouden dus naast (of rondom) nummer 56 
gewoond hebben. ❤
 
Met vriendelijke groeten,
Tineke Hendriks, clemhendriks@gmail.com, 
06 172 043 71

Wie zijn de Marterstraatbuurtjes uit 
1951? 

B

OUDERE DAME (85+) zoekt uitbreiding van haar kaartclub. Zij 
is ondanks haar hoge leeftijd nog erg actief en zeer gesteld op 
gezelligheid. De kaartclub is kleiner geworden en zij zou deze 

graag uitbreiden met twee dames of heren. Belangstellenden 
kunnen bellen met 024 355 81 44.



Meer programma en laatste updates: www.oltgoffert.nl
Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Deze zomer in 
Openluchttheater de Goffert

Fresku
5 juni - 20:15

25 juni - 19:30

8 juli - 19:00

10 juli - 19:15 & 21:30

15 juli - 19:30

30 juli - 20:15

6 augustus - 16:15 & 20:15

4 september - 14:00

Waltzburg & Friends

LAKSHMI

Árstíðir

Het Nest 2021Michelle David
& The Gospel Sessions

De Roos van Nijmegen Finale

Yentl en de Boer

DI t/m ZA geopend van 08.00 tot 15.00 uur | www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 Nijmegen | 024 737 04 83

BIOLOGISCH 
UIT EIGEN 
BAKKERIJ

HEERLIJKE
PINKSTER OLIEBOLLEN
 
We bakken ze van wo 19 t/m za 22 mei


