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Gijs van Mierlo woont in de 
wijk Hazenkamp en is advocaat 
arbeidsrecht. Hij schrijft graag 
over wat hij in zijn werk zoal 
meemaakt. 

In de derde uitgave van dit jaar 
schreef ik over slapende dienst-
verbanden. Dat zijn arbeidsover-
eenkomsten met medewerkers die 

langer dan twee jaar ziek zijn, maar daarna niet zijn beëin-
digd door de werkgever, ook al hoeft er geen salaris meer te 
worden betaald. Deze arbeidsovereenkomsten worden door 
de werkgever bewust slapend gehouden. Zo wordt namelijk 
voorkomen dat de werkgever in geval van beëindiging de 
transitievergoeding moet betalen.

In meerdere procedures hebben langdurig arbeidsongeschik-
te werknemers geprobeerd bij de rechter af te dwingen dat 
hun werkgever de arbeidsovereenkomst alsnog zou beëindi-
gen, waardoor ze de transitievergoeding konden opstrijken. 
De uitkomsten van die procedures waren steeds wisselend. 
Afgelopen november heeft de Hoge Raad de knoop doorge-

hakt ten gunste van de langdurig zieke werknemers.

Als een werknemer die na 1 juli 2015 langer dan twee jaar 
ziek is, de werkgever vraagt de arbeidsovereenkomst te 
beëindigen en aan deze werknemer de transitievergoeding 
uit te betalen, dan hoort een werkgever dat verzoek in te wil-
ligen. Doet de werkgever dat niet dan handelt deze in strijd 
met de eisen van goed werkgeverschap. In dat geval is de 
werkgever aan de werknemer een schadevergoeding ver-
schuldigd die gelijk is aan de transitievergoeding.

Slapende dienstverbanden wakker schudden

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in  samen  - 
werking met Brunet Advocaten.

Mocht deze situatie op u van toepassing zijn, neem dan 
contact op met de arbeidsrechtspecialisten van Brunet 
Advocaten die zal onderzoeken of u recht heeft op de 
transitievergoeding. Overigens staan zij u eveneens 
graag te woord over andere arbeidsrechtelijke kwesties, 
ook in 2020. Voor meer informatie zie www.brunet.nl

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden
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Beste lezer,
Bij Hart van Nijmegen vinden we 
Kerstmis altijd een goede reden om 
eens lekker uit te pakken met een 
extra mooi en extra dik nummer. 
     U leest over een zieke mevrouw 
die wordt verzorgd door haar buren, 
een wijk die op dit moment onder-
werp is van een televisieserie en 
een moskee waar straks iedereen 
welkom is. 
     En zo kan ik nog wel even doorgaan. Want lees vooral ook over de 
honderd jaar oude Nijmeegse Verffabriek, de isolatie van de Landbouw-
buurt en maak kennis met twee bewoners die de afgelopen weken 
allebei een boek uitbrachten.  
     Met dit nummer kunt bovendien een lekkere (kerst-)lunch ter waarde 
van € 25 winnen! Hiervoor gaat u in dit nummer op zoek naar de kerst-
mannetjes die we hebben verstopt in een aantal foto’s. Hoeveel kerst-
mannetjes ziet u? Laat het ons vóór 1 januari 2020 weten via 
info@hartvannijmegen.nu of Hazenkampseweg 21 6531 NB Nijmegen. 
De bon is te besteden bij PUUX aan de Groenestraat. 
     Rest mij u een mooie kerst en een schitterend 2020 te wensen namens 
de redacteuren, vaste medewerkers, fotografen en correspondenten van 
Hart van Nijmegen. 
     Wij maken ook komend jaar weer heel graag zes mooie nieuwe 
nummers voor u. Hieronder ziet u onze planning. 

Hartelijke  groet,
Elvi van Wijk, hoofdredacteur Hart van Nijmegen

Tefke van Dijk
schrijfzolder.nl

COLOFON 
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a anderhalf jaar bouwvakkers-
geweld is de wijk zelfs voor de 
bewoners onherkenbaar nieuw 

geworden. Het is ongekend waar zij – 
en dat geldt ook voor het Talispersoneel 
en Hendriksbouwvakkers – in zo’n korte 
tijd mee te maken kregen. Honderden 

keuzes maken, kilo’s ongemak torsen, 
bergen stof en zand happen, en soms 
onmogelijke verhuizingen organise-
ren omdat straten er uitzagen als de 
Sahara. Ze ondergingen het, al dan niet 
opstandig, met krachttermen en veel 
sigaretten.

Ietje en Rinus
Het oude huis van Ietje (73) en Rinus 
(74) Hommers werd als eerste gesloopt, 
en hun nieuwe levensloopbestendige 
Kolpingstraatwoning – hélemaal aan 
de andere kant van de wijk – bijna als 
laatste gebouwd. De duiven konden ze 

Na de renovatie kunnen bewoners van de Kolpingbuurt nu op tv 

terugkijken hoe het gegaan is. KRO-NCRV zendt namelijk de docuserie 

De Kolping: een volkswijk in renovatie uit, gemaakt door Fons de Poel. 

“Ik denk dat Talis ons het huis uitgooit”, schat huurder Joop Wijers in. 

“Zoveel commentaar als ik gegeven heb.”

N

Eindelijk verlost van werklieden en cameramensen
Zesdelige KRO-NCRV-serie De Kolping: een volkswijk in renovatie

Een fragment uit 'De Kolping: een volkswijk in renovatie'. De serie wordt op NPO1 nog uitgezonden op 19 december (21.25 uur), 
26 december (21.15 uur) en 2 januari (21.25 uur)

Hoe zit het ook weer?
•  De Kolpingbuurt bestond uit 242 huurwoningen.
•  Daarvan zijn er 127 gerenoveerd.
•   Er zijn 115 huizen gesloopt; er zijn 99 nieuwe huizen voor 

teruggekomen.
•   Nieuw zijn nu 72 eengezinswoningen, 4 woonwerk-

woningen, 7 levensloopbestendige woningen en 16 
appartementen.

•   Met renovatie, aanpassing van infrastructuur en aanplant 
van groen is amper anderhalf jaar gemoeid geweest.
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niet meenemen, die heeft Rinus aan zijn 
zoon Harrie moeten overdoen. Nou treft 
het dat die ook in de Kolping woont, 
niet eens zo ver weg. “Ik ga er vaak heen 
als er vluchten zijn, want mijn duifies 
mis ik”, zegt Rinus die ‘aan de zuurstof’ 
zit en er daarom steevast met de scoot-
mobiel op uit trekt. “Maar boven uit het 
raam zie ik de duiven ook”, lacht hij.
     Ietje bekent dat ze enorm heeft moe-
ten wennen aan haar nieuwe plek. “Je 
ziet of hoort hier niemand”, constateert 
ze. “Dit huis is verkeerd gebouwd. Nou 
zit de kamer ingeklemd tussen de hal 
en de achtertuin waar we alleen tegen 
de schutting aan kijken. Maar verders 
zijn de huuskes wel mooi, vind ik. Ja, de 
wijk is wel mooier geworden.”
     Het levende huisalarm – het zwarte 
hondje Bertje – lijkt de overstap niks uit 
te maken; dat waarschuwt als vanouds. 
Rinus merkt op dat de nieuwe woning 
beter aan de Engelsstraat gebouwd had 
kunnen zijn. “Ze willen dat de wijk een 
beetje op de oudjes let, maar dat kan 
helemaal niet. Want hier zie je nooit 
iemand.” Hij wijst naar wand. “Ik heb 
een airco gekocht, want als de warmte 
eenmaal binnen zit, ga je kapot hier.”

Bets en Joop
Niet middenin het huizenblok want dat 
is gesloopt, maar op de hoek wonen 
Bets (60) en Joop (70) Wijers 
nu in de Leo XIII-straat. Ze 
waren bijna de laatsten die 
van de wisselwoning naar 
de nieuwbouw konden. “We 
hebben nog geen geluk 
gehad in dit huis. Hadden ze 
ons maar laten zitten”, zegt 
Joop. “Ik vind dit maar een 
benauwde kiet. We zaten er 
nog niet in of iedereen had 
hoofdpijn. We dachten dat 
het aan het isolatieglas lag, 
zo ontiegelijk benauwd was 
het. En nog steeds.”
     Omdat Bets maar een 

zwaar hoofd bleef houden, ging ze naar 
haar huisarts. Die verwees haar naar het 
ziekenhuis. “Er werden scans gemaakt. 
De uitslag: een hersentumor en een 
longtumor. Ik leef nu met de dag. Pijn 
heb ik niet, misselijk ben ik vooral.” Ze 
blijft binnen sinds heur haar door be-
straling is uitgedund. “Met mijn kale kop 
ga ik niet naar buiten.” In het ziekenhuis 

is zij uitbehandeld, daar hoeft ze haar 
hoop niet meer op te vestigen.
     Echtpaar Wijers beschouwt, vat Joop 
samen, de hele bouwoperatie als ‘een 
bombardement in vredestijd’. “Het was 
een tijd vol stress. We hebben heel veel 
weg moeten doen. Allemaal met herin-
neringen. Daar was in dit huis geen 
plaats voor. We zijn”, zegt hij met gevoel 

voor drama, “alles kwijtge-
raakt. In het oude huis heb-
ben we 42 jaar geïnvesteerd. 
Nu zijn we failliet gegaan, 
want we krijgen de tijd niet 
meer om het weer in te rich-
ten zoals we het hadden. En 
met de AOW kun je financieel 
geen kant uit.” Hij deelt nog 
wel een pluim uit. “Zonder 
wijkbeheerder Bert van den 
Hurk was het niks geworden. 
Ik vind het een gemis dat hij 
weggegaan is.”

Vervolg op pagina 6-7 >>

Eindelijk verlost van werklieden en cameramensen
Zesdelige KRO-NCRV-serie De Kolping: een volkswijk in renovatie

Alle vier woonwerkwoningen zijn verhuurd; er zitten een kapper, een witgoedzaak, een 
bedrijf in film/video en een atelier. Op de foto vervangt installateur Peter Zegers (‘De wijk 
is er zwaar op vooruitgegaan, vind ik’) plastic regenpijpen door zinken afvoeren.

Bets en Joop Wijers hunkeren naar vroeger, toen het leven nog 
goed was
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De serie
Ietje en Rinus, en Bets en Joop komen 
net als veel van hun wijkgenoten voor 
in de KRO-NCRV-serie De Kolping: een 
volkswijk in renovatie. Ook Ciska en Jan 
Klomp (zie kader) waren als oer-wijk-
bewoners gevraagd maar die pasten 
ervoor. Jan: “Ons Ciska wil niet eens op 
de foto, laat staan de televisie.” Maar 
beide andere echtparen hebben wel ‘ja’ 
gezegd.
     “Bij ons hebben ze het meest ge-
filmd”, schat Ietje in wat Rinus meteen 
ontkracht met ‘Da ’s niet waar; ze 
hebben gewoon veel filmbeeld nodig 
om iets te kiezen te hebben’. “Ze zijn 
meegegaan”, vervolgt Ietje, “toen Rinus 
naar het ziekenhuis moest, en ze zijn 
naar de De Winkelsteegh geweest waar 
onze René wordt verzorgd.” 
     René (44) is vanwege zuurstofge-
brek sinds zijn geboorte gehandicapt. 
Vroeger kwam hij soms weken bij zijn 
ouders op vakantie, maar tegenwoordig 
is hij er alleen nog op zondag en woens-

dag. “We bouwen het langzaam af. Het 
gaat niet meer.” Rinus herinnert eraan 
dat de filmers hem ‘de band’ beloofd 
hebben. Verder doen beide ‘filmster-
ren’ heel nuchter. “We horen de reacties 
vanzelf wel.”
     Ook bij Bets en Joop kwamen de 
filmers binnen. 
“Maar sinds we 
het weten van 
ons Bets, is zij 
niet meer voor 
camera ver-
schenen”, aldus 
Joop. “Ik had 
verwacht dat 
we de films van 
tevoren konden 
zien zodat we 
er onze mening 
over konden ge-
ven. Maar dat is 
niet gebeurd. Ik 
denk trouwens 
dat ik het huis 

word uitgezet, zoveel commentaar als ik 
gegeven heb.” 
 De kans op huisuitzetting is, 
laat Talis doorschemeren, veel kleiner 
dan Joop zelf denkt. Hij is een man die 
weinig opheeft met autoriteiten, een 
man ook die geen blad voor de mond 
neemt. Maar dat is niks nieuws, dat 
weet de woningcorporatie ook allang.

Pauw
De twee stellen is ook gevraagd of ze 
naar een tv-uitzending in Amsterdam 
willen komen, voor het programma 
Pauw. Ze hebben met een slag om de 
arm toegezegd. Rinus: “Ik word met de 
taxi opgehaald, maar ik moet kijken hoe 
ik tegen die tijd met mijn zuurstof zit. ’t 
Is toch een lange dag.” Ook Joop klinkt 
gereserveerd. “Het ligt eraan hoe het op 
dat moment met Bets gaat. Dus ik heb 
een voorbehoud gemaakt. En het ligt er 
ook aan wat we daar gaan doen. Als we 
alleen als behang in het publiek mogen 
zitten, ga ik niet. Daar pas ik voor. En als 
ik aan tafel mag, wil ik niet naast Fons 
de Poel zitten.” ❤

Tekst: Henk Verhagen 
(henk@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: William Moore

Ietje en Rinus Hommers, met hun zwarte Bertje

“Zonder wijkbeheerder Bert van den Hurk was het niks geworden 
met de Kolping”, meent Joop Wijers. Hij vindt het jammer dat Bert nu 
voor een andere wijk werkt. 

Eindelijk verlost van werklieden en cameramensen
Zesdelige KRO-NCRV-serie De Kolping: een volkswijk in renovatie

>> Vervolg van pagina 4-5
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an augustus tot en met de-
cember vorig jaar heeft het 
echtpaar al zijn plannen voor 

het splinternieuwe appartement in de 
Kolpingstraat kunnen uitvoeren. Het 
was voor het eerst dat beiden gelijk-
vloers – op drie hoog – kwamen wonen. 
Het was wennen maar ze waanden zich 
er toch al snel in hun eigen paleisje.
     Een paniekerige kleinzoon bonkte 
in de oudejaarsnacht hard op hun 
voordeur. Riep dat opa en oma naar 
buiten moesten want het balkon stond 
in brand, door een verdwaalde vuurpijl 
die op het naastgelegen balkon van de 
Poolse buren was beland. Zelf hadden 
ze dat niet in de gaten. “Blussen ging 
niet, het was een vuurzee”, zegt Jan. 
Mede door een straffe wind haastten de 
vlammen zich namelijk metershoog zijn 
richting uit.

Meer dan negen maanden
Meer dan negen maanden heeft het – 
om uiteenlopende redenen – geduurd 
voordat corporatie Talis de schade heeft 
kunnen herstellen. Jan: “Het heeft veel 
te lang geduurd, waarom snap ik ook 
niet. De schrootjes schenen uit Finland 
te moeten komen, en de stenen waren 
zwaar beschadigd. We hadden het 
gevoel dat we aan het lijntje werden 

gehouden, dat wij pas dan aan de beurt 
waren als iemand toevallig wat tijd over 
had.”

Excuses 
Na vijf maanden trok het echtpaar maar 
eens aan de bel. “Toen kwamen er excu-

ses en een bloemetje. De buren kregen 
een nieuwe pui, dat had bij ons eigen-
lijk ook gemoeten. Hier is het verbrande 
deel er uitgehakt en is er nieuw hout 
op gelijmd. Op een gegeven moment 
hebben we ons nergens meer druk om 
gemaakt. Nu wonen we weer fijn.” 
     Hun brandbalkon bleef deze zomer 
onbenut. Maar nu is alles hersteld. 
Wijzend op hun rappe pluizenbol met 
de scherpe tandjes – Molly – die er nu 
enkele maanden is: “We hebben gezins-
uitbreiding.” ❤

Tekst en foto: Henk Verhagen 
(henk@hartvannijmegen.nu)

Jan Klomp (zijn vrouw Ciska is fotoschuw) en hondje Molly op het hernieuwde balkon.
Meer dan negen maanden duurde het voor de brandschade aan het balkon was verholpen. 

Eindelijk verlost van werklieden en cameramensen
Zesdelige KRO-NCRV-serie De Kolping: een volkswijk in renovatie

‘Wíj hebben een brandblusser gekocht’
Zowat een jaar geleden zadelde een vuurpijl 

Ciska (63) en Jan (64) Klomp en hun buren met forse 

balkonbrandschade op. Ze willen zich komende 

oudejaarsnacht niet weer laten verrassen in hun 

appartement. “Ik heb een brandblusser gekocht 

die we binnen handbereik houden.”

V
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ie deze avond het wijkcentrum 
binnenloopt, wordt allerhar-
telijkst welkom geheten door 

een aantal Turkse jongeren. Onder hen 
Sura Kurubas (18) uit Beuningen, bijna da-
gelijks bezoeker van de huidige Eyup Sul-
tan Moskee aan de Vondelstraat. “Ik kom 
er om te studeren, anderen te ontmoeten. 
Soms neem ik niet-Turkse meiden mee, 

om ze kennis te laten maken met de we-
reld achter het standaard moskeeplaatje 
dat zij en veel andere mensen vaak in hun 
hoofd hebben. Ik ben benieuwd of we dat 
beeld vanavond wat kunnen draaien.” 
     Terwijl tientallen bezoekers zich buigen 
over de toekomstige buitenruimte en het 
gebouwontwerp, neemt Senol Emuce, 
moskee-woordvoerder en lid van de 

bouwcommissie, een slok van zijn thee. 
“Inspiratie hebben we opgedaan bij an-
dere moskeeën in binnen- en buitenland. 
Ook omdat we een open, transparant en 
bijzonder gebouw willen. Voor ons was 
het belangrijk dat de architect de isla-
mitische cultuur zichtbaar in de vingers 
heeft, weet welke ruimtes waar het beste 
passen. Uiteindelijk zijn we in zee gegaan 

Met het sluiten van de grondkoopovereenkomst tussen de gemeente 

Nijmegen en de Islamitische Stichting Nederland komt de nieuwbouw 

van de Eyup Sultan Moskee op het Jonkerbosplein weer een stap 

dichterbij. Tijdens een inloopavond, op 21 oktober jl. in wijkcentrum De 

Klokketoren, lieten belangstellenden zich bijpraten over alle plannen.

W

Iedereen is welkom in nieuwe moskee Jonkerbosplein
Omwonenden vrezen voor verkeers- en parkeeroverlast 

V.l.n.r. de bouwcommissieleden Senol Emuce, Ibrahim Dagdas en Nurettin Baydemir
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met het Duitse bureau M Architekten.” 

Andersgelovigen
De nieuwe moskee krijgt een spiritueel, 
educatief en commercieel blok. Emuce: 
“Naast een gebedsruimte is er plaats voor 
onder meer een groentezaak, kapper en 
koffiehuis. Verder zijn er lokalen waar jon-
geren onder begeleiding huiswerk maken 
en activiteiten kunnen organiseren. Ook 
komt er een ruimte, speciaal voor anders-
gelovigen.” 
     Voordat het zover is, moet een bedrag 
van zes miljoen euro bij elkaar worden 
gespaard. “Onze huidige moskee aan 
de Vondelstraat werd mede mogelijk 
gemaakt door de Nijmeegse gemeen-
schap”, vertelt Emuce. “De constructie van 
zelffinanciering is een gebaar richting 
diezelfde gemeenschap. Wij betalen, 
iedereen is welkom.”

Onveilige situaties
Dat er een moskee op het Jonkerbosplein 
komt, vinden eigenlijk alle aanwezige 
omwonenden prima. “Het gaat meer om 
hoe we als bewoners zijn geïnformeerd. 
Of beter: niet zijn geïnformeerd”, zegt 
een man uit Heseveld. “Opeens was de 
locatie verkocht. Voor mijn gevoel vanuit 
het niets. Terwijl ik goed weet wat er in 
mijn wijk gebeurt. Waar ik me zorgen om 
maak, straks, als alles doorgaat, is de ver-
keers- en parkeerdruk. Het moskeeterrein 
telt 110 parkeerplaatsen. Of dat genoeg 
is? Ik vraag het me af. Op drukke momen-
ten, als er 400, 500 bezoekers zijn, liggen 
onveilige situaties op de loer. Zeker in 
combinatie met bijvoorbeeld activiteiten 
in het Goffertpark.” 
     Ook twee vrouwen uit de Muntweg 
zijn ongerust over de toekomstige 
verkeersveiligheid. “Er wordt in de straat 
vaak ongehoord hard gereden, het 
kruispunt met de Neerbosscheweg blijft 
een gevaarlijke plek, parkeren is een 
steeds urgenter probleem. En wat zegt 
de gemeente? ‘Bekijk je het als een pla-
noloog, dan kan het’. We zijn toch geen 

kleuters? Verder is ons verteld dat er geen 
minaretten zouden komen, terwijl we op 
alle tekeningen duidelijk twee minaretten 
zien. Qua ontwerp sluit de moskee mooi 
aan op de industriële omgeving. Daar is 
niks mis mee. Maar de minaretten geven 
het geheel een religieuze lading en dus 
een ander gevoel.” 

‘Gezien worden’
Ibrahim Dagdas, net als Senol Emuce lid 
van de bouwcommissie, glimlacht als 
hij wordt geconfronteerd met de laatste 
opmerking. “We hebben nooit gezegd dat 
er geen minaretten zouden komen. Een 
moskee zonder minaretten is als een kerk 
zonder kerktoren. Geen moskee dus.” 
     Dagdas snapt de bezorgdheid van de 

bewoners heel goed. “Daarom ben ik blij 
dat we hier ons verhaal kunnen vertellen. 
Dagelijks zijn er vijf diensten. Hier komen 
zo’n vijftig ouderen naartoe, de meesten 
op de fiets of met het OV. Ik verwacht 
eigenlijk geen overlast.” 
     Zijn ‘collega’ Nurettin Baydemir besluit: 
“In veel plaatsen liggen moskeeën vaak 
ergens buitenaf. Dat maakt ze lastiger toe-
gankelijk, zorgt ook voor minder verbin-
ding met de omgeving. Wij willen gezien 
worden, een moskee zijn waar niet alleen 
maar wordt gebeden. Dit is daarvoor de 
perfecte plek.” ❤

Tekst: Pieter Matthijssen 
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Iedereen is welkom in nieuwe moskee Jonkerbosplein
Omwonenden vrezen voor verkeers- en parkeeroverlast 

Dit zegt de gemeente …
Het besluit om op hier de realisatie van een moskee mogelijk te maken is al 
in mei 2016 genomen. Bewoners die dat wilden, zijn daarover geïnformeerd. 
Eind 2016 hebben we deze mensen laten weten dat het meer tijd kostte om 
de plannen te maken. In die zin is het geen plotseling besluit. Het was een tijd 
stil, omdat het moskeebestuur tijd nodig voor de plannen en de financiering. 
Ook moesten we gezamenlijk overeenstemming bereiken over de te sluiten 
overeenkomst. De zorg over verkeersdruk en parkeren is ons bekend. Bij de 
locatiekeuze is hierover apart overlegd met bewoners van de Muntmeester-
laan en Muntweg. Veiligheid, verkeer en parkeren zijn ook onze aandachts-
punten. Daarom voeren we parkeertellingen uit om een goed beeld te 
krijgen van de situatie, op korte termijn te beginnen met de Muntweg.

Ontwerp Eyup Sultan Moskee
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Sandra Pelzers (links) en Marian Hooijman

10

Stadsdeel Nijmegen-Midden krijgt een nieuwe wijkmanager. ‘Ja, 

nou en…?’ zullen velen denken. Maar niks ‘Ja, nou en…?’ want deze 

gemeenteambtenaar is een spin in het web en speelt een cruciale rol 

in het contact tussen wijk en stadhuis. Hart van Nijmegen wil laten zien 

wat hun werk in Nijmegen-Midden inhoudt en heeft daarom 

de oude én de nieuwe wijkmanager geïnterviewd. 

Nijmegen-Midden wisselt van wijkmanager, Sandra Pelzers is de nieuwe...
Wijkmanagers helpen wijken wensen te vervullen en problemen op te lossen 

Sandra Pelzers (links) en Marian Hooijman
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arian Hooijman is negen 
jaar lang wijkmanager van 
Nijmegen -Midden geweest. Op 

de fiets doorkruiste ze de wijken die on-
der haar werkgebied vielen en legde haar 
oor te luisteren bij wijkbewoners en orga-
nisaties. Afgelopen oktober heeft ze het 
stokje overgedragen aan Sandra Pelzers. 
Zij is heel wat jaren leidinggevende bij de 
gemeente geweest, maar gaat nu voor 
het eerst – ook op de fiets – als wijkmana-
ger in Nijmegen-Midden aan de slag.  

De eerste vraag is ook de meest voor 
de hand liggende: wat doet een wijk-
manager? 
Marian: “Ik zeg altijd ‘een wijkmanager 
staat met één been in de wijk en één 
been in het stadhuis.’ Wij zijn met z’n 
zevenen en ieder van ons is verantwoor-
delijk voor een aantal wijken in Nijmegen. 
Onze taak is om voor verbetering van 
leefbaarheid, veiligheid en sociale sa-
menhang te zorgen. En dat doen we niet 
vanachter het bureau, maar zoveel moge-
lijk in de wijken zelf. Het komt erop neer 
dat we praten, heel veel praten! Dat doen 
we met bewoners, welzijnsorganisaties, 
wijkagenten, scholen of woningcorpo-
raties. Iedere organisatie wil wijkgericht 
werken bij het uitvoeren van beleid. Hoe 
doe je dat nu het beste? Hoe betrek je 
op de goede manier wijkbewoners, waar 
zitten de talenten? Wijkmanagers kennen 
de geschiedenis van de wijk en van de 
bewoners.” 
Sandra: “Ja, we kijken wat er speelt en op 
welke manier we ondersteuning kunnen 
bieden. Vervolgens leggen we de link met 
‘binnen,’ met het stadhuis – de ambtena-
ren van de gemeente. Dat zijn er een stuk 
of zestienhonderd, dus het is ook voor 
ons even zoeken wie we voor een bepaal-
de kwestie moeten hebben. Vanuit de 
wijk lijkt de gemeente een bolwerk, waar 
je maar moeilijk binnendringt. Wij kun-
nen dat wel en wij koppelen de expertise 
in de wijk aan die in het gemeentehuis.”
 

Marian, jij hebt negen jaar ervaring als 
wijkmanager. Sandra is nieuw in deze 
functie. Wat heb jij haar mee te geven? 
Marian: “Neem de tijd om mensen en 
organisaties te leren kennen. Bouw een 
netwerk op. Ga praten. Doe mee met wijk-
activiteiten. Loop mee met bijvoorbeeld de 
wijkagent, een jongerenwerker of iemand 
van een woningcorporatie. Schuif aan bij 
vergaderingen van bewonersorganisa-
ties. Het duurt een tijd, soms wel een jaar, 
voordat je een netwerk in de wijken en bij 
de gemeente hebt opgebouwd. Je moet 
mensen echt leren kennen, zodat ze je iets 

gunnen, anders krijg je niets voor elkaar.”
Sandra: “Ik zit nu bijna drie maanden in 
deze functie, en daarvóór heb ik een tijd 
met jou meegelopen, Marian. Ik heb wel 
gemerkt hoe belangrijk zo’n netwerk is. En 
inderdaad, daar is tijd voor nodig, en daar 
zit ik dus nog middenin.” 

Wat speelt er voor een wijkmanager in 
het stadsdeel Nijmegen-Midden? 
Marian: “Nijmegen-Midden is een postco-
degebied. Daar horen bij: Heijendaal, St. 
Anna, Hazenkamp, Willemskwartier, Mun-
tenbuurt, Landbouwbuurt, Kolping, Gof-
fertpark, bedrijventerrein De Winkelsteeg 
en de Emancipatiebuurt. Die zijn op basis 
van postcodes bij elkaar gevoegd tot een 
stadsdeel. Veel onderlinge samenhang is 
er niet, daarvoor verschillen de wijken te 
sterk van elkaar. In St. Anna wonen veel 
ouderen. Daar spelen andere zaken op 
het gebied van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale samenhang dan in Hazenkamp. 
De problematiek in oude volkswijken 
zoals het Willemskwartier en de Kolping 
is weer heel anders. Die laatste twee zijn 
de afgelopen jaren helemaal vernieuwd 
door renovatie en nieuwbouw. Daar ben 

ik als wijkmanager intensief bij betrokken 
geweest. Hoe houd je alle partijen om de 
tafel en hoe zorg je dat iedereen gehoord 
en begrepen wordt? Dat speelt in een 
wijk als Heijendaal weer niet, die bestaat 
voor het grootste deel uit de universiteit 
en het ziekenhuis.”

Wat zijn jouw ervaringen met Nijmegen-
Midden, Sandra?
Sandra: “Ik ben niet alleen wijkmanager 
van Nijmegen-Midden, maar ook van 
Oud-West. Daar heb ik niet de luxe gehad 
mee te kunnen lopen met mijn voor-
ganger. In Oud-West is het voor mij nu 
in een hogere versnelling schakelen bij 
wat er speelt. Er zijn behoorlijk wat grote 
(nieuw)bouwprojecten, met alles wat 
daarbij komt kijken, ook op het gebied 
van tegenstellingen tussen bewoners en 
gemeente. Het is dan een uitdaging om 
iedereen om tafel te houden."
Marian: “Sandra, mijn ervaring is dat je 
tegenstellingen kunt verminderen door 
op z’n tijd met elkaar bestaande verwach-
tingen te bespreken. Bewoners denken 
bijvoorbeeld dat ze mee mogen beslissen, 
terwijl de gemeente ervan uitgaat dat ze 
alleen meedenken.” 
Sandra: “Ik zie voor een wijkmanager in de 
toekomst een verbindende rol weggelegd 
als de Eyup Sultan moskee op het Jonker-
bosplein er over een paar jaar staat. Posi-
tieve contacten tussen bezoekers van de 
moskee en de mensen uit de omringende 
gebieden zijn nodig voor goede leefbaar-
heid, veiligheid en samenhang.” ❤

Tekst: Ypie Veenstra 
(ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Els Baltjes

M

Nijmegen-Midden wisselt van wijkmanager, Sandra Pelzers is de nieuwe...
Wijkmanagers helpen wijken wensen te vervullen en problemen op te lossen 

'Een wijkmanager 
staat met één been in 
de wijk en één been in 

het stadhuis'

Contact met de  
wijkmanager
Iets te melden over de wijk? 
Stuur een mailtje aan de nieuwe 
wijkmanager Sandra Pelzers: 
s.pelzers@nijmegen.nl
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Mensen in de… 

BUITENLUCHT
Jesse Hanhart (20) woont op de grens van 

Nijmegen en Malden. In zijn vrije tijd schildert 

hij en kijkt hij graag films. Volgend jaar start 

hij een studie Fine arts of Fotografie aan de 

Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Tot 

die tijd ziet hij zichzelf werken als postbode, 

zo’n twaalf uur in de week met sinds een 

maand twee wijken. “Een zelfstandige baan 

in de buitenlucht. Ik heb een leidinggevende, 

maar kan veel zelf bepalen. Dat was anders 

in de supermarkt, waar ik eerst heb gewerkt.” 

Heeft hij het licht gezien? Jesse lacht. “Iedere 

ochtend zie ik het licht. Meestal sta ik rond tien 

uur op en dan is het al een tijdje licht.”

OMMEKEER
Kim van der Heiden (net 47) werkt drie ochtenden in de week 

thuis en gaat dan altijd een uurtje wandelen, van Dobbelmann-

weg naar de Goffert. Ze luistert naar een podcast over boeken 

of naar muziek (als laatste naar Be Svendsen). Met een eigen 

psychotherapiepraktijk leidt Kim geen jachtig bestaan meer. “In 

het begin was het wel druk, maar sinds vier, vijf jaar is het rusti-

ger. Dat is een bewuste keuze. Ik heb twee kinderen en wil geen 

jachtige moeder zijn.” Een tiendaagse meditatie vormde twaalf 

jaar geleden een ommekeer in haar leven. “Er sluimerde een hoop 

en op dat moment veranderden er dingen in mij. In mijn praktijk 

komen veel mensen met een jachtig leven, vooral jongeren. We 

onderzoeken waar het om gaat in het leven. Ik vind dat mooi en 

bijzonder werk.”

RECHTE VAAS
Marjan Haverkamp (58) is opgegroeid in Nij-
megen en woont nu in Randwijk, bij Zetten. 
Ze werkt als boekhoudkundig medewerker 
in Ede en gaat sinds anderhalf jaar eens per 
week boetseren bij het hobbycentrum. Ze 
maakt nu een rechte vaas voor haar 84-jarige 
moeder. “Lekker creatief voor de ontspan-
ning. Ik vind het fijn dat het geen cursus is 
waar je op gezette tijden moet zijn. Dit kan 
echt in mijn eigen tijd.” Marjan heeft nooit 
een jachtig bestaan geleid en het licht zien, 
daar doet ze niet aan. “Iedereen heeft zijn 
eigen geloof en dat is prima. Ik ben niet 
gelovig, maar meer van de wetenschap van 
Darwin.”

Hubertus en het hert
Op Goede Vrijdag in 683 ging Hubertus op jacht, een zeer oneerbiedige activiteit op die dag. Hij zag een groot hert 
en joeg erachteraan met zijn honden. Toen het dier zich naar hem toekeerde, verscheen er een lichtend kruis tussen 
het gewei. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht.
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Mensen in de… 

KOPLAMPEN 
Kees van den Bosch (67) moet naar de wc en is vooruitgelopen terwijl zijn vrouw de auto van een vriend uit de Marterstraat inparkeert. “We zijn gaan kijken naar een kast voor in de keuken omdat de kast die we nu hebben terug moet naar de buurvrouw. Het is nog niet zo makkelijk om iets te vinden wat we allebei mooi vinden.” Kees kent het verhaal van Hubertus en is tijdens een fietsvakantie door Saint-Hubert gereden. Zelf heeft hij ook een bijzondere ervaring met een hert. “Ik reed om vier uur ’s nachts van mijn werk in Hilversum naar huis, door de Veluwe. Opeens zag ik een hert in het licht van mijn koplampen. Als die een kruis tussen zijn gewei had gehad, was ik zeker katholiek geworden. Nu wens ik iedereen vooral een smakelijk kerstfeest.”

HEILIG
Lidwien Menz (50) uit de Hertstraat laat hond 

Gus (5) uit. “Gejaagd? Nu zijn we even de 

rust zelve. Wandelen is een ontspannende 

bezigheid.” Lidwien woont zes jaar in de wijk, 

werkte in het onderwijs maar was daar op een 

gegeven moment ‘echt klaar mee’. Nu werkt 

ze in de zorg. “Mooi werk, maar ook druk. Ik 

ben positief ingesteld en zie constant het licht, 

maar ik ben niet heilig”, zegt ze lachend. “In de 

zorg verricht je veel goede daden. Dat maakt 

het werk mooi.” Heeft ze een boodschap voor 

anderen? “Zorg goed voor jezelf en geniet van 

het leven.”

Verslaggevers Dirk-Jan Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent Moll  
trekken de wijk in voor opvallende ontmoetingen en spontane straatinterviews. 
Deze keer vragen zij toevallige voorbijgangers of zij een jachtig bestaan leiden 
of het licht hebben gezien.

BIJZONDER
José Hendriks (56) en Elselien Reuser (82) wandelen met hondjes Skanda (16 jaar en 7 maanden, in de hondenbuggy) en Jolly (3 jaar en 8 maanden). Als vriendinnen maakten ze mooie reizen, onder meer naar Helsinki en Krakau. Elselien weet dat Hubertus ‘van de jacht’ is. José zegt op het moment een jachtig bestaan te hebben met een oude hond, verbouwing en de zorg voor haar moeder. “Met mijn moeder had ik een bijzondere ervaring in een vakan-tiehuisje. Terwijl ik in bad zat, besloeg de spiegel en in een hoekje zag ik het gezicht van Jezus. Later vertelde mijn moeder dat zij op dat moment een ge-daante met vleugels aan het voeteneind had gezien. Ik krijg er nog kippenvel van. Een priester zei dat ik heel bijzonder en bevoorrecht was.” Elselien heeft het licht nooit gezien maar wel een keer een ‘heel weids gevoel boven zich gehad’. “Gewoon in de Steenbokstraat.”
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Alessandra Cambi: 'We krijgen stapje voor stapje meer inzicht in 
het immuunsysteem'

n dit nummer maken we kennis 
met Alessandra Cambi, professor in 
de celbiologie. Ze woont met haar 

man en twee kinderen in Park Heyen-
daal, op het terrein waar vroeger het 
CWZ stond. In het dagelijks leven is 
ze hoofd van de afdeling celbiologie 
van het Radboudumc, dat onder het 
“Radboud Institute for Molecular Life 
Sciences” valt, één van de drie onder-
zoeksinstituten van het Radboudumc.  
Haar drukke werkweek verdeelt ze 
over leiding geven aan de afdeling, 
colleges geven aan studenten van 
o.a. biomoleculaire wetenschappen 
en biologie en het aansturen van haar 
onderzoeksteam. Ze vertelt met enige 
trots dat ze vorig studiejaar 2018-2019 
is gekozen tot docent van het jaar  
(‘lecturer of the year’) in de masterop-
leiding “moleculaire mechanismen van 
ziektes”.  

Wetenschapper in de wijk

In het hart van Nijmegen staan drie 

toonaangevende instellingen die zich met 

onderzoek en onderwijs bezighouden: de Radboud 

Universiteit, het Radboudumc en de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen. In Nijmegen-Midden 

wonen heel wat wetenschappers die verbonden 

zijn aan een van de instellingen. In deze rubriek 

komen zij uitgebreid aan het woord. 

I
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Alessandra Cambi: 'We krijgen stapje voor stapje meer inzicht in 
het immuunsysteem'

Hoe en waarom ben je in het vakgebied 
van de celbiologie terecht gekomen?
“Als kind was ik al geïnteresseerd in hoe 
organismen in elkaar zitten en hoe ze 
werken. Hoe komt het dat we kunnen lo-
pen, ruiken? Ik bestudeerde plantjes en 
insecten met een vergrootglas. Op mijn 
negende verjaardag kreeg ik een kleine 
microscoop van mijn ouders. Ik bekeek 
alles eronder: een haar, een uienschil. Er 
ging een wereld voor me open. Ik koos 
voor de studie biologie aan de universi-
teit van Camerino (Italië) en deed daar 
later mijn promotie in de biochemie. Het 
onderzoek richtte zich op het begrijpen 
hoe een eiwit genaamd cytidinedeami-
nase – die is betrokken bij onze stofwis-
seling – precies werkte.” 

Je bent in Italië geboren en nu woon en 
werk je in Nijmegen. Hoe is dat in zijn 
werk gegaan?
“Aan het einde van mijn promotie (1999) 
kon ik aan de slag bij een interessant on-
derzoeksproject van het Radboudumc in 
Nijmegen. Hier specialiseerde ik me ver-
der in de immunologie, dat is de werking  
van het afweersysteem in het lichaam. Ik 
promoveerde in 2005 voor een tweede 
keer, in de medische wetenschappen. Ik 
wist dat ik hier meer kansen had dan in 
Italië om interessant onderzoek te doen. 
Een promotie in Nederland maakte die 
kansen nog groter. Ik zag het als een 
investering en vergrootte daarmee ook 
mijn kennis. In Nederland bouwde ik 
mijn leven en carrière verder op, en werd 
in 2016 hoofd van mijn afdeling.” 

Wat is de waarde van het onderzoek 
van je team? 
“De kennis die we uit het onderzoek 
halen, geeft ons stapje voor stapje meer 
inzicht in de werking van het immuunsy-
steem in het menselijk lichaam. Hoewel 
wij naar de beweging van gezonde 
cellen kijken, kunnen onze resultaten 
ook de beweging van zieke cellen zoals 
kankercellen helpen begrijpen: wat zijn 

de verschillen? Kunnen we de schade-
lijke celbeweging remmen zonder de 
gezonde cellen te verstoren? Vele onder-
zoeken en jaren verder kan dat leiden tot 
de ontwikkeling van betere medicijnen 
en therapieën. Maar wat wij doen is het 
begin. Ik zie ons onderzoek als het vuur 
onder de pan met soep, het eindresul-
taat. Dat vuur moet blijven branden. 
Zonder fundamenteel onderzoek naar 
cellen en hun werking vinden we geen 
antwoorden waarmee we ziekten effec-
tief kunnen bestrijden.”

En dan nog een heel andere vraag: Hoe 
ben je in deze wijk terecht  gekomen? 
“We woonden eerst in de wijk Hatert, in 

de Edelstenenbuurt. Toen ik 2015 bezig 
was met mijn sollicitatie als afdelings-
hoofd, dachten we dat iets dichterbij 
het ziekenhuis wonen wel fijn zou zijn, 
met een drukke baan in het verschiet. 
Na enig tijd zoeken zagen we dit huis te 
koop staan, in Park Heyendaal. We waren 
al eens door de wijk heen gelopen en 
vonden het er rustig, met veel bomen 
en speelruimte. We hadden geluk en 
konden het huis kopen. Ik geniet elke 
dag van het thuiskomen!” ❤

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

Biochemische processen van afweercellen
Het onderzoek van Alessandra’s  onderzoeksteam richt zich op de werking 
van de cellen van het afweersysteem en hoe de biochemische processen 
verlopen in die cellen. Hoe komt het dat bepaalde indringers zoals virussen 
of bacteriën (pathogenen) worden tegengehouden en onschadelijk ge-
maakt door cellen van het afweersysteem? En hoe komt het dat andere in-
dringers diezelfde cellen met bepaalde signalen ‘om de tuin kunnen leiden’ 
en schade aanrichten? Ook de beweging van afweercellen door het lichaam 
is onderwerp van onderzoek. Bij een wond of ontsteking gaan de cellen 
naar die plek toe ‘om hulp te bieden’. Hoe weten die cellen waar ze moeten 
zijn? Hoe vindt die beweging plaats, en welke mechanismen treden daarbij 
op? Alessandra: “We maken in het onderzoek gebruik van hoog-resolutie 
microscopen die kunnen inzoomen op hele kleine deeltjes van de cel, nano-
meters groot (10−9, oftewel 0,000 000 001 m). Met die microscopen kunnen 
we grote hoeveelheden gegevens van cellen en moleculen verzamelen en 

analyseren. Verschillen tus-
sen gezonde en zieke cellen 
kunnen daardoor ontdekt en 
verder onderzocht worden.” 

Een dendritische cel in het bloed 
van een gezonde mens. Deze 
cel maakt een eiwit genaamd 
actine aan. De groene sterretjes 
op de foto is de actine die de cel 
‘voetjes’ geeft en zorgt voor de 
verplaatsing ervan. Foto: Rad-
boudumc, afdeling celbiologie 
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Erik van Bronswijk uit 
 Nijmegen heeft opnieuw een 
bod uitgebracht op de  
Maranathakerk. Dat is min-
der ‘royaal’ dan de eerste 
keer. Maar hij moet afwach-
ten want de kerkenraad heeft  
de verkoop ‘on hold’ gezet.

olgens Erik van Bronswijk zijn er 
nog drie andere gegadigden, die 
de Maranathakerk willen kopen. 

“Eén ervan is een projectontwikkelaar 
uit Arnhem die er een miljoen euro voor 
over heeft, de ander is een stichting die 
zich bezighoudt met evangelisatie.”
     Van Bronswijks eerste bod bedroeg 
€ 650.000 voor het onroerend goed en  

€ 100.000 voor de inboedel. Plus de ga-
rantie dat de gelovigen nog twintig jaar 
gratis voor hun diensten en vieringen in 
de kerk terecht kunnen.

‘Komt wel goed’
“Een vriend van me zei”, zegt Van Brons-
wijk, “dat de kerk te koop zou komen. 
Dat de kerkgangers dan naar de Petrus-
kerk aan de Schependomlaan zouden 
moeten gaan. Ik zeg: ‘Och Arie, dan koop 
ik de Maranatha toch en dan mag je er 
nog twintig jaar kerken. Zeg dat maar 
tegen het kerkbestuur en dan komt het 
wel goed’.”
     Het leek een wereldbod, maar de 
koop ketste af. “Ze wantrouwen me, 
maar waarom? Ik wil met de protes-
tanten meewerken. Wat willen ze, ze 
hoeven er niks aan mee te betalen.” De 
katholieke Nijmegenaar snapt het niet. 
“Het bestuur ziet op tegen de onder-

houdskosten en wil van de 
kerk af. Het gebouw moet 
duurzaam worden gemaakt. 
Er zit nu enkel glas in, en er zit 
asbest. Zonnepanelen zijn een 
optie. Wat mij betreft wordt dit 
de eerste kerk die van het gas 
af gaat.”

Kerkbezoek
Van Bronswijk zegt alles van 
de positieve kant te benade-
ren. “O, loopt het kerkbezoek 
terug? Ik weet zeker dat we 
de kerk keihard nodig hebben 
over enkele jaren. Als de kerk 
maar een functie kan hebben 
in de wijk.” Plannen heeft de 
Nijmegenaar genoeg. Hij denkt 
onder meer aan een afscheids-
kamer met een eigen toegang, 
waar nabestaanden hun 
dierbare overledene kunnen 
bezoeken wanneer ze willen.
     Het tweede bod van Van 
Bronswijk: €  650.000, en twin-
tig jaar lang gratis vieringen 

voor de huidige kerkgangers. “De  
€ 100.000 voor de inboedel heb ik inge-
trokken. Want daar begon het gedonder 
over.” Zelf denkt hij een half miljoen tot 
een miljoen euro in het gebouw te zul-
len investeren.

Toekomstvisie
Voorzitter van de Kerkenraad Barend 
de Gooyert in een reactie: “We zullen 
ons eerst moeten bezinnen op onze 
toekomstvisie als Protestantste Ge-
meente. En vervolgens bepalen wat 
dit betekent voor onze gebouwen. Dit 
vereist zorgvuldigheid en neemt enige 
tijd in beslag.” Van Bronswijk evenwel 
popelt om te beginnen. Hij kan wellicht 
kracht putten uit Psalm 31:25: ‘Allen die 
uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk 
en houd moed.’  ❤

Tekst en foto: Henk Verhagen
 (henk@hartvannijmegen.nu)

Verkoop van Maranathakerk in 
de ijskast

V

Aspirantkoper Erik van Bronswijk wil de Maranathakerk verduurzamen
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De oude Lourdesschool uit 
1927 (later de Praktijkschool) 
aan de Veldstraat is omge-
bouwd tot het wooncomplex 
De Getijden. Het is een initia-
tief van een groep mannen en 
vrouwen die een gezamenlijke 
plek kiezen om te wonen. In 
De Getijden zijn zeventien 
appartementen/woningen 
gerealiseerd. Er is een ge-
meenschappelijk tuin met kas 
en er zijn ruimtes, die door alle 
bewoners gebruikt kunnen 
worden. 

rijdagmiddag 1 november was 
er in De Getijden een Architec-
tuurcafe. Zo’n zestig, zeventig 

cafébezoekers werden geïnformeerd over 
het tot stand komen van De Getijden. 
Hans Steeman, voorzitter van de Vereni-
ging van Eigenaren vertelde in het kort 
de geschiedenis en de uitgangspunten 
bij de bouw van De Getijden. Het hele 
proces heeft zo’n zeven jaar geduurd. 
Deelnemers aan het project moesten een 

lange adem hebben. De initiatiefgroep 
is daarom nogal al eens van samenstel-
ling gewisseld. Maar het proces was 
ook interessant en uitdagend, want hoe 
vaak gebeurt het dat iemand zijn eigen 
woonomgeving kan samenstellen, aldus 
Steeman.

Levensloopbestendig en duurzaam 
Levensloopbestendig wonen was een 
heel belangrijk uitgangspunt. Het moest 
een plek zijn waar jong en oud kunnen 
wonen. De leeftijdsopbouw is nu van 35 
tot 75 jaar. Als bewoners om een of an-
dere reden moeilijk uit de voeten kunnen, 
is er gezamenlijke zorg mogelijk. Er zijn 
gemeenschappelijke ruimtes om elkaar te 
ontmoeten en er is een logeerruimte. Een 
wat verder weg liggend doel is ook met 
de buurt allerlei gezamenlijke activiteiten 
te ontwikkelen. Dit alles onder het motto 
van De Getijden: ‘Wat goede buren voor 
elkaar doen.’ 
     De Getijden is een duurzaam gebouw. 
Er is geen gas, er zijn luchtwarmtepom-
pen, er zijn zonnepanelen en sedumda-
ken. Er zijn maar liefst 25.000 tegels (ca. 
2500m2) uit de pleinen van de voor-
malige school verwijderd en er is een 
ondergrondse watervoorziening. Ook 
de tuin is een gezamenlijke project. Ine 
Voets, tuinarchitecte en ook bewoner, is 

verantwoordelijk voor het tuinplan. Ine 
heeft een prachtige tuin ontworpen met 
bomen, perken, een kas, en moestuin. 

BIEB
‘Bouwen in eigen beheer’ zoals bij De Ge-
tijden is een gecompliceerd proces voor 
een groep particulieren. Daarom werden 
de initiatiefnemers bijgestaan door BIEB 
(Bureau Bouwen In Eigen Beheer). Henk 
Vlemmix, medewerker en oprichter van 
BIEB, ondersteunde bijvoorbeeld bij 
het bepalen van de koopprijzen van de 
verschillende woningen, zodat hierover 
geen wrijving ontstond.  ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Hans Steeman

Levensloopbestendig en duur-
zaam wonen in De Getijden 

17

V Meer weten over ACN?
Het Architectuurcentrum Nijmegen 
(ACN) organiseert regelmatig rond-
leidingen door buurten, Architec-
tuurcafé’s en lezingen/excursies over 
bijzondere gebouwen in Nijmegen, 
maar ook in andere plaatsen. 
Zie voor meer informatie: 
www.architectuurcentrumnijmegen.nl
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Koren in Nijmegen-Midden hebben  het druk rond de kerst

Campuskoor
Het Campuskoor vindt zijn leden 
binnen de universiteit. Ook veel in-
ternationale studenten zingen bij het 
koor. Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Ze repeteren elke maandagavond in 
de studentenkerk aan de Erasmuslaan 
van 20:00 tot 21:30 uur. De gezongen 
muziek komt uit allerlei genres maar is 
altijd a capella, zonder instrumentale 
begeleiding. Ze hebben dit jaar een 
kerstoptreden maar plek en tijdstip 
waren op het moment van de deadline 
van dit blad nog niet bekend.  
www.campuschoir.nl

Flos Campi
Dit kamerkoor is verbonden aan het 
orkest Flos Campi. Ze treden zowel samen 
met orkest als zelfstandig op. Het reper-
toire bestaat uit klassieke muziek vanaf de 
middeleeuwen tot modern klassiek. Dit 
jaar hebben ze geen kerstoptredens op 

het programma 
staan. De repetities 
zijn wekelijks  op 
woensdag in de 
SSGN aan de IJs-
beerstraat van 19:30 
tot 20:50 uur.  

www.floscampi.nl 

Hatikwa
Hatikwa zingt muziek 
met een joodse 
achtergrond vanuit 

de hele wereld. 
Denk daarbij aan Klezmer, Jiddisch en 
Hebreeuws maar ook Duits en Neder-
lands. Elke dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur repeteren ze in wijkcentrum ’t 
Hert. Iedereen die zingen leuk vindt kan 
lid worden. Op het moment  zijn ze vooral 
op zoek naar bassen en tenoren. 
www.koorhatikwa.nl

Jokolo
De katholieke Lourdeskerk  aan de 
 Hatertseweg 113 is de thuisbasis van 
Jokolo (Jongeren Koor Lourdeskerk). Elke 
vrijdagavond tussen 20:00 en 22:00 uur 
komen de leden tussen de 18 en 35 jaar 
bij elkaar om te repeteren in de kerk. Het 
repertoire omvat zowel klassieke, muziek, 
christelijke muziek als popmuziek. Tijdens 
het zingen wordt het koor begeleid door 
een combo waar overigens nog een 
drummer voor gezocht wordt. Iedereen 
tussen de 18 en 35, katholiek of niet, kan 

lid worden van het koor. 
Zondag 22 december 
treden ze op in de 
Stevenskerk tussen 
13:00 en 14:00 uur. 
Daarnaast verzorgen 
ze de nachtmis in de 
Lourdeskerk. Deze 
begint om 21:30 uur. 
www.jokolo.nl 

Terpsichoré
Wekelijks repeteert 
dit vrouwenkoor 

in Wijkcentrum De Klokke toren aan de 
Slotemaker de Bruïneweg. De repetitie is 
op de woensdagavond tussen 20:00 en 
22:15 uur. De oorspronkelijke oprichtsters 
van het koor komen uit Nederlands-Indië 
wat voor een deel nog terug te vinden 
is in het repertoire. Daarnaast zingen ze 
volksmuziek, klassiek en pop in vele talen. 
Ze kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. 

Kerstmis: feest van sfeer en gezelligheid. Maar wat maakt nou precies die 

kerstsfeer? Is 't het kerstverhaal, de kerstverlichting, de boom, het lekkere 

eten, het gezelschap van vrienden en familie? Of is het de kerstmuziek?  

Traditiegetrouw hebben de zangkoren in Nijmegen-midden het druk 

tijdens de kerstperiode. Op deze pagina’s een overzicht van alle koren in 

Nijmegen-midden met vermelding van hun eventuele kerstconcerten. 

Stadsdeel kent een rijk palet aan amateurkoren die vaak nog wel nieuwe leden kunnen gebruiken

Flos Campi

Tissonant
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Koren in Nijmegen-Midden hebben  het druk rond de kerst

Er staat een kerstconcert 
gepland  in de St. Stevens-
kerk op woensdag  
18 december tussen  
14:15 en 15:00 uur.  
www.koorterpsichore.nl

Tissonant
Tissonant is opgericht 
door personeelsleden 
van het CWZ waar nog 
steeds een hechte 
band mee bestaat. Ze 
repeteren op woens-
dagavond van 20:00 tot 22:15 uur. Ze 
zingen muziek vanaf 1600 tot nu. Allemaal 
klassiek. Op het moment zijn er geen nieu-
we leden nodig. Dit jaar verzorgen ze twee 
kerstoptredens. Op maandag  23 decem-
ber staan ze op het ‘open podium’ in de 
Stevenskerk in de Zuiderkapel tussen 12:00 
en 13:00 uur. Daarnaast zingen ze tijdens 
de kerstviering in het CWZ op dinsdag 24 
december. Het is niet helemaal duidelijk of 
deze viering openbaar toegankelijk is of al-
leen bedoeld is voor patiënten, personeel 
en familieleden. www.tissonant.nl

Zingen voor je leven
Bij dit koor is iedereen welkom die zelf te 
maken heeft of heeft gehad met kanker of 
mantelzorger is van iemand met kanker. 
Zangervaring is niet nodig. Lotgenoten-
contact is een belangrijk onderdeel van 
het bestaan van het koor.  Sinds januari 
2019 repeteren de leden één keer in de 
veertien dagen in wijkcentrum ’t Hert  aan 
de Thijmstraat op donderdagochtend van 
10:00 tot 12:00 uur. Welke donderdagen 
dat precies zijn is te vinden op de web-

site. Bang om 
te groot te 
worden zijn ze 
niet. Mochten 
er meer dan 
vijftig leden 
komen dan 
wordt er een 
tweede koor 
opgericht dat 
op de andere 
donderdagen 
gaat repeteren. 
De muziek die 

ze zingen is bedoeld om emoties los 
te maken bij zowel de koorleden als 
het publiek. Ze zingen voornamelijk 
bij gelegenheden en instanties die met 
kanker te maken hebben. Bijvoorbeeld 
in het Marikenhuis. Kerstconcerten 
staan meestal niet op hun programma 
maar dit jaar treden ze toevallig wel 
op in de kerstperiode. Op donderdag 
19 december staan ze tussen 15:00 en 
16:00 uur in de Stevenskerk tijdens het 
Kaarsenfeest dat dit jaar het thema ‘75 jaar 
bevrijding’ heeft.  

www.zingenvoorjeleven-nijmegen.nl

Bij  de speurtocht naar koren die in ons 
stadsdeel repeteren, heb ik geprobeerd alle 
koren te achterhalen. Mocht ik toch een koor 
hebben gemist dan daarvoor mijn excuses. 

Tekst: Eef van Hout 
(eef@hartvannijmegen.nu)
Foto Flos Campi: Eef van Hout
(Overige foto’s: copyright bij het  
betreffende koor)

Stadsdeel kent een rijk palet aan amateurkoren die vaak nog wel nieuwe leden kunnen gebruiken

Kerstoptredens op een rijtje:
18 december 14:15 – 15:00 Terpsichoré Stevenskerk
19 december 15:00 – 16:00 Zingen voor je leven Stevenskerk
22 december 13:00 – 14:00 Jokolo Stevenskerk
23 december 12:00 – 13:00 Tissonant Zuiderkapel Stevenskerk
24 december 19:30 Tissonant CWZ kerstviering
24 december 21:30 Jokolo Lourdeskerk nachtdienst

Zingen voor je leven
Terpichoré

Jokolo
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Extra openingstijden 
Donderdag 19 dec. tot 20.00 uur | Vrijdag 20 dec. tot 20.00 uur | Zondag 22 dec. van 11.00 - 17.00 uur

Casa Giona
Amarone della 
Valpolicella 
Veneto, Italië

NU SLECHTS:

16,99

12,99

VAN

FEESTELIJK 
GENIETEN!

wijnhandel

Gratis wijn-
spijsadvies

Groot aanbod 
kerst- en/of 
relatiegeschenken

De mooiste cadeaus 
met liefde verpakt

InschrIjven of meer Info?  www.houtinhanden.nl of bel met 06-41240881

voor een ieder die op plezierige wijze 
kennis wil maken met houtbewerking 
onder begeleiding van één van onze 
ervaren meubelmakers

LocatIe: de Splendorfabriek 
Gorterplaats 4  

cursus houtbewerkIng voor voLwassenen

Inhoud
• Leren hanteren van houtbewerkingsgereedschap zoals 

schaaf, beitel en zaag 
•	 Basiskennis over hout en het vertrouwd raken met de 

meest gebruikte meubelhoutsoorten
•	 Toegepast in  werkstukken zoals een zelfgemaakte  

meubelhamer en diverse houtverbindingen
•	 Eenmaal wat verder gevorderd, kan de cursist kiezen  

om eigen creaties te maken 

PraktIsche Info
•	 Wekelijks, gedurende 4 maanden, niet in schoolvakanties, 

start in de week van 3 februari
•	 Maandag-  of donderdagavond 19.30 – 22.30, vrijdagmiddag 

14.00 – 17.00 of zaterdagochtend 9.30 – 12.30
•	 Kosten € 650 incl. btw, materiaal en koffie

cursus houtbewerkIng voor kInderen groeP 6/7/8

Inhoud
•	 Direct aan de slag met verschillende werkstukken zoals 

een fotolijst, tafeltje en stoel. Dit werkt erg motiverend 
voor kinderen

•	 Spelenderwijs kennis opdoen over hout, verbindingen en 
bewerkingen

PraktIsche Info
•	 Wekelijks, 8 keer, niet in schoolvakanties
•	 Maandag- of dinsdagmiddag 15.30 – 17.00 
•	 Instappen is mogelijk op elk moment,  

mits cursus niet vol is
•	 Kleine groepen dus veel individuele  

aandacht 
•	 Kosten €195 incl. btw,  

materiaal en limonade
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Spannende detective in het 
hart van Nijmegen

Martijn Kregting in het rosarium in het Goffertpark, één van de plaatsen waar zijn boek zich afspeelt

Schrijver Martijn Kregting pu-
bliceerde onlangs zijn eerste 
boek Als een leven botst. Een 
spannende politiedetective 
met sciencefictionelementen. 
Extra bijzonder: het verhaal 
speelt zich deels af in de Ha-
zenkamp en de Goffert. 

et plaats delict was ook in het 
donker van deze miezerige 
januarinacht niet moeilijk te 

vinden.” Zo begint Als een leven botst, de 
eerste roman van Martijn Kregting. Over 
een bonkige politieagent die onderzoek 
doet naar de vondst van vijf lichamen in 
een kelder van een oud huis in Malden. En 
een meisje dat kan tijdreizen tussen het 
jaar 1998 en 2018. 
     Het verhaal speelt zich af op plekken 
die veel lezers van Hart van Nijmegen maar 
al te goed kennen.  Zoals politiebureau 
Muntweg, basisschool De Hazesprong en 
het rosarium in het Goffertpark. Niet direct 

plekken waar je een plaats delict zou ver-
wachten. “Maar”, aldus Kregting, “waarom 
zouden er in je eigen buurt geen mysteri-
euze dingen kunnen gebeuren?”

Schrijven van jongs af aan
Kregting (1971) groeide zelf op in de Ha-
zenkamp, aan de Moeflonstraat. Schrijven 
zit hem in het bloed. “Ik schrijf al zo lang 
ik me kan herinneren. Als kind schreef ik 
de meest vreemde verhalen. Vanaf mijn 
achttiende deed ik mee met verhalenwed-
strijden.” 
     Inmiddels woont Martijn met zijn gezin 
in Malden en werkt hij vanuit huis als 
zelfstandig tekstschrijver in de ICT-sector. 
In de avonduren, weekenden en vakanties 
schrijft hij fantasy-, SF- en horrorverhalen. 
Waar haalt hij zijn inspiratie vandaan? 
“Uit de wereld om me heen, dingen die 
ik meemaak. Het oude huis in het boek 
waar de lichamen worden gevonden, is 
een bestaande woonboerderij in Malden. 
De kelder van dit huis heeft, net als in het 
boek, echt onder water gestaan.”

Trilogie
Het schrijfproces vergde een lange adem: 
van de eerste letter tot de boekpresentatie 
duurde twee en een half jaar. “Op aanraden 
van mijn uitgever herschreef ik het verhaal 
en voegde extra verhaallijnen toe. Dit boek 
is het eerste deel van een trilogie genaamd 
‘Als werelden botsen’. Ik ben al druk bezig 
met het tweede deel, een politiedetective 
met fantasy-elementen.”
     Op de cover van het debuut prijken de 
dochter en kleindochter van de uitgever. 
Het was de bedoeling om ze te fotogra-
feren bij het standbeeld ‘De wassende 
aphrodite’ in het rosarium. Dit beeld speelt 
in het boek een belangrijke rol. “Helaas 
bleek het beeld tijdens de fotoshoot 
verdwenen. Zo zie je maar weer, het is best 
riskant om bestaande plekken in je boek 
op te nemen. Voor je het weet, is de situ-
atie alweer veranderd!” ❤

Tekst: Susan Bink
Foto: Els Baltjes

"H

Het boek Als een leven botst van Martijn 
Kregting is voor €18,95 te koop bij Kan-
toorboekhandel Jacobs en Dekker v.d. 
Vegt Boekverkopers in Nijmegen, en bij 
The Read Shop in Malden.
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e zijn wel wat gewend op 
de redactie van Hart van 
Nijmegen als het gaat om 

reacties van onze lezers. Want u weet 
ons goed te vinden: met tips, nieuws en 
persberichten. Maar ook met kritiek en 
complimenten. Vaak kunnen we er wat 
mee, soms moeten we er nog even over 
nadenken en een enkele keer leggen we 
het terzijde. Zo gaat dat nu eenmaal bij 
een magazine. Keuzes maken: dat hoort 
bij het vak. Al was het maar omdat ‘de 

pagina’s niet van elastiek zijn’. 
     In september viel er een wel heel 
bijzondere brief op onze deurmat. 
Bijzonder alleen al, omdat het een hand-
geschreven brief was. Een zeldzaamheid 
in deze digitale tijden. De brief was ge-
schreven door de negentigjarige Ancilla 
ten Den uit de Thijmstraat. Zij staat er al-
leen voor in het leven en heeft onlangs 
te horen gekregen dat ze ongeneeslijk 
ziek is. Haar brief is een geschreven mo-
numentje voor haar naaste buren die, 

tot haar eigen verrassing, haar spontaan 
omringen met alle mogelijke steun en 
zorg. 
     Simpele woorden, recht uit het hart. 
Indrukwekkend en ontroerend. Zo zet 
Ancilla ten Den haar buren in het zonne-
tje. Haar brief delen we hier graag met 
u. Ook omdat deze hartverwarmende 
burenzorg eigenlijk heel vanzelfspre-
kend zou moeten zijn. ❤

W
Vlnr: Janou, Ancilla, Tonnie, Meyke en Danique

‘Als een warme mantel om me heen zijn ze er voor mij’
Hartverwarmende burenzorg voor Ancilla ten Den
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‘Als een warme mantel om me heen zijn ze er voor mij’
Nijmegen 23-9-2019Aan mijn medebewoners

Mag ik me even voorstellen:

Ik ben Ancilla ten Den, een oude dame van 90 jaar die al 40 jaar in de Thijmstraat 
woont. Vorig jaar maart werd ik ziek. Een maagbloeding! Onverwachts moest ik naar 
het Radboud en binnen de kortste keren was het duidelijk dat ik een ongeneeslijke 
kanker heb waar niets meer aan te doen was.
     Hier had ik nooit aan gedacht, maar ik ben niet bang om te sterven en ik heb tegen 
de dokter gezegd: Dokter, ik ben niet bang om dood te gaan, maar de mensen om me 
heen zijn hier niet klaar mee. Ik hoop dat ik nog wat tijd krijg dat zij er ook naartoe 
kunnen groeien. Deze tijd heb ik gekregen.
     Bij mijn thuiskomst stonden m’n naaste buren me op te wachten. En mijn buur-
vrouw Meyke zei meteen: “Ik zal voor je koken.” Ik wist niet wat me overkwam. Ik sta 
alleen; mijn partner is overleden, kinderen heb ik niet en al mijn familie zit in het 
buitenland. Bovendien is mijn heup totaal versleten en kan ik niet meer lopen. Dus 
ben ik afhankelijk.
     Het bleef dus niet alleen bij koken. M’n maag-slokdarmkanker beperkt m’n eten 
tot soep en andere vloeibare dingen. Er kwam dus meer bij kijken en Meyke en haar 
man Tonnie en hun beide kinderen Janou en Danique doen allerlei klusjes voor mij. 
Ze wassen af, ze zorgen voor de vuilniszakken. Doen de gordijnen dicht of open, geven 
de planten water als ik er niet bij kan. Hangen de was op. Dat is nooit te veel. Dit zijn 
echte mantelzorgers. Als een warme mantel om me heen zijn ze er voor mij. En dan 
krijg ik ook deze avond nog een lieve knuffel.
    Wat me het allermeest trof en waar ik nog steeds ontroerd om word, is dat deze lieve 
kinderen doen wat ik ook van mijn moeder leerde. Ik woonde in een klein dorp en daar 
lagen in mijn jeugd rondom ons 5 jonge moeders met tbc, oftewel tuberculose. Er was 
in die tijd nog geen medicijn en alle 5 stierven. Mijn moeder met zelf 8 kinderen kook-
te voor ze en vanaf mijn 4e jaar mocht ik lekkere hapjes naar deze zieken brengen. En 
al heb ik m’n hele leven ingezet om anderen te helpen, ik vind het niet vanzelfsprekend 
dat anderen dit ook voor mij doen.
     En daarom wil ik deze schatten graag in ’t zonnetje zetten en mijn dankbaarheid 
met jullie delen. Ze zijn een voorbeeld voor velen. Ze zijn niet de enigen die voor me 
klaarstaan, maar zo’n jong gezin zo naast de deur is wel heel bijzonder. 
     Lieve, lieve mensen dank. Ik zal jullie nooit vergeten, ook niet als ik straks thuis 
ben. Het zal jullie goed gaan. Mensen met zo’n groot hart zullen gelukkig zijn.

Je Ancilla

Hartverwarmende burenzorg voor Ancilla ten Den
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Familiebedrijf ‘Nijmeegse Verffabriek’   al honderd jaar een begrip

In 1919 kreeg zoon Herman Allard geld van zijn vader John Allard 
om de Nijmeegse Verf- en Vernisfabriek op te richten. Michel 

Allard, kleinzoon van Herman en vierde-generatie-eigenaar van 
de Nijmeegse Verffabriek vertelt over de geschiedenis van het 

honderdjarige familiebedrijf. 

Ook vierde generatie Allard verkoopt verf, ladders en steigers aan bedrijven en  particulieren 

John en Herman Allard, de eerste en 
tweede generatie
De Nijmeegse Verf- en Vernisfabriek was 
eerst gevestigd op de plek waar nu de 
nieuwe AH zit. 'Vernis' zat toen nog in de 
fabrieksnaam, omdat in de jaren twintig 
en dertig van de vorige eeuw vernis een 
populair product was. Op de huidige 
plek aan de Groenestraat 131 was toen 
de Geldersche Verffabriek gevestigd. Die 
fabriek was van een telg uit de aanne-

mersfamilie Braam. De schuld van deze 
Braam aan John Allard was echter zo 
groot dat hij in 1922 zijn fabriek aan de 
Groenestraat 131 moest overdoen aan 
Allard. 
     Sindsdien is daar de Nijmeegse 
 Verffabriek gevestigd. In die jaren indu-
strialiseerde Nederland snel en dat ging 
gepaard met welvaartsgroei en natuur-
lijk bevolkingsgroei. De vraag naar verf 
nam toe en zoon Herman Allard wist 

daar met zijn verffabriek goed gebruik 
van te maken. De verffabriek leverde 
aan schildersbedrijven met een grote 
straal rondom Nijmegen, maar toen ook 
al aan particulieren.

Frans Allard, de derde generatie
Frans Allard, de derde Allard, zullen nog 
veel mensen zich herinneren. Hij zat 
altijd in zijn witte jas achter het bureau 
dat stond voor het rechterraam van de 

John Allard - 
financier

Herman Allard - 
tweede igenaar

Groenestraat met verffabriek 1961. Foto: Regionaal Archief Nijmegen
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Familiebedrijf ‘Nijmeegse Verffabriek’   al honderd jaar een begrip

verffabriek. Vaak met een sigaar in de 
hand. Frans ging  toen hij in 1948 vijftien 
was, werken in het bedrijf van zijn vader. 
In 1965 nam hij het bedrijf van hem over. 
Hij was erg geïnteresseerd in het produc-
tieproces en werd een ware verfspecialist 
die door allerlei andere verffabrieken 
– zelfs door concurrenten – om advies 
werd gevraagd. In de oorlog lag de pro-
ductie na een paar jaar zo goed als stil. 
Zeker ook omdat vader Herman niet met 
de Duitsers wilde samenwerken.
     De jaren na de oorlog, de wederop-
bouwjaren, waren een goede tijd voor de 
verffabrieken. Er werd veel gebouwd en 
er was dus veel verf nodig. De Nijmeegse 
Verffabriek had  zo’n dertig werknemers  
in dienst. Wel was er natuurlijk concur-
rentie van de echt grote bedrijven. Die 
concurrentie werd in de jaren zestig/
zeventig zo sterk dat de Nijmeegse Verf-
fabriek moest stoppen met de productie 
van verf. De Verffabriek kocht verf in (en 
liet naar eigen recept maken) bij de grote 
verffabrieken. De verf werd – heel slim 
– onder de eigen naam ‘Novine’ aan schil-
dersbedrijven in de wijde omgeving van 
Nijmegen verkocht. Naast de verkoop 
van verf, legde de Nijmeegse Verffabriek 
zich toe op de verkoop van ladders en 
steigers, ook aan het ooit vermaarde 
circus Toni Boltini!

Michel en Catharina Allard, de vierde 
generatie
Vanaf 1990 komt ook Michel, de vierde 
Allard in de zaak. Hij neemt in 2000 

samen met zijn vrouw  Catharina de zaak 
over. Vader Frans kon het niet laten en 
blijft tot 2007 actief. Michel krijgt na 2000 
te maken met het verdwijnen van grote 
schildersbedrijven. Bijna alle schilders zijn 
zzp’ers geworden en werken niet meer 
in vaste dienst maar worden ingehuurd. 
Deze schilders kopen niet in het groot in, 
zoals de vroegere schildersbedrijven. 
     Dat betekent dat de markt voor de 
Nijmeegse Verffabriek nog 
verder veranderd is. Voor 
Michel betekende het dat hij 
zijn horizon moest verbre-
den. Naast de verkoop van 
verf en verhuur en verkoop 
van ladders en steigers aan 
de Groenestraat, verricht 
hij keuringen, reparaties en 
maatwerk. Nu er zoveel zzp’ers 
zijn, moet het materiaal in ver-
band met veiligheid goed in 
de gaten worden gehouden. 
Onder andere ladders, steigers 
moeten van een keurmerk 
voorzien zijn. 

Nieuwe eeuw
Komende periode wordt de Nijmeegse 
Verffabriek aangepast aan de eisen des 
tijds. In het winkelgedeelte komt een 
toonzaal waar wordt geshowd hoe schit-
terend verfwerk eruit hoort te zien. In 
de authentieke, zeer fraaie fabriekshal 
achter de winkel wordt de verf verkocht. 

De gebruikelijke olieverf voor buiten, 
waterdragende verf voor binnen, maar 
sinds kort ook de allernieuwste verf:  
duurzame biobase verf. Die verf Is wel 
duurder, maar heeft een dubbele levens-
duur. De verpakking is recyclebaar. Deze 
verf wordt gemaakt van planten, o.a. van 
sinaasappelschillen. De verf ruikt dan ook 
naar sinaasappel.
     Met dit nieuwe product blijft de 

Nijmeegse Verffabriek ook in de tweede 
eeuw van zijn bestaan producten 
verkopen aan bedrijven en particulie-
ren. De zoon van Michel en Catharina 
mag (hoeft niet) te zijner tijd het bedrijf 
voortzetten. ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: familie Allard

Ook vierde generatie Allard verkoopt verf, ladders en steigers aan bedrijven en  particulieren 

Hoe ooit verf werd gemaakt van hars
Een basisingrediënt van verf is hars. Hars werd gekocht in China en kwam 
in kratten naar Nijmegen. Buiten op het terrein van de verffabriek stond 
een stookoven waarin de hars gesmolten werd op 300 graden. Vervolgens 
werd de hars aangelengd met lijnolie waardoor er een bindmiddel ont-
stond. Na het toevoegen van een droog pigment liet men het over de wals 
lopen die nog steeds in de hal staat. Er werd terpentine toegevoegd om het 
vloeibaar te maken. Alles werd nog eens goed gemengd in schudmachines 
– die zijn er nog steeds – en vervolgens in potten van verschillend formaat 
(van 0,25 tot 200 liter) gegoten. 

Frans Allard -  derde eigenaar

Michel en Catharina Allard zijn de huidige eigenaren
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Het universiteitsrestaurant De Refter is met zijn tijd meege-

gaan. In maart is het vernieuwde restaurant geopend na een 

complete metamorfose. Er zijn nog steeds lange rijen tafels, 

maar langs de zijkanten staan nu ook gezellige zitjes met 

bankjes. Er zijn honderd extra zitplekken.

Speciaal voor Hart van Nijmegen organiseerde De Refter een kerstdiner

‘Foodcounters’ in vernieuwde Refter bieden voor elk wat wils

Zittend v.l.n.r: : Leonie Valckx, Dirk-Jan Burgersdijk, Lucy Platvoet, Hanneke Prins, Max Derrez, Marianne van Steen. 
Staand v.l.n.r.  het personeel van De Refter: Martijn Schierboom, Julia de Graaf, Wilma Cleijne 
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n de vernieuwde Refter vind je nu 
zes verschillende ‘foodcounters’. Bij 
Craft heb je voor € 5,60 (studenten  

€ 5) de klassieke warme Reftermaaltijd. 
Daarnaast heb je Deli Tiger, Angus № 5, 
Mama Maria’s, Panama en Sousa. Hier 
vind je Aziatische- en grillgerechten, 
pizza’s, salades, soepen en broodjes.
     Ook is het aanbod vegetarische en 
veganistische maaltijden en biologi-
sche- en streekproducten uitgebreid. 
Al het verpakkingsmateriaal is bio-
logisch afbreekbaar en het plastic is 
recyclebaar. De koffiedroes gaat niet in 
de prullenbak, maar wordt afgevoerd 

om als voedingsbodem te dienen voor 
oesterzwammen.

Te lui om te koken
Max Derrez heeft sociologie in Nijme-
gen gestudeerd. Hij eet al vanaf 1970 
zo’n drie keer per week in De Refter. 
Hij vindt het gemakkelijk, want hij is 
te lui om te koken. En je krijgt hier een 
maaltijd voor een redelijke prijs en 
kwaliteit. 
     Ook Lucy Platvoet heeft sociologie 
gestudeerd en werkt als coach. Ze eet 
al vanaf de jaren tachtig met tussen-
pozen bij De Refter. Ze komt er nu nog 

gemiddeld eens in de veertien dagen.
     Marianne van Steen is gepensio-
neerd maar at vaak na een HOVO-cur-
sus bij De Refter. Nu eet ze er soms nog 
voor de gezelligheid. 
     Hanneke Prins (21) is derdejaars 
student sociologie. Ze doet dit jaar een 
bestuursjaar waardoor ze vaak tot laat 
op de universiteit aanwezig is. Daarom 
eet ze twee tot drie keer per week in 
De Refter. Max en Lucy hebben hebben 
een voorkeur voor de klassieke maal-
tijd. Lucy eet meestal vegetarisch. 

I

Speciaal voor Hart van Nijmegen organiseerde De Refter een kerstdiner

Lees verder op pagina 28

‘Foodcounters’ in vernieuwde Refter bieden voor elk wat wils
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Max gaat ook wel eens voor een ham-
burger of een wokgerecht.

Ruimere openingstijd
Marianne en Hanneke eten het liefst 
Aziatisch, maar ook wel de klassieke 
maaltijd. Marianne vindt de inrichting 
er erg op vooruit gegaan, maar Lucy 
vindt het onoverzichtelijk en had liever 

de oude Refter. Max vindt de nieuwe 
inrichting wel mooi en is blij met de 
ruimere openingstijd tot 19.30 uur. 
Bovendien is er veel meer keuze aan 
maaltijden. De toetjes vindt hij naar 
verhouding nogal prijzig. Hanneke 
zou graag nog wat meer vegetarische 
gerechten zien.
     Max, Lucy en Marianne zijn het 

erover eens dat er veel teveel verpak-
kingsmateriaal wordt gebruikt. De 
afvalberg is enorm toegenomen. ❤

Tekst: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Organisatie: Dirk-Jan Burgersdijk
Foto’s: Vincent Moll

Iedereen is welkom
De Refter is er niet alleen voor 
(oud)studenten. Iedereen kan er 
aanschuiven. In de week voor de 
kerst zijn er ook kerstmenu’s. Om 
voedselverspilling tegen te gaan 
doet De Refter mee aan Too Good 
To Go. Meer informatie: 
ru.nl/facilitairbedrijf/horeca/refter 
toogoodtogo.nl/nl

Vervolg van pagina 26-27

‘Foodcounters’ in vernieuwde 
Refter bieden voor elk wat wils
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‘Woonwaarts’ pakt isolatie huur-
woningen Landbouwbuurt aan
De sociale verhuurders in 
Nijmegen zijn druk bezig 
hun huurwoningen ener-
giezuiniger te maken. De 
bedoeling is dat de gemid-
delde isolatie energielabel 
B oplevert. Bij verhuurder 
Woonwaarts was dit najaar 
de Landbouwbuurt aan de 
beurt. In totaal werden 120 
woningen verder geïsoleerd 
en opgeknapt. Dat bleek in-
gewikkelder dan gedacht. 
 

oel van het project was het isole-
ren van de zolders en de vloeren 
op de begane grond. Daarnaast 

werden de laatste oude verwarmingske-
tels en het laatste enkele glas vervangen 
en zolderramen aangebracht. Verder 
kreeg de voordeur een voorzetraam. Be-
woners konden zelf beslissen met welke 
onderdelen ze mee wilden doen en de 
huur gaat voor de huidige bewoners 
niet omhoog. Eigenaren van verkochte 
huurwoningen konden meedoen.

Verscheidenheid 
De tachtig jaar oude wijk heeft veel ver-
schillende woningtypes waar in de loop 
der jaren door de bewoners veel aan is 
veranderd. Bij de huisbezoeken bleken 
geen twee woningen hetzelfde te zijn. 
Dit was niet gebleken uit de voorberei-
dende steekproef bij tien woningen.
     Om snel te kunnen werken is ervoor 
gekozen de daken vanaf de binnenkant 
te isoleren. Bij de huisbezoeken bleek 
een deel van de zolders niet toegankelijk 
waardoor er gaten in de plafonds moes-
ten worden gezaagd om een isolatielaag 
tussen de plafondbalken van de eerste 
verdieping aan te brengen. Zolders die 
voorzien waren van een planken vloer 
kregen isolatieplaten tussen de dakspan-
ten waarna alles netjes werd afgewerkt.
     Als vloerisolatie is een dertig centi-

meter dikke laag pareltjes aangebracht 
die via openingen in de gevel, in de 
kruipruimte gespoten zijn. Door puin in 
de kruipruimte van gesloopte tussen-
muren bleek er bij een aantal huizen te 
weinig ruimte voor die laag. Soms was 

het voldoende het puin te spreiden 
maar bij een aantal huizen moest het 
weggehaald worden.
     Tijdens het project bleek dat bij een 
deel van de woningen gevelisolatie 
ontbrak en dat bij andere woningen 
de keukenaanbouw met zadeldak niet 
geïsoleerd was. Dit wordt na afloop van 
het project aangepakt.

Bewonersbegeleiding
Betty Wagener was de bewonersbege-
leidster namens hoofdaannemer De 
Variabele. Elke vrijdagochtend hield ze 
spreekuur en daarnaast was ze tele-
fonisch bereikbaar. “Mensen konden 

langskomen met 
problemen of gewoon 
voor een bakje koffie.” 
Ook de intakegesprek-
ken en de eindgesprek-
ken waren haar taak. Na 
afloop van die eindge-
sprekken kregen de be-
woners een presentje 
voor de medewerking.
     Het project ligt eind 
november op schema. 
Voor de kerst moet al-
les afgerond zijn. Dan 

zitten de bewoners er weer warm bij 
en draagt De Variabele alle verzamelde 
informatie over de woningen over aan 
Woonwaarts, zodat de stand van zaken 
per woning voortaan bekend is. ❤

Tekst en foto's: Eef van Hout 
(eef@hartvannijmegen.nu)

Betty Wagenaar en projectleider Ron Dorland

Aanbrengen vloerisolatieD
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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

Weg door Jonkerbos 51
6532 CN Nijmegen
T  024 - 356 56 45  
E  info@crematoriumjonkerbos.nl  
www.crematoriumjonkerbos.nl

CREMATORIUM 
JONKERBOS

Na een overlijden moet er veel geregeld worden. 
De dagen voor de plechtigheid zijn ook de laatste 
momenten samen, de laatste dagen om afscheid 
van elkaar te nemen. Jonkerbos heeft daarom een 
sfeervol rouwcentrum, waar familie en vrienden 
afscheid kunnen nemen wanneer zij willen, op hun 
eigen manier. De rouwkamer is huiselijk en warm 
ingericht en heeft een eigen ingang. Wilt u meer 
informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Crematorium Jonkerbos 
ligt in een bosrijke 
omgeving aan de rand 
van Nijmegen. Ons 
crematorium staat bekend 
om de persoonlijke dienst-
verlening en de vele 
mogelijkheden op het 
gebied van gedenken.

PERSOONLIJK AFSCHEID
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o in de winter zitten de meeste mensen binnen. Geen straat-
feest of braderie te bekennen.  Ook in de Landbouwbuurt is 
het stil op straat. 

Jochem heeft op school een bloempotje gemaakt. Maar hij maakte 
er een potje van. Hij vond het zelfs niet mooi genoeg om mee naar 
huis te nemen. Nu zou je denken dat hij het hier achteloos heeft 
weggegooid (ik hoor u al denken: potverdrie, afval op straat). Zo is 
Jochem niet. 
     Hij vindt dat alles in het leven een doel moet hebben en wil 
vooral het leven mooier maken. De stille straten in deze tijd beval-
len hem niet. Thuis heeft hij wel eens iets opgevangen (kleine potjes 
hebben grote oren) over ‘de bloemetjes buiten zetten’. Hij weet niet 
precies wat dat betekent, maar het klinkt positief. Hij plaatst het 
bloempotje strategisch in zijn buurt. 
     Hij hoopt dat iedereen het ziet en wacht op wat er komen gaat… 
Zullen wij hem niet te lang laten wachten? Laten we ook in deze 
donkere dagen samen de bloemetjes buiten zetten. ❤

Tekst en foto: Sabine Terheggen (sabine@hartvannijmegen.nu)

Landbouwstraat, vrijdagochtend

Z

Woensdag 23 oktober bezocht de gemeen-
teraad Nijmegen-midden. De focus van 
het bezoek lag op de vernieuwing van de 
Kolpingbuurt en buurtinitiatieven in de 
Hazenkamp zoals de Kwiekroute.

et wijkbezoek startte in het onlangs gerenoveerde 
wijkcentrum ‘De Inloop’ in de Kolpingbuurt, waar 
de raadsleden een inleiding kregen over stadsdeel 

Nijmegen-Midden. Vervolgens bezocht een groep raads-
leden de Kolpingbuurt waar bewoners de gerenoveerde 
wijk en nieuwbouwwoningen lieten zien.  Verteld werd hoe 
de Kolping is veranderd ten opzichte van vroeger en hoe 

bewoners de periode gedurende de herstructurering 
hebben ervaren. Maar ook over de klankbordgroep 
met bewoners die veel input hebben kunnen leveren 
op het proces.
     In de Hazenkamp bezocht een andere groep raads-
leden verschillende initiatieven in de wijk. Ze startten 
met het lopen van de Kwiekroute. Dit is een wandel-
route door de wijk die verschillende oefeningen bevat. 
Vervolgens bezochten de raadsleden Calisthenics Park 
aan de rand van het Goffertpark. Een goed bezocht 
outdoor fitnesspark waar iedereen welkom is om gratis 
te sporten.
     Het bezoek werd samen met bewoners afgesloten in 
’t Hert in het Willemskwartier waar catering Van tuin tot 
bord een maaltijd verzorgde. ❤

Tekst: Marjolein de Groot (gemeente Nijmegen)
Foto: George van der Woude (gemeente Nijmegen) 

Wijkbezoek gemeenteraad Nijmegen-
Midden

H

Jutten in het  ❤
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St. Canisiussingel 22, 6511 TJ Nijmegen

024 365 10 10 | info@s-t.nl | stmakelaars.nl

Vraagprijs: € 1.250.000 k.k.  

Berg en Dalseweg 399  
te Nijmegen

Technisch Creatief Centrum Nijmegen

TCCN.Nijmegen

tccn_nijmegen

kijk op www.TCCN.info voor de mogelijkheden
of neem contact met ons op.

Op zoek naar een leuke activiteit voor
 jouw verjaardagsfeestje?

Of wil je eens kennis komen maken met
Techniek en het TCCN bij de Inloop?

Heyendaalseweg 98 & 3e van Hezewijkstraat | 6525 EE & 6542 JP | 024-8904303
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Riool Muntweg krijgt kous  
aangemeten 
Een deel van de riolering 
onder de Muntweg is in 
 november in enkele weken 
tijd gerenoveerd. Het inrij-
verbod tussen Slotemaker de 
Bruïneweg en Kolpingstraat 
werd massaal genegeerd 
door automobilisten. 
 

ij inspectie was gebleken de 
gemeente dat het betrekkelijk 
nieuwe riool al scheuren ver-

toonde vanaf de Kolpingstraat tot aan 
de bibliotheek. De rioolbuis hoefde niet 
te worden opgegraven, maar werd van 
binnenuit hersteld. De gemeente koos 
hiervoor omdat deze oplossing volgens 
wijkregisseur Anne-Marie Cobussen 
goedkoper is.
     Nadat het bedrijf André Weijers op de 
kruising met de De Bruïneweg een fors 
gat had gemaakt en de wanden had 
verstevigd, bracht de firma GMB een 
lange kous in het riool aan. Dat had wat 
voeten in de aarde, omdat de zware sok 
met een lier vele tientallen meters door 
de buis getrokken diende te worden. 
Vervolgens werd de kous opgeblazen 
en met verhardingsmiddel aan de oude 
rioolbuis gefixeerd. Relinen (spreek uit: 
rielainen) heet deze methode.

Gehinderd
Mannen in oranje pakken, in blauwe 
overalls en witte werkkostuums bevolk-
ten de Muntweg al die tijd. Ze werden 
van tijd tot tijd gehinderd door automo-
bilisten die deden of er geen verbods-
borden stonden en tussen de grote 
vrachtwagens bijna tot aan het gegra-
ven gat reden. Menig werker verzette 
zelfs hekwerken om asociale chauffeurs 
door te laten. “U mag hier niet rijden”, 
werd een Audi-rijder te verstaan gege-
ven. “Weet ik”, zei deze vol ongeduld 
en manoeuvreerde ongegeneerd het 
pad op dat tijdelijk door fietsers in twee 
richtingen werd gebruikt.

     Niet alleen bewoners van de Munt-
weg hadden ‘bijwerkingen’ van het 
werk en de afsluiting, ook de Kolping-
buurt kreeg er wat van mee. “Het is hier 
nog nooit zo druk geweest”, klaagde 
een bewoner. “Ze denken dat dit een 
doorgaande weg is en dat ze zelfs 
achter het appartementengebouw 
door kunnen.” Maar die route is louter 

voorbehouden aan NS-treinen.
     De gemeente heeft de afgelopen 
tijd op meerdere plekken in de stad 
het riool op eenzelfde manier laten 
vernieuwen. ❤

Tekst en foto: Henk Verhagen 
(henk@hartvannijmegen.nu)

Xxxxxxx

B

Om personeel veilig te kunnen laten werken, was het gat op de kruising Slotemaker de 
 Bruïneweg en Muntweg met damwanden verstevigd
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Het Veldje krijgt mogelijk woonzorg complex als buurman  
Terrein naast en achter nieuwe AH op z'n vroegst in 2022 bebouwd 

ls eigenaar van de panden aan de 
Groenestraat waarin o.a. Ekoplaza, 
PUUX, slagerij De Groene Weg, 

Formfutura en zowel de oude als nieuwe 
Albert Heijn gevestigd zijn, mag Wim Brou-
wer gerust grootgrondbezitter genoemd 
worden. Gevraagd naar wanneer de Action 
in het voormalige Albert Heijn-pand trekt, 
zegt Brouwer: "Dat is mij volkomen ondui-
delijk. Als de gemeente en ik niet kunnen 
voldoen aan het programma van eisen van 
de Action, kan het zomaar niet doorgaan. 
Het gaat om een aantal ontbindende voor-
waarden, waaronder het verlenen van een  
omgevingsvergunning door de ODRN." 
(citaat d.d. 8 november jl., RL).
     De Groenestraat gaat in Nijmegen 
inmiddels over de tong als de straat waar 
het de hele dag filerijden is. Brouwer zegt 
zich dan ook te realiseren dat de komst van 
een Action nou niet direct gaat bijdragen 
aan een betere verkeersdoorstroming: "De 
Groenestraat is de laatste jaren een steeds 
belangrijkere verbinding tussen oost en 

west geworden, maar dat heeft niks te 
maken met de winkels die er zitten."

Drijfveer: geld 
Dat Brouwer de eerder door hem gedane 
uitspraak om met een samenhangend 
'groen' detailhandels-concept (inclusief 
De Groene Weg en Ekoplaza) de naam 
 Groenestraat eer aan te doen niet kan 
waarmaken, zegt hem te spijten. Hij wijt het 
aan 'financiële overwegingen' die daarbij 
een rol spelen. 
     En geld zal voor Brouwer ook een 
drijfveer zijn bij de ontwikkeling van het 
6000 m² tellend terrein, dat ingeklemd ligt 
tussen de Emma Apotheek en Het Veldje 
en ook grenst aan het oude Albert Heijn-
filiaal. Inzet: de mogelijke komst van een 
woon-zorgcomplex, waarbij Brouwer de 
naam Martha Flora laat vallen. Die organi-
satie biedt gespecialiseerde dementiezorg 
aan patiënten die in particuliere verpleeg-
huizen wonen. Daarvan staan er inmiddels 
tien Nederland. Maar Brouwer noemt alles 

Plannen genoeg voor 
de Groenestraat en di-

recte omgeving, maar wat 
wordt er werkelijkheid? 

Zo wil vastgoedbaron 
Wim Brouwer iets met 

het stuk grond achter de 
Emma Apotheek en wordt 

er de komende drie jaar 
nog niks gebouwd rond 
de nieuwe Albert Heijn. 

En zelfs de komst van een 
Action in het oude  

AH-pand lijkt nog geen 
uitgemaakte zaak.

A

Entree naar de Hubert en de bijgebouwen van Het Rijks aan de St. Hubertusstraat
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Het Veldje krijgt mogelijk woonzorg complex als buurman  
Terrein naast en achter nieuwe AH op z'n vroegst in 2022 bebouwd 

nog heel prematuur: "We zitten nog volop in een praat- en oriëntatiefase, 
waarbij we met meerdere partijen, ook de gemeente, in gesprek zijn." 

'Een Action betekent nog meer verkeer'
Dat gesprek is er nog niet met de Vereniging Groen- en Speelpark Het 
Veldje. Volgens Wim van Beurden, bestuursvoorzitter van die club, is ook 
een aanzienlijk deel van Het Veldje eigendom van Brouwer: "Meer dan een 
derde. We hebben over een ontwikkeling daar nog niet met Brouwer ge-
sproken. Wel weet ik dat de gemeente met een 'ambitienota' bezig is, over 
wat wel en niet mogelijk is op het terrein. Daarover zullen we binnenkort 
vast meer horen."  
     Ook uitte Van Beurden bij de gemeente al z'n zorgen over de mogelijke 
komst van een Action naar de Groenestraat. Van Beurden c.s. zijn vooral be-
vreesd voor een nog drukkere Groenestraat en een verslechtering van de 
verkeersveiligheid. De bewoners wijzen er ook op dat de wijk negen (!) jaar 
geleden al argumenten aanvoerde die de gemeente nota bene gebruikt 
heeft in de hoorzittingen van de Raad van State om kracht bij te zetten aan 
het voornemen AH te verhuizen naar het voormalige Smit Draad-terrein. 

Reactie gemeente 
Opvallend snel kreeg Van Beurden al een reactie vanuit het stadhuis. 
Lang verhaal kort: de gemeente heeft geen invloed op de beslissing 
van de eigenaar aan wie die zijn pand verhuurt. Dat betekent dat elke 
winkel zich in het voormalige AH-pand kan en mag vestigen, behalve 
een nieuwe supermarkt. En wat de te verwachten verkeers- en parkeer-
chaos betreft: de gemeente laat zich daarbij leiden door de ervaring 
(vast overgenomen van de Action zelf ) dat Action-publiek niet winkelt 
op piekuren, maar meer verspreid over de dag. Vandaar dat de gemeen-
te op voorhand geen reden ziet “om alleen door de komst van de Action 
maatregelen te treffen.”  
     Het is even afwachten of er nog partijen zijn die gaten kunnen schie-
ten in bovenstaande argumentatie, maar waarschijnlijk is hiermee de 
kous af.  ❤

Tekst: Roeland Loosen (roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Familie Fennema

Ingang van Het Veldje aan de Hindestraat

Voorlopig nog onbebouwd: het terrein achter de nieuwe 
AH

Hubertus-terrein: tot medio 2022 verhuurd aan onderwijs 
Bouwbedrijf KlokGroep is eigenaar van de gronden naast de nieuwe AH en van het voormalige Alfa Laval- terrein aan 
de St.Hubertusstraat. Directeur Harold van Rooijen meldt dat daarop voorlopig nog niet gebouwd zal worden. "Tot 
medio 2022 blijven we de panden daar verhuren aan Het Rijks en enkele andere onderwijsinstellingen, gericht op 
een nieuwe manier van werken. Denk aan thema's als opleiden, leer/werk-trajecten, zij-instromers en circulariteit. De 
rest van het terrein blijft voorlopig dus nog braakliggen. En het gesprek met de gemeente over de invulling van het 
programma daar, moeten we nog voeren." Het betekent ook dat culturele broedplaats De Hubert voorlopig lekker blijft 
zitten waar 'ie zit. Jop Teeuwissen, één van de drijvende krachten achter De Hubert is er blij mee: "Heel fijn dat Klok ons 
in elk geval tot die tijd deze plek gunt. We hebben beide onze positieve intenties hierover tegen elkaar uitgesproken. 
Over de verdere uitwerking van onze plannen zijn we nu met Klok in gesprek."   
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BIOLOGISCH 
UIT EIGEN 
BAKKERIJ

 Rijk gevulde kerststol, spelt en tarwe

 Kerstlekkers: taart, tulband, cake, amandelstaaf

 En natuurlijk heerlijke oliebollen en beignets 

 Proefdagen op 14, 21 en 28 december

       www.streekbakkerjorrit.nl/bestellen Thijmstraat 119       024 737 04 83
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et verhaal van I am Recycled 
begint zeven jaar geleden als 
Nanda Wintjes samen met een 

vriendin ‘iets voor zichzelf’ wil gaan doen. 
“Ik heb een hbo-opleiding verpleegkunde 
gedaan, maar kwam erachter dat de 
verpleging toch niet iets voor mij was. Ik 

had wel iets met interieurspullen en wilde 
graag iets doen met hergebruikte en 
duurzame materialen. En ook – minstens 
zo belangrijk – op een sociaal verantwoor-
de wijze geproduceerd. Handgemaakt, 
geen massaproductie.”
     En zo kwam de webwinkel I am Recy-
cled op 9 september 2012 online. Met een 
assortiment van zelf ontworpen ‘woon-
spulletjes’, maar ook andere ontwerpers 
gingen aan de slag voor I am Recycled. 
“En wat we ook direct hebben gedaan is 
contact gezocht met sociale werkplaatsen 
om die in te schakelen bij de productie”, 
zegt Nanda.
     Nanda stond er, nadat haar vriendin uit 
het bedrijf was gestapt, alleen voor toen 
ze haar partner Michiel Player vijf jaar 
geleden leerde kennen. “Ik twijfelde toen 
of ik wel verder wilde gaan. In die periode 
hebben we besloten om te kijken of we 
samen I am Recycled verder konden uit-
breiden. Sindsdien runnen we het bedrijf 
met z’n tweeën.”

Houtwerf
In 2016 opende het tweetal hun eerste 
eigen werkplaats/winkel in het voorma-
lige Montessori College aan de Berg en 

Dalseweg. Begin november 
verhuisde I am Recycled 
naar de Houtwerf aan de 
Haterstseweg, nadat daar 
winkelruimte was vrijgeko-
men door het vertrek van 
bloemist Jacco Otten.
     Naast het assortiment 
woonspullen, levert I am 
Recycled ook maatwerk. 
Michiel: “Bedrijven en parti-
culieren kunnen ons ook be-
naderen voor bijvoorbeeld 
tafels, kasten en stoelen 
die we van gebruikt en 
duurzaam materiaal kunnen 
maken. Geheel naar wens 
van de klant.”
     De ‘sociale component’ 
van I am Recycled blijft een 

belangrijke rol spelen, al gaat dat niet 
meer via de sociale werkplaats. “Dat bleef 
toch vooral beperkt tot halen en bren-
gen van de spullen. En dat voelde wat 
onpersoonlijk. Daarom bieden we nu zelf 
elf plekken aan voor dagbesteding voor 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt”, zegt Nanda.

FunkTrunk
Jongste loot aan de stam van I am Recy-
cled is de merknaam FunkTrunk. Onder 
dit label worden oude koffers, buizenra-
dio’s en transistorradio’s omgebouwd tot 
eigentijdse Bluetooth speakers, voorzien 
van de nieuwste techniek. Nanda en 
Michiel werken hiervoor samen met IT-
consultant Jan-Peter van Amerongen,  
die het concept heeft bedacht. ❤

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

Afgedankte spullen? I am Recycled 
maakt er weer iets moois van

Gestart in 't Hart

Hergebruik en duur-
zaamheid. Begrippen 
die steeds meer in onze 
genen gaan zitten. Voeg 
daar een flinke dosis cre-
ativiteit aan toe en dan 
kom je uit bij I am Recy-
cled, het bedrijf van Nan-
da Wintjes (38) en haar 
partner Michiel Player 
(41). Zij maken van af-
gedankte spullen mooie 
nieuwe dingen.

I am Recycled en FunkTrunk, 
Hatertseweg 23, 6533 AB Nijmegen, 
024-6758142, www.iamrecycled.nl

H
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oor alle kinderen die graag lezen 
heb ik heel leuk nieuws! Kinder-
boerderij de Goffert heeft sinds 

kort een bijzonder ‘station’: het kinder-
zwerfboekstation. Dit station heeft een 
boekenkast met kinderboeken voor alle 
leeftijden. Alle kinderen mogen gratis een 
boek uitkiezen en mee naar huis nemen. 
Heb je het boek gelezen, dan kan je het 
weer terugbrengen naar het station. 
     Maar het is nog leuker om het ergens 
anders neer te leggen, bijvoorbeeld in de 
klas, of onder de snelbinder van een kinder-
fiets, de speeltuin of in een andere stad. Een 
neefje of nichtje is er vast ook heel blij mee. 
Zo gaat het boek ‘zwerven’. Je kunt het boek 
met sticker zelfs volgen op de website van 
Kinderzwerfboek als je bent aangemeld. Het 
is natuurlijk hartstikke leuk om een mailtje te 
krijgen als een ander kind ‘jouw’ boek heeft 
gevonden. 
     Heb je boeken die je niet meer leest, breng 
ze naar het ‘station’. Laat ze zwerven!  ❤

V

an de St. Annastraat en bijna op de hoek met de Slotema-
ker de Bruïneweg  ligt, verscholen achter tuinhagen, de 
woning uit 1928 van Aytun Ay en Eefje Smits. Het pand 

ligt in de punt van St. Anna, ‘de buurt tegenover de Radboud’. De 
overburen wonen honderd meter verderop in de wijk Heijendaal. 
Dat zijn het bestuur en de ondersteunende taken van de faculteit 
Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit: tijdelijk. Alles 
verhuist volgend jaar september naar het nieuwe Maria Montes-
sorigebouw. 
     Hoe is dat, wonen aan deze weg? Aytun: “Auto’s, bussen, fietsers, 
voetgangers maken het levendig. Het geluid van de traumaheli-
kopter en ambulancesirenes vallen me tegen. We zijn anderhalf 
jaar geleden verhuisd en zitten het liefst aan de grote tafel in onze 
nieuwe leefkeuken.” Dochter Faya (7 jaar) voegt toe: “We hebben 
een grote achtertuin. En een kelder met een kikker. Mijn kamer is 
voor en heeft een balkon.” Broer Ayden van 6: “Ik heb de zolder.” 
Hoe de buurt is weet het gezin nog niet, “maar de buren kennen 
we allemaal, ook verderop in de woning die Maria heet”, aldus 
Eefje. Vanaf de hoek (huis ‘De Kleene’) hebben nóg vier woningen 
een naam: na Maria zijn dat Truus, Grada en Jetta, naar de eerste 
vrouwelijke bewoners.  ❤

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

In de punt van St. Anna

Uithoekjes

A
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Meer weten?
Ga voor het aanvragen van een 
code om een zwerfboek te volgen 
naar www.kinderzwerfboek.nl.
Dorite Claassen is stationschef 
en contactpersoon van Kinder-
zwerfstation Kinderboerderij de 
Goffert. 07claassen@gmail.com

Zwerfboeken zijn van alle kinderen!

www.go-kids.nl
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Di 24 dec 9.00 – 15.00 uur 

Vr 27 dec gesloten 

Za 28 dec 9.00 – 17.00 uur 

Openingstijden tijdens de feestdagen 
Do 2 jan gesloten 

Vr 3 jan 9.00 – 18.00 uur 

Za 4 jan  9.00 – 17.00 uur 

Wij ontvangen uw kerstbestelling graag t/m 
zaterdag 21 december 

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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Wanneer ben je begonnen met vrijwil-
ligerswerk?
“Ik heb dat eigenlijk mijn hele volwas-
sen leven gedaan. Waar mijn kinderen bij 
betrokken waren, deed ik vrijwilligerswerk. 
Ik zat in de Medezeggenschapsraad van 
school, en bij hun sportclubs bood ik mijn 
diensten aan. Later gaf ik rondleidingen 
bij het SWON (Stichting Welzijnswerk Ou-
deren Nijmegen). Tegenwoordig heet dat 
het Seniorennetwerk. Voor de gemeente 
heb ik drie gedrukte ‘Ommetjes’ gemaakt 
over de wijken Hazenkamp, Goffert en St. 
Anna. Een non, Jo Overbeek heeft ooit een 
boekje geschreven over een pelgrimstocht 

door Nijmegen. Samen met de Stichting 
Vrienden van de St. Jacobskapel heb ik 
dat boekje heruitgegeven, Pelgrimage 
‘Met andere ogen kijken’. Het is een route 
langs nog zichtbare dingen die met het 
geloof te maken hebben. Bij de heruitgave 
hebben we een moskee aan de route 
toegevoegd. Ik heb ook altijd geschreven 
voor het oude wijkblad de Hazannekamp, 
en voor de website van de Hazenkamp 
schreef ik elke maand een artikeltje.” 

Wat doe je nu nog allemaal?
“Ik geef fietsrondleidingen en doe een 
rondleiding tijdens de ‘Nacht van de 
Ommetjes’. Verder geef ik rondleidingen 
aan volwassenen, maar ook aan groepen 
kinderen in de St. Stevenskerk en in de 
St. Jacobskapel en ben ik suppoost in de 
Valkhofkapel. Op 4 mei geef ik vanaf de 
Groenestraatkerk een rondleiding langs 
drie begraafplaatsen. De begraafplaats op 
de Groenestraat, begraafplaats Vredehof 
(daar liggen veertig verzetsstrijders), en 
de militaire begraafplaats Jonkerbos. Ik 
ga ook met schoolklassen langs deze drie 
begraafplaatsen. Afgelopen september 
heb ik meegedaan aan de Freedom 
Tour 2019, over 75 jaar bevrijding. Daar 
vertelde ik over De Goffert. Verder heb ik 
een les gemaakt voor basisscholen, over 
hoe kinderen de oorlog beleefden. Dan ga 
ik in een schoolklas vertellen over wat kin-
deren tijdens de oorlog allemaal deden. 
Tijdens het Kaarsenfeest op 19 december 
in de St. Stevenskerk ga ik daar ook kort 
iets over vertellen.”

Wat vind je leuk aan het werk?
“Ik vind het heel erg leuk om dingen op 
mensen over te brengen. En het is interes-
sant om dingen op te zoeken. Ik zat vroe-
ger, vóór er internet was, minstens twee 
middagen per week in het archief.” ❤

Tekst en foto: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Gijs Hoogenboom vertelt mensen 
graag over vroeger

Vrijwilliger in ’t zonnetje

Gijs Hoogenboom (83) uit 

de wijk St. Anna heeft zich 

een groot deel van zijn leven 

bezig gehouden met de ge-

schiedenis van Nijmegen.  

Na ruim 25 jaar adviseur bij 

het Gilde Nijmegen te zijn  

geweest, ontving hij in 2013 

de Zilveren Waalbrugspeld 

voor zijn verdiensten.
www.nijmegen.nl/diensten/sport/
ommetjes
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Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen

Kinderfeestjes

Workshops

Gelegenheidskaarsen

tel: 024 3553492 of 06 45302171

Groenestraat 199

6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492  

• Natuurvoedingsmiddelen

•Uitgebreid assortiment

•Ook glutenvrij

•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij

www.bijenkaars.nl

tel: 06-81472151 of 024-3553492

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM 
  

 
 

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

Geef uw stoel
of bank een 

2e leven

Geef uw stoel
of bank een 

2e leven

Hatertseweg 469
6533 GH Nijmegen 
024 - 356 47 55

Leerproblemen?  
A-RT biedt hulp bij o.a. spelling, rekenen, begrijpend lezen, 

Cito-training, leren plannen.   

 

  

  A-RT 
Remedial Teaching en Leerlingbegeleiding  
  
Anita Janssen   
Fretstraat 7 
6531 JE Nijmegen 
Telefoon: 06 11430886  

E-mail: anita.janssen@a-rt.nl  

Voor verdere info zie: www.a-rt.nl 
 

 

Huidverzorging / Huidverbetering / Ontspanning

Acne
Microdermabrasie

PMU Micro-Blading
TCA Peeling

Bindweefselmassage
Lymfedrainage

Verwijderen van:
*Gesprongen adertjes

*Fibromen
*Wratjes

*Pigmentvlekken

Van Peltlaan 144
6533 ZR Nijmegen

06 24 90 39 14

info@sanjasteen.nl

Sanja op facebook

www.sanjasteen.nl

VAKANTIE IS  WIELEWAAL
Bezorg jij hem een

 onvergetelijke vakantietijd?
 www.wielewaal.nl/vrijwilligers 

VAKANTIE IS...

...HET BESTE
 IN HEM NAAR 
BOVEN HALEN

G
R

A
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Rouwen doe je zelf, maar niet 
alleen
Wim van Lent uit de Hazen-
kamp is rouwtherapeut en 
schreef samen met Tim Over-
diek het boek Als de man ver-
liest. Tim Overdiek, oud-corres-
pondent van het NOS-journaal, 
verloor in 2009 bij een dodelijk 
ongeluk zijn vrouw.
 

im van Lent vertelt dat het 
boek gaat over datgene wat 
mannen overkomt als zij hun 

gezondheid verliezen, hun bedrijf failliet 
gaat, een dierbare, hun echtgenoot, of 
– het allerergste – een kind verliezen. In 
het boek staan, naast de verliesverhalen 
van de auteurs en voorbeelden uit hun 
praktijk, onder meer interviews met 
schrijver A.F.Th. van der Heijden over zijn 
verongelukte zoon Tonio, de schaatser 
Falko Zandstra over het faillissement van 
zijn bedrijf en presentator/theatermaker 
Marc de Hond over zijn dwarslaesie. 

Opvoedingspatroon
Elk mens gaat op z’n eigen wijze om met 
rouw. Toch is er in de reactie op verlies 
een patroon herkenbaar. Mannen probe-
ren controle te houden, gaan aan de slag, 
komen in actie. Dit om hun onmacht te 
camoufleren. Ook geraken mannen vaak 
in een isolement. Ze hebben de neiging 
hun pijn te verzwijgen. En: mannen zijn 
geneigd het zelf uit te zoeken, ze stellen 
moeilijk hulpvragen. 
     Dit zijn gevolgen van de manier 
waarop jongens opgevoed worden. Het 
is bekend: van jongens wordt vaker ver-
wacht dat ze hun pijn verbijten en toch 
– in ieder geval een beetje – stoer zijn. 
Ze hebben minder woorden voor lastige 
gevoelens. “Zo ben ik opgevoed en waar-
schijnlijk de meeste mannen, en ik heb de 
neiging ook zo op te voeden”, aldus Wim. 
Mannen leren onvoldoende met hun 
emoties om te gaan en daar betalen ze de 
prijs voor als ze verlies lijden. 
     Vrouwen zijn meer opgevoed om te 

praten met familie en naasten. Vrouwen 
en mannen kunnen bij verlies van elkaar 
leren: vrouwen van mannen om in bewe-
ging te komen en mannen van vrouwen 
om woorden te geven aan hun gevoelens 
en emoties

Ondersteuning
De mannen die bij Wim in therapie ko-
men, hebben ondersteuning nodig. Hun 
verlies heeft zich hoog opgestapeld: ze 
zijn bijvoorbeeld een ouder, broer of zus 
verloren, het bedrijf liep niet goed en hun 

partner verliet hen. Dan wordt rouwen in-
gewikkeld en heb je bij de onderste steen 
van de stapel te beginnen. Uitgangspunt 
bij rouw is dat mannen en vrouwen bij 
verlies een kring van mensen om zich 
heen nodig hebben. “Mannen, verdriet en  
tegenslag: je moet het wel zelf doen maar 
niet alleen”, omschrijft Wim de kern van 
zijn therapie. ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Wim van Lent

W

Land van Rouw
Land van Rouw verzorgt o.a. 
opleidingen en inspiratiedagen 
met thema’s als rouw, verlies en 
liefde. Ga naar landvanrouw.nl/
actueel voor meer informatie 
over de XLinspiratiedag op 31 
januari 2020 waarin Als de Man 
verliest centraal staat.
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Grootindustrie gaf Nijmeegse wijken nieuw gezicht
Begin twintigste eeuw vestigden moderne industrieën zich in 

Nijmegen. De stad had voor die tijd goede transportmogelijkheden 
(water- en spoorwegen). De bijbehorende directies vestigden zich 

in Nijmegen en woonden in huizen op stand, ook in Nijmegen-
Midden. Hun nageslacht trouwde met elkaar en maakte deel uit 

van de Nijmeegse bovenlaag. 

Het Verleden in Verhalen

Nijmegen-Midden anno 1925. Foto: www.topotijdreis.nl

o’n honderd jaar geleden zag 
wat nu Nijmegen-Midden is, er 
totaal anders uit. Grote delen 

van Heijendaal, St. Anna, Hazenkamp en 
Willemskwartier waren onbebouwd en 
dus gewoon nog platteland met kleine 
boerenbedrijven en heidevelden. Alleen 
langs stukken van de St. Annastraat, Ha-
zenkampseweg, Vossenlaan, Hatertseweg 
en Groenestraat zijn op een plattegrond 
uit 1925 huizen te zien. 
     Dat veranderde met de komst van 
moderne industrieën zoals de NV Splendor 
Gloeilampenfabrieken aan de St. Anna-
straat en Willem Smit & Co’s Transformato-
renfabriek aan de Groenestraat. Er waren er 

meer, maar deze twee werden groot door 
iets wat toen nog nieuw was: elektriciteit. 
De boerenbedrijven en heidevelden moes-
ten plaatsmaken voor industriegebouwen, 
woningen voor de directies én voor de 
arbeiders; vanaf 1917 werd het Willems-
kwartier gebouwd en in 1925 voltooid. 
     De eigenaren en directeuren van deze 
industrieën vormden een bovenlaag die 
hun nieuw verworven rijkdom wilden 
laten zien in de wijze waarop zij woonden, 
leefden en trouwden. Dat laat tot op de 
dag van vandaag sporen na.

Familie Nolen
Henri George Nolen (1890-1986) – beter 

bekend als prof. Nolen – werd in Rotter-
dam geboren en was in zijn tijd de ultieme 
expert op het gebied van transformatoren 
(zetten hoogspanning om in laagspan-
ning voor het elektriciteitsnet). Na zijn 
studie elektrotechniek aan de Technische 
Hogeschool Delft kreeg hij in 1916 een 
baan als ingenieur in Nijmegen bij het toen 
nog piepjonge Smit Transformatoren. Hij 
heeft met zijn technologische vernieuwin-
gen Smit Transformatoren groot gemaakt. 
Dit bedrijf fabriceerde (en fabriceert nog 
steeds!) en installeerde transformatoren 
voor het toen sterk groeiende elektriciteits-
net in Nederland. Later werd hij (mede)
directeur en bleef dat tot aan zijn pensioen 

Z
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Grootindustrie gaf Nijmeegse wijken nieuw gezicht
in 1965 met een tussenperiode als hoog-
leraar elektrotechniek in Delft.
     Henri Nolen kreeg vier kinderen: 
twee dochters en twee zoons. Het 
gezin woonde in een villa aan de 
Graafseweg.

Familie Rosskopf
Thomas Rosskopf (1880-1953) kwam 
uit een familie van ondernemers. Zijn 
vader ging eind negentiende eeuw 
in de familieslagerij in Amsterdam 
werken en bedacht een manier om 
rundvet te smelten. Hij vroeg daar 
patent op aan en vergaarde een 
klein fortuin toen hij dit patent later 
verkocht aan de Margarine Unie, de 
firma van Van den Bergh en Jurgens. 
Zoon Thomas studeerde werktuig-
bouwkunde in Delft. Alhoewel hij 
geen studiegenoot van Henri Nolen 
was, kenden ze elkaar wel uit het 
Delftse studentenleven. Thomas studeerde 
en werkte enige jaren in Duitsland om het 
vak van elektrotechnisch ingenieur onder 
de knie te krijgen, want daar ging zijn 
belangstelling naar uit.
     Terug in Nederland richtte hij in 
Nijmegen samen met ingenieur 
A.J. Bergsma in 1912 Willem Smit 
& Co's Transformatorenfabriek op. 
Willems Smit verleende financiële 
steun. Naast (mede)directeur was 
Rosskopf als hoofdingenieur ook 
verantwoordelijk voor alle techni-
sche ontwerpen.
     Thomas trouwde met zijn 
jeugdliefde die hij in Duitsland 
had ontmoet. Het stel kreeg drie 
kinderen. Van 1913 tot en met 
1938 woonde de familie Rosskopf 
aan de St. Annastraat 187. Later 
verhuisden ze naar villa Rozenhof 
op nummer 288.

Familie Jurgens
De algemene geschiedenis van de familie 
Jurgens is bekend. Van oorsprong boter-
handelaren in Oss, werd de familie eind 

negentiende eeuw rijk met de productie 
en verkoop van kunstboter, later margarine 

genoemd. Minder bekend is dat marga-
rine toen nog niet plantaardig was, maar 
bestond uit een mengsel van rundvet en 
afgeroomde melk. 

     Kleinzoon Frans Jurgens volgde zijn 
vader en grootvader op in het bedrijf. In 
1912 kocht hij het landgoed Heyendael 
en liet ‘het kasteeltje’ (nu onderdeel van 

de Radboud Universiteit) ontwerpen en 
bouwen door architect Charles Estourgie. 

Hij en zijn vrouw woonden er tot aan 
hun dood.
     In 1927 fuseerde het bedrijf met 
dat van Samuel van den Bergh tot 
Margarine Unie. In die periode werd 
de vader van Thomas Rosskopf rijk 
door de verkoop van zijn patent op 
het smelten van rundvet. In 1929 
fuseerde het bedrijf met de Engelse 
firma Lever Brothers. Hieruit ontstond 
Unilever. 
     De katholieke familie Jurgens was 
in Nijmegen zeer actief op soci-
aal, maatschappelijk én financieel 
gebied. Anton Jurgens jr., een zoon 
van Frans, was een van de eigenaren 
van Splendor Gloeilampenfabriek en 
financierde mede de bouw van een 
nieuwe fabriek aan de St. Annastraat 
waarvan de markante voorgevel nog 

steeds in originele staat zichtbaar is. 

Verknoping van families
Hierboven is al duidelijk geworden dat de 

drie families Nolen, Rosskopf en 
Jurgens elkaar al kenden vóórdat 
zij in Nijmegen kwamen wonen. 
Daarna raakten twee ervan nog 
verder verknoopt: de kleinzoon 
van Frans Jurgens (ook Frans 
geheten) trouwde met Huberta 
Nolen, de kleindochter van prof. 
Nolen. Inmiddels was deze tak van 
de Jurgens-familie protestants 
geworden door het huwelijk van 
Teun Jurgens, de vader van Frans 
jr. met een protestants meisje.
     Nog een leuk weetje: de van tv 
bekende (kunst)historici Maarten, 

Vincent en Sis van Rossem kwamen 
als kind vaak in Nijmegen. Ook 
zij waren kleinkinderen van prof. 
Nolen en speelden als kind met 

Huberta Nolen. ❤

Tekst: Ypie Veenstra 
(ypie@hartvannijmegen.nu)

De beproeving van een oude dynamo bij de Technische 
Hogeschool in Delft (1939). Links Professor Nolen. Foto:  
www.willemsmithistorie.nl

In 1938 werd Thomas Rosskopf vereeuwigd op een schilde-
rij. Dit schilderij hangt nog steeds in de ‘Heerenkamer’ van 
Smit Transformatoren. Foto: www.willemsmithistorie.nl
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Klopper & Kramer is de vertrouwde naam in

uitvaartzorg in Nijmegen en omgeving en staat

garant voor persoonlijke dienstverlening op het

hoogste niveau. Met grote zorgvuldigheid en

toewijding zijn wij betrokken bij iedere uitvaart

die wij begeleiden en nemen daar graag alle

tijd voor.

In ons eigen kleinschalige rouwcentrum Oud-

Mariënboom aan de Groesbeekseweg bieden

wij de mogelijkheid om in een stijlvolle,

informele omgeving in alle rust en beslotenheid

afscheid te nemen. 

De vertrouwde naam
in uitvaartzorg

Groesbeekseweg 424 | Nijmegen | www.kk.nl (024) 323 44 44

Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna

Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892

www.fysiotherapiesintanna.nl

Theunissen   Fysiotherapeuten
Groenestraat 217 Y
6531 HH  Nijmegen

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

Fysiotherapie de Go�ert
Dobbelmannweg 118

6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268

www.fysiotherapiedego�ert.nl

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

tel: 024-6635173

Fysiotherapie
Sint  Anna

S a m e n w e r k e n d e  F y s i o t h e r a p e u t e n
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inds kort kunnen bibliotheekleden 
in Bibliotheek Muntweg gratis een 
Digi Toolkit lenen. Dit is een doos 

met digitaal spelmateriaal, zoals een 
Ozobot, MakeyMakey of LEGO WeDo. 
Leuk voor kinderen én ouders om thuis 
mee te experimenteren. 
     In de bibliotheek kunnen kinderen 
kennismaken met nieuwe digitale tech-
nieken, zoals (LEGO)robots programme-
ren, animaties maken of games ontwik-
kelen. Dit kan door mee te doen aan een 
Digi Playground-workshop in de bieb, 
maar ook door het lenen van een Digi 
Toolkit. Er zijn tien verschillende dozen 

met spelmateriaal, inclusief handleiding. 
Een bibliotheekabonnement geeft 
recht op één Digi Toolkit. De uitleenter-
mijn is vier weken. De materialen zijn 
momenteel alleen te leen bij Biblio-
theek Muntweg en (nog) niet bij andere 
bibliotheken.
     De Digi Toolkits zijn onderdeel van 
een samenwerkingsproject tussen de 
Bibliotheek Gelderland Zuid en Coder-
Dojo. Kijk voor meer informatie op 
www.obgz.nl/digitoolkit.

16 januari: Kindercollege ‘Hoe word  
je astronaut?’
Hoe zou het voelen om in een ruim-
teschip te zitten? En wat doe je daar 
eigenlijk de hele dag? Ewald Nijenhuis 
gaat dit op donderdagmiddag 16 janu-
ari tijdens het kindercollege ‘Hoe word 

je astronaut? ‘ precies vertellen. Kinde-
ren kunnen bij hem terecht met al hun 
vragen over raketten en ruimtevaart. 
Het kindercollege duurt van 15:30 tot 
16:30 uur en is geschikt voor kinderen 
vanaf acht jaar. De toegang is gratis. 
Aan  melden kan via muntweg@obgz.nl of 
in de bibliotheek zelf. Wil je meer kindercol-
leges bezoeken, bijvoorbeeld over Chinees 
schrijven of werken op de ambulance? Kijk 
voor meer informatie op www.obgz.nl/
kindercolleges. 

24 januari: Stadsdichter Wout 
 Waanders in de bieb
De Nijmeegse stadsdichter Wout 
Waanders houdt op vrijdag 24 januari 
zijn spreekuur in Bibliotheek Muntweg. 
Schrijvers en dichters kunnen tussen 
15:00 en 17:00 uur bij hem terecht om 
hun teksten en twijfels te bespreken. 
Wanneer is een gedicht af? Hoe breng 
je lijn aan in een verhaal? Tijdens het 
spreekuur van de stadsdichter kunnen 
(beginnende) schrijvers en dichters met 
Wout in gesprek. Bedenk van tevoren 
enkele vragen en neem eigen 
teksten mee. Aanmelden kan via 
stadsdichter@wintertuin.nl. Deel-
name is gratis. Kijk op www.obgz.nl/
agenda voor de volgende data en 
locaties van het spreekuur. ❤

Tekst: Bibliotheek Gelderland Zuid

De vernieuwde bibliotheek 
aan de Muntweg is op  
2 december feestelijk ge-
opend door wethouder Noël 
Vergunst. De bieb heeft een 
spiksplinternieuwe inrichting 
en een gezellige sfeer. Kom 
eens een krant of tijdschrift 
lezen, boeken of ander ma-
teriaal lenen of een kopje 
koffie drinken. Ook kun je het 
hele jaar door interessante 
activiteiten voor jong en oud 
bezoeken. 

Proef de huiselijke sfeer in de 
vernieuwde bieb

Stadsdichter Wout Waanders. Foto: Marcel Krijgsman

Kindercollege 'Hoe word je astronaut?' Foto: NASA

S



48 Hart van Nijmegen - december 2019

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

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

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

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

De schilder is de beste 
vriend van uw huis!

www.somonschilderwerken.nl  
06-206 505 65

Binnen en buitenwerk | Houtrotreparatie 
Diverse wandafwerking
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KerstBingo in ’t Hert
Al tientallen jaren is ‘de bingo’ een begrip in het Willemskwartier. 
Menigeen herinnert zich de grote bingo-avonden in wijkcentrum 
Het Spieghelhofje (in de Spieghelstraat) in de jaren ’80: heel veel 
mensen, heel veel prijzen en heel veel sigarettenrook. Het was zó 
warm binnen dat de nooddeuren zomers en ‘s winters openston-
den. Ook in het vroegere wijkgebouw De Vrijbuiter was er een 
bingo. Deze is verhuisd naar ’t Hert en de traditionele KerstBingo 
op zaterdag voor kerst ging mee. Roken doen ze niet binnen, 
maar de sfeer is nog steeds als vroeger: enorm gezellig. De Kerst-
Bingo start zaterdag 21 december om 20:00 uur.
     In 2020 is de eerste bingo op 6 januari (even weken: Louis) om 
14:00 uur, de tweede op donderdag 16 januari (oneven weken: 
Thea) om 14:00 uur en de derde is op 25 januari om 20:00 uur 
(elke laatste zaterdag van de maand). Info bij beheer ’t Hert aan 
de balie. ❤

Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk

#Wattedoen
Iedere dag is er wel iets te doen in de wijk. 
Maar wat allemaal? En wie tref je daar? Verslag-
gever Dirk-Jan Burgersdijk zoekt het uit.

Een hond. Er moest ineens een hond komen. Ons ventje, tien jaar 
oud, had er z’n zinnen op gezet. Geen cavia, hamster, goudvis 
of konijn, maar een hond. Liefst lekker groot, log en met een 
hoog knuffelgehalte. “Maar lieverd”, zei ik, “een hond past er niet 
zomaar even bij; niet in een te klein huis, niet naast twee banen, 
vier hobbies en twee sporten. En zeker niet naast een dreumes 
van twee.” “Oh,” zei hij beteuterd. Een korte stilte volgde. “Dus 
het was eigenlijk een hond of zusje erbij?” De weken erop bleef 
‘hond’ onderwerp van discussie. We gingen op zoek, maar niet 
zomaar. 
     Een oppashond ging het worden. En zo geschiedde... Trots 
loopt hij nu door De Goffert. Met een prachtbeestje; Berner Sen-
nen, dertien jaar oud, droopy eyes en altijd blij. Sjokt en kwispelt 
tegelijk. En... hij heeft een broertje, een Roemeense kruising, 
jong, blij, energiek en doet aan canitrail op het NK.
     Vriendjes worden enthousiast meegenomen naar de uitlaat-
rondjes, die inmiddels alle stoere verhalen over zijn twee boys 
hebben gehoord. De boys fungeren zelfs als therapie voor z’n 
bange zusjes en als troosthond tijdens goede gesprekken. En 
mijn zoon leert te zorgen en z’n verantwoordelijkheid te nemen. 
Tuigje goed om, opletten bij oversteken, bijhouden van grote 
poep en kleine plas, weghouden bij hysterische katten en stil-
staan als de boys hun eigen kameraden tegenkomen in het bos. 
     Daarna eerlijk de brokken verdelen bij het baasje thuis en o 

wee als die oude van de jonge hond weer de brokken afpakt. Bij 
afscheid krijgen ze altijd een megaknuffel, gaat de deur goed op 
slot, wordt er door het raam gekeken, snuit tegen snuit, om ver-
volgens blij naar huis te fietsen. Mijn zoontje en Frits en Rebel...
heroes they are!  ❤

Column: Oppashond door Anna Wolfs
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Slagerij De Groene Weg aan de Groenestraat heeft tijdens de 
onlangs gehouden slagersvakbeurs maar liefst tien maal goud 
en tweemaal goud met ster gewonnen. De prijzen werden in 
de wacht gesleept met producten gemaakt door drie jonge 
talentvolle slagers, die bij De Groene Weg werken.

Mathijs (27) is volleerd slager, worstenmaker en tevens 
bedrijfsleider in onze slagerij. Yoni (19) is super enthousiast en 
bezig met het laatste jaar van zijn opleiding tot bedrijfsleider. 
Willem (18) werkt sinds deze zomer bij ons. Na het behalen 
van zijn havodiploma is hij in september gestart met de 
slagersopleiding. 

Bas Derksen van De Groene Weg over het prijswinnende 
drietal: “Ze hebben zelf het initiatief genomen om mee te 

doen aan de vakwedstrijden. Uiteraard juich ik dat van harte 
toe. Ik heb het inschrijfgeld voor ze betaald en de grondstof-
fen en alle overige kosten voor m’n rekening genomen. Maar 
verder heb ik me er niet mee bemoeid. Ze moesten het vooral 
zélf doen!”

En het resultaat mocht er dus zijn. Bas Derksen: “Dat is voor 
deze jonge talenten uitzonderlijk goed! Zeker als je bedenkt 
dat er een heleboel slagers meedoen die al jaren in het vak 
zitten. En omdat wij een biologische slagerij zijn, hebben we 
ook nog te maken met een aantal beperkingen bij het worst 
maken. Er zijn allerlei bindmiddelen, smaakversterkers en 
fosfaten die wij niet mogen gebruiken. Dat maakt het iets 
lastiger, maar ook veel uitdagender.”

Slagerij De Groene Weg, Groenestraat 189 Nijmegen
024-3555060, www.nijmegen.degroeneweg.nl

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in 
 samen  werking met De Groene Weg.

• Gebraden rundergehakt met 
gerookte boter
• Gelders gekookte worst (met 
ster)
• Nijmeegse Leverworst 
• Ontbijtspek 
• Runderrookvlees 

• Zure Zult (met ster)
• Rundvleessalade
• Kip kerry salade 
• Oerhammetjes
• Lamsrookworst 
• Pancetta
• Provencaalse Rollade

De met goud bekroonde producten zijn:

Winterkwaaltje?

Gedreven door gezondheid

Verkouden? Last van hoest? Droge huid? 

Wij helpen u graag om goed de winter door te komen. 

Vraag ons om advies!

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

Twaalf maal goud voor slagerstalenten De Groene Weg
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Na een vertraging van een 
kleine anderhalf jaar is de 
verbouwing en renovatie van 
de AH XL-vestiging aan de St. 
Jacobslaan een aantal weken 
geleden van start gegaan. Het 
is de bedoeling dat de ver-
nieuwde winkel in het voorjaar 
zijn deuren opent. 

egin 2018 werden de plannen voor 
de verbouwing van het complex 
aan de St. Jacobslaan – waar be-

halve Albert Heijn ook een aantal andere 
zaken is gevestigd – voor het eerst gepre-

senteerd. De verbouwingsplannen wer-
den mogelijk doordat de C&A-vestiging 
in december 2017 werd gesloten. Ook 
lunchroom La Difference sloot rond die 
tijd zijn deuren. De vrijgekomen winkel-
ruimte kwam voor AH als een geschenk 
uit de hemel, omdat de supermarkt al 
lange tijd krap in zijn jasje zit.
     De oorspronkelijke plannen voorzagen 
in een miniwinkelcentrum met een hore-
cavoorziening en eventueel een HEMA. 
Maar dit bleek uiteindelijk niet haalbaar 
en de verbouwing werd uitgesteld. 

Niet haalbaar
AH-woordvoerster Anoesjka Aspeslagh 
over de reden van de vertraging: “Er is in-
derdaad eerst gewerkt aan een plan voor 
uitbreiding van het héle winkelcentrum. 

Maar door marktomstandigheden in 
vastgoed en bouw bleek dit plan uitein-
delijk financieel niet haalbaar. Vervolgens 
is er een nieuw renovatieplan voor het 
gebouw gemaakt. En daar ging natuur-
lijk de nodige tijd in zitten, ook al omdat 
we opnieuw een vergunning moesten 
aanvragen.”
     Wat gebleven is uit het oorspronke-
lijke plan: het pand krijgt een compleet 
nieuwe gevel, opgetrokken uit baksteen. 
Wat ook blijft in de nieuwe situatie zijn 
de vestigingen van drankenwinkel Gall & 
Gall en Blokker. 
     Aspeslagh: “In het nieuwe plan wordt 
het bestaande gebouw gerenoveerd 
en wordt er intern geschoven met de 
beschikbare ruimtes. De AH XL wordt wel 
iets groter, maar het gebouw krijgt er dus 
geen oppervlak bij. Nieuw in de plannen 
is een vestiging van drogisterijketen Etos. 
Ook komt er een Pick Up Point, waar 
klanten hun bestelde boodschappen af 
kunnen halen.”

‘Warme uitstraling’
Wat mag de klant straks van de nieuwe 
AH XL verwachten? “We gaan mooie 
innovaties toevoegen en de klanten 
nog meer keuze bieden. Daar kunnen 
we meer over vertellen tegen de tijd dat 

de winkel weer opengaat. De klant stapt 
straks een compleet vernieuwde winkel 
binnen met heel veel aandacht voor vers. 
Met een frisse, eigentijdse en warme 
uitstraling en volop digitale vernieuwing”, 
zegt de AH-woordvoerster.
     Wanneer de verbouwing precies klaar 
is, is nu nog niet te zeggen. Gestreefd 
wordt naar het vroege voorjaar van 2020. 
De winkel blijft tot die tijd gewoon open 
met uitzondering van een korte periode 
vlak voor de heropening. De komst van 
een Etos-winkel, ten slotte, heeft geen ge-
volgen voor de Etos in de vlakbij gelegen 
Steenbokstraat. “Die blijft gewoon open”, 
zegt Aspeslagh. ❤

Tekst en foto: Ronald Spaak

Verbouwing AH XL in volle gang, 
plannen iets aangepast 

B
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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 (8 en 9 februari 2020), moeten uiterlijk 17 januari 2020 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

Bedrijfshartjes

Directe schade-afhandeling 
met uw verzekeraar!

Bel 024 - 323 10 10 
Dag en nacht!

Ruit herstellen? Seuren bellen!

Kijk ook op www.seuren.nl

seuren
24-uur s  g la s se r v i c e

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

GEDIPLOMEERD COUPEUSE ‘Samira’ biedt zich aan voor kleding  
(ver)maken, reparatie, gordijnen. Voor 65+ kom ik aan huis. 
 Watertorstraat 24, 6533 PV Nijmegen, tel: 024 355 64 00,  
06 418 003 80. E-mail: s.shaba@hotmail.com

RESTORATIVE YOGA VOLGEN? Het lichaam wordt ondersteund 
door kussens en dekens. Deelnemers verblijven tot wel 15 mi-
nuten in de poses en oefenen in het verdiepen van de adem om 
zo mentale onrust en spanning in het lijf los te laten. Woensdag 
Nijmegen-West, vrijdag Brakkenstein 10:30-12:00 uur. 
www.yogavaruna.nl, info@yogavaruna.nl of 06 142 456 97.

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

MET PLEZIER MUZIEK LEREN MAKEN? Klarinet- en saxofoonles 
bij jou thuis! Voor beginners en gevorderden. Maak een afspraak 
voor een proefles. Kijk op www.muzimaas.nl of bel 
06 448 763 69.

DE COMPUTERCOACH kan u helpen met vragen of problemen 
met computer, tablet of smartphone. Ook geef ik privéles aan 
huis, cursussen Windows 10, iPad, Samsung Tablet en workshops 
iPhone en Samsung smartphone. Geen voorrijkosten of 
abonnementskosten. Voor meer informatie bel 06 131 792 37. 
Email: dedigitaleopstap@gmail.com of kijk op 
www.dedigitaleopstap.nl

VEGETARISCHE KOOKLESSEN in Pro College Nijmegen. Voor 
inspiratie en meer kennis van vegetarische voeding. Samen koken 
en eten. Per keer in te schrijven. Thema's als Braziliaans, Indiaas, 
Turks, Mexicaans, Paas Buffet, Indisch, Italiaans, Peulvruchten etc. 
www.kokenmet dominique.nl of mail dcompanjen@yahoo.com 
of bel 06 130 790 08.

PREVENTIEVE GEZONDHEID Kijken naar oorzaken in lijf en leven 
in plaats van naar symptomen. Dat is ‘functional medicine’; zorgen 
dat dis-ease in het lichaam geen disease wordt. Ik help je graag 
gezond te zijn en je goed te voelen: www.balancedeverafter.com 
of info@balancedeverafter.com

MANTELZORGONDERSTEUNING NODIG? Hebt u als mantel-
zorger behoefte aan goed gezelschap, hulp bij boodschappen, 
maaltijd of licht huishoudelijk werk? Wilt u als mantelzorger meer 
tijd voor uzelf? Saar aan Huis zorgt dat een vaste lieve, betrouw-
bare ‘Saar’ met veel levenservaring op vaste momenten komt 
ondersteunen. www.saaraanhuis.nl, tel. 06 228 431 85 of 
nijmegen@saaraanhuis.nl
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Hartjes
Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen 
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een 
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu. 
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (8 en 9 februari 2020), moeten uiterlijk 17 januari 2020 binnen zijn.

HOND GEZOCHT om af en toe op te passen. Wij willen graag vrijwil-
lig af en toe op een (liever geen heel grote) hond passen of uitlaten. 
Wij hebben kinderen van 5, 7 en 9 jaar. Dus heeft u soms geen tijd 
voor uw hond, mail dan naar  roelwil@hotmail.com

MEDITEREN IN DE STIJL VAN ZEN is zonder oordeel gewaar 
zijn hoe dicht je bij het moment van het nu bent en hoe ver je 
ervan verwijderd kunt zijn. Zittend en lopend in aandacht en 
stilte met elkaar. Welkom op de 1e maandag van elke maand 
van 20:30u tot 22:00u in Voorzieningenhart ’t Hert. Kosten: 
vrijwillige bijdrage. Aanmelden: robbenwacm@gmail.com

KOM NAAR DE KERSTFAIR van school Talita Koemi (Burge-
meester Daleslaan 1, ingang Hatertseweg). Buurtgenoten, leer-
lingen, ouders/verzorgers, en de medewerkers van de scholen 
en bedrijven waar de leerlingen hun werknemersvaardigheden 
leren, zijn van harte welkom. Op 18 december zijn tussen 17:00 
en 19:00 uur door de leerlingen gemaakte producten te koop. 

VAN TUIN TOT BORD kookt op donderdag 19 december een 
heerlijk internationaal kerstbuffet. Zien we u aan tafel? Het buf-
fet begint om 18:00 uur, in ’t Hert, Thijmstraat 40. Kosten € 6,50. 
Kleine beurs? Informeer naar de kortingsbon via Stip Midden. 
Reserveren kan via website: www.vantuintotbord.nl of bel 
06 204 972 35.

ZANGERES EN ZANGCOACH wil in januari 2020 starten met 
een zanggroep, genaamd 'Mantra'. Meditatieve, gewijde muziek 
uit alle windstreken, aangevuld met improvisaties. We werken 
met bladmuziek en muziekopnames. Nieuwsgierig? Mail naar 
monique.appels@live.nl

NIJMEEGS SCHAAKKAMPIOENSCHAP VOOR BASISSCHOLEN 
vindt plaats op zaterdag 8 februari 2020 in Voorzieningencen-
trum ’t Hert, Thijmstraat 40. Schaakvereniging SMB organiseert 
het. Scholen kunnen meerdere teams inschrijven. Teams van 
(ten minste) vier kinderen, spelen zeven schaakpartijen. 10:30 
uur gaan de deuren open, prijsuitreiking rond 15:30 uur. Voor 
inlichtingen mail naar jeugdleider@smb.nl 

ALLE WIJKHELDEN UIT NIJE VELD, jong en oud, kunnen 
meedoen aan de vuurwerkafval opruimactie op woensdag 1 en 
donderdag 2 januari 2020. Stop het vuurwerkafval in Wijkhelden-
zakken en lever dit op donderdag 2 januari tussen 14:00 en 16:00 
uur in voor de ingang van Wijkcentrum ’t Hert, bij de afvalcoach. 
Per zak krijgen alle wijkhelden een lootje. Met dit lootje maken 
ze kans op een dagje Winter Efteling. Dat wordt sprookjesachtig 
genieten! Ga voor meer informatie over de actie en voorwaarden 
naar www.dar.nl/vuurwerkopruimactie. Hier vind je ook meer 
informatie over veilig vuurwerkafval opruimen. Aanmelden kan 
tot zondag 29 december via deze website. 

Prijsvraag: kerstmannetje gezien?
De laatste bladzijden van Hart van Nijmegen zijn omgeslagen en tekst en foto’s 
zijn natuurlijk grondig gelezen en bekeken. Echt waar? Dan wil de redactie graag 
weten hoeveel kerstmannetjes u op de foto’s heeft geteld! 

Stuur de oplossing vóór 1 januari naar info@hartvannijmegen.nu of 
Hazenkampse weg 21, 6531 NB. De winnaar mag in het nieuwe jaar voor 
€ 25 gaan genieten van een lekkere lunch bij PUUX, Groenestraat 191.
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Openingsactie
2e massage 

gratis!

Praktijk voor massage Het stroomt in jou
Galileïstraat 36 - 6533 LV Nijmegen

www.hetstroomtinjou.nl
maaike@hetstroomtinjou.nl - 06 1484 2021 

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 

 

 

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

 

‘t Hoen Therapie 

 

Nijmegen  Leeuwstraat 1 
Elst Bachstraat 1a 
T. 06-28895489 
W. www.thoentherapie.nl 
E. welkom@thoentherapie.nl 

Fysio-, oedeemfysio- en meridiaantherapie 
Op 2 januari 2019 open ik mijn praktijk. 
Meridiaantherapie is nog relatief onbekend in 
Nederland. In het buitenland worden met deze 
therapie al langer goede resultaten behaald bij o.a. 
vermoeidheidsklachten, slapeloosheid en koude 
voeten. Neemt u gerust contact met mij op voor een 
vrijblijvend consult. 
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Stichting Glazenkamp
Stichting Glazenkamp heeft ervoor gezorgd dat er 
in 2008 een glasvezelnetwerk in de wijken Hazen-
kamp en Park Heyendaal is aangelegd.  Ruim 2900 
woningen werden direct aangesloten op ‘het glas’. 
Het werd mogelijk gemaakt door vrijwilligers uit bei-
de wijken. Er werden langjarige afspraken gemaakt 
met Reggefiber/KPN over het maximale tarief voor 
het gebruik van het glasvezelnetwerk. En over de 
jaarlijkse tariefverhoging. 

In de praktijk krijgen providers een hoger tarief 
toegerekend dan is afgesproken met Glazenkamp. 
En zij rekenen daardoor een te hoog tarief door aan 
hun klanten, aan u dus. Daarom krijgt Glazenkamp 
ieder jaar geld terug van KPN, de zogenaamde 
tariefcompensatie. Glazenkamp heeft de taak die te 
verdelen onder haar deelnemers. Dat zijn de gebrui-
kers van glasvezel die zich hebben laten registreren 
bij Glazenkamp – zie kader.

Glazenkamp wil dit bedrag graag verdelen onder zoveel 
mogelijk deelnemers, want de tariefcompensatie is voor 
iedereen die gebruik maakt van het glasvezelnetwerk. 
Daarom is de vraag: maakt u gebruik van glasvezelnet-
werk? Zo ja bent u deelnemer van Glazenkamp? En zo 
niet: wilt u deelnemer worden?

Misschien heeft u nieuwe bewoners in de straat. Die kunt 
u dan dezelfde vragen stellen: bent u aangesloten op het 
glasvezelnetwerk, maakt u er gebruik van en zo ja, bent u 
deelnemer aan Glazenkamp? Behalve op tariefcompensa-
tie, kunt u als deelnemer ook rekenen op ondersteuning 
door de helpdesk, bij Het Honk op zaterdagochtend en 
middels wijkalarmering en het project ‘Handig in Hazen-
kamp’.

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij 
info@glazenkamp.nl en op www.glazenkamp.nl

Glazenkamp: 
voor elkaar en met elkaar

Glazenkamp: voor elkaar en met elkaar 

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

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in    
samen  werking met Glazenkamp.

Maken uw buren gebruik van het glasvezelnetwerk?




