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Hart van Nijmegen in 2020
In 2020 verschijnt Hart van Nijmegen op:
nummer
1
2
3
4
5
6

deadline		
17 januari		
28 februari		
24 april		
12 juni		
11 september
20 november

verspreiding
februari
8-9
21-22 maart
16-17 mei
juli
4-5
oktober
3-4
12-13 december

Adverteren in Hart van Nijmegen
Adverteren in Hart van Nijmegen kan op verschillende
manieren:
1. Bedrijfshartjes. De goedkoopste manier is een Bedrijfshartje plaatsen van maximaal 50 woorden. Kosten € 15,-.
Zie voor meer informatie pagina 46 van dit nummer of
www.hartvannijmegen.nu/adverteren

2. Advertenties. U kunt adverteren in de vorm van kant-enklare advertenties. De mogelijkheden zijn een 1/8 pagina
(€ 55, minimale afname in 1 jaar: 6 nummers), 1/4 pagina
(€ 100, minimale afname in 1 jaar: 3 nummers)), 1 pagina
(€ 365) en 2 pagina’s (€ 720). Genoemde prijzen zijn
exclusief 21% btw)
3. Advertorials. Bij advertorials zijn eindredactie en vormgeving in handen van Hart van Nijmegen. Fotografie door
Hart van Nijmegen is ook een optie. De mogelijkheden
zijn een advertorial van een halve pagina (€ 210, maximaal 200 woorden), een hele pagina (€ 420, maximaal
400 woorden) en twee pagina’s (€ 840, maximaal 800 woorden). Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. Wilt u dat één
van onze redacteuren de tekst van de advertorial schrijft, dan
vragen wij daarvoor € 50,- extra per advertorial.
Meer weten?
Ga voor meer informatie over adverteren in Hart van
Nijmegen naar www.hartvannijmegen.nu/adverteren
of neem contact op met Huberdien Hornikx via
adverteren@hartvannijmegen.nu of 024 356 61 09.

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden
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Redactie

Vaste medewerkers

Beste lezer,
Ypie Veenstra
eindredacteur
bureauheyendaal.nl

Dirk Jan Burgersdijk

Huberdien Hornikx
acquisitie, advertenties
en advertorials

Vincent Kersten
penningmeester

Leonie Valckx
Sabine Terheggen

Piet Hieltjes
Tefke van Dijk
schrijfzolder.nl

Ook in 2020 gaan we weer zes
edities van Hart van Nijmegen
maken. Wij hebben er allemaal
erg veel zin in: redactie, vaste
medewerkers en fotografen.
In dit nummer de laatste
bijdrage van redacteur Henk Verhagen. We gaan ‘m missen! Maar
gelukkig kan ik ook melden dat
we er met Susan Bink een geweldige nieuwe vaste medewerker bij hebben. Ook Vincent Kersten is nieuw, hij neemt het penningmeesterstokje
over van André Dopheide. Beiden van harte welkom bij de club!
Op de cover van dit eerste nummer prijken twee stoere dames uit de
Hazenkamp. Een goede om het spits mee af te bijten, dachten wij zo.
Maar leest u vooral ook Ronald Spaaks artikel over Novio Tech Campus,
want in alle elektrische apparaten zit wel iets dat afkomstig is uit dit
stukje van Nijmegen!
Van een negenjarig schaaktalent, een natuurbeschermingsbioloog,
duivenmelkers tot kwieke ouderen, er komen weer allerlei bijzondere
buren voorbij in deze 48 pagina’s.
Nieuw in ons blad is Eef van Houts minirubriek ‘Van wieg tot graf’.
Hierin beschrijft zij waar je in ons stadsdeel terechtkunt voor allerlei belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Te beginnen met de eerste
vier jaar.
Ik wens u veel leesplezier en zie u graag terug in maart!
Hartelijke groet,
Elvi van Wijk, hoofdredacteur Hart van Nijmegen

Eef van Hout
Pieter Matthijssen
www.123-tekst.nl

Roeland Loosen

Susan Bink

Fotografen

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

Ronald Spaak

Els Baltjes
eb-fotoart.nl
Vincent Moll
vincentmollfotografie.nl

Willem Melssen
wm-f.nl
Henk Verhagen

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

Hoofdredacteur: Elvi van Wijk, Hazenkampseweg 21, 6531 NB Nijmegen (tevens correspondentieadres
Hart van Nijmegen), 06 553 400 08, info@hartvannijmegen.nu. Eindredactie: Ypie Veenstra.
Vormgeving: Wilke Zomerveld. Penningmeester: Vincent Kersten, penningmeester@hartvannijmegen.nu
Adverteren: Huberdien Hornikx, 024 356 61 09/ adverteren@hartvannijmegen.nu. Bedrijfshartje plaatsen:
bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu (zie p. 47). Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu
(zie p. 48). Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu
Foto voorkant: Sara Voet (links) en Simone Kritzen, ambulanceverpleegkundigen uit de Hazenkamp. Foto:
Frank Muller/ ZorginBeeld
Volgende nummer: kopij vóór 28 februari 2020, verspreiding 21 maart 2020.
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Directeur Rikus Wolbers: 'Als de bedrijven hier langzamer groeien dan ze elders zouden doen, dan doen

Innovatie, technologie én ondernemerschap
‘Gaat dat wel wat worden’, vroegen sommigen zich af in 2013,
het jaar dat Novio Tech Campus van start ging op bedrijventerrein
De Winkelsteeg. Maar de plek waar wetenschap, innovatie en
ondernemerschap elkaar ontmoeten telt inmiddels meer dan zeventig
bedrijven waar 3500 mensen werken. Een succesverhaal.

Luchtfoto van het Novio Tech Campus complex

J

e kunt wel een hele goede
wetenschappelijke onderzoeker
zijn, maar dat maakt je nog niet
automatisch een succesvol ondernemer.
Omgekeerd geldt ook: als ondernemer
kun je wel een innovatief idee hebben,
maar dan heb je nog niet de kennis in

huis om dat idee verder te ontwikkelen.
Novio Tech Campus op bedrijventerrein Winkelsteeg brengt die disciplines
bij elkaar en is in zeven jaar tijd uitgegroeid tot dé omgeving voor innovatief
onderzoek en ondernemerschap in
Nijmegen.

Rikus Wolbers is directeur van Novio
Tech Campus en hij is vanaf het prille
begin bij de ontwikkeling ervan betrokken. “Het idee voor Novio Tech Campus
is ontstaan toen er plannen werden
gemaakt voor de herstructurering van
bedrijventerrein Winkelsteeg. Tegelij-
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wij het niet goed'

floreren op Novio Tech Campus
kertijd waren er bij het Radboudumc
een aantal bedrijfjes op het gebied van
de life sciences (verzamelnaam voor
biowetenschappen die zich bezighouden met onderzoek naar oorzaken van
ziekten bij mens en dier, RS) die aan het
groeien waren, maar waar nauwelijks
plek voor was in de regio en de stad.
Met het gevaar dat ze uit zouden vliegen naar elders.”
Laboratoria
De combinatie van ruimtegebrek bij
die bedrijven en de plannen voor de
opknap van bedrijventerrein De Winkelsteeg zorgde ervoor dat het gebied
rond chipsfabrikant NXP nadrukkelijk
in het vizier kwam. “Als gevolg van een
aantal strategische keuzes van NXP –
voortgekomen uit Philips Semiconductors – kwam er een aantal gebouwen
leeg te staan. En dat waren nou juist
gebouwen die heel geschikt waren om
laboratoria in te vestigen. Toen hebben
we gezegd: laten we het nuttige met
het aangename combineren en dat is
uiteindelijk Novio Tech Campus geworden”, zegt Wolbers.
De locatie voor bedrijven op het
gebied van health en high tech ging
in 2013 voorzichtig van start met een
tweetal bedrijven, in één gebouw. “Niet
iedereen was er in het voortraject van
overtuigd of het wel van de grond zou

Directeur Rikus Wolbers : ”Ik denk dat we in een jaar of tien à vijftien twee of drie keer zo
groot kunnen worden als nu.” Foto: Ronald Spaak
komen. Nou, dat heeft dus heel goed
uitgepakt”, zegt Wolbers. Inmiddels zijn
er zo’n zeventig bedrijven gevestigd
in verschillende gebouwen op het terrein, waar in totaal zo’n 3500 mensen
werken.

Overlap
Wolbers: “Achterliggende idee en
doelstelling is dat er een steeds grotere
overlap gaat ontstaan tussen high tech,
life sciences en health. Dan moet je
denken aan allerlei gadgets, apps, elektronica, medische devices die je om je pols
draagt, op je hart
draagt of op een
andere manier
met je meeneemt
waar steeds meer
chips- en sensetechnologie in
komt te zitten.
Daar hebben ze
hier heel veel
verstand van en
daar heeft het
Radboudumc
ook heel veel
Bedrijven doen op Novio Tech Campus onderzoek in geavanceerde
verstand van”.
laboratoria

Die samenwerking met de Radboud
Universiteit en met Radboudumc staat
hoog in het vaandel van Novio Tech Campus. Wetenschappers en onderzoekers
aan de universiteit aan de ene kant en
de bedrijven en bedrijfjes op Novio Tech
Campus aan de andere kant kunnen elkaar op unieke wijze versterken. “Universiteit en academisch ziekenhuis zijn meer
fundamenteel bezig. Daar zijn ze heel slim
in het bedenken van dingen. Medicijnen
ontwikkelen, bijvoorbeeld. Maar van het
maken van dingen en het doorontwikkelen van praktische toepassingen hebben
wij juist meer verstand”, aldus Wolbers.
Maar niet alleen de Radboud Universiteit en het Radboudumc zijn waardevolle
partners van Novio Tech Campus. “We
hebben niet alleen te maken met universiteiten, maar vergeet ook de HAN en de
ROC’s niet. Ook dat zijn heel belangrijke
partijen en qua omvang niet te onderschatten zo groot. Met de HAN zijn we
nu bezig om opleidingstrajecten vorm te
geven en met de ROC’s zijn we bezig om
te kijken hoe we mensen kunnen interesseren voor technologie.”
Lees verder op pagina 6-7 >>
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Directeur Rikus Wolbers: 'Als de bedrijven hier langzamer groeien dan ze elders zouden doen, dan doen

Innovatie, technologie én ondernemerschap

De entree van Novio Tech Campus aan de Nieuwe Dukenburgseweg.
Foto: Ronald Spaak
Dynamiek
De snelle groei naar ruim zeventig bedrijven op de campus houdt niet in dat
het stuk voor stuk succesnummers zijn.
“Natuurlijk kennen we ook wat verloop
in de bedrijven die hier gevestigd zijn.
In die zin zit er altijd wel dynamiek in.
Ik denk ook dat dat goed is. Dat hoort
bij jonge, groeiende bedrijven. Waar we
heel erg blij mee zijn, is dat we nu ook
een aantal grotere bedrijven aan ons
hebben weten te binden, zoals Vaxxinova, MDxHealth en DFE Pharma. Dat
geeft stabiliteit.”
Wolbers hecht zeer aan die mix van
flexibiliteit en stabiliteit. “We geloven
heel erg in de samenwerking tussen de
grotere en kleinere bedrijven hier op de
campus. Die kleinere bedrijven helpen
de grotere om flexibel te blijven en de
grotere bedrijven helpen de kleinere
met kennis en ervaring. Mijn stelling is:

Als de bedrijven hier langzamer groeien
dan ze elders zouden doen, dan doen
wij het niet goed'.
Koffiemachine
Onderlinge contacten tussen bedrijven
en medewerkers op het terrein dragen

ertoe bij dat op Novio Tech Campus
het product bijna vanzelf meer wordt
dan de som der delen. Dat kunnen
formele contacten zijn, maar minstens
zo belangrijk zijn de informele contacten. Wolbers: “Toen we hier begonnen
hadden we beneden in de hal een
koffiemachine die prima koffie gaf, maar
wel heel langzaam werkte. Dan moeten
mensen wachten en gaan ze een praatje
met elkaar maken. En dat werkt!”
Om de onderlinge contacten verder
te stimuleren zijn er regelmatig netwerkbijeenkomsten op de campus en
‘science-meets-business-meetings’.
Wolbers: “Bij die smb-meetings hebben we altijd een ondernemer en een
wetenschapper die iets vertellen over
ondernemen in de wetenschap. Daarna
hebben we dan nog een borrel en daar
zie je mensen weer informele contacten
leggen. Is allemaal heel belangrijk. En
eens in de maand organiseren we hier
voor de medewerkers een gratis lunch
waarbij je verplicht niet naast je eigen
collega’s mag zitten.”
Toekomst
Hoe ziet Wolbers de toekomst van
Novio Tech Campus? “Wij willen blijvend
kunnen groeien. Als je kijkt naar het
gebied waar we zitten dan kunnen
we alleen uitbreiden richting NXP en
richting Winkelsteeg. We zijn druk bezig
om te kijken hoe we dat voor
elkaar kunnen krijgen. Ik denk
dat we in een jaar of tien à vijftien twee of drie keer zo groot
kunnen worden als nu. En dat is
ook onze ambitie.”
Tekst: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu)
Foto's: Novio Tech Campus
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wij het niet goed'

floreren op Novio Tech Campus
‘In alle elektrische apparaten zit wel iets uit Nijmegen’
Ruim zeventig bedrijven met 3500 werk
nemers. Innovatie, high tech en life sciences.
De ambitie om twee of drie keer zo groot te
worden. Klinkt allemaal prachtig, maar blijft
tegelijkertijd een beetje abstract. Aan de
hand van een paar willekeurige voorbeelden
wordt de bedrijvigheid op Novio Tech Campus
wat concreter.
Ampleon en Nexperia
In het verleden maakten Ampleon en Nexperia deel uit van
de grote NXP-familie, maar ze zijn nu als twee zelfstandige
bedrijven zeer succesvol. “Dat zijn echt twee wereldspelers”, zegt Rikus Wolbers, directeur van Novio Tech Campus.
“Ampleon zit op de 5G-technologie en maakt mobiel bellen
mogelijk. Nexperia maakt wat we noemen ‘standard products’: halfgeleidercomponenten, maar dan wel honderd
miljard per jaar”.
Zonder beide bedrijven zou mobiel bellen in de wereld
bijna onmogelijk zijn. Wolbers: “Een derde van alle telefoontjes wereldwijd wordt mogelijk gemaakt door Ampleon
bijvoorbeeld. ‘Nijmegen’ zit in heel veel producten. En als je
die Nexperia-producten daarbij optelt kun je eigenlijk wel
zeggen dat er geen enkel elektrisch apparaatje bestaat waar
niet iets uit Nijmegen in zit. ‘Nijmegen inside’, zeggen we
hier weleens. En daar mag de stad héél trots op zijn!”
TropIQ
“Op het gebied van life sciences gebeuren er ook ontzettend mooie dingen op de campus”, vervolgt Wolbers. “En
dan springt er één altijd een beetje uit en dat is TropIQ.
Dat bedrijf doet onderzoek naar malaria. In samenwerking
met de Radboudumc hebben ze nu een stofje ontwikkeld
waarmee het mogelijk zou zijn om mensen met één pil te
genezen van malaria. Dat stofje hebben ze nu uitgetest en
het ziet er heel veelbelovend uit. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn!”
Enzyre
Enzyre is een ander voorbeeld van een life sciences-bedrijf
dat op Novio Tech Campus veelbelovend aan de weg timmert. “Dat bedrijf maakt een apparaatje waarmee je zelf de
stollingsgraad van je bloed kunt meten. Als hemofiliepatiënt

Hoe kun je een druppeltje bloed op de juiste manier over
een chip laten vloeien?

(bij wie het bloed niet of nauwelijks stolt bij een wondje,
RS) wil je dat uiteraard graag weten. Nu moet je daarvoor
naar een speciaal lab op de universiteit waar ze dat allemaal
uitvogelen. De manager van dat lab dacht: ‘dat moet toch
simpeler kunnen’ en met dat idee is hij hier op de campus
terecht gekomen.”
De ontwikkeling van dat apparaatje door Enzyre is een
mooi voorbeeld van de kruisbestuiving binnen Novio Tech
Campus. “Daar heeft hij een chipje voor nodig: die krijgt hij
van NXP. Daar heeft hij een stukje elektronica voor nodig:
dat wordt hier ontwikkeld. Daar heeft hij een slimme verpakking van de chip voor nodig zodat het druppeltje bloed
er op een goede manier overheen vloeit: wordt gemaakt
door een ander bedrijf dat hier zit.”
MindAffect
Laatste voorbeeld: MindAffect. “Ook een fantastisch verhaal”,
zegt Wolbers. "Die hebben vanuit het Donders Instituut
een apparaat ontwikkeld voor patiënten die ‘locked-in’ zijn.
ALS-patiënten bijvoorbeeld die op zeker moment alleen
nog hun ogen kunnen bewegen. Om toch te kunnen blijven
communiceren heeft MindAffect een methode ontwikkeld
waarbij je naar een beeldscherm kijkt met een alfabet. Achter elke letter zit een soort morsecode. Als je naar die letter
kijkt, zie je die morsecode en dat brengt bepaalde golven in
je hersenen teweeg die je kunt meten. Daarmee kun je als
het ware typen. Veel sneller dan met de ook al bestaande
technologie van oogbewegingen die naar een bepaalde
letter kijken.” ❤
Tekst: Ronald Spaak (ronald@hartvannijmegen.nu)
Foto: Novio Tech Campus

7

8

Hart van Nijmegen - februari 2020

Anke van Dijk en Joke Feenstra laten zien dat kleine stapjes impact hebben

Wat kun jij zelf doen voor een
Bekruipt je ook vaak een machteloos gevoel als je bij het journaal
het slechte klimaatnieuws ziet? Je wilt iets doen, maar wat? Anke van
Dijk en Joke Feenstra wonen allebei in de wijk Hazenkamp en hebben
ieder op hun eigen manier dat gevoel omgezet in positieve actie. Hart
van Nijmegen nodigde ze uit om te vertellen over hun initiatieven en
ervaringen uit te wisselen. Misschien ga je meedoen?

Anke van Dijk (links) en Joke Feenstra bladeren door het in Joke's project samengestelde kookboekje
Hoe zijn jullie initiatieven ontstaan?
Joke begint: “Door mijn werk in de
kruidentuin van landgoed Grootstal

besefte ik steeds meer dat de aarde
onze bron van bestaan is en dat we
daar goed voor moeten zorgen. Als

trainer in positiviteit vroeg ik me af hoe
je – blijvend – de moed kunt opbrengen om iets goeds te doen voor het
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beter klimaat?
klimaat. Het boek De Verborgen Impact
van Babette Porcelijn, was voor mij een
eyeopener. Het gaat over je persoonlijke ‘footprint’ (voetafdruk) en hoe je die
kunt verkleinen door als consument andere keuzes te maken. Na een opleiding
bij Babette en een jaar oefenen in de
praktijk, geef ik nu lezingen en trainingen over een eco-positieve levensstijl.”
De groene ‘challenges’ in het Nijmegen European Green Capital jaar (2018)
brachten me op het idee om met een
groep mensen onze gezamenlijk footprint te verkleinen. In 2019 kon ik mijn
idee uitwerken binnen het project ‘Mijn
Groene Wijk’ van de gemeente, met
ondersteuning van bureau Lentekracht.
Samen met een groepje buurtbewoners uit de Hazenkamp heb ik een
zestal bijeenkomsten georganiseerd
onder de naam ‘Als een haas naar een
kleine footprint’. Hier hebben uiteindelijk zo’n veertig buurtbewoners aan
meegedaan.”
Hoe ging dat bij jou, Anke?
“Ik wilde het machteloze gevoel omzetten naar positieve actie voor het
klimaat. Ik begon met kleine dingen te
veranderen in mijn leven, zoals de was
aan de lijn drogen en groente en fruit
lokaal kopen. Vandaaruit ging ik steeds
verder met bijvoorbeeld haarzeep gebruiken in plaats van shampooflessen.
Ik kwam op het idee voor de website
climatechain omdat in mijn omgeving
veel andere mensen ook kleine dingen
deden voor het klimaat, zonder dat
we het van elkaar wisten. Ik dacht: Als
we die tips met elkaar delen en elkaar
inspireren, dan zou er een positieve
‘climatechain’ kunnen ontstaan. Eentje
waarmee we het klimaat de andere
kant op kunnen veranderen.”
Hoe kun je meedoen aan climatechain?
Anke: “Meld je aan op
www.climatechain.nl. Je ontvangt dan

twee of vijf keer per week een korte
e-mail van ongeveer honderd woorden
met tips die je helpen om duurzamer
te leven, zonder veel kosten of grote
veranderingen in je leven. Je kunt
daarnaast familie en vrienden tippen
om zich ook in te schrijven. Met kleine
stapjes – ieder op zijn eigen manier
– kunnen we grote sprongen vooruit
maken.”

Deden jullie dat ook in jouw project,
Joke?
Joke: “Ja, we deelden tips en motiveerden elkaar om onze footprint te verkleinen. We begonnen de eerste bijeenkomst met het uitrekenen van ieders
impact op de aarde met behulp van de
rekentool Mijn verborgen impact. Dat
was even schrikken. De gemiddelde Nederlander heeft 3,6 ‘aardes’ nodig (één
aarde is binnen de draagkracht van de
aarde), maar in onze groep kwamen

we uit op vier aardes! De rekentool liet
ook zien waarin je impact het grootst
was: nieuwe spullen kopen, auto rijden
of vliegen, vlees eten. Dat gaf je een
richting waarin je je gedrag kon veranderen.
Na een brainstorm besloten we om
ons als groep te richten op voedsel,
omdat we daarmee de grootste schade
veroorzaken. Daarnaast verbindt eten,
want we doen dat graag samen. En het
hoeft geen extra geld te kosten, dus
iedereen kan meedoen. In de bijeenkomsten hebben we kennis en ideeën
uitgewisseld zoals over verspilling van
voedsel en hoe je dat kunt verminderen. Maar ook welk vlees je het best
kunt eten als je niet geheel vegetarisch
wilt worden. Je hoeft niet meteen alles
anders te doen.”
Anke: “Zo zie ik dat ook: je kunt klein
beginnen. Ik heb bijvoorbeeld een blog
op climatechain geschreven met tips
over hoe je een vegetarische maaltijd
kunt maken zonder wat te missen op je
bord. Voor als een volledig vegetarisch
of veganistisch menu nog een stap te
ver is.”
Lees verder op pagina 10 >>

Ontvang korte climatechain e-mails
En zet elke dag een machtig klein stapje voor een beter klimaat:
Tip 1: Pasta en eieren kun je na 2 minuten koken prima van het gas halen.
Zet er een goed sluitende deksel op voor 8 minuten en het hete water doet
de rest. Eet smakelijk!
Tip 2: 73% van het oud papier dat we aan de straat zetten is geschikt voor
hergebruik. Bij regenachtig weer is het beter om …
… geen overvolle papierbakken met open deksel buiten te zetten
… geen kartonnen dozen te laten verregenen op de stoep
Tip 3: Zet je een was aan? Stel het toerental voor het centrifugeren dan
eentje lager in dan de hoogste stand. Vaak is 1200 toeren per minuut al
voldoende voor een was die net zo mooi droog is, maar minder gekreukt,
en je belast de wasmachine minder. Alleen als je na de was de droger gebruikt, kun je het beste het hoogste toerental kiezen.
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Wat kun jij zelf doen voor een
beter klimaat?
>> Vervolg van pagina 8-9

Misschien kunnen jullie nog wat tips
of weetjes uitwisselen die ook voor de
lezer interessant zijn?
Joke: “Voor mij was het een eyeopener dat een wegrottende tomaat in je
koelkast veel erger is dan een plastic
zakje dat je gebruikt, omdat voor de
tomaat veel grondstoffen zijn ingezet”.
Anke: “Niet iedereen weet dat een
telefoon sneller oplaadt als je hem op
vliegtuigstand zet. Of dat je een groene
zoekmachine kunt gebruiken (bijvoorbeeld Ecosia) en daarmee automatisch
bijdraagt aan groene projecten. Voor
meer tips, meld je aan op climatechain!”
Is de website goed van start gegaan,
Anke?
Anke: “Ik zit sinds de start in december
vorig jaar op honderdvijftig aanmeldingen, uit heel Nederland. Mensen
sturen een link door naar hun eigen
netwerk, waar weer nieuwe aanmeldingen uit voortkomen. Ik krijg veel
leuke reacties. Mensen vertellen mij dat
ze zich herkennen in het machteloze
gevoel dat ik had. Ze willen meer doen
voor het klimaat, maar weten niet hoe
ze dat kunnen inpassen in hun drukke
bestaan. De mails met tips vinden ze

handig, omdat ze laagdrempelig zijn en
een positieve insteek hebben. Ik krijg
inmiddels ook zelf tips van deelnemers,
die ík weer deel in een e-mail of blog.
Zo ontstaat de climatechain!"
Wat heeft jouw project opgeleverd
Joke?
Joke: “We hebben een mooi kookboekje gemaakt met duurzame recepten,
door ons zelf samengesteld en ontworpen. Bij ieder recept staat de CO2uitstoot. Verrassend is bijvoorbeeld dat
een recept met paddenstoelen niet
altijd duurzamer is dan een recept met
kalkoen. Daarnaast hebben we vorig
jaar november in Puux een etentje gehouden met alle deelnemers. Maarten
Lunen had zijn lunchcafé speciaal voor
ons opengesteld. Iedereen had wat
gemaakt en meegebracht.
We gaan dit jaar door met onze
bijeenkomsten om onze footprint
verder te verkleinen. Die van mij is
inmiddels 1,6! En we starten met twee
moestuinen in de wijk. De begeleiding vanuit bureau Lentekracht stopt,
omdat het project ‘Mijn groene wijk’
wordt afgesloten. Op 31 maart worden
alle wijkprojecten gepresenteerd in het

Duurzaamheidscafé”. (meer informatie:
www.duurzaamheidscafenijmegen.nl)
Wat hebben jullie er zelf van geleerd?
Bij allebei is het bewustzijn van het milieu en wat je zélf kunt doen al zoveel
groter dan in het begin. Anke: “Machtige kleine stapjes maken en doorgeven
vergroot dat bewustzijn. Zo worden
kleine stapjes vanzelf groot.” Joke: “Dat
was ook de ervaring van mijn buurtbewoners. Door het samen te doen, groei
je met elkaar”.
Hiermee nemen we afscheid, met
nieuwe energie om kleine en dus grote
stappen te maken. ❤
Tekst: Jacqueline van der Jagt
(jacqueline@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Els Baltjes

Meer weten?

Over climatechain:
www.climatechain.nl, Facebook:
@oneclimatechain, Instagram:
oneclimatechain
Over buurtproject ‘Als een haas
naar een kleine footprint’:
joke@groeienopgrootstal.nl
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Kinderlintje voor schaaktalent
Cecilia
Cecilia heeft het lintje gekregen, omdat zij uitzonderlijk
goed kan schaken. Ze werd in
2019 Nederlands kampioene
meisjes in haar leeftijdscategorie (tot en met 9 jaar) en
derde in een hogere leeftijdscategorie (tot en met 10 jaar).

R

ustig en bedachtzaam vertelt ze
dat ze bij de Nijmeegse schaakclub SMB (Strijdt met Beleid)
veel tegen volwassenen speelt, omdat
ze van hen nog kan leren. Ook schaakt
ze wekelijks bij de Arnhemse Schaakacademie (ASA), omdat daar sterkere
tegenstanders zijn. Die uitdaging heeft
ze nodig om haar schaaktalent verder
te ontwikkelen.
Cecilia Pereira Garza heeft geen
Nederlandse achtergrond, zoals haar
naam al doet vermoeden. Vijf jaar geleden kwam zij naar Nederland, omdat
haar vader hier werk vond als onderzoeker bij het Radboudumc. Voorheen
woonde ze in Belém, een grote stad in
het noordoosten van Brazilië, “en daar
was het zó heet”, herinnert ze zich, ook
al was ze toen nog klein. Nee, liever
woont ze in het koelere Nederland en
schaakt ze op een zo hoog mogelijk
niveau.
Ingewikkelde denksport
Van haar vader leerde Cecilia schaken
toen ze zes was. Spelen ze samen vaak
schaak? “Nee, ik win nu altijd”, zegt
Cecilia, “dus ik speel niet meer tegen
hem.” Maar hij helpt wel met oefenen.
Soms mag je daarbij niet kijken. Haar
vader somt dan de positie van de stukken op het schaakbord op, Cecilia moet
vervolgens de beste zet bedenken. Het
is één van de manieren om te trainen,
en dat moet bij elke topsport, hoe
groot het talent ook is. Cecilia traint
elke dag een uur of twee en daarnaast
speelt ze partijen op de twee schaak-

clubs en doet ze mee aan toernooien.
Waarom vindt ze schaken zo fijn?
“Het is de ingewikkeldste denksport
die ik ken. Als ik schaak, zit ik in een
stille ruimte en word ik niet gestoord.”
Wil ze later beroepsschaker worden? Ze
komt met een onverwacht antwoord:
“Het lijkt me leuk om later commentaar
te geven op partijen van grootmees-

ters. Ik wil graag zo goed leren schaken
dat ik kan vertellen over de stellingen
en zo.” Een schaakanalyticus dus… ❤
Tekst: Ypie Veenstra
(ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Mensen in de…

VROLIJK

ROMAN

, dus 83) woont
Riet in den Bosch (3-3-1936
en is ‘een echte
negen jaar in Brakkenstein
er is ze een rondje
Nimweegse’. Zoals wel vak
ook even naar de
aan het lopen. Nu gaat ze
n. De grote boodAldi voor een paar dinge
al bij de Albert Heijn.
schappen haalt ze meest
si of spaghetti. En
“Ik kook altijd zelf. Kip, na
neem ik een glaasje
iedere dag rond vijf uur
Soms heb ik er geen
port. Behalve deze week.
t ieder jaar met haar
behoefte aan.” Riet treed
ens de Dag van het
smartlappenkoor op tijd
g en in beweging. We
Levenslied. “Zo blijf je jon
pe, een prachtig lied.
zingen ook Al mot ik kru
niet somber. Het zijn
Je moet vrolijk blijven en
doen.”
de kleine dingen die het

Liandel Janssen (61) dankt haar naa
m aan
haar oma. “Mijn ouders wilden mij
vernoemen
maar vanwege haar ouderwetse
naam mocht
zij een naam kiezen.” Over de herk
omst van
Liandel bestaan twee versies. “He
t zou een
Japanse liefdesbloem zijn, maar
mijn man
heeft die niet kunnen vinden in Jap
an. De
andere uitleg is dat het een elf is
in The Lord
of the Rings.” Liandel werkt aan een
psychologische roman met als werktitel ‘Vas
t’ en loopt
een rondje om haar hoofd leeg te
maken en
inspiratie op te doen. “Ik heb altij
d geschreven
maar dat raakte in het slop toen
ik kinderen
kreeg. Zeven jaar geleden ondergi
ng ik een
levensbedreigende operatie en daa
rna heb ik
het schrijven weer opgepakt. Of
mijn boeken
worden gepubliceerd of niet, ik kan
nooit spijt
hebben dat ik het niet heb gedaan
.”

PAUZEWANDELING

en
Natascha Heijster (52) heeft ‘twee kinderen uit de vorige eeuw’
weken
Jitske Kleisterlee (38) draagt in haar buik een meisje van 30
tijdens
uit’
elkaar
‘laten
Ze
).
geheim
(de naam houdt ze nog even
neen pauzewandeling. De twee zijn naaste collega’s bij de rechte
de
Officer
faculteit van de universiteit. Jitske is als Career Service
Offcier de
‘schakel tussen student en werk’ en Natascha is als Alumni
i rechten
‘schakel tussen faculteit en alumnus’. Ze studeerden allebe
ze
praten
len
wande
en komen beiden uit Nijmegen. Tijdens het
k
politie
van
over ‘van alles van het leven’, van werk tot kinderen en
in het
tot carnaval. Natascha kwam vroeger vaak bij een vriendin
nu
ik
doe
vader
haar
“Met
straat.
de
hoekhuis aan het begin van
nodig
hulp
die
n
mense
vrijwilligerswerk bij DCI, een instelling waar
hebben een financiële donatie kunnen krijgen.”
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Verslaggevers Dirk-Jan Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent Moll
trekken de wijk in voor opvallende ontmoetingen en spontane straatinterviews.
Lees de verrassende verhalen die zij tegenkomen.

HOUSEWARMING

STATISTIEK

Rinus Voeten (77) is van de Radboud Universiteit onderweg naar zijn huis in de Houtlaan.
Hij is gepensioneerd statisticus, maar doet nog
vrijwillig mee met bepaalde onderzoeksprojecten. “Ik ben docent statistiek geweest bij
de opleiding Pedagogiek en het Behavioural
Science institute. Ook heb ik in Finland bij Psychologie gewerkt. Daar kon ik langer door dan
hier. Inmiddels heb ik zeven jaar geen betaald
werk meer, maar ik vind het leuk om dingen
uit te zoeken en bij te dragen aan onderzoek.”
Rinus woont al dertig jaar in de Houtlaan. “Het
is een fijne wijk en het is ideaal om zo dicht bij
de universiteit te wonen.” Echte voornemens
voor 2020 heeft hij niet. “Ik ben een liefhebber
van wijn, dus ik ben niet van plan te stoppen
met alcohol.”

KRENTENBOL

Dieke Westerink (18) studee
rt politicologie en
heeft een kratje bier gehaal
d voor haar housewarming. Sinds een week hee
ft ze een mooie
kamer van 24 vierkante me
ter met eigen
keuken en badkamer, in de
studentenflat op
de universiteitscampus. “Ik
kom uit Heteren en
die verbinding is slecht. Om
half elf ’s avonds
moet ik de laatste trein heb
ben. En ik vind het
ook wel leuk om zelfstandi
g te worden.” Ze
verwacht een gezellig feestje
. “Ik ga zelf niet
drinken en houd het bij fris
drank en thee. Bij
mijn vereniging Navigators
zijn er studenten
die tijdelijk niet drinken. Wa
arschijnlijk ga ik
meedoen aan veertig dagen
vastentijd. Vorig
jaar heb ik toen geen koffi
e gedronken. Als student heb je veel momente
n om te drinken en
het is een leuke test om te
kijken of het zonder
alcohol ook gezellig is.”

Gŏksu Kenanoğlu (19) uit Izmir (Tur
kije) is in september gestart met
zijn studie
Biologie en tot nu toe bevalt dat
prima. Frikandellen en kaassoufflés
vindt hij
typisch Nederlands eten, maar het
eerste Nederlandse woord dat hij
leerde was
‘krentenbol’. “Ik ga ze nu ook hale
n bij de Aldi. Ze zijn lekker en hee
l goed als
ontbijt, samen met bacon en eier
en.” Gŏksu heeft een kamer bij stud
entencomplex Hoogeveld, op zo’n driehon
derd meter lopen van de universi
teit.
“Ik kan
vijftien minuten voor het college
wakker worden en dan ben ik nog
op
tijd. Heel
efficiënt.” Hij is te spreken over de
Nederlandse architectuur. “In Izm
ir zijn veel
hoge gebouwen, hier zie je vooral
huizen met twee verdiepingen. Ik
vind het hier
rustig, groen, veilig en vreedzaam
en zou over drie jaar graag blijven.
Misschien
kan ik dan mijn ouders laten ove
rkomen.”
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Wetenschapper in de wijk

Natuurbeschermingsbioloog Ruud
een verhaal’
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 deze instellingen. In deze rubriek
komen zij uitgebreid aan het woord.

A

ls klein manneke schuimde Ruud
Foppen (58) met vriendjes de
Zuid- en Midden-Limburgse bossen af, om vogels te kijken, te tellen en
te ringen. Tientallen aantekenboekjes
schreef hij vol. Met talloze observaties.
Waarmee de basis voor de studie biologie in Nijmegen was gelegd. Foppen
werkte vervolgens als onderzoeker/
landschapsecoloog bij verschillende
instituten en promoveerde in 2001 op
onderzoek naar de gevolgen van een
versnipperd leefgebied voor moerasvogels. Sinds zijn aanstelling tot
bijzonder hoogleraar ‘geïntegreerde
natuurbeschermingsbiologie’ in 2016,
vliegt de ‘vogelprofessor’ de natuur aan
vanuit de bredere scope van ‘Citizens
Science’. Belangrijkste taak in het kort:
via het verzamelen en interpreteren
van ontelbare data van vrijwillige waarnemers, ecologische sleutelprocessen
ontrafelen om te komen tot effectieve
natuurbescherming.
Dat je in het vakgebied van ‘Citizens
Science’ terecht zou komen is geen
toeval …
“Mijn interesse voor Citizens Science
gaat inderdaad ver terug, al kwam ik er
tijdens mijn promotie nog eens achter
hoe belangrijk burgerwetenschap is.
Om écht betrouwbare uitspraken te
doen, heb je als promovendus véél
gegevens nodig. Liefst op grote schaal,
over langere tijd verzameld. In je eentje
lukt dat niet. In Nederland kijken zo’n
vijfduizend speciaal opgeleide vrijwilligers naar vogels. Op dezelfde dag, op
hetzelfde moment, op dezelfde manier.
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Foppen: ‘Vogels vertellen ons
Wat heel waardevolle data oplevert.
Trek je het breder, dus naar reptielen,
amfibieën, insecten en planten, dan
kom je uit op twintigduizend burgerwetenschappers, samen goed voor ruim
negentig miljoen waarnemingen.”
Hebben al die waarnemingen ook een
‘Eureka-moment’ opgeleverd?
“Zeker! Tijdens het onderzoek van
Caspar Hallmann, waar ik als promotor
bij was betrokken. Caspar kwam op het
achteraf lumineuze idee om veranderingen in de vogelpopulatie af te zetten
tegen het gebruik van een specifiek
insectenbestrijdingsmiddel. Hij vond
een negatief verband tussen vogels
en plaatsen waar het gif in het water
zat. Terwijl de stof volgens de fabrikant
alleen schadelijk was voor insecten.
Caspar’s publicatie, in Nature, sloeg in
als een bom. Meteen kwam de vraag
op hoe het dan met de insecten zat,
als voornaamste voedingsbron voor
vogels. Caspar analyseerde Duitse gegevens die sinds 1978 werden verzameld.
Hieruit bleek dat de insectenpopulatie
in ruim veertig jaar met 75 procent
was achteruitgegaan. Toen was het hek
helemaal van de dam.”
Wat voegt onderzoek naar bijvoorbeeld de stand van de vogelpopulatie
toe?
“Vogels vertellen ons een verhaal. Over
klimaatopwarming bijvoorbeeld. Of
biodiversiteit. Sinds 1975 is de vogelpopulatie in ons land drastisch veranderd.
Door intensivering van de landbouw
ligt de natuur totaal op zijn gat. Weidevogels zijn daarvan de grootste slachtoffers. De overheid moet beleid maken
op basis van onze cijfers. Denk aan de
aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur. Jarenlang werd gedacht dat de
natuur daarmee de noodzakelijke boost
zou krijgen. Niet dus. Onze data laten
juist het tegenovergestelde zien.”

Is het dan alleen maar kommer en
kwel met de vogels in Nederland?
“Door de gigantische dynamiek in de
natuur zijn de afgelopen veertig jaar
vogels verdwenen of gedecimeerd.
Maar sommige soorten zitten juist in
de lift, zoals de kraanvogel, de zee- en
de visarend. Met dank aan verbeterde
bescherming en de verbeterde waterkwaliteit langs rivieren en in moerasgebieden. Ik vind het raar om in de lente
geen jubelende veldleeuweriken meer
te horen, maar blijf me ook verbazen.”

“Mijn partner en ik wilden op een gegeven moment graag een eigen huis, liefst
centraal, in het groen, vlakbij het bos
en dichtbij de voorzieningen. In 1996
kwam de kans voorbij om een woning
te kopen op het oude CWZ-terrein. Nog
steeds wonen we er met veel plezier.
Het is echt een A-locatie. Ook qua vogels. Sinds kort zit de middelste bonte
specht in de buurt, aan de Kapittelweg.
Ik heb hem al drie keer gezien. Dat had
ik twee jaar terug nooit kunnen voorspellen.” ❤

Ten slotte: hoe ben je in Nijmegenmidden terechtgekomen en hoe voelt
het als wetenschapper in de wijk?

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

Integrale natuuraanpak via ‘Healthy Landscape’
De biodiversiteit in het Nederlandse (en buitenlandse) landschap staat zo
onder druk dat het afnemen van het aantal plant- en diersoorten wordt
gezien als een breed maatschappelijk probleem. Mede daarom is vanuit
de Radboud Universiteit het ‘Healthy Landscape’ opgericht. In dit interdisciplinair consortium zitten naast universitaire partijen met verstand van
economie, cultuurhistorie, recht, openbaar bestuur en sociale verhoudingen, ook organisaties die plant- en diersoorten beschermen zoals Sovon,
Ravon, Floron, de Zoogdiervereniging en Stichting Bargerveen. Ruud: “Voor
de noodzakelijke veranderingen van het landschap is een integrale benadering nodig van de groene ruimte. Daarin spelen naast ecologische, ook
heel andere oplossingen een rol. We zijn druk bezig met onderzoeken welke
oplossingen werken en het uitwisselen van ervaringen om zo bewezen positieve effecten op de biodiversiteit te vergroten en te versnellen. Zo’n situatie hopen we te creëren in bijvoorbeeld de Ooijpolder, waar verschillende
stadslandbouwinitiatieven moeten ontstaan die een positief effect hebben
op de biodiversiteit in het gebied.”

Biodiversiteit door diversiteit. Foto: Radboud Universiteit
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Ook in de vernieuwde huiselijke bieb is van alles te doen

Vernieuwde Bibliotheek Muntweg

Huiselijke sfeer in de vernieuwde bieb

De bibliotheek aan de Muntweg heeft een complete
make-over ondergaan. Op maandag 2 december werd de
vernieuwde bieb feestelijk geopend door de N
 ijmeegse
wethouder van cultuur, Noël Vergunst. De komende
maanden is er weer van alles te doen in de bieb.
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feestelijk geopend

B

ij binnenkomst valt meteen de huiselijke sfeer op: voor
de gloednieuwe balie staat een comfortabele bank met
een grote fauteuil op een gigantisch vloerkleed. Verschillende hanglampen verspreiden een warm licht. Rechts
in de bieb, achter de kast met tijdschriften, staat een grote
leestafel. Hier kun je met een kopje koffie lekker een krantje,
boek of tijdschrift lezen.
De donker geverfde muren bevatten allemaal nieuwe
gevulde boekenkasten, waar je lekker tussen kunt rondsnuffelen. Ook de jeugdafdeling is vernieuwd: naast een fijne
(voorlees)stoel staan er verschillende poefs waar kinderen
een boekje kunnen lezen. Of spannender: kruip lekker in de
indianentent!
Hoorcollege
Natuurlijk is er weer veel te doen in de bieb aan de Muntweg.
Op woensdag 12 februari komt kunstliefhebber Jos Schoots
vertellen over het werk van schilder Kenne Grégoire uit Deest.
De schilderijen van deze realistische schilder bezit vaak een
vervreemdend element of een bijzondere kleurstelling. Kenne
is zelf ook aanwezig om vragen te beantwoorden.
Voor bibliotheekleden kost een kaartje € 2,50, overige
bezoekers betalen € 4. Het hoorcollege begint om 10:30 uur
en duurt tot 12:00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar via
www.obgz.nl/uni-muntweg. Hier staan ook de volgende
hoorcolleges in Bibliotheek Muntweg vermeld.

Robots
bouwen
Kinderen (8+)
kunnen op
donderdag 20
februari van
15:30 tot 17:00
uur deelnemen
aan de workshop ‘Bouw je
eigen LEGOrobot’. Met LEGO WeDo kun je jouw eigen gebouwde robot
van alles laten doen. Leef je uit! Meld je van tevoren aan in de
bibliotheek of stuur een mailtje naar muntweg@obgz.nl. De
workshop is gratis. Na afloop kun je met je biebabonnement
een Digi Toolkit met LEGO WeDo lenen, om thuis verder mee
te experimenteren.
Spannende verhalen
Liever luisteren naar spannende verhalen? Op dinsdag 3 maart
van 16:00 tot 17:30 uur vertelt Paul Groos verhalen over de
dieren van Koning Kluns. Zoals over een ezel die niet zomaar
een ezel blijkt te zijn. Nestel je op een kleurige poef en kom
lekker luisteren! ❤
Tekst: Bibliotheek Gelderland Zuid. Foto's: Marcel Krijgsman

Meer weten?

Kijk voor alle informatie over
activiteiten in Bibliotheek Muntweg
op www.obgz.nl/agenda

Wethouder Noël Vergunst opent de vernieuwde bieb
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Waar kun je in Nijmegen-Midden terecht voor welke belangrijke gebeurtenissen? De minirubriek Van

Van Wieg tot Graf: leven in Nijmegen
Alhoewel je steeds meer
zaken online kunt regelen, moet je voor sommige dingen echt de deur
uit. Nijmegen-Midden
(zie plattegrond pag. 2)
heeft het in dat opzicht
goed getroffen. Je kunt
er terecht voor bijna alle
belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven.
In deze eerste aflevering
zetten we alle informatie
op een rijtje voor de
0- tot 4-jarigen.

Zwanger
Met een zwangerschapstest van de drogist
(Etos, Steenbokstraat 24-26; Kruidvat,
Jacobslaan 139 of Groenestraat 263 A)
weet je dan eindelijk dat het zover is. Er is
een baby op komst. In een korte tijd moet
je een heleboel beslissingen nemen. Veel
informatie daarover kun je online vinden.
Daarnaast wordt vijf keer per jaar In het
CWZ-ziekenhuis een zwangerschapsmarkt
gehouden. De eerstvolgende is op 18 april
tussen 9:30 uur en 14:00 uur.
Het Radboudumc organiseert elke eerste
dinsdag van de maand een voorlichtingsavond verloskunde van 19:00 tot 21:45
uur. Deze is bedoeld voor iedereen die erin
geïnteresseerd is. Je hoeft dus niet zwanger
te zijn of van plan te zijn in het ziekenhuis
te bevallen om daarheen te gaan.
Verloskundigen
Een van de beslissingen die de ouders
moeten nemen is of ze thuis of poliklinisch
willen bevallen. In ons stadsdeel kun je

voor dat laatste terecht bij allebei de ziekenhuizen. Ze hebben beide een poliklinische kraamkamer waar je met je eigen
verloskundige kan bevallen.
Een verloskundige staat ook op het
lijstje van te regelen zaken. Kies je voor de
dichtstbijzijnde, volg je het advies van een
vriendin met goede ervaringen, wil je een
groepspraktijk of stel je juist prijs op het
persoonlijke contact van een zelfstandige
verloskundige. Alles is mogelijk binnen
Nijmegen. De meeste praktijken bestrijken
Nijmegen-Midden, maar geen enkele zit in
het stadsdeel zelf. Hieronder een opsomming van alle praktijken in Nijmegen ten
zuiden van de Waal:
• Nijmegen West (Lindenholt, groepspraktijk), www.verloskundigenijmegen.nl
• Cyclus (Nijmegen Oost, groepspraktijk)
www.cyclusnijmegen.nl
• Verloskundige praktijk St. Anna (Heiweg,
groepspraktijk),
www.st-annaverloskundigen.nl
• Donna, praktijk voor verloskunde

Nieuwe mini rubriek

Hart van Nijmegen - februari 2020

Wieg tot Graf geeft een overzicht

- Midden van 0 tot 4 jaar
(St. Annastraat, groepspraktijk),
www.verloskundige-donna-nijmegen.nl
• Siegrid Hoekstra, verloskundige (Daalseweg,
zelfstandige,
www.verloskundigesiegrid.nl
• Juno-verloskunde (Acaciastraat, zelfstandige),
www.juno-verloskunde.nl
Heb je een medische indicatie dan zal je sowieso
in het ziekenhuis moeten bevallen. De ziekenhuizen hebben hun eigen verloskundigen en natuurlijk gynaecologen die de bevalling begeleiden.
Voor een geboorteaangifte bij de gemeente
kun je niet meer in de ziekenhuizen terecht. Dit is
helaas wegbezuinigd in 2013. Ook voor geboortekaartjes en borden in de tuin zul je (online) de
buurt uit moeten, maar de ingrediënten voor
beschuit met muisjes zijn in alle supermarkten te
vinden.
Consultatiebureau
Na de geboorte starten de bezoeken aan het consultatiebureau.
Eerst gebeurt dat maandelijks waarna langzamerhand de frequentie daalt. De wijkindeling van de consultatiebureaus verschilt
van die van de stadsdelen. Maar maak je geen zorgen, je ontvangt
automatisch een oproep om voor het eerst te verschijnen. Het
enige consultatiebureau in Nijmegen-Midden heet ook Nijmegen-Midden. Het zit in ’t Hert aan de Thijmstraat.
Dagelijkse zorg
Hoe jullie de dagelijkse zorg voor het kindje gaan combineren
met andere verplichtingen, kan heel wat hoofdbrekens kosten.
Doe je het helemaal zelf of samen met jouw partner, schakel je
familie en vrienden in of geef je de voorkeur aan een gastgezin
of een regulier kinderdagverblijf (KDV). Dat bepaal je helemaal
zelf. Wie gebruik wil maken van een kinderdagverblijf, kan bij de
volgende locaties in ons stadsdeel terecht:
• De Berenboot, Ploegstraat 1,
www.kion.nl/locatie/kinderdagverblijf-de-berenboot
• Bink plus, Dingostraat 71,
www.kion.nl/locatie/kinderdagverblijf-bink-plus
• Heijendael, Toernooiveld 15, ook Engelstalig,
www.kinderopvangheyendael.nl
• Nannies (CWZ), Weg door Jonkerbos 88,
www.nannies.nl/kinderopvang-in-nijmegen-jonkerbos
• De Regenboog, Burgemeester Dalesweg 23 A,
www.kion.nl/locatie/kinderdagverblijf-de-regenboog
• De Tweeling, Groenestraat 210, www.kdv-detweeling.nl

Peutergroepen
Vanaf een jaar of twee kan een kind naar een peutergroep. Zo
heten peuterspeelzalen tegenwoordig. Dit kan gedurende twee
tot vier dagdelen per week. Het aantal dagdelen is mede afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ze zijn bedoeld om het kind
spelenderwijs vaardigheden te leren die het nodig heeft op de
basisschool. De groepen van KION staan open voor kinderen
vanaf 28 maanden. Alle peutergroepen in het stadsdeel op een
alfabetisch rijtje:
•H
 aasje over, Jagerspad,
www.kion.nl/locatie/peutergroep-haasje-over
• Goffertrakkertjes, Sl. De Bruineweg, www.goffertrakkertjes.nl
• Het Kleurrijk, Thijmstraat,
www.kion.nl/locatie/peutergroep-het-kleurrijk
• Peuterland, Akkerpad 4,
www.kion.nl/locatie/peutergroep-kleuterland
• Tapir, Tapirstraat (speciale zorg),
www.entrealindenhout.nl/hulp-bij-gedragsproblemen-kind/
dagbehandeling
(Ik heb geprobeerd alle verloskundigen, kinderdagverblijven en
peutergroepen in ons stadsdeel te noemen. Mocht ik wat gemist
hebben dan daarvoor mijn excuses.) ❤
Tekst: Eef van Hout (eef@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
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een speelveld te hebben”, zegt Anouk
van Gastel van de Heideparkseweg,
moeder van drie kinderen en gastouder
van vier kinderen. Ze dienden hun idee
in op nijmegen.mijnwijkplan.nl en vonden gehoor bij de gemeente. “Maar een
echte speeltuin mag het niet worden, er
komen geen hekken omheen.”
Voetballen mag de jeugd er niet want
dat is vanwege het verkeer gevaarlijk.
Van Gastel: “Je moet ook bij je kind blijven als ouder, zodat niemand de drukke
weg oploopt.” Omwonenden Sytske
van der Kooi en Jacco Jansen verbeeldden de wensen en ideeën uit de buurt
met hun ontwerpbureau Buro StaLa.
Hoofddoel van het plan is dat kinderen
bewegen en zich er kunnen uitleven.

Beweegpark
De Goffert is zich verder
aan het ontwikkelen als beweegpark. Bezoekers doen
er – vaak groepsgewijs
– aan skeeleren, hardlopen, fitness en
allerlei andere sporten. Bij calisthenics –
het parkje met buizen en stangen – en
het skateboarden is altijd wel iemand
bezig.
In opdracht van de gemeente onderzoeken twee HAN-studenten van de
opleiding Sport en Bewegen momenteel of er behoefte is aan een ‘Goffertbeweeg-app’. Cobussen: “Iets in de zin
van Pokémon. Het park is namelijk een
monument waaraan je niet zomaar wat
mag veranderen met toestellen of zo.
De studenten polsen of er belangstelling is voor een soort route die kinderen
en hun ouders kunnen afleggen en
waarbij sport en spel onderweg een
onderdeel is.” ❤

Verbindend
Er zit, zegt wijkregisseur Anne-Marie
Cobussen, nog een idee achter dit

Tekst: Henk Verhagen
(henk@hartvannijmegen.nu)
Tekening: Buro StaLa

Zo komt het nieuwe speelveldje eruit te zien

Onder toeziend oog van hun
ouders kunnen kinderen binnenkort spelen op de punt van
Muntweg en Heideparkseweg.
Dankzij Anouk van G
 astel en
andere omwonenden richt
de gemeente N
 ijmegen het
grasveld in met enkele dode
boomstammen, een levende
klimboom, grasheuveltjes, een
doolhofje en een b
 loemenwei.

"M

et drie gezinnen zijn we
om tafel gegaan met de
gedachte: hoe leuk zou het
zijn om op de grasstrook voor de deur

speelveld. “Mensen nemen
zelf het initiatief en kunnen
er elkaar ontmoeten. Dat is
een hele goede bijvangst,
en misschien zelfs wel het
hoofddoel. Het wijkplan
is verbindend, er ontstaan groepjes.” Dat klopt
helemaal, want tijdens de
burendag in september
kwamen zo’n dertig mensen naar het speelveldje in
spe.
“Ongeveer de helft van
de gezichten was nieuw
voor ons”, zegt Van Gastel.
De klimboom van zo’n zes
meter hoogte is in december geplant. Nu wordt de
rest van het terrein ingericht. De boomstronken
liggen er al.
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De Basis koopt ‘oud Doornroosje’
van gemeente Nijmegen

Open dag De Basis, juni 2018

Al eerder berichtte Hart van
Nijmegen over De Basis, de
broedplaats van muzikaal talent in het ‘oude Doornroosje’.
De initiatiefnemers hebben
een succes geboekt: ze hebben het pand van de gemeente Nijmegen gekocht.

ruimtes opnieuw ingericht en krijgen ze
een flexibele opzet, zodat ombouwen
makkelijk is.
Nijmegen is een echte muziekstad
en muzikanten kunnen er goed terecht
voor optredens op podia en festivals.
Maar voordat je als muzikant zover bent,
moet er veel gebeuren en daarin gaat De
Basis voorzien. En welke plek is daarvoor

D

e afgelopen anderhalf jaar is het
gelukt om voldoende geld te
verzamelen om het gebouw te
renoveren en aan te kopen. Afgelopen
zomer noteerde Hart van Nijmegen uit de
mond van bestuurslid Frank Brink dat er
twee miljoen euro bijeen was gebracht.
“60 procent bij investeerders, onder wie
zo’n 500 certificaathouders. De overige
40 procent wordt bancair gefinancierd.”
De Basis gaat een toonaangevende
muzikale broedplaats worden met
repetitieruimtes, studio’s, cafés, kantoren
en een gastenverblijf. Daarvoor moet er
eerst nog verbouwd worden, zowel aan
de buitenkant als vanbinnen. Zo is een
nieuw dak noodzakelijk en krijgt het gebouw nieuwe ramen en kozijnen. Waar
het kan, wordt de sfeer van het oude
Doornroosje bewaard. Wel worden alle

Open dag De Basis, juni 2018

beter geschikt dan het oude popwalhalla ‘Roosje’ aan de Groenewoudseweg? ❤
Tekst: Ypie Veenstra
(ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen
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Het aantal duivenhouders is drastisch afgenomen, maar in de Kolping wonen volhouders

Rinus Hommers: ‘Ik meng nog steeds
Wie in vroeger jaren een willekeurige ‘achterom’ in het Willemskwartier,
de Landbouwbuurt of de Kolpingbuurt bezocht, hoorde het
vertrouwde geluid van koerende duiven om zich heen. Maar de tijden
zijn veranderd. Hoe verging het de duivensport en bestaan er nog
duivenmelkers?

M

et het gereedkomen
van nieuwe volksbuurten buiten het
stadscentrum, nam het aantal
duivenhouders – zogeheten
duivenmelkers – sterk toe.
Daarom kregen de woningopzichters in 1924 opdracht
om in hun wijk het aantal
duivenhokken met vastzittende en uitvliegende duiven
te registreren. Logisch, want
volgens artikel 10 van het
huurreglement was er voor het
houden van varkens, geiten,
kippen of duiven toestemming
van de verhuurder nodig. Zo
werden er lijsten van duivenhouders in het Willemskwartier, het Waterkwartier en de
Koninginnebuurt gemaakt.
Daaruit bleek dat de meeste
duivenmelkers er maar enkele
duiven op nahielden. Maar in
het Willemskwartier werden
bij de familie Van de Heuvel op
de Thijmstraat 31 en de familie
Van Elen aan de Brederostraat
43, twintig losvliegende duiven geregistreerd. Willemsweg 182 spande de
kroon met vijfendertig duiven.
Wasdag
Maar hoe leuk ook voor de duivenliefhebbers: vooral op de maandagse
wasdag veroorzaakten rondvliegende
duiven regelmatig overlast door de buiten drogende was te bevuilen. Gelukkig

Voormalig secretaris Jan Wels met zijn duivenklok
waren er altijd wel kinderen in de buurt
die moeders was wilden beschermen
door zoveel mogelijk duiven uit de lucht
te jagen, maar dat had andere narigheid
tot gevolg, zodat woningvereniging
Nijmegen in 1927 de volgende brief liet
uitgaan: “Bij het verjagen van duiven
wordt door kinderen een groot aantal
ruiten ingegooid, hetgeen ons aanlei-

ding geeft te overwegen of de vergunning tot het houden van rondvliegende
duiven niet behoort te worden ingetrokken, nu aan het licht komt dat de
Woningvereeniging hierdoor groot
geldelijk nadeel ondervindt. Uit talloos
ingekomen klachten blijkt voorts dat de
buren van duivenhouders veel last van
de uitvliegende dieren hebben. Indien
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knoflook met water tegen duivenziekte’
deze waarschuwing geen gunstig resultaat oplevert, zijn wij genoodzaakt
alle vergunningen tot het houden van
duiven in te trekken.”
Prins Hendrik
Jan Wels van postduivenvereniging
’Prins Hendrik’ aan de Spadestraat,
spande zich veertig jaar als secretaris
voor leden van de duivensport in.
Vanuit zijn woning in het Willemskwartier vertelt Jan dat er vroeger in
elke volkswijk duivenhokken te vinden
waren.“Veel wijken hadden hun eigen
vereniging. Hier had je bijvoorbeeld
postduivenvereniging ’Willemskwartier’. In de Wolfskuil zat ’De Reisduif’.
Nu is er alleen nog ’Prins Hendrik’
over. De duivensport is sterk vergrijsd,
want de huidige jeugd zoekt andere
hobby’s. Er is ook veel meer mogelijk.
Vroeger was er één week vakantie en
waren de mensen veel vaker thuis.”
Wedstrijdvluchten
Een dag of zeven na de geboorte
wordt een duif geringd en krijg je een
eigendomsbewijs. Bij wedvluchten
kreeg de duif een ring van gum en werd
het nummer genoteerd. Alle klokken
werden vrijdags voor een wedvlucht op
acht uur stilgezet en op radiotijdsein
aangeslagen, zodat ze allemaal gelijk
gingen lopen. De klokken werden dan
verzegeld aan de duivenliefhebber
meegegeven. Bij het lichten van de
klokken moesten deze verzegeld in de
lokalen worden aangegeven. Dit ter
controle dat alles volgens de regels was
verlopen. Tegenwoordig wordt de aankomsttijd van duiven vaker elektronisch
geregistreerd.
Weduwschap
Bij terugkomst van een vlucht werd de
ring in de klok geduwd om een (tijd)
afslag te maken, maar de klok bleef
gewoon doorlopen want er konden
natuurlijk nog meer duiven binnenko-

Zoon Harrie en vader Rinus voor het duivenhok
men. De tijd van een afslag kwam op
een band te staan. Bij wedstrijdvluchten
worden de doffers en duivinnen apart
gezet, maar voor de vlucht weer even
bij elkaar gebracht. Daarna worden de
doffers ingekorfd en op transport gezet
voor de wedstrijd. De bedoeling is dat
de doffer weer zo snel mogelijk bij zijn
vrouwtje komt. Dit heet weduwschap
vliegen. Een goede doffer wil dan meteen naar binnen.
Van vader op zoon
Vader Rinus Hommers en zijn zoon
Harrie van Well (moedersnaam) wonen
in de Kolpingbuurt en delen beiden
de liefde voor de duivensport. Rinus,
die oorspronkelijk van Haarlem komt,
vertelt dat hij al jong met duiven bezig
was. “Toen ik klein was, had ik ze al,
maar toen ik vijf was, stierf mijn moeder
en kwam ik in tehuizen terecht. Ik
moest toen mijn duifjes wegdoen. Later
ben ik in Nijmegen terechtgekomen,
waar ik intussen alweer 52 jaar in de

Kolpingbuurt woon. Harrie vertelt dat
ook hij met duiven is grootgebracht. “Ik
ben als kind bij mijn opa en oma in de
Ericastraat in de Wolfskuil opgegroeid,
waar vroeger ook veel duivenverenigingen waren. Maar de duivensport
is hard teruggelopen. Alleen al in de
Kolping zaten vroeger 23 duivenmelkers, nu nog maar twee. We waren lid
van ’De Zuid-Post’ naast ’Prins Hendrik’
op de Spadestraat, maar die is door het
teruglopend ledental gestopt. Daarom
ben ik lid geworden van ’PV de Witpen’
te Weurt.”
Overgenomen
“Ik ben met de duiven gestopt, omdat ik
alleen nog zittend werk kan doen”, zegt
Rinus. “Daarom heeft Harrie de duiven
van mij overgenomen. Maar ik meng nog
steeds knoflook met water tegen duivenziekte en maak de pinda’s klaar.” ❤
Tekst en foto’s: Henny Fransen
(henny@hartvannijmegen.nu)
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Met ambulance of ‘rapid responder’ verlenen Sara en Simone zo snel mogelijk hulp

Het bijzondere werk van ambulance
Simone Kritzen en Sara Voet, bewoners uit onze wijken, zijn
ambulanceverpleegkundigen. Simone en Sara vertellen over hun
bijzondere werk. Een inkijkje in de wereld die schuilgaat achter
de gillende sirenes en blauwe zwaailichten.

S

ara (42) of Simone (57)
melden zich aan het begin
van een (ploegen)dienst bij
de post in de Prof. Bellefroidstraat.
“Je kleedt je om en dan doe je de
controle van de ambu of bus.” (zo
noemen Sara en Simone een ambulance). “Je kijkt of alles erin zit, de
batterijen geladen zijn, de zuurstoffles vol zit, enzovoorts. Dan meld
je bij de meldkamer dat je in dienst
bent en is het wachten tot er een
oproep komt. Je moet altijd paraat
zijn. Dus nooit eten meenemen dat
ingewikkeld klaar te maken is!”
Op de centrale meldkamer
komen de 112-telefoontjes binnen. De verpleegkundig centralist
beoordeelt wat er moet gebeuren.
De centralist stelt vragen aan de
beller (in vaktaal: vraagt de beller
uit) en bepaalt wat de hulpvraag is.
Dan wordt vastgesteld of er één of
twee wagens moeten uitrijden of
zelfs de heli.
De meldkamer bepaalt de mate
van spoed: ‘Spoed’ is uitrukken met
blauw (zwaailichten en sirenes)
en binnen 15 minuten ter plaatse,
‘gepaste spoed’ is zonder blauw en
dat betekent binnen 30 minuten ter
plekke.
‘Rapid responder’
De meldkamer kan ook de ‘rapid
responder’ erop uitsturen. Dat zijn
volledig uitgeruste personenwagens, die gespoten zijn in de ambulancekleuren. Simone doet, zeer tot

Sara (rechts) en Simone poseren trots in hun nieuwe werkkleding

Hart van Nijmegen - februari 2020

25

verpleegkundigen brengt hen overal
landelijk methodes en protocollen.
haar genoegen, een deel van haar werk
De verpleegkundige start in een hoog
op de rapid responder. Zij gaat in haar
tempo met de ABCDE-methode: kijken
eentje op pad om bijstand te verlenen.
naar de luchtweg, ademhaling, circu“Verschil met de ambu is dat de patiënt
latie, etc. Zo nodig volgt een behandeniet meegenomen kan worden en je
ling. Een ‘rea’ (reanimatie) of een ‘intox’
niet met een collega samenwerkt.”
(bestrijden vergiftiging).
De ambulance wordt gereden door
een chauffeur die de ambulanceverpleegkundige
ondersteunt. De meeste
ritten gaan om hartproblemen, beroertes en
ongevallen. Een ongeval
varieert van een ernstig
verkeersongeval, een
vervelende val in de badkamer tot een bedrijfsongeval. Ook vervoeren
zij couveusekinderen van
het ene ziekenhuis naar
het andere of psychiatrische patiënten van het
politiebureau naar de
Rapid responser. Foto: Ambumedia.nl
opvang.
Als de situatie zo goed mogelijk
Overigens kan een huisarts, die
onder controle is, kan de patiënt thuisbij een patiënt komt, ook een ambu
blijven of gaat hij naar het ziekenhuis.
oproepen. Huisartsen hebben daar
Er volgt een digitale vooraankondiging
een speciaal telefoonnummer voor. Per
dienst doe je gemiddeld vijf à zes ritten. via de app. Naast medische gegevens
wordt zo mogelijk het gebruik van
Een rit duurt gemiddeld een uur.
medicijnen, drugs, drank, informatie
over verwaarlozing, hygiëne enzovoorts
Op de plek
doorgegeven.
Er is verschil tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.
Als er buiten een incident is, komt de
Waarom dit beroep?
politie er altijd bij. Als de ambulance
Simone werkt al 28 jaar op de ambu
voor binnen wordt opgeroepen, been Sara bijna 2 jaar. Beiden hebben de
paalt de meldkamer of er ook politie
opleiding (hbo) verpleegkunde gedaan.
moet komen. Voor Sara of Simone is de
Simone wilde reuring in haar beroepseerste, klinische blik belangrijk: je komt
direct in actie of je kunt het wat rustiger bestaan en veel verantwoordelijkheid.
Ze heeft de opleiding hartbewaking en
aan doen. Ze kijken of de patiënt bij
vervolgens de intensive care opleiding
bewustzijn is, kijken naar de ademhagedaan. Zij kwam als eerste vrouw in
ling en de kleur van de patiënt. Dan is
de voorlopige conclusie ‘scoop and run’ Druten op de ambulance. Nu rijdt ze
ook – in haar eentje – op de rapid res(inladen en snel naar het ziekenhuis) of
ponder. Dat vindt ze ideaal.
‘stay and play’ (eventueel behandeling
Sara begon op de verpleegafdeling,
thuis of toch naar het ziekenhuis).
wilde meer medische handelingen verVervolgens gaat de verpleegkundige
richten en ging via medium care naar
aan de slag. Hij of zij werkt volgens

intensive care. Het zelfstandig werken
lonkte en bracht haar naar de ambulance.
Beiden stellen dat medische bekwaamheid niet voldoende is voor een
ambulanceverpleegkundige. Simone
en Sara komen vaak in situaties waar
er paniek is of agressie.
Dan moet je over goede
communicatieve vaardigheden beschikken
om met die verschillende
situaties om te gaan.
Om ambulanceverpleegkundige te worden,
deden Sara en Simone
daarnaast nog een
éénjarige opleiding. Hun
kennis en vaardigheden
houden ze op peil met
jaarlijkse verplichte
bijscholingen. Ambulanceverpleegkundigen
moeten elk jaar een toets
afleggen om hun kennis te testen. Als
ze daar niet voor slagen dan gaan ze
van de ambulance af tot ze die toets
wel goed doen.
Spannend beroep?
“In ons beroep zijn we gewend aan
hartaanvallen en ongevallen. Soms zijn
de ongelukken heel ernstig.” Simone en
Sara vinden beiden ernstige ongevallen met kinderen en brandwonden het
meest aangrijpend. De gevoelens, die
dat oproept, kun je alleen verwerken
samen met je collega’s. Zij begrijpen
het!
Vervelende situaties ontstaan vaak
als er drugs in het spel zijn. “Die mensen
kunnen totaal ontremd zijn, reageren
onvoorspelbaar. Gelukkig hebben we
een noodknop op de porto! Dan is er
snel veel hulp!” ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Frank Muller / ZorginBeeld
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Bijzondere architectuur in Nijmegen-Midden dingt mee naar de Nijmeegse Architectuurprijs

Nijmeegse Architectuurprijs 2019,
Tijdens een feestelijke avond in de Stadsschouwburg is donderdag 6 februari voor
de zevende keer de Nijmeegse Architectuurprijs uitgereikt. Nét te laat voor deze
editie van Hart van Nijmegen. Nijmegen-Midden was in elk geval wel goed vertegenwoordigd met vier kanshebbers.

A

Tweemaal Berchmanianum. Foto's: dh.architectuur

rchitecten, bouwers en opdrachtgevers konden tot 9
december 2019 bouwprojecten
die tussen 2018 en 2019 in de gemeente
Nijmegen gerealiseerd zijn, voordragen voor de zevende editie van de
Nijmeegse Architectuurprijs. Er werden
negentwintig projecten voorgedragen,
waarvan een vakjury er tien heeft geselecteerd.
Van 1 januari tot en met 31 januari
kon er gestemd worden. Van de tien
door de vakjury geselecteerde projecten, bevinden zich er vier in het stadsdeel Nijmegen-Midden. In willekeurige
volgorde zijn dit Berchmanianum aan de
Houtlaan, de Kolpingbuurt en twee projecten in de wijk St. Anna: de Rentmeesterhof en een herbestemming van een
voormalige school aan de Veldstraat.
Naast de vakprijs, kwamen de projecten
ook in aanmerking voor de publieksprijs
en/of duurzaamheidsprijs.
Berchmanianum
Het Berchmanianum werd in 1929
geopend als studiehuis voor jezuïeten
en is een Rijksmonument. Het gebouw
is vernoemd naar de jezuïet Jan Berchmans (1559-1621). Hij was de patroonheilige voor de studerende jeugd. Het
pand werd ontworpen door Joseph en
Pierre Cypers jr. Vanaf 1976 werd het
een woon-zorginstelling voor religieuze
mannen. Sinds 2018 is er het Academiegebouw van de Radboud Universiteit in
gevestigd.
Architectenbureau Fritz/dh.architectuur
hebben de verbouwing uitgevoerd. Het
gebouw is getransformeerd van een
introvert studiehuis, naar een openbaar
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welke parel gaat ‘em winnen?

Schets van de nieuwe Kolpingbuurt: Foto: H2A-studio
universitair gebouw. Aan de noordzijde
is een nieuwe entree geplaatst, die het
gebouw een meer open karakter geeft.
Alles is in het werk gesteld om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken.
Ook zijn er hergebruikte materialen
toegepast, afkomstig van de gesloopte
universiteitsgebouwen aan de Thomas
van Aquinostraat.
Kolping
De Kolpingbuurt is in de jaren vijftig
van de twintigste eeuw gebouwd.
Het is een echte volkswijk die aan een
opknapbeurt toe was. Begin 2018 is

begonnen met de anderhalf
jaar durende renovatie van
127 woningen en de sloop
van 115 woningen. Hier zijn
99 sociale nieuwbouwwoningen voor terug gekomen.
De gerenoveerde woningen
zijn energiezuiniger gemaakt
en de keukens en badkamers
zijn vernieuwd.
De nieuwbouw is een mix van
verschillende woontypen, van eengezinswoningen, levensloopbestendige
woningen en woon-werkwoningen.
Het ontwerp van Bureau H2A is geïn-

Rentmeesterhof. Foto: Oosterhout Architecten

De nieuwe Kolpingbuurt. Foto: H2A-studio

spireerd op de bestaande bebouwing,
zodat de sfeer en het karakter van deze
jaren vijftig wijk behouden is gebleven.
Tevens is de openbare ruimte heringericht. In de documentaire Een volkswijk
in renovatie die op NPO te zien was,
konden we het wel en wee van enkele
bewoners tijdens het hele proces
volgen.
Rentmeesterhof
Het appartementencomplex Rentmeesterhof, bestaande uit sociale huurwoningen voor senioren, is gelegen
aan de rand van het Goffertpark. Deze
betonsysteembouwflat is gebouwd in
1973. De renovatie is uitgevoerd door
Architectenbureau Pieter Oosterhout.
Het doel van de aanpak was om geluidsoverlast te verminderen, verduur-
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Nijmeegse Architectuurprijs 2019,
welke parel gaat ‘em winnen?
Vervolg van pagina 26-27

De Getijden. Foto: Thea van den Heuvel

zaming van het gebouw en een meer
moderne, open uitstraling van de gevel
te realiseren. De glazen balustrades
zorgen voor meer licht en de nieuwe
gevelbekleding geeft het geheel een
chique uitstraling. Door vergroting van
de entrees is de sociale veiligheid en
zichtbaarheid verbeterd. Het terrein is
ook opnieuw ingericht door Buro Mien
Ruys.
Voormalige O.L.V. van Lourdesschool
Deze voormalige school uit 1923 aan
de Veldstraat werd in 2017 opgekocht
door een groep particulieren om het te
redden van de sloophamer. Het pand
in de stijl van de Amsterdamse School
was tot september 2015 in gebruik als
PRO-school De Zonnegaard. Tot in de
jaren zestig van de vorige eeuw, was de
ingang van de school gelegen aan de
St. Jacobslaan.
De groep initiatiefnemers heeft het
Collectief Particulier Opdrachtgeversschap De Getijden opgericht en zelf een
architect en aannemer gezocht. Architectenbureau NEXIT werd ingeschakeld
om in het pand elf appartementen
te realiseren met daarnaast nog zes

Schets van De Getijden: NEXIT architecten
nieuwbouwwoningen.
De bouwstichting heeft extra
duurzame doelstellingen opgelegd
en de woningen moesten levensloopbestendig zijn. De appartementen
zijn gasloos en worden verwarmd via
luchtwaterpompen. Ze zijn voorzien
van zonnepanelen en het regenwater
wordt opgevangen en gefilterd. Op
het terrein is een biologische moestuin
aangelegd en de oorspronkelijke monumentale bomen zijn behouden. Het
complex is geen monument maar staat
op de Aandachtslijst Cultureel Erfgoed
Nijmegen. Deze lijst is opgesteld om

ongewenste sloop van niet-beschermd
erfgoed te voorkomen. ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Meer informatie vindt
u op:

www.architectuurcentrumnijmegen.nl
www.dh-architectuur.nl
https://h2a.studio
www.oosterhoutarchitecten.nl
www.nexitarchitecten.nl
www.cpodegetijden.nl
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Nieuwe directeur en coördinator
blij met Brede school het Kleurrijk
Brede school het Kleurrijk,
de basisschool in ‘t Hert,
heeft een nieuwe directeur
en een nieuwe coördinator.
Annejan Kroneman vervult
sinds augustus 2019 de eerste functie en Indra Knoop
trad twee maanden later in
dienst als coördinator. Zij
vertellen over hun werk bij
Het Kleurrijk.

A

nnejan was leerkracht op verschillende basisscholen in het speciaal
onderwijs in Tiel, en werkte
de laatste jaren in Nijmegen-Noord als
adjunct-directeur van een basisschool.
Annejan voetbalt, loopt hard en heeft een
seizoenskaart bij NEC.
Het Kleurrijk is – ook letterlijk – een
school midden in de wijk. Een school die
volgens Annejan zoveel mogelijk uit het
kind probeert te halen. Een school waar
kinderen veel leren en waar het belangrijk
is dat de leerlingen zich breed kunnen
ontwikkelen. Leerlingen ontdekken hun
talenten en leren hoe deze verder te
ontwikkelen. De leerkrachten werken hard
om de kwaliteit van hun lesgeven steeds
te verbeteren. Doel van het onderwijs
is dat de leerlingen na deze basisschool
op de voor hen beste plek komen in het
voortgezet onderwijs.
Veilig en sociaal klimaat
Daarnaast komen de leerlingen onder
en na schooltijd in contact met allerlei
activiteiten en sporten. Dat de school in
‘t Hert huist, is dan erg handig: er zijn verschillende faciliteiten die gebruikt kunnen
worden. Zo bereiden de groepen zeven
en acht op maandag hun eigen lunch (van
moestuin tot bord) en vinden er diverse
creatieve en sportieve activiteiten plaats.
Goed leren en werken aan een brede
ontwikkeling kan alleen in een veilige
school; een school waar de structuur hel-

der is en er duidelijke regels en afspraken
zijn. Volgens de Inspectie van het Onderwijs heeft Het Kleurrijk een heel goed
sociaal en veilig klimaat. Die veiligheid
wordt versterkt door de samenwerking
met bewoners en instanties in de wijk.
Verbinding met de wijk
De verbinding met de wijk wordt gemaakt
door de Brede school-coördinator. Vanaf
oktober is Indra Knoop als Brede schoolcoördinator aan Het Kleurrijk verbonden.
Indra was al jongerenwerker in het Willemskwartier en goed bekend met de wijk.
Voordat ze in het Willemskwartier kwam,
werkte Indra in jongerencentrum Staddijk.
Een Brede school-coördinator is als een
spin in het web. Als er problemen zijn,
thuis in het gezin of op straat, heeft Indra
goede contacten met school, maar ook
met de zorginstanties. Als er bij ouders

onbegrip is over de school, kan Indra
goed bemiddelen. Samen met school en
wijkagent regelde zij bijvoorbeeld voor de
kerstvakantie lessen over het vuurwerkgebruik.
Annejan en Indra zijn heel enthousiast
over Het Kleurrijk en over hun samenwerking: zij vinden Het Kleurrijk een school
die wat voor de kinderen en de buurt
betekent. Kom gerust eens kijken! ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Meer weten?
Meer informatie over Brede school
het Kleurrijk is te vinden op
www.bshetkleurrijk.nl
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

Bezorg jij onze reizigers een
onvergetelijke vakantie?
Wij zijn op zoek naar
enthousiaste vrijwillige
verpleegkundigen &
verzorgenden IG!

Voor meer informatie:
www.buitenhof.nl/vrijwilligers
0182 - 587 055

Straatnamen verklaard
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Straatnamen in het Goffertpark
Bronnen: Wikipedia, Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), http://docplayer.nl/13340906-Wezenlaan-versie-1-7-151004.html

Slotemaker de
Bruïneweg
Dr. Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne (18691941) was een hervormd
predikant, theoloog en
politicus. Van 1903 tot
1907 was hij predikant van
de St. Stevenskerk. Hij was
minister van Arbeid (1926),
minister van Sociale Zaken
(1933) en minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1935). Het
voorstel om deze weg GofJan Rudolph Slotemaker de
fertweg te noemen werd in
Bruïne. Foto: Wikipedia
1938 weggestemd. Besloten werd om aan minister
Slotemaker de Bruïne te vragen om zijn naam te gebruiken.
Deze stemde toe en de naam werd Minister J.R. Slotemaker de
Bruïneweg. In 1950 werd de naam veranderd in Slotemaker de
Bruïneweg.

Wezenlaan
De Wezenlaan was oorspronkelijk een oude veldweg die van
Malden naar Hees liep. Rond 1900 kreeg deze de naam We(e)
zenlaan, omdat hij langs de eigendommen (de plek van het
huidige Goffertpark) van een weeshuis liep. De weg liep van

Kijkje in de Wezenlaan. Foto: Google Streetview
de Groenestraat, langs de Goffert naar de Vossenlaan. Tussen
1939 en 1941 is de weg verhard en in 1959 doorgetrokken
naar de Hatertseweg. Sinds 1965 eindigt de Wezenlaan bij de
Slotemaker de Bruïneweg.
Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

Jutten in het ❤

B

lij verrast was ik met deze vondst, want pennen zijn steeds minder hip. Iedereen heeft tegenwoordig een notitie-app in zijn telefoon. Maar er blijven
altijd situaties waarin een good-old-fashioned pen toch beter is.
Neem nou een liefdesbrief, die is per mail of app toch minder romantisch. Een
geschreven en geparfumeerde brief, kom daar nog maar eens om. Ik zwijmel al
bij het idee. Waarschijnlijk moet je de liefdesbrief tien keer schrijven, want één
fout geschreven letter en je kunt overnieuw beginnen. Geklieder past niet in een
handgeschreven liefdesverklaring.
Of een boodschappenlijstje, dat is nooit af. Liefst op de achterkant van een
lege envelop. Een halve week lang ligt de envelop mét pen op de eettafel, zodat
iedereen van het gezin een boodschap erbij kan schrijven. Een boodschappenbriefje in wording. Uiteraard gerangschikt op type afdeling van de supermarkt. Je
moet er niet aan denken dat de koffie tussen de sla en andijvie op je briefje staat.
De pennen die ik vond waren gebruikt voor het opschrijven van de goede
voornemens van dit jaar. Dan stop je het briefje in je portemonnee en als je het
even zwaar hebt (met stoppen met roken, met afvallen, met aardig zijn, met…)
herlees je het briefje. Voilà, vol goede moed door. Soms, heel soms, worden goede
voornemens bijgesteld. Maar de pennen liggen op straat. En dan ben je in februari je pennen én je goede voornemens kwijt. ❤

Tekst en foto: Sabine Terheggen (sabine@hartvannijmegen.nu)
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Al 85 jaar
slagvaardig

Harry van Loon

Elles Verheul

Bert Knuiman

Leonie Rutgers

Sophie van Loon

Sinya van Duin

Cindy Jansen

Ruben Hoogakker

St. Canisiussingel 22, 6511 TJ Nijmegen | 024 365 10 10
info@s-t.nl | stmakelaars.nl

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

U bent van harte welkom bij Emma Apotheek (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur) of bij
Apotheek Servicepunt Medisch Centrum Sint Anna, St. Annastraat 178, 6525GW Nijmegen
(maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 17.30 uur).
Herhaalrecepten aangevraagd vóór 11 uur ’s ochtends, kunnen de volgende werkdag worden opgehaald.
Geeft u alstublieft aan bij welke locatie het op wilt halen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.
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Bezwaar tegen bouwplannen
voor Vossenlaan 44

In 2014 presenteerden de
gemeente Nijmegen en
Stuworld plannen voor 241
appartementen op het terrein aan de Vossenlaan 44.
De massiviteit en massaliteit
daarvan leidden tot fel verzet. De Stichting Hart voor
Hazenkamp kreeg mandaat
van bijna driehonderd buurt
adressen om een betere invulling van dit terrein te bewerkstelligen.

M

et als uitgangspunten respect
voor het karakter van de wijk,
architectonische harmonie
en noodzakelijke energiebesparende
innovatie, bepleitte de stichting bij de
gemeente Nijmegen woningen voor
ouderen (met zorgmogelijkheden),
starters- en middenklasse-woningen. De
gemeente beloofde een maximum van
140 appartementen en erkende dat de
bouwplannen voldoende draagvlak in
de buurt moesten hebben.

De nu door Woonfront Vossenlaan B.V.
(dochtervennootschap van Stuworld) en
de gemeente Nijmegen gepresenteerde
plannen stelden ons dan ook ernstig
teleur. In dit plan zouden drie gebouwen
worden gerealiseerd, waarvan één voor
Stichting De Waalboog. De wensen van
de wijk zijn in de plannen grotendeels
genegeerd. Op een zeer drukbezochte,
door Stichting Hart voor Hazenkamp
georganiseerde bijeenkomst in de Maranathakerk op 12 december 2019 bleek
in onze wijk geen draagvlak te bestaan
voor de nieuwe plannen.
Drie verdiepingen
Op basis van de reacties van buurtbewoners is een uitgebreide stellingname
gezonden aan Woonfront Vossenlaan
B.V., de gemeente Nijmegen en Stichting De Waalboog. Vrijwel unaniem zijn
de buurtbewoners van mening dat de
gebouwen hoogstens drie verdiepingen mogen tellen. De hoogte van het
huidige ROC-gebouw mag volgens de
stichting geen argument zijn: het was
altijd al een niet in onze wijk passend
stedenbouwkundig element.
Bezwaren uit de buurt werden
destijds weggewimpeld. De geplande
nieuwbouw van Stichting De Waalboog

moet op andere wijze worden gerealiseerd. De nu geplande bebouwing heeft
grote gevolgen voor (zon)licht in huis
en tuin, leidt tot overlast door geluid en
kunstlicht en maakt bovendien inbreuk
op de privacy. De kwaliteit van de wijk
lijdt hieronder.
De stichting vindt, dat er niet is geluisterd naar de vraag van oudere buurtbewoners, die nu in grotere huizen wonen
en graag binnen de wijk verhuizen naar
een koopappartement. Over huurprijzen bestaat geen duidelijkheid.
Verkeer
Ook aan de toename van de verkeersintensiteit is volgens de stichting veel
te weinig aandacht besteed. De straten
rondom zijn ongeschikt om de dagelijkse stroom extra verkeer te verwerken. De
veiligheid van kwetsbare wijkbewoners,
ouderen en kinderen, is in het geding.
De parkeerproblemen worden door de
projectontwikkelaar gebagatelliseerd en
door de gemeente Nijmegen duidelijk
onderschat. Dit geldt ook voor de milieueffecten van deze verkeerstoename. ❤
Tekst: Stichting Hart voor Hazenkamp
Tekening: Woonfront Vossenlaan B.V.

34

Hart van Nijmegen - februari 2020

HOLLANDSE
HARING
EGELTJE WILL
WAS ERNSTIG
VERZWAKT…
TOTDAT
KIRSTEN
HEM REDDE

2 EURO PER STUK

6 VOOR 10,- EN DE 7de GRATIS

PROBEER ONZE HEERLIJKE OVENSCHOTELS

Geef uw stoel
of bank een
2e leven

STEUN DE DIERENBESCHERMING
Hatertseweg 469
6533 GH Nijmegen
024 - 356 47 55

DIERENBESCHERMING.NL/HELPONSREDDEN

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

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

•Ook glutenvrij
•Goede parkeergelegenheid

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

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM

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

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

Gestart in 't Hart
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Pianostemmers Wijnen & Van
Oosterom: nieuw en toch vertrouwd
en ik meer konden horen dan de meeste
pianostemmers. Jack wilde mij het vak wel
leren. Zo raakten we bevriend en leerde ik
als veertienjarige in mijn vrije uren bij Wijnen & Van Oosterom het pianostemmen.”
In 2018 werd Roy van Niftrik – inmiddels werkzaam als advocaat – eigenaar
van de zaak en zette deze samen met Jack
van Bindsbergen voort. Het betekende
echter dat de piano’s en vleugels de deur
uit moesten, alleen het pianostemmen
bleef over. Jack doet het meeste werk, Roy
af en toe als hij er tijd voor heeft.

Roy van Niftrik (links) en Jack van Bindsbergen met stemhamer

Sinds kort kent de
Hazenkamp professionele
pianostemmers: Wijnen
& Van Oosterom. Toch
heten ze Van Bindsbergen
en Van Niftrik. Hart van
Nijmegen ging vragen hoe

In de leer
Jack van Bindsbergen verscheen in 2001
op het toneel. Na 22 jaar pianostemmen
bij Van Kalmthout – ook een Nijmeegse
pianozaak – moest Jack omzien naar een
andere baan. Hij werd pianostemmer bij
V.l.n.r.: stemvork,
stemkeil
(2x) en
stemhamer

het zat, maar wilde ook
weten wat het vak van
pianostemmer eigenlijk
inhoudt.

P

aul Wijnen begon in 1987 als zelfstandig pianostemmer en breidde
zijn bedrijf in de jaren negentig uit
door met Tom van Oosterom niet alleen
piano’s en vleugels te stemmen, maar
deze ook te verkopen, te verhuren en
te vervoeren. Zo ontstond Wijnen & Van
Oosterom.

Wijnen & Van Oosterom. “Ergens rond
2004 kwam een zekere jongeman de
winkel binnen”, zegt Jack met ironie, “die
moest een pianosnaartje hebben, maar
was ook op zoek naar een rubberen stemkeil om tussen de snaren te steken.” Die
jongeman was Roy van Niftrik. “Ik kwam
vaker”, zegt Roy, “en al snel bleek dat Jack

Pianostemmen
Wat houdt het werk van Jack eigenlijk in?
Piano’s en vleugels zijn snaarinstrumenten. Eenvoudig gezegd: als je een pianotoets indrukt, slaat er in de pianokast een
hamertje op een snaar (of op meerdere
tegelijk). Die snaar moet goed gespannen zijn, anders heeft die niet de juiste
geluidsfrequentie en klinkt het vals. Een
pianostemmer kan er met een stemvork,
een stemhamer, een stemkeil en een zeer
ontwikkeld gehoor voor zorgen dat een
de snaar de juiste spanning heeft.
Jack moet zijn werk anders organiseren
dan de meesten. Vanwege zijn visuele
beperking – hij is zo goed als blind – vergt
het een behoorlijke organisatie om via het
openbaar vervoer de klanten te bereiken
en vervolgens de instrumenten te stemmen zonder deze te kunnen zien. Maar hij
doet zijn werk al ruim veertig jaar op een
doortastende manier en met succes.
En de klanten? Die zijn dik tevreden en
dat is te merken aan de gestaag groeiende klantenkring van particulieren,
concertzalen en andere podia. ❤
Tekst: Ypie Veenstra
(ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Marc Boland
(www.marcboland.com)
Ga voor meer informatie naar
www.pianonijmegen.nl
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BAKKERIJWINKEL
CURSUSSEN
EVENEMENTEN
GROEPEN
MARKTEN
HORECA
DE BASIS VAN BROOD

DE BASIS VAN BROOD

di 18 februari | 18:30 - 21:30

di 17 maart | 18:30 - 21:30

BAKKEN MET SPELT,
TARWE, ROGGE, HAVER

Ma 7 en 21 september, 5 en 19 oktober,

vr 4 maart | 14:00 - 19:00

2 en 16 november | 11.00 - 16.00

CURSUS BROOD BAKKEN (6 dagen)

Inschrijving via streekbakkerjorrit.nl/cursus | Kom langs in onze bakkerijwinkel op Thijmstraat 119 | Nijmegen | 024 737 04 83

Winterkwaaltje?

Verkouden? Last van hoest? Droge huid?
Wij helpen u graag om goed de winter door te komen.

Vraag ons om advies!

Gedreven door gezondheid
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

Uithoekjes
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Landgoed tussen stad en industrie

L

andgoed ‘De Winckelsteegh’, met het grote witte herenhuis
aan de Winkelsteegseweg 99 dateert uit 1470. Hier woonden
onder andere de familie Vos – in de 17e eeuw een belangrijke
Nijmeegse familie – en industrieel Theodoor Dobbelmann.
Na de Tweede Wereldoorlog zat de Titus Brandsmastichting er en
verzorgden de zusters Franciscanessen geestelijke gehandicapte
kinderen. Dat werd later Stichting De Winckelsteegh die het terrein
bebouwde met paviljoens die nu nog te zien zijn.
Inmiddels is dit terrein een locatie van Pluryn. Er wonen 190
kinderen en volwassenen met een verstandelijk handicap. In het
herenhuis werkt de staf van Pluryn, rondom staan verschillende gebouwen zoals een zwembad, de manege en lunchcafé ‘Meneer Vos’:
iedere Nijmegenaar kan hier terecht voor een lunch, drankje en het
huren van een zaal. Meneer Vos en verderop De Vossendijk danken
hun naam waarschijnlijk aan eerder genoemde familie Vos.
Wesley (29) woont ruim acht jaar op De Winckelsteegh, “bij mooi
weer met uitzicht op de paarden, als de wei niet te drassig is.” Hij
werkt er ook: “Bij Meneer Vos in de keuken, maar vooral in de bediening. En op de manege help ik paarden mennen bij stichting Centra
voor Aangepast Paardrijden. Ik ben nu bezig met mijn tweede
diploma.” ❤

Wesley aan het werk voor stichting Centra voor
Aangepast Paardrijden

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

Column: Mount Washmore
Onthand, eigenlijk compleet onthand.... Zo voel ik me na het
kapotgaan van eerst de droger en een week later de wasmachine.
Het is sowieso al niet te doen, die wasberg. Ik krijg het niet onder
controle. Zes wasmanden waren ervoor nodig om een soort van
‘systeem’ erin te krijgen; een witte, bonte, fijne, ondergoed, handdoeken, en roze wasmand prijken in ons huis. Die laatste nog niet
zo lang geleden geïntroduceerd gezien het girly gehalte binnen
ons gezin. En elke wasmand zit binnen no time vol. Een soort
mount washmore, een never ending story.
Maar goed, de machines ....beide nog geen 2,5 jaar oud en dus
net buiten de garantie. Ze staren mij doods aan en het enige wat
ze nog als signaal geven zijn foutcodes zoals EFO en EGO. Filters,
klepjes en afvoeren worden gecheckt, maar alles lijkt in orde. En
nee, ik heb niet te veel zeepsop erin gedaan.
Tegelijkertijd lijkt de was ineens vanuit elke hoek van het huis
te groeien. Beschaamd breng ik m’n wasmanden onder bij de
achterbuuf, m’n zus en ouders, en coördineer ik vanuit een soort
controlecentrum in de Hazenkamp de lever- en afhaal tijden
met hen. De dagen die volgen, besteed ik aan het chasen van de
reparatiediensten, die pas na twee weken tijd blijken te hebben en
daarna nog nieuwe onderdelen moeten bestellen, die weer een
week levertijd geven.
Ik zucht, steun en weet natuurlijk dat er veel ergere dingen op

door Anna Wolfs

Foto: www.karreman-wasserij.nl
de wereld zijn. En daarnaast verheug ik me op de tijd dat alles het
weer doet en wellicht de was dan eigenlijk wel weer meevalt.
Mocht dit niet het geval zijn...laat het weten als je tips & tricks
hebt om mijn toekomstige wasberg om te zetten in wasgeluk. ❤

38

Hart van Nijmegen - februari 2020

Fysiotherapie
Sint Anna

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

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

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

Avalon Fitcentre

Wij dragen u
op handen
Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u.
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren team
luistert, adviseert en ondersteunt.
Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder.

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

In samenwerking met
St. Hubertusstraat 2 6531 LB Nijmegen
tel: 024-6635173

Vrijwilliger in ’t zonnetje
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‘Bij ons komen dakloze vrouwen weer
op adem’
Deze vrouwen kunnen een half jaar bij
ons op een anonieme locatie verblijven.
Ook daarna bieden we nog ondersteuning en begeleiding. We hebben plaats
voor negen vrouwen. Bij ons kunnen
ze op adem komen en zich weer veilig
voelen. Ze krijgen medische hulp en psychische ondersteuning aangeboden en
moeten deelnemen aan een activiteitenprogramma. De vrouwen krijgen bijvoorbeeld fietsles, taalles en creatieve lessen.
Hoe kunnen jullie bestaan?
Ondanks dat de overheid niks voor deze
mensen doet, zien gemeenten natuurlijk
wel dat er iets voor deze mensen moet
gebeuren. Daarom krijgen we subsidie
van de gemeente. Maar dat is lang niet
genoeg. We zijn afhankelijk van donaties
van de lokale middenstand, particulieren
en fondsen. En daarnaast zouden we natuurlijk niet kunnen bestaan zonder onze
enthousiaste vrijwilligers!

Het Wereldvrouwenhuis
Mariam van Nijmegen biedt
tijdelijke opvang aan dak
loze vrouwen zonder verblijfsvergunning met gezondheidsproblemen.
Ricky van Oers (41) uit het
Willemskwartier is de secretaris van de stichting.

Hoe ben je bij het Wereldvrouwenhuis
terecht gekomen?
Sinds ongeveer vijf jaar ben ik betrokken
als vrijwilliger. Sinds twee jaar zit ik in het
bestuur van de stichting.
Welke hulp bieden jullie?
We vangen vrouwen op die geen verblijfsvergunning hebben en om allerlei
redenen niet terug kunnen keren naar het
land van herkomst. Het gaat bijvoorbeeld
om uitgeprocedeerde asielzoekers die na
een afwijzing van hun asielaanvraag op
straat staan, terwijl terugkeer naar het land
van herkomst onmogelijk is.
Of om migrantenvrouwen die na een
scheiding geen verblijfsvergunning
hebben en nergens terecht kunnen. Hun
situatie leidt tot angst, stress en gezondheidsproblemen. De overheid doet niks
voor deze kwetsbare groep vrouwen. Ze
mogen niet naar een asielzoekerscentrum,
krijgen geen geld en mogen niet werken.
Zo belanden ze op straat of in de prostitutie.

Wat vind je leuk aan het werk?
Ondanks dat ik niet heel direct bij de
opvang van de vrouwen betrokken ben,
vind ik het fijn dat ik kan bijdragen om het
leven van deze vrouwen een beetje beter
te maken. Je ziet ze in een periode van zes
maanden opbloeien van een hoopje ellende naar zelfstandige, krachtige vrouwen.
Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken?
Jazeker. We hebben vrouwen nodig die
een vrouw intensief willen begeleiden
of die een paar uurtjes in de week tijd
hebben om iets leuks met de vrouwen te
doen. ❤
Tekst en foto: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Bent je zelf vrijwilliger of ken je
iemand die als vrijwilliger actief
is in Nijmegen-Midden?
Mail voor deze rubriek naar
info@hartvannijmegen.nu
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Thuis in het
Rijk van Nijmegen
Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van
Nijmegen kennen we zo’n beetje iedere straat,
steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig
advies over welke woning aansluit bij uw
persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en
mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning
bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.
Meer weten? Neem dan contact op met
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.

Een
complete

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

(enkelvoudige)

bril voor

€99

Vaak
geheel
of gedeeltelijk
vergoed door uw
zorgverzekering
(wij doen de declaratie
voor u)

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

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

www.somonschilderwerken.nl
06-206 505 65
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Blijf kwiek door ontmoeten,
bewegen en muziek
Elke woensdagmiddag
organiseert Kwiek Hazenkamp-
St. Anna activiteiten voor
ouderen in en rondom de
Maranathakerk. De focus ligt
op ontmoeten, bewegen en
muziek. Want hiermee houd
je brein en lichaam fit.

B

ewegen is goed voor het brein.
Ouderen die veel bewegen, hebben minder kans op het ontwikkelen van dementie. Reden voor Hans
Hermes om het initiatief ‘Kwiek Hazenkamp-St. Anna’ te starten: dagbesteding
voor ouderen. De Provincie Gelderland
en de gemeente Nijmegen ondersteunen het initiatief.
Sinds de zomer van 2019 is er een
Kwiek-beweegroute in de Hazenkamp.
Het idee: train met behulp van het aanwezige straatmeubilair balans, kracht
en uithoudingsvermogen. Probeer
bijvoorbeeld je balans te bewaren door
over een rechte lijn te lopen. Of reik naar
een sticker op een lantaarnpaal. Op een
overzichtskaart bij de Maranathakerk
aan de Steenbokstraat staat de route
aangegeven. Iedere woensdagmiddag
om 14:15 uur loopt een groep Kwiekers
samen de beweegroute.
Muziek
Een belangrijk aspect van Kwiek is de
bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Door samen te bewegen leer je
andere mensen kennen. Of door samen
muziek te maken. Uit onderzoek blijkt
dat muziek een gunstig effect heeft op
mensen met de ziekte van Parkinson,
dementie of epilepsie.
Kwiek werkt daarvoor samen met
NewRootz. Deze stichting organiseert
culturele activiteiten voor jongeren
met een migratieachtergrond. Kwiekers
gaan samen met leerlingen van het
Pontem-college Nederlandstalige liedjes
instuderen en deze medio mei ten

Kwiekers doen bingo met leerlingen Pontem-college. Foto: Hans Hermes
gehore brengen tijdens een spetterende
uitvoering.

Kwiek-beweegroute Hazenkamp.
Foto: Annemieke Penders
Wat is er de komende woensdagen
zoal te doen? In februari kunnen Kwiekers na de Kwiek-beweegroute spelletjes
doen en koersballen. De deelnemers
sluiten op 12 februari de middag af met
het zingen van Nederlandstalige klassiekers. Tot de zomer geeft iemand onder
auspiciën van de GGD iedere laatste

woensdag van de maand voorlichting
over 'Gezond Ouder Worden’ en het
gebruik van (minder) medicatie. Elke
eerste en derde woensdag is er Zhineng
Qigong, een Chinese bewegingsleer voor
het versterken van lichaam en geest.
Meedoen
Kwiek Hazenkamp-St. Anna is nu een
half jaar actief. Hoe kijkt Hans Hermes
op deze periode terug? “We merken dat
de aangeboden activiteiten de mensen
een heel goed en blij gevoel geven.
Iedereen is van harte welkom en je hoeft
niet aan alle activiteiten mee te doen.
Ook belangrijk: we gaan niet uit van ‘beperkingen’ of ‘kwetsbaarheid’, maar van
ieders kracht en wil om van het leven
(samen) iets te maken!” ❤
Tekst: Susan Bink
(susan@hartvannijmegen.nu)
Kijk voor het programma op
www.hartvoorhazenkamp.nl
of neem contact op met Hans
Hermes via tel. 06 473 676 02.

Hart van Nijmegen - februari 2020

42

Het Verleden in Verhalen

Slagersfamilie Coenen ging met
Antoon Coenen en zijn zoon Wim waren meer dan vijftig jaar
bekende slagers in onze wijken. In die jaren is er enorm veel
veranderd in het slagersvak. Slagersfamilie Coenen bleef tot in de
21ste eeuw actief, omdat ze zich telkens aan nieuwe
ontwikkelingen wisten aan te passen.
Slagerij Willemsweg

I

n 1948 nam de 22-jarige Antoon Coenen samen met zijn vrouw Lenie slagerij
Van Dopperen over aan de Willemsweg
149. Toentertijd was hij de zesde slager aan
de Willemsweg. Antoon kwam uit Hengelo
(Overijssel), dook in de Tweede Wereldoorlog onder bij een slager in Cuijk en leerde
daar het slagersvak.
Antoon slachtte niet zelf. De Nijmeegse
slagers kochten vlees bij het Gemeente
Slachthuis. Die slachterij lag op de plek bij
de Waal waar onlangs slachterij Hilckman

is afgebroken. De kwaliteit van het vlees
werd gewaarborgd door een keurmeester.
Een belangrijke functie, omdat hij verantwoordelijk was voor de gezondheid van
het geslachte vee, de hygiëne in de slachterij en daarmee voor de volksgezondheid.
Blokken ijs
Een koe werd na de slacht in vier delen bij
de slager aangeleverd: twee voorstukken
en twee achterstukken, een varken kwam
in twee delen. Per week verwerkte Coenen

twee koeien en vier varkens. Voordat het
vlees werd uitgebeend, hing het in de
slagerij. Na het uitbenen werd het vlees
bewaard in de koelcel. Dat was in 1948
een ruimte die koel werd gehouden met
blokken ijs. Antoon Coenen moest elke
dag met een transportfiets blokken ijs
halen bij Blokland in Hees. Toen in 1954
de slagerij werd verbouwd, kwam er een
‘echte’ koelcel.
Coenen maakte zelf leverworst, metworst en natuurlijk bloedworst. Het bloed
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de tijd mee tot in de 21ste eeuw
Wim nam de slagerij over van Ariaans,
van de bloedworst kwam, net zoals de
want hij had besloten dat hij niet de zaak
schoongemaakte darmen voor de worst,
van zijn vader wilde overnemen. Hij wilde
van de slachterij. Er werd veel gehakt,
worst, goedkoper vlees en
reuzel om te bakken en braden
verkocht. Van de botten werden
mergpijpjes gezaagd. Van
mergpijpjes kon soep worden
getrokken.
Coenen was een slager voor
de mensen met een dunne
portemonnee. Antoon plaatste
samen met zijn broers Carel en
Arnold en de oudste zoon van
Carel, Ton – ook slagers in Nijmegen – elke week advertenties in De Gelderlander.
Toonbank van de winkel aan de Groenestraat
Kijk-wijs-toonbank
In het begin van de jaren zestig kwamen
de zelfbedieningswinkels in zwang. Deze
winkels gingen ook vlees en vleeswaren
verkopen. Coenen reageerde op de concurrentie door de winkel te vernieuwen.
Er kwam een ‘kijk-wijs-toonbank’. Een
toonbank met koeling, waar de klanten
de producten die ze wilden hebben, konden aanwijzen. Daarnaast ging Coenen
ook andere producten verkopen zoals
groenten in glas of blik.
Overigens was de concurrentie van de
supermarkten dusdanig genadeloos dat
er van de circa honderdvijftig slagers in
Nijmegen tegenwoordig nog maar een
stuk of zeven over zijn. Antoon Coenen
bleef in de slagerij tot zijn 65ste in 1981.
De slagerij is later verbouwd tot woonhuis.

onafhankelijk zijn en begon op een andere
plek helemaal opnieuw. Dat lukte Wim heel
aardig: de omzet ging langzaam maar zeker
omhoog.

Wim Coenen viel regelmatig in de prijzen

Opnieuw beginnen
Al deze informatie komt van Wim Coenen,
de zoon van Antoon. Wim begon in 1982
zijn slagerij aan de Groenestraat 253. Daar
waren op dat moment nog twee andere
slagers, die al snel gesloten werden. De zeer
fraaie slagerij van Beukers naast de Chinees
op de Groenestraat, is overigens nog te
bewonderen in het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen.

Scharrelslager
In 1987 raakte Wim geïnteresseerd in scharrelvlees. Hij was ten eerste onder de indruk
van de zeer goede kwaliteit van het vlees.
Wat later ging ook de diervriendelijke houderij een steeds belangrijkere rol spelen. Hij
startte met de verkoop van vlees van scharrelvarkens. Dat betekende echter dat hij
een half varken van kop tot staart aangeleverd kreeg en moest verwerken. Daarmee

werd hij ook weer een ’echte’ slager. Al snel
ging Coenen ook over tot de verkoop van
scharrelkippen. Na anderhalf jaar werd ook
het rundvlees biologisch. Vanaf
1989 was Wim Coenen volledig
scharrelslager.
De overgang naar scharrelslager bleek een groot
succes. Coenen was op het
juiste moment gestart met de
verkoop van scharrelvlees, of
wat tegenwoordig biologisch
vlees wordt genoemd. Het
gevolg was wel dat de zaak aan
de Groenestraat te klein werd.
Misschien niet de winkel, maar
in ieder geval de werkplaats.
Daarom verhuisde scharrelslager
Coenen in 1998 naar de Fransestraat, vlak
naast De Knollentuin. De werkruimte werd
vergroot van 35 naar 140 vierkante meter.
Coenen heeft op deze plek, net zoals op de
Groenestraat, een gouden tijd gekend.
Slagerijen verdwenen massaal, maar
scharrelslager Coenen wist zich uitstekend te handhaven. In 2015 heeft Wim
de zaak overgedaan aan een opvolger.
Deze opvolger overleed helaas in 2017.
Deze winkel is net zoals de winkel van
zijn vader omgebouwd tot een woonhuis.
Radio- en tv-slager
Wim Coenen werd in Nijmegen zeer bekend als radio- en tv-slager. Wim gaf op
het goed beluisterde Radio Keizerstad
achttien jaar lang vijf keer per week live
een recept door. Hij had ook een kookrubriek op de lokale omroep N1. Op dit
moment maakt Coenen opnamen voor
tweehonderd korte uitzendingen voor
RN7. Dit programma zal komend voorjaar
worden uitgezonden. De recepten van Slager Coenen zijn volgens Wim zo populair
door hun eenvoud en duidelijkheid! ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Wim Coenen
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VAKANTIE IS...

Biologische slagerij
De Groene Weg Nijmegen
Het adres voor al uw biologisch vlees en
vleeswaren, barbecue, levering aan horeca
instellingen en kookscholen.

GRATIS ADVERTENTIE
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...HET BESTE
IN HEM NAAR
BOVEN HALEN
VAKANTIE IS WIELEWAAL
Bezorg jij hem een
onvergetelijke vakantietijd?
www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Kom gerust eens langs en laat u verrassen!

VOLG ONS!
@de_groeneweg
De Groene Weg slagerij Bas Derksen

De Groene Weg slagerij Bas Derksen
Groenestraat 189 | 6531 HE Nijmegen
T: 024 355 50 60 | F: 024 350 11 20
nijmegen@degroeneweg.nl | nijmegen.degroeneweg.nl

Drs. Bea Pieters
Pedagoog & Leerkracht

NIEUW IN ONZE PRAKTIJK:
SHOCKWAVE
Gratis spreekuur Sportblessures:
elke maandag van 17.00-17.30 uur
T:

024 – 833 00 22

E:

fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl

W:

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

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
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AED in de Nimrodstraat na
succesvolle buurtactie

V

orig jaar besteedde Hart van Nijmegen aandacht aan het initiatief
van drie Hazenkampers om een AED (Automatische Externe Defribillator) te plaatsen in de Nimrodstraat. In de buurt werd enthousiast
gereageerd, de inzameling die volgde was succesvol en inmiddels is de AED
geplaatst naast de deur van Nimrodstraat 107.
Om de AED te kunnen gebruiken moet je aangesloten te zijn bij het
netwerk van burgerhulpverleners (Hartslagnu). Belt iemand in de buurt 112
voor een reanimatie, dan krijgt een aantal burgerhulpverleners een oproep
om de AED te halen. Ook hebben zij de pincode om de kast te openen.
Zelf burgerhulpverlener worden? Dat kan. Om burgerhupverlener te
worden moet u eerst een reanimatiecursus te volgen. Dit kan onder andere
bij Taskforce Nijmegen. De training bestaat uit een avondcursus van vier
uur. De cursus vindt meestal plaats van 18:00 tot 22:00 uur op de Radboud
Universiteit Nijmegen (Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen).
De kosten voor een reanimatiecursus zijn € 30 per persoon. (Deze kosten
worden soms vergoed door uw Zorgverzekeraar). Aanmelding kan via de
website www.taskforceqrs.nl/nijmegen ❤
Tekst: Jeroen Vandeursen, Cor Klaassen en Quirin Walraven
Foto: Quirin Walraven

Aanschaf AED
Wil jouw buurt ook overgaan tot de aanschaf
van een AED? Voor informatie over de actie bij
ons in de buurt mag je altijd contact opnemen
via: aedhazenkamp@gmail.com

#Wattedoen
Iedere dag is er wel iets te doen in de wijk. Maar wat
allemaal? En wie tref je daar? Verslaggever Dirk-Jan
Burgersdijk en fotograaf Vincent Moll zoeken het uit.

Programmaboekje ’t Hert
Zingen, bingo, Soepie doen, klaverjassen en karate zijn slechts
een paar activiteiten die plaatsvinden in Voorzieningenhart ‘t
Hert. Al negen jaar worden hier vele activiteiten georganiseerd.
En ook organisaties zoals Bindkracht, Stip en GGD hebben hier
hun thuis. Vaak vragen bezoekers wat er allemaal te doen is in het
Voorzieningenhart. Het beheer heeft nu voor hen een overzichtelijk programmaboekje ontwikkeld. Het ligt ter inzage in ‘het
Buurthuis’.
Behalve meedoen aan activiteiten is het ook mogelijk om zelf
een activiteit te organiseren. ’t Hert beschikt over prachtige sportzalen, een professionele kookstudio om met een grote groep te
koken, diverse vergaderzalen, een muziekruimte en een technieklokaal. In de gezellige ontmoetingsruimte ‘het Buurthuis’ kunnen
mensen elkaar treffen onder het genot van een drankje.
Vragen over de sportzalen? Neem contact op via
verhuurbalie@nijmegen.nl of bel nummer 024 329 33 00.
Vragen over het huren van een ruimte in ’t Hert? Loop gerust
binnen bij Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40 of bel:
024 350 17 73. De beheerders heten je van harte welkom! ❤
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk (dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Bedrijfshartjes
Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak
€ 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor
de volgende Hart van Nijmegen (21 en 22 maart), moeten uiterlijk 28 februari 2020 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.
GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestr., Vossenlaan /
Oude Molenweg, Hatertseweg, S.de Bruïneweg, Bankastr. en
Malvert. Ook voor verhuur kleine bedrijfsruimtes. Voor informatie
kijk op: www.garagebox-nijmegen.nl
SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging bij u
aan huis. Tel: 06 206 874 66.
ZINGEVING NA JE 40STE is een workshop voor vrouwen die
willen onderzoeken wat hen werkelijk bezighoudt. Wat is de
moeite waard op dit moment in het leven? Er is ruimte om
ervaringen te delen. 21 maart 2020 in Cordium in Nijmegen.
Informatie: www.gabriellegieling.nl, www.senseofyoga.nl,
coaching@gabriellegieling.nl of 06 112 424 37.
LICHAAM & GEEST IN BALANS. Diep ontspannen met Yin
Yoga, begeleid door helende klanken. Voor preventie en reductie van stress en burn-outklachten. Proefles € 10. Aanmelden:
www.ankhlifecoaching.com. Adres: Hazenkampseweg 26,
Nijmegen.
KEUZEMOMENT maakt werk van jouw studiekeuze. Gespecialiseerd in studiekeuzeadvies voor het hbo en wo. Kies binnen een maand een studie die bij je past met de beproefde
KRACHT-methode. 1 februari start het eerstvolgende online
studiekeuzetraject met individuele begeleiding. Informatie:
Annelies van Rijckevorsel, www.keuzemoment.nl,
keuzemoment@gmail.com, 06 330 465 83.
HEERLIJK UITWAAIEN AAN ZEE! Dichtbij de uitgestrekte stranden in Zeeuws-Vlaanderen vindt u onze compleet ingerichte
vrijstaande vakantiewoning met grote kindvriendelijke tuin en
diverse terrassen. Schitterende fiets- en wandelroutes, pittoreske
stadjes (Groede, Sluis), nabij het middeleeuwse Brugge en het
mondaine Knokke. Informatie: www.huisjeinschoondijke.nl,
aalvanthiel@gmail.com of bel 024 663 29 32/06 428 995 22.
DE COMPUTERCOACH helpt u met vragen of problemen met
uw computer, tablet of smartphone. Ik geef ook privéles aan
huis. Geen abonnements- of voorrijkosten. Voor informatie
bel 06 131 792 37. E-mail: dedigitaleopstap@gmail.com of
kijk op www.dedigitaleopstap.nl

NAAILES IN NIJMEGEN bij Thea van der Wielen. Zie
info@naailesnijmegen.nl of www.naailesnijmegen.nl.
Tel. 06 212 017 32.
‘ELA, KOM GRIEKS LEREN en bereid je voor op de zomer.
Enthousiast over Griekenland? Milao verzorgt taalcursussen
op alle niveaus en workshops over diverse Griekse thema’s. In
Nijmegen en op locatie! Meer informatie op www.milao.nl
OP ZOEK NAAR EEN DJ die wél van Donna Summer
heeft gehoord, maar ook muziek van nu draait? Kijk op
www.muziquest.nl voor een swingend feest in 2020!

seuren

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

Kijk ook op www.seuren.nl

Ruit herstellen? Seuren bellen!
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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 (21 en 22 maart), moeten uiterlijk 28 februari 2020 binnen zijn.
ZENMEDITATIE. Ervaren wat het doet in stilte en aandacht te
zitten en te lopen. Je lichaam en je adem ontdekken als fijnzinnige instrumenten. Welkom op de 1e maandag van elke maand
in Voorzieningenhart ’t Hert van 20:30-22:00 uur. 2/3; 6/4; 4/5 etc.
Kosten: vrijwillige bijdrage. Informatie en aanmelden robbenwacm@gmail.com
INLOOPOCHTEND BASISSCHOOL NSV2 op vrijdag 14 februari
van 8:45-10:15 uur, Lamastraat 67 en op de Hazesprong, dependance Dingostraat van 10:30-12:00 uur. U krijgt informatie over de
scholen en kunt een kijkje nemen in de klassen. Nieuwe ouders
voor de groepen 1 t/m 8 zijn van harte welkom.
WORD MENTOR BIJ SCHOOL’S COOL NIJMEGEN. Heb jij een
hart voor pubers en een luisterend oor? Vind je het leuk om een
jongere te helpen bij het versterken van zelfvertrouwen, leren
leren en sociale redzaamheid? Dan hebben wij de vrijwillige job
voor jou! Informatie: www.schoolscoolnijmegen.nl, ma t/m do:
024 350 34 66.

WANDELVERENIGING GELDERLAND zoekt vrijwilligers en
verkeersregelaars voor de Avondvierdaagse die in Nijmegen zal
worden gehouden van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni 2020. Heeft u
belangstelling en tijd? Neem contact op met Monique v.d. Akker,
tel. 06 202 917 84.
CARNAVAL 2020 VOOR JONG & OUD, zondag 23 februari 2020
in buurthuis ’t Hert, Thijmstraat 40. De activiteiten beginnen om
14:00 uur en eindigen om 19:00 uur. KOMT ALLEN!
ONDERHOUD MOESTUIN aan de Hatertseweg. Wegens mijn
leeftijd kan ik zelf mijn tuin niet meer onderhouden. Wie wil het
voor mij doen? Alle oogst is voor gebruik van de tuinier, ik heb
zelf niets nodig. Belangstellenden kunnen contact opnemen met
mevr. Martens: 024 355 81 44.

Winnaar kerstmannenprijsvraag bekend!
Onze fotograaf Vincent Moll had
in het kerstnummer een aantal
kerstmannetjes in zijn foto’s
verstopt. Maar hoeveel?
Het juiste antwoord was 6.
(naast de foto bij de prijsvraag)!
Roos van de Rijdt (Van
Peltlaan) had het goed
gezien. Zij wint daarmee een bon van 25 euro,
te besteden bij Puux aan de
Groenestraat. Geniet ervan Roos!
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GOFFERTPARK NIJMEGEN
VRIJDAG. 29 MEI. 2020
INFO EN TICKETS VIA MOJO.NL/PAULMcCARTNEY
#FRESHENUPTOUR PAULMcCARTNEY.COM

