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Beste lezer,
Voor de laatste keer richt ik mij in 
deze editorial tot u, de lezer van 
Hart van Nijmegen, want ik draag 
het stokje over aan Ypie Veenstra. 
Zij is voortaan hoofdredacteur. 
     De afgelopen jaren stonden 
Ypie en ik zij aan zij; ik als   
hoofd- en zij als eindredacteur. 
Samen met onze vormgever 
Wilke Zomerveld hebben we zo veel mooie nummers mogen maken! 
Ik ben trots op wat ik overdraag en heb alle vertrouwen in de toekomst 
van Hart van Nijmegen onder Ypie’s leiding. In het artikel op pagina 10-11 
vertel ik waarom zij het van me overneemt. 
     Ik dank iedereen voor alle ideeën voor en reacties op het blad én 
voor de keren dat u me teleurgesteld liet weten dat u het blad niet had 
ontvangen. Al die mailtjes en belletjes getuigden van betrokkenheid bij 
Hart van Nijmegen. En daar heb ik ‘t, samen met het team, al die tijd voor 
gedaan.  
     Mijn conclusie na vijf jaar: papier is niet dood. Het kan nog steeds 
mensen verbinden, mooie initiatieven groter en het leven leuker maken. 
Lees in dit nummer maar over buren als Susan Huurman, de activiteiten 
in de bibliotheek aan de Muntweg en een nieuwe winkel als Appeltje-
Eitje. 
     Ik blijf wonen in het mooiste stadsdeel van Nijmegen en ga Hart van 
Nijmegen met veel belangstelling volgen. Zo blijven wij met elkaar ver-
bonden. 
     Voor de laatste keer veel leesplezier gewenst met deze editie van uw 
wijkblad. 

Hartelijke groet,
Elvi van Wijk

Tefke van Dijk
schrijfzolder.nl

COLOFON 
E-mail: info@hartvannnijmegen.nu Web: www.hartvannijmegen.nu 
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ij binnenkomst in de woning van 
Susan word ik begroet door een 
luidruchtig maar enthousiast 

ontvangstcomité: haar honden Ushi, 
Watje en Sevgi. Aan tafel begint poes 
Cita me meteen kopjes te geven. Het 
is een gezellige beestenboel bij Susan 
thuis, met haar drie honden en vijf kat-
ten. Niet zo gek voor iemand die van 
het redden van dieren haar levenswerk 
heeft gemaakt. 

Bezig baasje 
“Al van jongs af aan ben ik begaan 
met dieren. Als kind woonde ik in het 
Waterkwartier, en nam ik regelmatig 
dieren mee naar huis. Cavia’s, honden, 
katten… gelukkig waren mijn ouders 
ook dierenvrienden.” In de jaren negen-
tig werkte Susan bij de Dierenambu-
lance Nijmegen (DAN) en had ze een 
stichting voor verwilderde zwerfkatten. 
Ruim tien jaar later begon ze twee-

dehandswinkel ‘SamSam’ op de hoek 
van de Gaffelstraat en de Karnstraat, 
die ze later voortzette in Bottendaal.  
 Vanwege een evenwichtsstoornis 
moest ze in 2013 met de winkel stop-
pen. Toch ging Susan niet bij de pakken 
neer zitten. Samen met haar neef 
Toine Peerenboom zette ze ‘Nieuws uit 
Nijmegen’ op, inmiddels een populaire 
website met lokaal nieuws. 

Als er iemand de titel ‘redder in nood’ verdient, is het Susan Huurman 

uit de Karnstraat wel. Dag en nacht staat ze klaar voor dieren die vermist 

of gewond zijn. Dankzij haar grote netwerk weten inmiddels veel 

dierenliefhebbers haar te vinden. 

Susan zet zich met hart en ziel in voor vermiste huisdieren
'Als ik een melding van een aangereden kat krijg, ga ik er gelijk naartoe: kan dat beestje toch niet laten liggen!'

  

B

Met drie honden en vijf katten is het een gezellige 
beestenboel bij Susan Huurman
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Vraagbaak 
Maar het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Susan bleef al die tijd een 
vraagbaak voor mensen die hun huis-
dier kwijt waren of een (gewond) dier 
hadden gevonden. Inmiddels beheert 
ze drie Facebookpagina’s voor vermiste 
dieren in Nijmegen, Wijchen en Berg en 
Dal. Ze werkt intensief samen met de 
dierenambulance, Amivedi en dieren-
asiel De Mère in Balgoij. Susan vertelt: 
“Als de dierenambulance niet bereik-
baar is, zetten mensen vaak berichtjes 
op mijn Facebookpagina’s, bijvoorbeeld 
over een aangereden kat. En ja, dan ga 
ik er meteen naar toe. Ik kan het dan 
niet over m’n hart verkrijgen om die kat 
te laten liggen.” 

Spoorloos 
Katten worden regelmatig vermist, 
bijvoorbeeld omdat ze in een schuur 
vastzitten, het bij iemand anders in de 
buurt ook heel gezellig vinden, of op 
zoek gaan naar een woning waar ze 
eerder woonden. Bij honden ligt dit 
anders. Bij weggelopen honden onder-
neemt Susan onmiddellijk actie, want 
de kans op een aanrijding is groot.  
     Zo ook bij een hondje uit Nijmegen, 
dat in december zo schrok van vuur-
werk, dat ze het op een lopen zette. Elf 
dagen lang heeft de hond rondgezwor-
ven door bossen en woonwijken. Susan 
krijgt dan via telefoon, WhatsApp of 
Facebook ‘zichtmeldingen’ van men-
sen die de hond hebben zien lopen. 
“Maar jaag loslopende honden niet 
op”, waarschuwt Susan. “Vooral weg-
gelopen honden die oorspronkelijk uit 
het buitenland komen, zijn meestal 
ontzettend angstig. Als vreemden hen 
benaderen, rennen ze meteen weer 
weg. Met alle gevolgen van dien.”  
     Uiteindelijk werd het hondje met 
hulp van de eigenaren gevangen in 
Heilig Landstichting, nadat er dagen-
lang was gezocht met een speciaal 
zoekteam en met de inzet van vang-

kooien. De eigenaren wisten haar met 
voer naar zich toe te lokken. Susan 
krijgt nog tranen in haar ogen als ze 
erover vertelt. 
     Wat raadt Susan aan als mensen hun 
huisdier kwijt zijn, of een dier hebben 
gevonden? “Altijd eerst de dierenambu-
lance bellen. Het kan best zijn dat het 
dier al gevonden is, terwijl je zelf nog 
loopt te zoeken. Maar de dierenambu-
lance kan niet altijd meteen komen, 
dus dan is het goed om via mijn Face-
booksite een oproep te plaatsen. Van 
vermiste honden is 98 procent binnen 
een uur weer gevonden.” 

Noodfonds 
Susan organiseert – naast het opsporen 
van vermiste dieren – ook regelmatig 
inzamelingsacties voor huisdiereigena-
ren die het niet breed hebben. “Laatst 
was een flatcoated retriever ontsnapt, 
de eigenaresse was pas verhuisd. De 
hond werd aangereden en brak zijn 
achterpoot. Een operatie kostte 1.200 
euro, een bedrag dat deze mevrouw 
niet kon opbrengen. De enige mo-
gelijkheid was om de hond te laten 
inslapen.”  
     Maar dat kon Susan niet laten ge-
beuren. Via haar eigen Facebookpagina 

konden mensen via ‘Tikkies’ geld do-
neren. En tot haar eigen verbazing had 
ze binnen vier uur het geld bij elkaar. 
“Dit had ik zelf ook nooit verwacht. 
Deze hond is geopereerd en maakt 
het nu goed. Het baasje was dolgeluk-
kig!” Inmiddels is Susan bezig met het 
opzetten van een eigen Noodfonds. Via 
dit Noodfonds kan ze mensen helpen 
die geen financiële ruimte hebben om 
dierenartskosten of zoekacties te beta-
len. Ook kan ze hier zieke en gewonde 
zwerfkatten mee helpen. 
     Wat is het gekste dier dat ze ooit 
heeft opgespoord? “We kregen bij de 
dierenambulance een keer een melding 
dat er een struisvogel de Maas over aan 
het zwemmen was. Dan sta je wel even 
met je oren te klapperen. Ook nog best 
een uitdaging, want die beesten kun-
nen flink trappen!” ❤

Tekst: Susan Bink 
(susan@hartvannijmegen.nu) 
Foto’s: Willem Melssen

Susan zet zich met hart en ziel in voor vermiste huisdieren
'Als ik een melding van een aangereden kat krijg, ga ik er gelijk naartoe: kan dat beestje toch niet laten liggen!'

Susan en haar kat Cita

Huisdier vermist of gevonden? 
Bel de Dierenambulance  
(024 355 02 22), zet een oproep 
op amivedi.nl  en plaats een  
bericht op de Facebookpagina   
‘Dier kwijt in Nijmegen e.o’
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pvallendste toevoegingen: huis-
vesting van niet-voetbalorganisa-
ties, uitbreiding en verbouwing 

van de tribunes (die uiteindelijk tot een 
capaciteit van 15.000 tot 16.000 toeschou-
wers moet leiden in plaats van de 12.500 
nu) en de bouw van appartementen, pal 
aan het stadion. 
     Belangrijkste te nemen hobbel: een wij-

ziging van het huidige bestemmingsplan. 
En oh ja, er moet ook nog een zak met 
een slordige vijftig miljoen euro op tafel 
komen. Maar dan kan wel het Volkspark-
stadion De Goffert gerealiseerd worden, 
waar de beleidsmakers bij NEC al een tijdje 
van dromen. Let wel, het gaat hier nog om 
een werktitel.   

Rust in de tent
Terwijl iedereen buiten het stadion denkt 
dat het bij NEC vooral moet gaan om 
promotie naar de eredivisie en het weg-
werken van de zoveelste schuld (zes ton), 
wordt binnen de muren van zowel de Gof-
fert als die van het Nijmeegse stadhuis al 
geruime tijd gesproken over heel andere, 
vrij revolutionaire plannen.  

Groot nieuws uit de Goffert: als het aan NEC ligt verrijst er over enkele 

jaren een compleet gerenoveerd stadion. Vastgoedontwikkelaar 

annex clubsponsor KlokGroep, de gemeente en een aantal sociaal-

maatschappelijke organisaties zitten al op het vinkentouw. 

Een informatieavond voor de buurt is een volgende stap op weg 

naar een metamorfose van het stadion. 

O

Grootscheepse verbouwing moet leiden tot  Volksparkstadion De Goffert 
NEC-directeur Wilco van Schaik heeft een droom die vijftig miljoen kost 

Bouwstenen voor de ontwikkeling van ‘de nieuwe Goffert’

1

WERKEN
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GROEN
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VOETBALLEN

DUURZAAM
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     Natuurlijk is de leiding gefocust op 
voetbal en promotie, maar een ander 
groot plan speelt ook een heel belangrijke 
rol in de toekomst van de club en vraagt 
dus veel aandacht. Een totale make over 
van het stadion, die moet leiden tot rust 
in de tent en tot een duurzame, toekomst-
bestendige thuisbasis zodat NEC kan 
uitgroeien tot een stabiele middenmoter 
in de eredivisie.      

Geen schetsen
“Welkom bij het project van Nijmegen 
en voor de Nijmegenaren.” Onder deze 
noemer geeft algemeen directeur Wilco 
van Schaik tekst en uitleg. Een man die 
gewend is te presenteren en die dat met 
flair en passie doet. Hij was niet voor niets 
ooit sportcommentator bij SBS6. 
     Maar dan nog: de fraaie schetsen die 
de presentatie bevat, ontbreken helaas 
bij de sheets die Hart van Nijmegen later 
krijgt toegestuurd. “De nieuwere schetsen 
die we hebben laten zien kunnen we nog 
niet openbaar maken, omdat we hier nog 
studies op los moeten laten. Als we ze wel 
delen, kunnen we de verkeerde indruk 
wekken en daar is in dit stadium niemand 
bij gebaat. Bovendien willen we ook nog 
gaan inventariseren wat de wensen en 
behoeften in de buurt zijn”, aldus de club. 

Informatieavond
‘Een plan van inwoners en supporters’ en 
‘Past bij duurzaam en groen’:  twee dingen 
die NEC specifiek benoemt als bouwste-
nen voor de ontwikkeling van een nieuw 
stadion. Het duidt erop dat de club en 
haar partners waarde hechten aan een 
goede relatie met de omliggende wijken. 
Om te beginnen de Hazenkamp, waarin 
het stadion officieel ligt, maar ook met 
de Kolping en industrieterrein de Winkel-
steeg.  
     Een van de vervolgstappen is dan ook 
het informeren van de bewoners van 
deze wijken, hen meenemen op weg 
naar realisatie van de plannen en het 
luisteren naar de ideeën, tips, suggesties 
en waarschuwingen van deze groep 
belanghebbenden. De club wil binnenkort 
een informatiebijeenkomst houden over 
de plannen. Inclusief informatie over de 
bestemmingsplanwijziging en de daarbij 
behorende procedure: waar en wanneer 
komen de plannen ter inzage te liggen en 
hoe kunnen mensen reageren? Oftewel: 
hoe is de inspraak geregeld? 

Appartementen
Wat zijn nu in grote lijnen de plannen voor 
het nieuwe stadion? Kort en goed: aan de 
buitenkant van het stadion – specifieker: 
aan beide zijden achter de goals – voor-

zien de initiatiefnemers bebouwing. 
Daarbij kan gedacht worden aan appar-
tementen voor bijvoorbeeld senioren, 
studenten, expats en mogelijk ook nog 
andere doelgroepen.  
     “Qua bouwhoogte moet je denken aan 
de boomgrens”, aldus Van Schaik. “Boven-
dien laat het huidige bestemmingsplan 
slechts aanpalende bebouwing toe over 
een beperkte strook die helemaal rond het 
stadion loopt. En die strook komt niet veel 
verder dan de paden die nu om het sta-
dion heen lopen. Dus laat de mensen nou 
niet meteen denken dat we hele happen 
uit het park gaan nemen. Samen met de 
gemeente zijn we de mogelijkheden aan 
het onderzoeken. We willen respect hou-
den voor de omgeving en het Goffertpark, 
laat dat duidelijk zijn.”   
     Ook voorzien de plannen in entrees 
voor toeschouwers van boven naar bene-
den, naar Amerikaans model. Nu moeten 
supporters eerst trappen af naar beneden 
om vervolgens weer naar hun plek te 
‘klimmen’.   

‘Meer kans op werk’
Uit de plannen blijkt dat de ambitie van 
de betrokken partners niet gering is. Want 
‘de nieuwe Goffert’ moet niet alleen het 

Grootscheepse verbouwing moet leiden tot  Volksparkstadion De Goffert 
NEC-directeur Wilco van Schaik heeft een droom die vijftig miljoen kost 

Lees verder op pagina 7-8 >>

De directeur als kop van jut 
Al bijna sinds hij er zit – nu ruim twee en een half jaar – heeft Wilco van Schaik (53) als algemeen directeur van NEC 
als kop van jut gediend, vooral voor supporters die via social media regelmatig helemaal losgaan op ‘hun’ directeur. 
Teneur: het is niet goed of het deugt niet. En dan drukken we het nog netjes uit. 
Maar dat is in de Goffert eigenlijk nooit anders geweest, weet ook Van Schaik. Hij heeft een dikke huid, is niet snel 
van z’n stuk te brengen en durft te staan voor zijn zaak. Bovendien maken zijn eerder opgedane ervaringen bij FC 
Utrecht, waar hij van 2011 tot begin 2017 algemeen directeur was, dat Van Schaik kan omgaan met de waan van de 
dag: het ene moment ben je een toffe peer, de dag erna moet je oprotten. Maar Van Schaik kent z’n pappenheimers 
en is gepokt en gemazeld in het bijzondere wereldje dat betaald voetbal heet. 
En hij blijft er nuchter onder, een aangename eigenschap in deze regelmatig van emoties overlopende bedrijfstak: 
“’Je bent gek dat je hier blijft werken met alles wat je over je heen krijgt’, zeggen mensen wel eens tegen me. Maar 
dán wordt het juist leuk voor mij. Dat is de uitdaging. Ik ben niet het type van alleen maar op de winkel passen. Ik wil 
vooruit. En de club wil en moet dat ook. Deze droom, een nieuw stadion op deze prachtige plek, houdt mij gemoti-
veerd. Ik ben van Nijmegen, de cultuur en de mensen gaan houden. De potentie om het met elkaar wél voor elkaar te 
krijgen daagt me elke dag uit als ik weer naar Nijmegen kom.”  
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gebied rondom het Goffertpark, maar de 
hele stad en de regio het Rijk van Nij-
megen naar een hoger plan tillen. “Onze 
partners zijn partijen die werkzaam zijn in 
de sectoren onderwijs, ondernemen, wo-
nen, sport en vrije tijd. Gezamenlijk willen 
die een sociaal-economisch programma 
opstellen met inbreng van belangheb-
benden als bewoners, experts en onder-
nemers”, legt Van Schaik uit. “De daarmee 
beoogde economische stimulans vertaalt 
zich vooral ook in sociaal-maatschappe-
lijke voordelen, zoals meer kans op werk, 
meer onderwijsfaciliteiten, meer ruimte 
voor wonen en een betere gezondheid.” 
     Het begint bijna een stokpaardje van 
Van Schaik te worden, want ook nu bena-
drukt de NEC-directeur dat een gereno-
veerd stadion waar één keer in de twee 
weken een wedstrijd gespeeld wordt, niet 

rendabel te krijgen is. “Als dat de toekomst 
is, is de club ten dode opgeschreven. Bij 
een multifunctioneel stadion lukt dat 
wel. En dat is een stadion dat ook andere 
functies heeft. Denk daarbij aan zorg- en 
medische faciliteiten, aan onderwijsvoor-
zieningen en ook aan wonen. Want ook 
deze stad moet snel en veel woningen 
bouwen. En een nieuwe Goffert kan ook 
daaraan een bijdrage leveren.”  
  
Vraagprijs stadion: €7,6 miljoen…
Maar elke ingreep aan de Goffert kan in 
Nijmegen niet los gezien worden van de 
eigendomssituatie van het stadion. Was 
er ooit een tijd dat de club het stadion 
voor het symbolische bedrag van €1 van 
de gemeente kocht, momenteel is het 
stadion weer eigendom van de gemeente, 
in een constructie die NEC aan huur en 

onderhoud meer dan een miljoen per jaar 
kost. Wel heeft NEC vanaf 1 januari een 
optie van anderhalf jaar op koop van het 
stadion. Vraagprijs: €7,6 miljoen euro… 
     Voorwaarde voor de grootscheepse 
gedaanteverwisseling van het stadion is 
wel dat de club het voetbalstadion dan 
zelf of met gelieerde partijen in handen 
heeft. Twee andere – en  niet de minste – 
voorwaarden zijn dat de samenwerkende 
partijen zo’n vijftig miljoen op kunnen 
hoesten en dat de gemeente er een be-
stemmingsplanwijziging doorheen moet 
zien te krijgen.  ❤

Tekst: Roeland Loosen 
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Beeld: Aviodrome Lelystad, 
De Gelderlander, NEC

Wilco van Schaik: “Laten we dat nieuwe stadion realiseren, van daaruit inkomsten generen en dan hogerop. Ik wil eerst een stevige basis 
onder de club leggen.” Foto: Vincent Moll

Grootscheepse verbouwing moet leiden tot  Volksparkstadion De Goffert 
NEC-directeur Wilco van Schaik heeft een droom die vijftig miljoen kost 

>> Vervolg van pagina 6-7
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Grootscheepse verbouwing moet leiden tot  Volksparkstadion De Goffert 
NEC-directeur Wilco van Schaik heeft een droom die vijftig miljoen kost 

‘We worden geen eerste of tweede’ 
Nog even over het voetbal zelf dan, toch onverminderd de missie waartoe NEC op aard is. Hoe kan het dat een direc-
teur van een betaaldvoetbalorganisatie die in de Keuken Kampioen Divisie speelt in de krant zegt dat hij eigenlijk 
dit jaar en ook volgend jaar nog helemaal geen kampioen hoeft te worden? Wetende dat ie zich daarmee de woede 
van zo’n zesduizend seizoenkaarthouders – de afgelopen seizoenen en ook dit jaar toch al niet verwend – op de hals 
haalt? “Die supporters willen maar één ding: terug. Winnen!”, zo verwoordde tv-presentator, plaatsvervangend sta-
dionspeaker en groot NEC-fan Jochem van Gelder de gevoelens van duizenden supporters.  
Maar Van Schaik is ook nu onverstoorbaar: “Vanaf het begin van het seizoen heb ik gezegd dat we geen eerste of 
tweede worden in de Keuken Kampioen Divisie. En ook geen derde of vierde. En daar blijf ik bij. Ik ben meer van 
de langere termijn. Volgend seizoen willen we weer een rol in de directe promotie gaan spelen. Dit seizoen van de 
omslag moeten we door. Ik ga niet liegen tegen onze supporters. Wat niet wil zeggen dat we niet willen promoveren. 
Topsport draait om winnen, dat willen we elke wedstrijd. Maar we mogen het nu nog niet verwachten, daar zit de 
nuance. Laten we tegelijkertijd dat nieuwe stadion realiseren, van daaruit inkomsten generen en dan hogerop. Ik wil 
eerst een stevige basis onder de club leggen. In drie seizoenen willen we terug naar de eredivisie en naar een nieuw 
stadion. In de zomer van 2022 moet dat uiteindelijk bij elkaar gaan komen. Dat is onze missie.”

Het stadion net na de aanleg (omstreeks 
1940) en net na de verbouwing in 2000



Hart van Nijmegen - maart 202010 Hart van Nijmegen - maart 20201010

Ypie: “Elvi, waarom stop je eigenlijk als 
hoofdredacteur? Volgens mij vind je het 
nog steeds heel leuk om te doen."
Elvi: "Ja, dat klopt, ik ben nog altijd met 
veel plezier hoofdredacteur, maar het 
wordt me simpelweg te veel. Tot een 
jaar geleden combineerde ik mijn rol 
als hoofdredacteur met een bestaan als 
freelance tekstschrijver. Dat was te doen. 

Maar sinds ik een vaste baan heb als 
communicatieadviseur, vind ik de com-
binatie met mijn hoofdredacteurschap 
te zwaar. Bovendien is het nu een goed 
moment om het stokje over te dragen. 
De focus en ‘tone of voice’ van ons blad 
zijn duidelijk. We hebben een team van 
redacteuren en correspondenten dat 
goed in staat is om verhalen te beden-

ken en uit te werken. En ook financieel 
en bestuurlijk staan we stevig. 

Elvi: “Maar Ypie, het allerbelangrijkste 
is dat er een goede opvolger is. Dat ben 
jij! Heb je er zin in?”
Ypie: “Jazeker heb ik er zin in! Je zei het 
zelf al: de overdracht is goed getimed. Jij 
bent meer een pionier dan ik, dat heb je 

Meer dan vijf jaar stonden ze zij aan zij. Elvi van Wijk was 

hoofdredacteur van Hart van Nijmegen, Ypie Veenstra deed de 

eindredactie. Vanaf deze editie neemt Ypie het stokje over van Elvi en  

is  zij de nieuwe hoofdredacteur. In een dubbelinterview 

kijken de twee vrouwen terug én vooruit. 

Hart van Nijmegen heeft een nieuwe  hoofdredacteur: Ypie Veenstra
Hoofdredacteur Elvi van wijk neemt na vijf jaar afscheid en draagt het stokje over

10

Ypie Veenstra (links) en Elvi van Wijk



Hart van Nijmegen - maart 2020          11

laten zien in de manier waarop je de in 
zwart-wit gedrukte Hazannekamp hebt 
omgetoverd tot de glossy Hart van Nij-
megen. Het blad ‘staat’. Mijn kracht ligt in 
het consolideren; zorgen dat alles goed 
georganiseerd is en dat iedereen het 
naar de zin heeft. We werken nauw sa-
men, dus ik weet wat er speelt voor een 
hoofdredacteur. Een beetje spannend is 
het wel, hoor. Ik ben dan wel al vijf jaar 
eindredacteur en beoordeel en corrigeer 
alle teksten, maar de rol van hoofdredac-
teur is toch nieuw; de inhoudelijke koers 
bepalen en ervoor zorgen dat redactie-
leden, vormgever, drukker en bezorgers 
hun bijdrage kunnen leveren.” 

Ypie: “En Elvi, weet je nog hoe het be-
gon? Zo’n vijf jaar geleden, toch?”
Elvi: “Ja klopt, in 2014 meldde ik me 
als redacteur bij wijkblad Hazanne-
kamp dat in de Hazenkamp, St. Anna, 
Emancipatiebuurt en Park Heyendaal 
werd verspreid. Daarvóór had ik elf jaar 
gewerkt als beleids- en marktonderzoe-
ker. Maar ik wilde beter leren schrijven 
en had daarom een eenjarige opleiding 
journalistiek gevolgd. Om vlieguren 
te maken als schrijver, wilde ik teksten 
schrijven voor de Hazannekamp. Al snel 
kwam de positie van hoofdredacteur vrij. 
Dat leek me een mooie extra uitdaging 
en leerschool. Wij leerden elkaar kennen 
toen je een artikel schreef over jouw wijk 
Heijendaal. Ik dacht toen meteen ‘die 
moet ik erbij zien te krijgen.’ Ik was zo blij 
dat je eindredacteur wilde worden! Want 
het is echt veel werk om al die content 
én te verzamelen én te redigeren.”

Elvi: “Maar hoe begon het voor jou, 
Ypie?”
Ypie: “Ik werkte al heel wat jaren als zelf-
standig tekstschrijver en vertaler voordat 
jij aan mijn deur klopte. Maar eindre-
dactie zat nog niet in mijn pakket, en 
die ervaring wilde ik graag toevoegen. 
Bovendien ging het om de eindredactie 
van een wijkblad. Ik was actief in de 

wijkraad St. Anna-Heyendaal, maar daar 
was na een jaar of tien de vaart wel uit. 
Daar ben ik mee gestopt. Maar om via 
een wijkblad toch betrokken te blijven 
bij wat er in dit stukje Nijmegen gebeurt, 
dat trok me erg.”

Ypie: “Hazannekamp werd Hart van 
Nijmegen? Hoe ging dat in zijn werk?”
Elvi: “In 2015 werd ik benaderd door 
 Marian Hooijman, de toenmalige 
wijkmanager van het stadsdeel Nijme-
gen-Midden. Zij vroeg me of ik van de 
Hazannekamp een blad voor heel Nijme-
gen-Midden wilde maken, dus ook voor 
de woonwijken Willemskwartier, Kolping, 
Munten- en Landbouwbuurt. Deze 
wijken hadden op dat moment geen 
wijkblad, terwijl daar wel behoefte aan 
was. Dat leek me helemáál een mooie 
uitdaging! Ik ben in alle nieuwe wijken 
op zoek gegaan naar mensen die wilden 
toetreden tot de redactie en dat is heel 
goed gelukt! We hebben toen nog even 
gestoeid over de naam van het nieuwe 
magazine. Weet je nog? Zoals ’t Nim-
weegs Hert, Nijmeegs Midden en Rondje 
Goffert. Ik vind Hart van Nijmegen nog 
steeds de beste optie. Ik ben supertrots 
op wat we maken. En we doen het ook 

steeds meer sámen met inwoners, want 
ze weten ons steeds beter te vinden met 
onderwerpen.” 

Elvi: “Maar vertel eens, Ypie, wat mo-
gen we verwachten van jou als hoofdre-
dacteur?”
Ypie: “Nou, volgens mij zitten we goed 
op koers. Dus voorlopig houd ik het 
stuur gewoon recht en ga ik ervoor 
zorgen dat iedereen met veel plezier 
mooie, afwisselende teksten en foto’s 
kan maken. En verder zien we wel wat 
de toekomst brengt. Als nieuwe hoofd-
redacteur wil ik wel ter afsluiting van dit 
interview graag antwoord geven op de 
vaak gestelde vraag hoe wij zo’n mooi 
gratis blad toch weten te financieren. 
Kan dat wel uit? ‘Ja mensen, deze glossy 
Hart van Nijmegen kan uit! Subsidie van 
de gemeente, een superacquisiteur 
die adverteerders aan ons blad weet te 
binden, en een hele lijst schrijvers en 
fotografen die gratis en voor niets de 
content verzorgen.’ Mooier kun je het 
niet krijgen.” ❤

Tekst: Elvi van Wijk en Ypie Veenstra 
(info@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Hart van Nijmegen heeft een nieuwe  hoofdredacteur: Ypie Veenstra
Hoofdredacteur Elvi van wijk neemt na vijf jaar afscheid en draagt het stokje over

11



Hart van Nijmegen - maart 202012

Slim & Schoon Onderweg: denk  eerst na voordat je op pad gaat
Programmamanager Klaas-Jan Gräfe: ‘Met de eHUB geven we mensen de mogelijkheid om te kiezen voor  elektrisch deelvervoer’

m dat doel te bereiken hebben achttien gemeenten in 
de regio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland 
en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

de handen ineengeslagen. Onder de noemer ‘Slim & Schoon 
Onderweg’ wordt gewerkt aan een aantal maatregelen en 
projecten die tot  doel hebben de bereikbaarheid in de regio 
Arnhem-Nijmegen te verbeteren. Ook het bedrijfsleven en on-
derwijsinstellingen in de regio zijn betrokken bij Slim & Schoon 
Onderweg. 

Dagelijks gedrag 
Bij slimmer en schoner vervoer denk je al gauw aan grote infra-
structurele maatregelen: meer asfalt, bijvoorbeeld, of uitbrei-
ding van het openbaar vervoer. Bij Slim & Schoon onderweg 
ligt het accent op iets anders: het veranderen van het dagelijkse 

gedrag van de reiziger. 
     Dimitri Horsthuis-Tangelder is wethouder in de gemeente 
Overbetuwe. Hij is als bestuurlijk accounthouder betrokken bij 
Slim & Schoon Onderweg en formuleert het zo: “We willen dat 
mensen telkens een bewuste keuze maken voor een vervoer-
middel en niet uit gewoonte in de auto stappen. Dat kun je 
alleen bereiken als je samenwerkt met partners in de regio. 
We streven naar méér schone kilometers in onze dagelijkse 
verplaatsingen.” 
     Het is de bedoeling dat de burger in de loop van dit jaar iets 
gaat merken van de zeventien projecten die Slim & Schoon On-
derweg op stapel heeft staan. Ook de inwoners van Nijmegen-
Midden krijgen ermee te maken. Sterker nog: één van de eerste 
projecten van het regionale samenwerkingsverband begint in 
dit deel van de stad al zijn vruchten af te werpen; een andere 

Zonder erover na te denken met de auto een boodschapje in de buurt 
te doen: ooit was het heel gewoon. Dichtslibbende (stads)wegen en 

het besef dat de ouderwetse auto op den duur funest is voor milieu en 
klimaat hebben dat beeld al doen kantelen. Toch moeten we ons ook 
in Nijmegen-Midden nóg slimmer en nóg schoner gaan verplaatsen.

O
Altijd voor de auto kiezen en in de file terechtkomen: niet zo slim en schoon
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Slim & Schoon Onderweg: denk  eerst na voordat je op pad gaat
Programmamanager Klaas-Jan Gräfe: ‘Met de eHUB geven we mensen de mogelijkheid om te kiezen voor  elektrisch deelvervoer’

logistieke aanpak op de universiteits- en 
hbo-campus Heyendaal blijkt succesvol. 

Collegetijden 
Klaas-Jan Gräfe werkt op het gemeentehuis 
van Nijmegen en is vanaf 1 januari van dit 
jaar programmamanager van Slim & Schoon 
Onderweg. Hij is verantwoordelijk voor de 
coördinatie en aansturing van de Slim & 
Schoon-projecten. “We zijn al geruime tijd 
bezig met die campusaanpak. Het begint 
ermee, dat je met alle betrokken instan-
ties – universiteit, HAN, Radboudumc, roc, 
Connexxion en gemeente – in elk geval 
onderkent dat bereikbaarheid een gezamen-
lijk probleem is. Eén van de eerste dingen die 
we hebben doorgevoerd is het spreiden van 
de collegetijden”, zegt Gräfe. Het lijkt een sim-
pele, voor de hand liggende maatregel, maar het effect op de 
campus is duidelijk merkbaar. Gräfe: “Vroeger begonnen HAN, 
universiteit en roc allemaal om kwart voor negen. Dat leverde 
volle fietspaden, bussen, treinen en autowegen op. Nu beginnen 
de colleges om half negen, kwart voor negen en negen uur. En 
daarmee zijn de allergrootste pieken gedempt. Het blijft druk, 
maar het is niet meer zo afgeladen vol.”

Fietsgebruik 
Andere maatregelen op de campus Heyendaal waren het stimu-
leren van het fietsgebruik, van het openbaar vervoer en het be-
vorderen van het samen rijden. Al met al heel succesvol dus. Zo 
succesvol, dat die campusaanpak nu verder wordt uitgerold naar 
de campussen CWZ/Noviotech en naar de campus Arnhem. 
     Kerngedachte van Slim & Schoon Onderweg is: vraag jezelf bij 
iedere voorgenomen reis af welke wijze van vervoer het slimst 

en het schoonst is. Is het überhaupt wel 
een goed idee om op pad te gaan of kan ik 
bijvoorbeeld net zo goed thuiswerken? Kan 
ik de spits vermijden en wat later vertrekken? 
En bij alles geldt: bij voorkeur niet met de 
auto, tenzij het niet anders kan.

eHUBS 
Voor het bedrijfsleven probeert Slim & 
Schoon Onderweg afspraken te maken met 
werkgevers om bijvoorbeeld het gebruik 
van e-bikes te stimuleren. Voor de ‘gewone’ 
inwoners van de regio Arnhem-Nijmegen zijn 
de zogeheten ‘eHUBS’ speerpunt van beleid. 
Klaas-Jan Gräfe: “Een eHUB is een plek waar 
we verschillende vormen van elektrische 
mobiliteit aanbieden. Dat kunnen elektrische 
fietsen, bakfietsen, scooters of auto’s zijn. 

Afhankelijk van de vraag zou je ook kunnen denken aan elektri-
sche steps, maar die mogen hier nog niet de openbare weg op. 
Met zo’n eHUB maken we het voor de bewoners mogelijk om de 
keuze te maken: welk vervoersmiddel is op dit moment voor mij 
interessant?” Het is de bedoeling dat er dit jaar al dertien van die 
eHUBS worden ingericht: tien in Nijmegen en drie in Arnhem. 
“Die eHUBS zijn er in drie soorten. Allereest zijn er de eHUBS bij 
de grote knooppunten, zeg maar de stations. Daarnaast komen 
er wat kleinere eHUBS op wijkniveau. Dan moet je denken aan 
bijvoorbeeld transferia. Derde categorie is de buurthub, die echt 
voor de omwonenden is bedoeld.”

Draagvlak 
In april verschijnen de eerste eHUBS in het straatbeeld. Gräfe: 
“In het begin kleinschalig met alleen fietsen en bakfietsen. Om 
mensen vertrouwd te maken met het feit dat er elektrisch deel-

vervoer beschikbaar is. We willen vooral eerst kijken of er 
draagvlak voor de eHUB is. Afhankelijk van de ervaringen 

van de bewoners willen we dan in het najaar de defi-
nitieve locaties voor de eHUBS kiezen.” Of Nijmegen-
Midden daarbij hoort is dus nog even afwachten. ❤

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

Meer informatie over Schoon & Slim Onderweg: 
www.slimschoononderweg.nl

Door fietsgebruik te stimuleren en collegetijden te spreiden is de verkeers-
druk op campus Heyendaal afgenomen

Programmamanager Klaas-Jan Gräfe
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Van Wieg tot Graf: een leven lang leren in Nijmegen-Midden
Waar kun je in Nijmegen-Midden terecht voor welke belangrijke gebeurtenissen? De minirubriek Van   Wieg tot Graf geeft een overzicht

Basisschoolkeuze
Vanaf vier jaar mag je als kind naar school, maar vanaf vijf jaar 
moet je. Dat levert ouders heel wat hoofdbrekens op. Alleen al 
in Nijmegen heb je 43 basisscholen. Welke is geschikt voor jouw 
kind? Let je op de levensovertuiging, onderwijsmethode, in de 
buurt of beslis je na een bezoek  aan de school tijdens een open 
dag of inloopochtend? 
     Wat een buurtschool voor jouw kind zou kunnen zijn, kun je zien 
door het thuisadres in te voeren in de schoolwijzer (www.school-
wijzernijmegen.nl). Het kan zijn dat er een buurtschool buiten ons 
stadsdeel uitkomt als je meer aan de rand ervan woont.  
     In Nijmegen loopt de eerste aanmelding via  een centraal 
inschrijfpunt: Schoolwijzer Nijmegen. Via dit aanmeldpunt worden 
toekomstige leerlingen in vijf rondes over de beschikbare plaatsen 
bij scholen verdeeld. De rondes zijn op 1 maart, 1 mei, 1 juni, 1 
september en 1 november. Vanaf twee jaar en negen maanden 
kan een kind meedoen. Ouders kunnen hun schoolvoorkeuren 
opgeven.  
     De plaatsing gebeurt volgens een aantal voorrangsregels: broer-
tjes en zusjes gaan voor, daarna kinderen uit de buurt en daarna 
kinderen waarbij de school als eerste voorkeur wordt opgegeven. 
Twee stadsscholen wijken van voorrangsregels wat af omdat ze 
leerlingen uit de hele stad trekken: de islamitische school Hidaya  
en de vrije school Meander. Als ouder kun je één tot zes scholen 

Alhoewel je steeds meer zaken online 
kunt regelen moet je voor sommige 
dingen toch echt de deur uit. Het is 

prettig als je dan niet al te ver van huis 
hoeft.  In ons stadsdeel Nijmegen-Mid-
den hebben we het in dat opzicht goed 
getroffen. Je kunt er terecht voor bijna 
alle belangrijke gebeurtenissen in een 

mensenleven. Deze keer deel 2: over de 
onderwijsmogelijkheden.

Basisschool de Akker, regulier basisonderwijs
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opgeven. 
     Als jouw kind geplaatst is, ontvang je een plaatsingsbrief. 
Met die brief kun je het kind inschrijven op de basisschool die in 
de brief vermeld staat. Let op! Je hebt maar veertien dagen na 
ontvangst van de brief om dit te regelen.  De verdere inschrijving 
verloopt via de school. Eenmaal officieel ingeschreven bij de 
school is je kind een jaar of acht onder de pannen. 

Regulier basisonderwijs Nijmegen-Midden: 
•  De Akker (RK; jaarklassen) www.bsdeakker.nl
•  De Hazesprong (RK; jaarklassen)  www.hazesprong.nl 
•  NSV2 (bijzonder neutraal; jaarklassen) www.nsv2.nl
•  Het Kleurrijk (RK; leerpleinen) www.bshetkleurrijk.nl
•  St. Nicolaasschool (RK; Jenaplan) www.sint-nicolaasschool.nl

Speciaal basisonderwijs (so)
Mocht het niet echt lukken binnen het reguliere basisonderwijs, 
dan kan een kind via de Commissie van Onderzoek in aanmer-
king komen voor een onderwijsarrangement. Soms is dit alleen 
begeleiding op de reguliere school maar bij een zwaar arrange-
ment betekent dit plaatsing binnen het speciaal onderwijs (so).  
Een aantal richtingen hierbinnen zijn in ons stadsdeel te vinden.
•   Talita Koemi (so zeer moeilijk lerenden ) www.talita-koemi.nl
•   De Tapir (so, ontwikkelings + gedragsproblemen, ASS, psychia-

trische problemen) www.detapirschool.nl 
•   Kentalis De TaalSter (so slechthorend of taalontwikkelingsstoor-

nis (tso) www.kentalis.nl/onze-scholen/kentalis-de-taalster
Ook is er binnen het stadsdeel een onderwijsmogelijkheid 
voor hoogbegaafde leerlingen die problemen hebben binnen 
het reguliere onderwijs. Basisschool De Hazesprong heeft een 
Leonardo-afdeling die op deze doelgroep gericht is.

Middelbaar onderwijs (mo)
Met het advies van de basisschool in de hand  moet de volgende 
beslissing genomen worden. Op welke middelbare school gaat 
je kind verder met de schoolcarrière? Het schooladvies geeft wel 
het niveau aan, maar laat de schoolkeuze aan ouders en kind 
over. Ook hier is goed oriënteren belangrijk. De informatiemark-
ten en de jaarlijkse open dag zijn de moeite waard om sfeer te 
gaan snuiven. Je kind kan onderhand zelfstandig op de fiets naar 
school. Ook als die wat verder weg staat. Er bestaat een goede 
kans dat je kind kiest voor een school buiten het stadsdeel. Toch 
zijn we niet slecht bedeeld op het gebied van middelbare scho-
len. Zowel binnen het reguliere aanbod als binnen het speciaal 
onderwijs:
•   Het Rijks (vmbo, basis, kader, gemengd en theoretisch; zorg, 

techniek, diensten) www.het-rijks.nl
•   Helicon (vmbo basis, kader, gemengd; groen)  

www.helicon.nl/vmbo/helicon-vmbo-nijmegen

•   SSGN (vwo, havo, mavo); www.ssgn.nl 
•   Kentalis De Marwindt (vso; vmbo onderbouw + praktijk boven-

bouw; slechthorenden + tso) www.kentalis.nl/onze-scholen/
kentalis-de-marwindt-vso

•   Talita Koemi (vso; zeer moelijk lerenden) www.talita-koemi.nl
•   vavo (vwo, havo, mavo, volwassenonderwijs bovenbouw)  

www.roc-nijmegen.nl/mavo-havo-vwo
•   Aventurijn (vmbo basis + kader) www.kristallis.nl/h400/ 

welkom
•   Pontemcollege (schakelklas mo nieuwkomers)  

www.pontem-college.nl 
     Aanmelden voor een reguliere middelbare school binnen 
Nijmegen gaat via het inleveren van een aanmeldingsformu-
lier bij de school van je keuze. Bij te veel aanmeldingen wordt 
er geloot. Wie is uitgeloot kan zich voor een tweede ronde 
inschrijven bij een school waar nog plek is.  
www.schoolkeuzehulp.nl/aanmelding-en-loting

Mbo/hbo/universiteit
Op de middelbare school kies je al voor een richting die je ligt. 
Die keuze spits je verder toe bij een vervolgopleiding. De te 
reizen afstand wordt dan meestal een stuk groter. Maar niet in 
Nijmegen-Midden. Hbo en universiteit zitten in het stadsdeel, 
de beroepsopleidingen van het roc er net buiten. Zelfs de Open 
Universiteit heeft een filiaal in Nijmegen. Het wil niet zeggen dat 
alle opleidingen aanwezig zijn. Daarvoor zijn er tegenwoordig 
gewoon teveel. 

Minirubriek deel 2

Roc Marterstraat, volwassenenonderwijs voor mavo, havo en vwo

Lees verder op pagina 16 >>
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Roc
Bij het roc kun je beroepsopleidingen volgen op verschillende 
niveaus met elk hun eigen toelatingseisen. Hoe hoger het 
niveau, hoe hoger de eisen die gesteld worden bij de toelating 
(zie voor details www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen/
toelaatbaarheid). Voor 1 april moet je je inschrijven en het 
Digitale Doorstroom Dossier invullen.  
     Sommige opleidingen stellen aanvullende eisen. In geval van 
onduidelijkheid of twijfel krijg je een intakegesprek. Met een mo-
diploma op zak, het dossier op tijd ingeleverd en een eventueel 
intakegesprek goed doorlopen, kun je de onderwijsovereenkomst 
ondertekenen en ben je toegelaten. Het is daarna aan jou om de 
opleiding met goed gevolg af te sluiten.

Hbo
In het kader van de internationalisering heet het hoger beroeps-
onderwijs tegenwoordig de ‘university of applied sciences’. De toe-
latingseisen spitsen zich toe op het profiel dat iemand op havo of 
vwo heeft gevolgd, of het soort mbo-opleiding dat al afgerond is.  
     De HAN heeft een breed aanbod aan opleidingen in Nijmegen, 
maar er is altijd een aantal waarvoor je toch wat verder moet 
reizen. Denk bijvoorbeeld aan muziek-, kunst-, autotechniek- , 
groen- en een groot aantal technische opleidingen. In Nijmegen 
kun je de meeste opleidingen vinden tussen de Kapittelweg en 
het spoor. De opleidingen duren in principe vier jaar, waarna je 
eventueel nog een master kunt doen. 

Universiteit
De Radboud Universiteit zit in zijn geheel in de wijk Heijendaal. 
Ook de open universiteit zit in een gebouw in die wijk.  Ook hier 
is een breed aanbod aan opleidingen. Je kunt er terecht als je het 
eindexamen vwo hebt gehaald met het juiste profiel. Ook een 
propedeuse van het hbo geeft toegang tot de universiteit. Jaar-
lijks organiseert de universiteit open dagen en kunnen eindexa-
menleerlingen een dagje meelopen.  
     Aanmelden voor hbo of universiteit doe je via Studielink   
(www.studielink.nl). Een aantal studies heeft een selectieproces 
vanwege de vele aanmeldingen. 

Open universiteit
Ben je na een opleiding aan het werk en wil je je verder ontwikke-
len of een andere richting inslaan, dan kun je bij de open univer-
siteit onlineonderwijs volgen op universitair niveau. Dat kunnen 
losse vakken of een hele opleiding zijn. Voor de bacheloroplei-
dingen wordt geen vooropleiding gevraagd. Je bepaalt je eigen 
tempo en betaalt per module. 
     In Nijmegen-Midden kun je als je wilt een leven lang blijven 
leren. ❤

Tekst: Eef van Hout (eef@hartvannijmegen.nu) 
Foto’s: Vincent Moll

Basischool de TaalSter, speciaal onderwijs voor slechthorenden en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Van Wieg tot Graf: een leven lang 
leren in Nijmegen-Midden
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De kogel is door de kerk: op  
23 mei opent Action in het 
voormalige Albert Heijn-filiaal 
aan de Groenestraat een nieu-
we winkel. Dat meldt althans 
Action zelf. Pandeigenaar Wim 
Brouwer liet begin maart ech-
ter weten nog helemaal niet 
zo zeker te zijn van z’n zaak. 

ij kunnen bevestigen dat 
op 23 mei aanstaande een 
nieuw Action-filiaal aan 

de Groenestraat in Nijmegen haar deuren 
opent. Dit filiaal is uitgevoerd in ons 
nieuwste format en heeft zelfscan-kassa’s.” 
Zo luidde de letterlijke tekst van de beant-
woordingsmail van Action op vragen van 
Hart van Nijmegen.  
 
Verbaasde eigenaar 
Wim Brouwer, eigenaar van het win-
kelpand, reageert verbaasd als we hem 
feliciteren met die 23ste  mei. “Wat is er 
dan? Oh, zegt de Action dat? Nou, ik hoop 
dat het lukt. Ze hebben het pand namelijk 
nog niet opgeleverd gekregen van mij. 
Het zit op dit moment niet mee met de 

verbouwing. Zo hebben we problemen 
met de staalconstructie en heeft bouwend 
Nederland het erg druk. Het wordt nog 
even keihard werken.” 
     Naast het voormalige AH-pand is 
Brouwer ook eigenaar van onder andere 
de panden aan de Groenestraat waarin 
Ekoplaza, PUUX, slagerij De Groene Weg, 
Formfutura en ook de nieuwe Albert Heijn 
iets verderop gevestigd zijn. 

Deel van Het Veldje
En dan nog even over dat andere stuk 
grond waarvan Brouwer ook eigenaar 
is: dat tussen de Emma Apotheek en het 

Formfutura-pand en dat doorloopt tot 
op een deel van Het Veldje en grenst aan 
de begraafplaats. Zesduizend vierkante 
meter groot en Brouwer is al geruime tijd 
op zoek naar een invulling ervan: “Daar 
zijn we voorlopig nog niet uit. Wel word ik 
regelmatig benaderd door allerlei partijen, 
zoals de CPO Dobbelmannweg 7, het 
collectief van bewoners die een afwijzing 
hebben gehad voor het realiseren van hun 
plannen met de voormalige bassisschool 
de Vuurvogel aan de Dobbelmannweg. 
Kortom, er is nog niets concreets.” ❤

Tekst en foto’s: Roeland Loosen

Action zegt: 'Filiaal Groenestraat 
opent op 23 mei'

17

Om krakers af te schrikken ‘sieren’ deze posters al maanden de ruiten van het voormalige AH-pand

Het terrein achter de Emma-apotheek en het Formfutura-pand

  

"W
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Mensen in de… 

STUDIO
Linlin Hutten (24, haar moeder had een 

klasgenootje die Linlin heette) studeert sinds 

september biomedische gezondheidsweten-

schappen aan de Radboud Universiteit. Een 

pre-master, want eerder deed ze een vergelijk-

bare hbo-studie in Breda. Ze komt oorspron-

kelijk uit het Brabantse Oosterhout en wil daar 

ook carnaval vieren. Ze woont nu in Groes-

beek, maar kent daar nog vrijwel niemand. 

“In Groesbeek heb ik een ruimte gevonden bij 

een gepensioneerde man die zijn schuur heeft 

omgebouwd tot studio. Het is moeilijk om een 

kamer te vinden in Nijmegen.” Ze is nu onder-

weg naar haar auto. De Vierdaagse lopen ziet 

ze niet snel gebeuren. “Ik loop graag, maar 

mijn conditie is niet zo goed.”

KLEUTERS
Jorieke Polderman (21) staat te wachten op haar vriend, die in de 

bibliotheek van de Radboud Universiteit op zoek is naar bepaalde 

boeken. “We doen allebei de Pabo, maar hij doet ook een minor 

geschiedenis op de HAN.” Jorieke is tweedejaarsstudent en loopt nu 

twee dagen in de week stage bij een groep 1-2 op een basisschool 

in Weurt. “Ik heb kinderen altijd heel leuk gevonden. Mijn moeder is 

ook leerkracht in het basisonderwijs, bij de kleuters. Daar ben ik een 

keer gaan kijken en toen wist ik dat ik dat ook wilde gaan doen. Bij 

de kleine kinderen, groep 1 tot 4. Jorieke werd geboren in Enschede 

en woont nu tweeëneenhalf jaar in Nijmegen. Ze heeft nog nooit de 

Vierdaagse gelopen. “Dat ga ik ook niet doen. Ik houd van wandelen 

en heb veel respect voor de mensen die het wel doen, maar ik vind 

het lopen te lang. Dan wordt het saai.”

OCHTENDGYMNASTIEK
Maria (Riet) van Haren (22-12-1933, reken 
maar uit) ‘doet het nog goed’, volgens haar 
drie kinderen en vijf kleinkinderen. Dat vindt 
ze zelf ook wel. “Elke dag ga ik drie kwartier 
wandelen, vanuit de ‘s-Gravensandestraat. 
En ’s ochtends doe ik met Olga Commandeur 
mee met de gym op televisie, van kwart over 
negen tot half tien.” Maria komt oorspronke-
lijk uit Nijmegen, ze werd geboren in de  
St. Jacobslaan. Twee van haar kinderen 
wonen nu in Malden en eentje woont in 
Duitsland. Zelf woont ze alweer vijfentwintig 
jaar alleen, sinds haar man is overleden. Nog 
altijd in een eigen huis, en dat hoopt ze zo te 
kunnen houden. “Niet in een villa hoor, daar 
moet ik niet aan denken.”
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Mensen in de… 

POSTZEGELS
Carla van der Wiele (67) is vanuit de Reestraat vijf tot tien minuutjes onderweg naar het tankstation, verderop aan de St. Annastraat. Ze gaat postzegels halen voor twee brieven, een condoleancekaart en iets zakelijks. Ze loopt behoorlijk veel. “Ik wandel elke week bij een wandelclub. Heel vrijblijvend hoor, het is iedere keer afwachten wie er komt.” Ze heeft de Vierdaagse nooit gelopen en heeft ook geen ambitie om dat te doen. “Ik heb een keer een mars gelopen in Tiel, maar ik vind het te druk allemaal. Met zo’n massa mensen zie je niets van de omgeving en anderen bepalen het tempo. Nee, dat is niets voor mij.”

SALADE
José Seesink (53) uit de Hatertse Hei is aan het 

wandelen op haar vrije dag. “De zon schijnt en 

ik ben op weg naar de stad. Voor een bood-

schapje en een salade bij De Blonde Pater. Ik 

weet nog niet welke het gaat worden, die met 

garnalen of die met buffelmozzarella.” José 

werkt onregelmatige diensten als verpleegkun-

dige. Eerst in het Radboudumc en sinds vijf jaar 

bij Buurtzorg in Dukenburg. Ze gaat altijd op de 

fiets naar haar werk. “Ik heb geen auto, zelfs nog 

geen rijbewijs”, vertelt ze. José is wel van het 

lopen. Als student liep ze ooit de Vierdaagse, 

maar de tweede keer is ze afgehaakt. “Ik vind 

het te massaal. Liever wandel ik in het bos. Hier 

op de St. Annastraat is het altijd ook wel druk, 

maar het is de snelste weg naar de stad.”

Verslaggevers Dirk-Jan Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent Moll trekken de wijk in voor 
verrassende ontmoetingen en spontane straatinterviews. Dit keer wandelen ze over de St. Anna-
straat, van Thijmstraat tot Slotemaker de Bruïneweg. Tijdens de Vierdaagse is dit een belangrijk stuk 
van de Via Gladiola. Lees de verhalen van de wandelaars die zij daar zoal zijn tegengekomen.

KOFFIE
Alexander Bouts (73) – Lex voor vrienden – staat buiten restaurant Valdin koffie te drinken met oud-collega Thea van pedagogische wetenschappen. Zij is naar bin-nen gegaan als Alexander vertelt over hun ontmoetingen. “Ik ben gepensioneerd, maar we komen als groep oud-collega’s jaarlijks nog zo’n vier keer bij elkaar om te praten over de stand van zaken in statistiekonderwijs. Sinds Stapel (wetenschaps-fraudeur waarvan het bedrog in 2011 aan het licht kwam, red.) ligt ons vak onder een vergrootglas. Iedere opleiding moet statistisch specialisten hebben om goed te kunnen omgaan met onderzoeksgegevens.” Hij heeft de Vierdaagse nooit gelo-pen maar kwam wel op de donderdag van de Vierdaagseweek solliciteren, vanuit Den Haag. “Ik snapte niets van al die bankstellen en stoelen op de straat. Uiteinde-lijk heb ik jarenlang de intocht gezien vanuit het instituut aan de St. Annastraat.”
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Vroeger
Terrein
De kinderboerderij werd opgezet op het 
terrein waar sinds de opening van het 
Goffertpark in 1939 een groot herten-
kamp was. In de oorlog verdwenen de 
herten. De gemeente heeft zelfs even 
overwogen de lege hertenkamp aan 
een speeltuintuinvereniging ter beschik-
king te stellen, maar dat ging niet door. 
De hertenkamp werd opnieuw bevolkt 
met herten uit Vlaardingen en eind 1951 
kwam daar de kinderboerderij bij.

Beheer
De  Vereniging ter Verfraaiing van 
Nijmegen en omstreken, kortgezegd de 
Verfraaiingsvereniging, was de instantie 
die de kinderboerderij oprichtte en de 
dieren in de kinderboerderij beheerde. 
Zij zorgde voor voer, kocht en verkocht 
dieren en ontving daarvoor een sub-
sidie van de gemeente. De dierenver-
zorger was in dienst van de toenmalige 
Nijmeegse plantsoenendienst. Dat was 
toen Piet Derks die dit tot zijn pensioen 
is blijven doen. De kosten werden be-
taald uit de opbrengst van het fokken 
met de dieren, een gemeentelijke subsi-
die, toegangsgelden en donateurs.

Activiteiten
Vanaf de opening liepen er op de kinder-
boerderij echte publiekstrekkers rond. 
Exotische dieren als lama’s en kraanvo-
gels liepen tussen de pauwen, ganzen, 
eenden, geiten en schapen.  De krijsende 
pauwen zorgden voor aardig wat geluids-
overlast waar omwonenden regelmatig 
over klaagden. Naast het voeren en aaien 
van de beesten kon je er ezeltje- of pony-
rijden. Hele schoolklassen gingen naar de 
kinderboerderij voor hun schooluitstapje.

Voeren van dieren
Om de kosten van voer te drukken werd 
bezoekers gevraagd de dieren te voeren 
met oud brood. Je mocht geen beschim-
meld brood of plastic zakken voeren. Daar 
waren al meerdere dieren aan bezweken. 
De beheerder gebruikte ook schillen 
om goedkoop het dieet  van de dieren 
te verrijken. Piet Derks ging binnen zijn 
werktijden als schillenboer rond om ze bij 
de mensen thuis op te halen.

Openingstijden
De openingstijden waren anders dan 
tegenwoordig. Woensdag, zaterdag en 
zondag kon je ’s middags op de kin-
derboerderij terecht. Maar alleen vanaf 
Pasen tot en met 1 oktober. De toegang 
tot de kinderboerderij kostte 10 cent per 
persoon. Het idee was dat de dieren vol-
doende rust moesten krijgen. Een aantal 
diersoorten kon in de winter ook niet in 
de kinderboerderij blijven, omdat het 
daar te koud was. Er was geen elektriciteit 
of kachel. Dat vond de gemeente onno-
dig en te duur.

De Kinderboerderij in de Goffert is een bekend  punt in Het Goffertpark 

waar kinderen zich prima kunnen vermaken bij de dieren en op de 

speeltoestellen. Ze bestaat al vanaf 1951. In de loop der tijd is er het  

een en ander veranderd. Hoe was het vroeger en hoe is het nu?

Kinderboerderij de Goffert vroeger  en nu
Lekker spelen en rondscharrelen tussen de dieren is al bijna zeventig jaar een vaste waarde in het Goffertpark

De hertenkamp in 1949
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Nu
Beheer
Sinds 1996 huurt de Driestroom de ge-
renoveerde en uitgebreide kinderboer-
derij die op 6 oktober van dat jaar werd 
heropend. Het beheer wordt gedaan 
door de Stichting kinderboerderij/her-
tenkamp de Goffert waarbij beheerder 
Nick Albers in dienst is. Door de week 
werkt er een twintigtal cliënten van de 
Driestroom. Ze verzorgen de dieren, 
mesten de stallen uit, houden het ter-
rein en het gebouw schoon, zorgen 
voor hun eigen lunch, maken spullen 
voor de verkoop en verkopen versnape-
ringen. In de weekenden zorgen vrijwil-
ligers en beheerder voor de dieren. 
Voor onderhoud en verbeteringen is de 
kinderboerderij afhankelijk van dona-
ties, crowdfunding en subsidies.

Activiteiten
Behalve lekker spelen op de toestel-
len en in de zandbak zijn er educatieve 
activiteiten voor kinderen.  Voor de 
kleuters is er meneer Pauw en voor de 
middenbouw een speurtocht over het 
terrein. Op zaterdag geeft Hattrick er 
muziekles. De mensen van de Drie-
stroom verkopen eigen producten zoals 
DROOM!appeltaart, openhaardhout, en 
eieren van de eigen kippen. De vraag 
naar die eieren is zo groot dat ze de 
eigen productie van zo’n dertig eieren 

per dag moeten aanvul-
len met eieren van een 
biologische boerderij. In 
het gebouw zijn ruimtes 
te huur voor vergaderin-
gen of feestjes. 
     Elk jaar is er een aan-
tal terugkerende activi-
teiten. Met  Koningsdag 
worden er broodjes 
knakworst verkocht, met 
Pasen is er een besloten 
kinderactiviteit waar 

kinderen zich voor kunnen inschrijven 
en rond de kerst is er ’s avonds het 
kerstsprookje dat altijd druk bezocht 
wordt.  Afhankelijk van de beschik-
baarheid van vrijwilligers worden hier 
activiteiten aan toegevoegd.

Dieren
Er lopen bijzondere diersoorten rond 
maar geen exoten. Er zijn onder andere 
Dahomey minikoetjes, paarden, ezels 
een hangbuikzwijn, schapen, Hollandse 

geiten en dwerggeiten, kalkoenen en 
legkippen en verspreid over het terrein 
zijn er volières met vogels. De enige 
loslopende dieren zijn de pauwen. Die 
slapen ’s nachts in de bomen waar de 
vossen ze niet kunnen bereiken.

Openingstijden
De kinderboerderij is op een paar 
dagen na, het hele jaar open. Door de 
week kun je er terecht tussen 10:00-
16:30 uur. In het weekend is de poort 
open tussen 11:00 uur en 17:00 uur.  De 
toegang is gratis met uitzondering van 
de bijzondere activiteiten. ❤

Tekst: Eef van Hout 
(eef@hartvannijmegen.nu) 
Foto’s: RAN historische atlas,  
Eef van Hout

Kinderboerderij de Goffert vroeger  en nu
Lekker spelen en rondscharrelen tussen de dieren is al bijna zeventig jaar een vaste waarde in het Goffertpark

Het huidige gebouw van de kinderboerderij

Meer weten over de kinder-
boerderij? 
www.kinderboerderijdegoffert.nl

Het oorspronkelijke gebouw van de kinderboerderij in 1964
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Architectuur, stedenbouw, bestuur  en milieu: Nico Nelissen is van  
vele markten thuis 

meritus  hoogleraar Nico Nelissen 
(78 jaar, geboren in Maastricht) 
heeft een brede belangstelling en 

zit niet graag stil. Hij heeft zich in zijn 
universitaire  loopbaan, maar ook daar-
na, beziggehouden met veel verschil-
lende vakgebieden: sociologie, sociale 
ecologie, natuur en milieu, bestuurskun-
de, stadsvernieuwing, monumenten- en 
welstandzorg en architectuur. Hierover 
heeft hij veel gepubliceerd en colleges 
gegeven. Hij vertelt er enthousiast over. 

Hoe is dat brede werkveld ontstaan?  
Nico: “Ik studeerde sociale wetenschap-
pen van 1960 tot 1966 in Tilburg, dat is 
een brede studie.  Tegelijkertijd werkte 
ik fulltime als onderzoeker bij Provinci-
ale Waterstaat Limburg in Maastricht, 
deed daar verkeersonderzoeken en 
raakte vertrouwd met ruimtelijke 
vraagstukken. Na mijn afstuderen, sol-
liciteerde ik naar de baan van weten-
schappelijk medewerker (zoals dat toen 
heette) urbane en rurale sociologie bij 
de universiteit van Nijmegen en werd 
aangenomen.” 

Hoe ging het verder?  
“Vanuit deze functie specialiseerde ik 
me verder in sociale vraagstukken in de 
natuurlijke en gebouwde omgeving. Ik 
promoveerde in 1970 op het onderwerp 
sociale ecologie, toen nog een onbe-
kend onderzoeksgebied in Nederland. 
Het bestudeert de wisselwerking tussen 
mensen en hun fysieke (natuurlijke en 
gebouwde) omgeving. In Amerika werd 
de sociale ecologie al in de jaren twintig 
van de vorige eeuw toegepast door 

Wetenschapper in de wijk

In het hart van Nijmegen staan drie toonaangevende instellingen die zich met 

onderzoek en onderwijs bezighouden: de Radboud Universiteit, het Radboudumc 

en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In Nijmegen-Midden wonen heel wat 

wetenschappers die verbonden zijn (geweest) aan een van deze instellingen.  

In deze rubriek komen zij uitgebreid aan het woord. 

E

Nico Nelissen schreef als een van de eersten over begrippen als milieubesef en milieu-
gedrag
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Architectuur, stedenbouw, bestuur  en milieu: Nico Nelissen is van  
vele markten thuis 

wetenschappers van de Chicago School 
om de problematiek van de groeiende 
metropolen te bestuderen. Ze onder-
zochten sociale problemen in Chicago 
als criminaliteit, armoede, alcoholmis-
bruik en prostitutie, verzamelden allerlei 
data over een periode van vele jaren 
en legden verbanden tussen menselijk 
gedrag en de (stedelijke) omgeving. Ik 
introduceerde het begrippenkader en 
de theoretische achtergronden van de 
sociale ecologie in Nederland.”

Hoe werd je vervolgens actief op het 
terrein van natuur en milieu? 
 “In 1972 kwam het rapport van de Club 
van Rome uit, ‘Grenzen aan de groei’, 
het eerste belangrijke rapport over de 
gevolgen van bevolkings- en economi-
sche groei voor het milieu. Ik schreef als 
eerste over begrippen als milieubesef 
en milieugedrag, en ontwikkelde een 
instrument om die te meten over een 
lange periode. Ik verdiepte me steeds 
meer in milieuvraagstukken, publiceerde 
daarover en werd gevraagd voor com-
missies, onder andere voor het voorzit-
terschap van de Commissie Lange Ter-
mijn Milieubeleid (1987-1993). In 1990 
leidde dat tot mijn bijzonder hoogleraar-
schap Natuur-en Milieuvraagstukken aan 
Tilburg University.” 

Daarnaast werd je hoogleraar 
 bestuurskunde in Nijmegen.   
"Ik deed veel onderzoek naar de rol 
van de overheid in de natuurlijke en 
gebouwde omgeving. In 1986 werd in 
Nijmegen de Faculteit van Beleidswe-
tenschappen opgericht, waar studies 
werden ondergebracht gericht op de 
maatschappij en op beleidsvorming. 
Ik werd gevraagd voor de vakgroep 
Bestuurskunde, eerst als hoofddocent en 
in 1991 werd ik daar hoogleraar.” 

Je weet ook veel over architectuur 
en schrijft er boeken over. Hoe is dat 
gekomen?  

Naast mijn werk in Nijmegen was ik van 
1966 tot 1992 als stafdocent verbonden 
aan de Academie van Bouwkunst te 
Maastricht. Ik gaf algemene vakken als 
sociologie, filosofie, statistiek en metho-
den van onderzoek, maar begeleidde 
ook afstudeerprojecten. De groepen 
waren klein, ik had veel interactie met 
de studenten en verdiepte me in hun 
studie-onderwerpen, waardoor ik veel 
kennis heb opgedaan over stedenbouw 
en architectuur.”

Die kennis heeft je ook na je pensioen 
(2004) veel interessant werk gebracht. 
“Jazeker. Ik was voorzitter van een aantal 
monumenten- en welstandscommis-
sies, waaronder die in Nijmegen en 
Maastricht. Ook werd ik bijvoorbeeld 
gevraagd voor selectiecommissies voor 
renovatie en  nieuwbouw op de universi-

teit (Tandheelkunde, Grotiusgebouw). Ik 
was voorzitter van het architectuurcen-
trum in Nijmegen, en ben dat nog steeds 
van het centrum in Maastricht. Ik geef 
nu nog  colleges over architectuur bij de 
HOVO, en organiseer stadsexcursies en 
architectuurreizen. Druk, maar leuk om 
allemaal te doen”. 

Je pendelt met je vrouw tussen jullie 
appartementen in Nijmegen en Maas-
tricht.  
“We zijn waar onze verplichtingen ons 
bezighouden, soms in Nijmegen, soms in 
Maastricht. In Nijmegen wonen we met 
veel plezier in een mooi appartement in 
Park Heyendaal.” ❤

Tekst: Jacqueline van der Jagt 
(jacqueline@hartvannijmegen.nu) 
Foto: Vincent Moll

Anderhalve eeuw architectuur in Parijs
Nico schrijft en publiceert nog 
steeds. Vorig jaar is zijn boek 
uitgekomen over stedenbouw 
en architectuur in Parijs van de 
laatste 150 jaar, met de titel Kom 
met mij mee naar Parijs .  
Nico: “Ik ken Parijs goed. Ik ging 
er op huwelijksreis, en daarna 
kwamen we er elk jaar. Ook ben 
ik al veel jaren bestuurslid van 
de Alliance Française in Nijme-
gen waarvoor ik architectuur-
reizen organiseer naar Parijs, 
met telkens een ander thema.  
De afgelopen vier jaar heb ik 
me gestort op het verzamelen 
van materiaal en het schrijven 
van het boek over Parijs. Ook 
de foto’s heb ik zelf gemaakt. 
Een boek is voor mij een ‘Ge-
samtkunstwerk’, waarbij alles moet kloppen: het 
concept, de compositie, de beelden, de verhaaltrant, de woordkeuze. 
Ik bepaal alles zelf.” 

kom met mij mee naar 

parijs 

Prof. dr. Nico Nelissen

stedenbouw en architectuur van de laatste 150 jaar
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‘De bieb is veel meer dan vroeger een echte ontmoetingsplek’
Bibliotheekfiliaal aan de Muntweg bestaat 25 jaar, maar kent een geschiedenis van bijna een eeuw

n 1928 nam de Openbare Leeszaal en 
Boekerij (OLB) de parochiebibliotheek 
van de Groenestraatkerk over. Dit was 

de oorsprong van het eerste filiaal van 
de OLB in het Willemkwartier. De OLB 
huurde van de woningbouwvereniging 
een rijtjeswoning met aanbouw aan de 
Willemsweg. In de woning zat de volwas-
senbibliotheek en in het aanbouwtje 
bevonden zich de kinderboeken.  
     De bibliotheek werd op 19 oktober 
1931 ingezegend door pastoor J.L. van 
Mulukom. Het doel van de OLB was om 
de arbeidersklasse en arme mensen te 
verleiden om de bibliotheek te bezoeken 
en daarmee de mensen aan het lezen 
te krijgen. Ondanks de beperkte ruimte 
werd de Openbare Uitleen Bibliotheek 
druk bezocht.

Duitse bezetting 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest 
de bibliotheek in 1942 tijdens de Duitse 
bezetting zijn deuren sluiten. Na de oor-
log werd de bibliotheek weer geopend 
op 4 maart 1948. De bibliothecaresse 
was José Titulaer en ze woonde boven 
de bieb. Halverwege de jaren vijftig werd 
het ruimtegebrek problematisch en werd 
de bibliotheek vergroot naar 56 vierkante 
meter.  
     Marijke Buursen (66) is al sinds 1974 
werkzaam bij de bibliotheekfilialen 
Hatert, de Lindenberg en de Mariënburg. 
Als klein meisje was ze al verzot op lezen. 
Ze zat op school aan de Akkerlaan en als 
haar moeder boodschappen deed op de 
Groenestraat, ging ze naar de kinderbibli-
otheek aan de Willemsweg.  
     Marijke: ”Voor mijn gevoel zat ik de 
hele woensdagmiddag op de grond, 
naast een boekenkast, te lezen en nam 

Het bibliotheekfiliaal aan de Muntweg bestaat in april 25 jaar. Althans: in zijn 
huidige vorm. De geschiedenis van de plek waar je in ons stadsdeel boeken kunt 
lenen gaat veel verder terug. Naar de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, 
om precies te zijn.

I

Foto's hierboven en 
hiernaast: de lees-
zaal van de open-
bare bibliotheek 
aan de  Willemsweg 
227, 1956. Foto: RAN
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‘De bieb is veel meer dan vroeger een echte ontmoetingsplek’
Bibliotheekfiliaal aan de Muntweg bestaat 25 jaar, maar kent een geschiedenis van bijna een eeuw

dan ook nog boeken mee naar huis. Ik 
ben nooit vergeten dat ik er een hele se-
rie over de levens van componisten heb 
gelezen. De bieb was klein, maar stond 
propvol. Vanaf een jaar of twaalf, dertien 
mocht ik boeken uit de volwassenafde-
ling lenen. Mijn moeder vond dat goed, 
maar controleerde wel wat ik las.” 
     Op de middelbare school kreeg ze een 
bibliotheekkaart voor De Witte Poort, 
een filiaal in het St. Dominicuscollege. 
Dus toen ging ze niet meer naar de 
Willemsweg, maar ze heeft er hele fijne 
herinneringen aan.

Het Spiegelhofje
Door de populariteit van de Openbare 
Bibliotheek was er een grotere ruimte 
nodig en werd besloten dat deze on-
dergebracht zou gaan worden in een 
nieuw te bouwen wijkcentrum aan de 
 Spieghelstraat in het Willemskwartier. 
Op 29 december 1980 nam de Gemeen-
schappelijke Openbare Bibliotheek (GOB) 
de nieuwe ruimte van vijfhonderd vier-
kante meter vloeroppervlak in gebruik 
in het nieuwe wijkcentrum Het Spieghel-
hofje. De collectie werd uitgebreid met 
twintigduizend boeken.
     Hetty van der Vall (60) is als 24-jarige 

begonnen in bibliotheek Groenewoud. 
Daarna ging ze werken in Het Spieghel-
hofje. Hetty: “Dat was een heel andere 
wijk. We hadden een vaste surveillant, 
omdat er jongelui binnenkwamen die rot-
zooi wilden trappen. Als het wijkcentrum 
om 17:00 uur dichtging, moest de bieb 
ook dicht, omdat anders die hangjon-
geren binnenkwamen. Het was eigenlijk 
nooit druk in de bieb, 
want de Hazenkampers 
durfden hier niet te 
komen.” 
     Toen de gemeente 
Nijmegen in 1994 
besloot het wijkcentrum 
te sluiten en het pand te 
slopen, werd het filiaal 
eind 1993 door het GOB 
opgeheven. De biblio-
theek kon een ruimte 
krijgen in wijkcentrum 
De Klokketoren op de 
hoek van de Slotemaker 
de Bruïneweg met de 
Muntweg. Het wijkcentrum zat sinds 1973 
in de voormalige kerk Heilige Harten 
van Jezus en Maria uit 1963. Toen de 
bieb in het Willemskwartier sloot, werkte 
Hetty op de bibliobus, die op de parkeer-

plaats bij De Klokketoren stond totdat 
de nieuwe bibliotheek op de Muntweg 
geopend werd.

Altaar 
 Hetty: “Het voorportaal van de voor-
malige kerk is geschikt gemaakt voor 
de bibliotheek. De balie zit op de plek 
waar vroeger het altaar was. Dat was een 

mooie grote ruimte en de locatie was veel 
beter omdat we ook de Hazenkamp en 
mensen uit de Goffert en de Kolpingbuurt 

Het pand aan de Willemsweg waar de bibliotheek van 1931-1980 gevestigd was. V.l.n.r Hetty van der Vall en Marijke Buursen van het 
OBGZ, en de huidige bewoonster van het pand, Monique Heeres. Foto: Vincent Moll

De bibliobus bij De Klokketoren. Foto: archief bibliotheek 
Muntweg

Lees verder op pagina 26 >>
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erbij kregen. We gingen ook op zaterdag 
open.”
     Op 8 april 1995 werd de bibliotheek 
aan de Muntweg feestelijk geopend. Tot 
de reorganisatie in 2014 heeft Hetty daar 
gewerkt. Nu werkt ze in de bieb in Elst 
en Zetten. Tegenwoordig is de officiële 
naam van het bibliotheekfiliaal Openba-
re Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ).

Veranderd
Het werk in de bieb is in de loop van de 
jaren heel erg veranderd. Dat geldt voor 
het beheer van de collectie, maar ook 
voor het uitleen- en inleversysteem. 
     Marijke: “Je zorgde dat je een mooie 
collectie had, dat die er netjes uitzag, 
dat die goed in de kast stond en je hielp 
mensen met boeken zoeken. Meer 
hoefde ik in de jaren zeventig niet te 
doen. De mensen kwamen toch wel, het 
was altijd gigadruk”. 
     Hetty: ”Toen ik in 2014 wegging bij 
de Muntweg, kregen ze daar zelfservice. 
Daarvoor zat je nog achter de balie. Toen 
had je een heel ander contact met de 
klanten dan nu het geval is.”
     Marijke: “Vroeger had iedereen een 
abonnement met een nummer. In de 

boeken zat een kaartje waar we dat 
nummer op moesten schrijven en dan 
zette je een stempel met een datum op 
een papiertje, wanneer het boek weer 
ingeleverd moest zijn.” 

     Hetty: “Aan het einde van de dag 
moesten we die kaartjes allemaal op 
alfabetische volgorde van auteur zet-
ten. Later kregen we een fotosysteem, 
Karmac. Dat hadden we op het Spieghel-
hofje. Dan werden het boek en de kaart 
onder een camera gelegd en werd er 

een foto gemaakt.” Marijke lachend: ”Dat 
ging heel vaak fout.”
     Hetty: “Daarna hadden we tot 2014 
op de Muntweg een handscanner. Toen 
moesten we met de hand de labels op 
de boeken scannen.”

Lezingen en workshops
Ook de functie die de bibliotheek in de 
wijk heeft is heel een andere dan een 
kwart eeuw geleden. Hetty: “Je kunt er 
gewoon binnenlopen: je hoeft geen lid 
van de bieb meer te zijn. Je kunt koffie 
pakken, tijdschriften lezen. Er zitten 
mensen achter de computer te werken 
en er worden allerlei dingen georgani-
seerd voor kinderen en volwassenen, 
zoals lezingen en workshops. Het is een 
ontmoetingsplek geworden.” ❤

Tekst en interviews: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Organisatie en interviews:  
Dirk-Jan Burgersdijk 
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

Bron: Rob Wolf, 100 jaar openbare bibliotheek in 

 Nijmegen, 1916-2016, Uitgeverij Digitalis Utrecht, 

2016 i.o.v. Bibliotheek Gelderland Zuid

Meer informatie over de bieb 
aan de Muntweg: www.obgz.nl

Vervolg van pagina 24-25

‘De bieb is veel meer dan vroeger 
een echte ontmoetingsplek’

Wijkcentrum het Spieghelhofje, 1980-1995. In het rechterblok bevond zich de biblio-
theek. Foto: Dirk-Jan Burgersdijk

De bibliotheek in het wijkcentrum voor het Willemskwartier het Spieghelhofje, 1980.
Foto: RAN
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Redacteur Piet Hieltjes 
constateerde dat fietsers op 
de Groenestraat (richting 
Muntweg) onhandig moeten 
manoeuvreren als ze naar de 
nieuwe AH willen. Waarom 
is dat eigenlijk zo geconstru-
eerd? Hij zocht het uit. 

p weg naar de nieuwe AH 
aan de Groenestraat, fietsend 
richting Muntweg, moet je 

de Groenestraat oversteken. Eerst 
uitkijken voor de auto’s en daarna 
het fietspad oversteken om de oprit 
naar AH op te fietsen, zou je denken. 
Maar dat is niet zo! Je moet eerst een 
kleine tien meter naar rechts, tegen het 
fietsverkeer in en vervolgens linksaf 
het fietspad op. Het fietspad is rood 
en daarnaast ligt gelijkvloers het grijze 
wandelpad.

Reactie AH
De oprit naar de nieuwe AH valt onder 
de verantwoording van de eigenaar 
van het terrein, waar o.a. AH op staat. 
De scheiding tussen rood fietspad en 
grijs wandelpad is onduidelijk. Er wordt 
op het fietspad gewandeld en uiter-
aard op het wandelpad gefietst. Han 
Rikken, filiaalmanager van AH is dat ook 
opgevallen. Hij denkt erover om een 
witte streep tussen fiets- en wandelpad 
te plaatsen. 
     Het fietspad naar AH is overigens niet 
fout aangelegd, omdat op de groen-
strook, komend van de Groenestraat 
links van het fietspad, bebouwing is ge-
pland. Overigens baarde hem de drukte 
op de Groenestraat tussen vier en zes 
uur ’s middags zorgen. Er zijn inmiddels 
op de Groenestraat witte kruisen gezet 
ter hoogte van de oprit. Er kan bij AH 
en het bedrijfsverzamelgebouw aan de 
overkant beter uitgereden worden. 

Reactie gemeente
Paul Oomen, verkeerskundige van de 
gemeente en wijkregisseur Anne-Marie 
Cobussen leggen uit hoe de verkeers-
situatie is ‘georganiseerd’.
     De oversteekplek is geen oversteek 
voor fietsers, maar voor voetgangers. 
Fietsers moeten dus afstappen en een 
stukje over het trottoir lopen naar 
het rode fietspad van de AH! Fietsers 
kunnen een stukje doorfietsen voorbij 
de oversteekplaats. Bij de uitgang van 
Smit, kunnen ze fietsend oversteken. 
De fietsers nemen de zwarte asfaltweg 
richting AH. Of … ze slaan linksaf op 
het fietspad en nemen vervolgens het 
rode fietspad op weg naar AH.
     Op de vraag waarom er geen fiets-
oversteekplaats is gekomen naast een 
voetgangersoversteekplaats, antwoordt 
Oomen dat er dan te weinig ruimte 
was voor auto’s om voor te sorteren. Er 
is voorsorteerruimte  voor vier auto’s 

gecreëerd. Zowel Oomen als Cobussen 
zien, als ze ter plekke zijn, dat fietsers 
het voetpad nemen en tegen het 
fietsverkeer ingaan. Oomen stelt dat 
als mensen voorzichtig zijn, dit geen 
problemen oplevert. 

Onduidelijk en mogelijk gevaarlijk
Het verhaal van de gemeente is logisch, 
maar het blijft onduidelijk dat de 
oversteekplaats voor voetgangers is. 
Als de situatie blijft zoals ie is,  gaan er 
zeker kleine ongelukken gebeuren. En 
ook vast een keer een ernstig ongeluk. 
Durft de gemeente die verantwoording 
aan? ❤

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

Gevaarlijk oversteken naar 
de nieuwe AH?

O

Fietser steekt over op de wandeloversteek en gaat tegen de richting in naar AH

1

3

2

4
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Het kloostercomplex aan de Dobbel mannweg en wat er nog van over is 

Wandel je door de Groenestraat, dan kun je na de Groenestraatkerk linksaf 

slaan, de Dobbelmannweg in. Aan de linkerkant zie je een paar gebouwen 

waarvan de bouwstijl overeenkomt met die van de Groenestraatkerk. 

Daartussen staan gebouwen van recentere datum. Wat zie je hier nu 

eigenlijk? Typisch iets voor Verleden in Verhalen: de geschiedenis 

van het kloostercomplex aan de Dobbelmannweg.

Het Verleden in Verhalen

Links de Groenestraatkerk, daarnaast Dobbelmannweg nr 1, 3 en 5, circa 1915

De voormalige kapel van de zusters, 1983

et begon allemaal ruim een eeuw 
geleden. Het stukje Nijmegen 
dat nu de Hazenkamp en het 

Willemskwartier is, was nog heel landelijk 
en nauwelijks bebouwd, een gevolg van 
de vestingstad die Nijmegen eeuwenlang 
geweest is. Rondom de vestingmuren 
mocht niets gebouwd worden. Men 
moest de vijand immers aan kunnen zien 
komen en beschieten, zonder dat gebou-
wen in de weg stonden. 

Overvolle binnenstad
Eind negentiende eeuw was oorlog voe-
ren zodanig veranderd, dat vestingmuren 
geen zin meer hadden. In heel Nederland 
werden ze gesloopt, ook in Nijmegen. 
In diezelfde periode kwam de industria-
lisering op gang en trokken mensen uit 
de omringende gebieden naar de stad 
om te werken en te wonen. Tja, dat ging 
niet meer in die al overvolle binnenstad. 
Vooral de benedenstad verkrotte totaal 
en dit leidde tot mensonterende toestan-

den. Hier móest iets veranderen, en dat 
gebeurde ook. In een halve cirkel zuidelijk 
van de oude binnenstad verrezen in de ja-
ren twintig en dertig van de vorige eeuw 
nieuwe woonwijken. Zo zijn onder andere 
het Willemskwartier en de Hazenkamp 
ontstaan.

Nieuwe parochie
Al vóórdat de nieuwe woonwijken verre-
zen, besefte de katholieke kerk dat Nijme-
gen naar het zuiden zou uitbreiden. Om 

H
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Het kloostercomplex aan de Dobbel mannweg en wat er nog van over is 

de toekomstige bewoners een 
goed katholiek thuis te bieden, 
besloot de bisschop van Den 
Bosch, onder wiens gezag de 
parochies van Nijmegen vielen, 
een nieuwe parochie te stichten: 
parochie H. Antonius-St. Anna. 
     Een goed katholiek thuis 
betekende in eigen wijk naar 
kerk en school kunnen en dus 
moest er gebouwd worden. 
Pastoor Van Erp werd als 
bouwpastoor aangesteld en 
aan hem de schone taak om de noodzake-
lijke financiering en bemensing van kerk 
en scholen te organiseren. De Heilige An-
tonius van Padua – naar wie de nieuwe pa-
rochie genoemd was – was hem goedge-
zind, want de steenrijke effectenhandelaar 
Grewen uit Rotterdam kwam op zijn pad 
en wilde de bouw van de Groenestraat-
kerk financieren. Dat was dus geregeld, 
maar hoe ging het verder met de scholen 
die nog gebouwd moesten worden?
 
Dochters van Onze Lieve Vrouw 
Het gescheiden onderwijs dat toen 
gebruikelijk was, leidde ertoe 
dat Van Erp voor schoolvoorzie-
ningen op zoek moest naar een 
vrouwelijke congregatie die het 
meisjesonderwijs kon verzorgen. 
Hij vroeg de Dochters van Onze 
Lieve Vrouw deze taak op zich te 
nemen, een congregatie die in 
1607 door Johanna de Lestonnac 
in Bordeaux gesticht was. De kern-
taak van deze congregatie was 
het verzorgen van onderwijs voor 
katholieke meisjes. Dat deden 
ze driehonderd jaar wereldwijd, 
voordat ze naar Nederland kwamen. 
     In Frankrijk mocht sinds 1903 geen 
onderwijs meer door religieuzen gege-
ven worden, en dus moest de Franse tak 
op zoek naar een nieuwe stek. Dat werd 
onder andere Nijmegen, op uitnodiging 
van pastoor Van Erp. Onder leiding van de 
zusters werden twee gebouwen van het 

kloostercomplex aan de Dobbelmannweg 
gefinancierd en gebouwd: het klooster en 
de lagere school voor meisjes, respectieve-
lijk nr. 1 en 3. Deze gebouwen werden, net 
als de Groenestraatkerk, ontworpen door 
architect Margry in neogotische stijl. 

Uitbreiden en afbreken
Al snel bleek de lagere school te klein. 
Tot tweemaal toe werd nr. 3 aan beide 
kanten uitgebreid. Er kwam ruimte voor 
een kleuterschool (gemengd) en een 
mulo (alleen voor meisjes). In 1913 werd 
Dobbelmannweg nr. 5 gebouwd: het 
Instituut Johanna de Lestonnac. Dit was 

een pensionaat waar meisjes uit de rijke 
milieus intern verbleven om de Franse taal 
te leren. Ook dit gebouw werd in neogo-
tische stijl ontworpen, nu door een zoon 
van Margry.
     Met de toestroom van 
leerlingen,moesten er meer zusters komen 
om al deze meisjes les te kunnen geven. 

In 1912 werd daarom aan het 
kloostergebouw nr. 1 een novici-
aat gebouwd waar nieuwe zus-
ters konden worden opgeleid. In 
1923 verrees Dobbelmannweg 
nr. 7; opnieuw een lagere school 
voor meisjes. Dit was het laatste 
gebouw dat in neogotische stijl 
opgetrokken zou worden, in dit 
geval ontworpen door J.J. de 
Groot. Ten slotte bouwden de 

zusters in 1936 een eigen kapel 
tussen klooster nr. 1 en lagere 

school nr. 3. 

Wat is er nu nog te zien?
Nog even terug naar de wandeling uit de 
intro: wat is er momenteel nog te zien van 
Dobbelmannweg nr. 1, 3, 5 en 7? Alleen 
nr. 1 en 5 en de kapel staan nog overeind, 
maar de Dochters van Onze Lieve Vrouw 
beheren die al lang niet meer. Zij vertrok-
ken in 1975 naar een kleiner onderkomen 
aan de Vossenlaan. Nr. 3 en nr. 7 werden 
in de jaren tachtig en negentig gesloopt 
en vervangen door nieuwbouw. Op het 
terrein van de lagere school nr. 3 heeft 

Stichting Vonk seniorenwoningen 
laten bouwen. De lagere school 
van nr. 7 is vervangen door het 
schoolgebouw van De Vuurvogel. 
Anno 2020 staat ook dat gebouw 
op de nominatie om gesloopt te 
worden. 
     Er is nog veel meer te vertel-
len over dit kloostercomplex. Zo 
is nr. 1 omgedoopt tot Dobbel-
mannklooster en in beheer van 
woningbouwvereniging WBVG. 
Nr. 5 biedt als AtelierD5 onderdak 

aan kunstenaars. De geschiedenis 
van die gebouwen verdient echter een 
eigen aflevering van Verleden in Verhalen 
(misschien wel twee) en komt ongetwij-
feld nog eens aan de orde. ❤

Tekst: Ypie Veenstra 
(ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Studiezaal van het meisjespensionaat, Dobbelmannweg
 nr. 5, circa 1920

Dobbelmannweg nr. 3, 5 en 7, jaren dertig 



Hart van Nijmegen - maart 202030

Molenbiotoop St. Annamolen 
doorkruist plannen gemeente

Het begrip biotoop wordt 
ook voor molens gebruikt. En 
ook al lijkt het op het eerste 
gezicht vreemd, de molenbi-
otoop van de St. Annamolen 
doorkruist de nieuwbouw-
plannen voor het oude roc-
gebouw aan de Vossenlaan.  
 

e molenbiotoop is de relatie tus-
sen een molen en zijn omgeving. 
Bij de molenbiotoop zijn twee 

zaken belangrijk: de ruimte die vrij wordt 
gehouden voor een goede windvang en 
de zichtbaarheid van de molen. 
     Er moet dus ruimte rondom de molen 
zijn om de wieken te laten draaien. 
Daarvoor is een formule (zie www.molen-
biotoop.nl) opgesteld. Voor de St. An-
namolen geldt dat er tussen een afstand 
van 0 tot 100 meter van de molen, tot 
6,5 meter hoog gebouwd mag worden. 
Tussen de 110 en 200 meter is bouw tot 
8,5 meter hoog toegestaan, tussen de 200 
en 300 meter tot 10,5 meter en tussen de 
300 en 400 meter tot 12,5 meter.  
     De molenbiotoop is vastgelegd in een 
besluit van de provincie Gelderland (Om-
gevingsverordening 2018). De gemeente 
is verplicht de instructie van de provincie 
op te volgen en op te nemen in bestem-
mingsplannen. 

Stichting Hart voor Hazenkamp
De Stichting Hart voor Hazenkamp heeft 
als doel de instandhouding, bewaking en 
verbetering van het woon- en leefklimaat 
in Hazenkamp. Binnen deze doelstelling 
passen, volgens de stichting, de protesten 
tegen de geplande hoogbouw op het 
terrein aan de Vossenlaan 44, waar nu 
nog het roc-gebouw staat. In het vorige 
nummer van het Hart van Nijmegen 
(februari 2020) heeft de stichting duidelijk 
gemaakt dat zij niet tegen nieuwbouw op 
het terrein aan de Vossenlaan is, maar wel 
tegen het huidige plan. 

     Hier komt nog bij dat het complex 15 
meter hoog wordt en op minder dan 
400 meter van de molen ligt. Volgens de 
regels van de molenbiotoop is 15 meter 
te hoog. Toen de Stichting Hart voor 
Hazenkamp de gemeente hierop wees, 
werd door de gemeente gesteld dat die 
molenbiotoop niet geldt voor Nijmegen! 
De stichting heeft toen advies ingewon-
nen bij vereniging De Hollandsche Molen 
(www.molens.nl, prachtige website, PH). 
De stichting reageerde bij monde van 
de ‘Adviseur molens’ dat de gemeente 
verplicht is om de instructies op te volgen 
en dat het opgenomen dient te worden 

in het bestemmingsplan waaronder de 
nieuwbouw aan de Vossenlaan valt.
     De Stichting Hart voor Hazenkamp 
heeft de gemeente op de hoogte ge-
bracht. De gemeente heeft kennis geno-
men van de brief en niet gereageerd. De 
stichting is benieuwd hoe het nu verder 
gaat. Worden de bouwplannen veranderd 
wegens onder andere de molenbiotoop 
of zal de gemeente Nijmegen de molen-
biotoop naast zich neerleggen? ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Ton Schattenberg

D
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ppeltje-Eitje’. Dat is de naam, 
die Gertjan van Dam – pluim-
veehouder uit Opheusden 

– en Sven Wiggelo – fruitteler en 
melkveehouder in Dodewaard – heb-
ben bedacht voor hun boerderijwinkel-
concept. In 2018 openden zij hun eerste 
Appeltje-Eitje in Beuningen, gevolgd 
door de tweede vestiging in Wijchen in 
2019. Op 15 februari werd de Nijmeegse 
Appeltje-Eitje geopend, vlak naast de 
AH-supermarkt aan de Groenestraat. Bij 
Appeltje-Eitje kan de consument terecht 
voor eieren, zuivelproducten, vers fruit, 

fruitsappen en -conserven. 
     Gertjan en Sven kennen elkaar al 
jaren. “We zijn min of meer buren: onze 
boerderijen liggen hemelsbreed zo’n 
twee kilometer bij elkaar vandaan.” Bei-
den hadden al ervaring opgedaan met 
een eigen automaat bij de boerderij. 
Gertjan: “Tja, je gaat weleens bij elkaar 
op de koffie en dan komen de ideeën. 
Wij denken altijd dat de mensen naar 
de boerderij moeten komen, maar je 
kunt de boerderij natuurlijk ook naar de 

mensen toe brengen. Zo is het idee voor 
Appeltje-Eitje zo’n beetje ontstaan.”

Boerderijgeluiden
Wat direct opvalt als je de gloednieuwe 
Appeltje-Eitje-winkel aan de Groe-
nestraat binnenstapt zijn de boerderij-

geluiden: fluitende vogels 
en loeiende koeien. De 
winkel oogt fris en landelijk 
en bestaat uit een aantal 
wanden met automaten. 
Personeel is er niet: je koopt 
je verse producten via de 
touchscreen-computer die 
centraal in de winkel staat. 
Keuze maken, pinnen en 
het deurtje van het door 
jouw gekozen product gaat 
open. 
     Directe levering aan de 
consument betekent voor 

de twee boeren, dat ze de 
tussenhandel – de supermarkt – om-
zeilen. “Daardoor zijn onze producten 
verser en dus langer houdbaar. En ook 
de marge die de tussenhandel berekent 
– waar we overigens alle begrip voor 
hebben – verdwijnt. Allemaal voordelen 
voor de consument”, zegt Gertjan van 
Dam. 
 
Flexibel
Dat er nu een derde vestiging van 
Appeltje-Eitje is geopend en een vierde 

in Veenendaal op stapel 
staat, zegt wel iets over het 
succes van het concept. 
“De wereld is er klaar voor!”, 
zegt Gertjan van Dam. “We 
zijn heel flexibel en werken 
zonder personeel. We komen 
één keer per dag langs om 
de automaten te vullen en 
daarmee bedruipt het sy-
steem zichzelf als het ware.” 
     Opmerkelijk dat Appeltje-

Eitje aan de Groenestraat pal 
naast de grootste supermarkt 

van het land te vinden is. “Dat vinden 
we juist mooi”, zeggen de twee. “Dat de 
klant hier met z’n AH-karretje naar bin-
nen komt: prachtig toch?”  ❤

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

Appeltje-Eitje brengt de boerderij-
winkel naar de stad

Gestart in 't Hart

De boerderijwinkel is popu-

lair: er zijn inmiddels meer 

dan 1500 boerderijen waar 

je je verse spullen  direct bij 

de boer kunt kopen. Voor 

stadsbewoners betekent 

dat vaak een forse rit naar 

het platteland. Dat kan 

anders, dachten Gertjan van 

Dam en Sven Wiggelo.  Zij 

brengen de boerderijwinkel 

naar de stad.

‘A

Gertjan van Dam (links) en Sven Wiggelo: “De wereld is er klaar voor!”

Winkelen en afrekenen doe je bij Appeltje-Eitje met de 
centrale touchscreen-computer.
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IK ZIE, IK ZIE 
WAT JIJ NIET ZIET

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

Harry van Loon Leonie Rutgers Elles Verheul

Als je een huis koopt, neem dan
je aankoopmakelaar mee!

EMMA APOTHEEK 

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

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

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

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

HKZ gecertificeerd
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Op zijn 27ste begon Wim Bilo 
dinky toys te sparen. En daar 
bleef het niet bij. In zijn leven 
heeft Wim vele collecties aan-
gelegd. Wat beweegt een man 
om op voorwerpen te jagen 
en ze te verzamelen?

inky toys zijn legendarische 
modelautootjes, die nog steeds 
fanatiek verzameld worden. 

Hij had er 1350! Hij wist alles van de 
modellen. Dat is volgens Wim zo’n leuk 
bijkomend aspect van verzamelen; een 
verzamelaar weet héél veel over een 
klein onderwerp. Wim reisde voor zijn 
hobby samen met andere verzamelaars 
naar beurzen in bijvoorbeeld  Manches-
ter, Brussel of Parijs. “Je bent met vrien-
den onder elkaar, gaat samen eten, naar 
het café. Sparen is dus ook heel gezellig.”
     Op een gegeven moment was Wim 
klaar met de dinky toys. De verzame-
ling was zo goed als compleet en het 
jagen op autootjes was al jaren voorbij. 
Hij verkocht zijn verzameling tegen een 
zeer goede prijs. “Mijn vrienden die me 

altijd wat uitlachten om mijn hobby (‘hij 
verzamelt speelgoedautootjes’), vonden 
me opeens een slimme jongen.”

Verzamelaars en jagers
Een verzamelaar ontwikkelt een manier 
van kijken voor de zaken die hij verza-
melt. Hij vorst met die speciale blik, op 
bijvoorbeeld een rommelmarkt, naar iets 
voor zijn verzameling en ziet al snel waar 
hij moet zijn. En… altijd als hij door een 
willekeurige stad of over een (rommel)
markt loopt, heeft hij een doel: plekken 
waar hij mogelijk iets van zijn gading 
kan vinden.
     Hij…? Volgens Wim zijn verzamelaars 
meestal mannen. Uiteraard verzame-
len vrouwen ook, maar mannen meer. 
Eigenlijk is verzamelen een vorm van 
jagen, een overblijfsel uit de oertijd.

Nijmegen
Een verzamelaar blijft altijd een verza-
melaar. Na de dinky toys stortte Wim 
zich op het verzamelen van boeken, 
prentbriefkaarten, schilderijen en etsen 
van Nijmegen. En zoals een echte ver-
zamelaar betaamt, heeft hij inmiddels 
1160 boeken, 4500 briefkaarten en 600 
schilderijen, prenten en etsen! Binnen 

zijn collectie heeft Wim keuzes gemaakt. 
Hij verzamelt ansichten van straten in 
het centrum binnen de singels. Een 
uitzondering vormt natuurlijk zijn eigen 
woonwijk de Hazenkamp.
     Wim heeft al zijn boeken opgenomen 
in een Excel-bestand. Zijn prentbrief-
kaarten zijn digitaal op alfabet gerubri-
ceerd en op straat. Van zijn schilderijen 
heeft hij foto’s gemaakt en met bijschrif-
ten  van kunstenaar en plaats in Word-
documenten gezet. Alles is zodoende op 
elk moment en op elke plaats digitaal te 
bekijken. 
     “Een echte verzamelaar heeft zeer 
fanatieke trekjes die beteugeld moeten 
worden. Ter zelfbescherming moet een 
verzamelaar zich inperken, niet in de 
laatste plaats ter bescherming van de 
portemonnee”, zegt Wim grinnikend.
     Wim hoopt (ik ook, PH) dat het beste 
uit zijn schilderijencollectie samen met 
werken van andere verzamelaars nog 
eens tentoongesteld wordt. “Van het 
delen van verzamelingen word ik geluk-
kig.” ❤

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

Wim Bilo: ‘Een verzamelaar 
heeft zeer fanatieke trekjes...’ 

D

Wim Bilo te midden van zijn verzamelingen
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Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

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

www.wennekers-nijmegen.nl

Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna

Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892

www.fysiotherapiesintanna.nl

Theunissen   Fysiotherapeuten
Groenestraat 217 Y
6531 HH  Nijmegen

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

Fysiotherapie de Go�ert
Dobbelmannweg 118

6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268

www.fysiotherapiedego�ert.nl

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

tel: 024-6635173

Fysiotherapie
Sint  Anna

S a m e n w e r k e n d e  F y s i o t h e r a p e u t e n
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Vossenlaan – wijk Hazenkamp
Ondanks dat de Vossenlaan in de dierenbuurt ligt, is de straat 
niet vernoemd naar de vos. De naam is afkomstig van Petrus 
Vos, een nazaat van Anthonius Vos, die in 1639 burgemeester 

van Nijmegen was. In 1655 kwam ‘Hofstede ter Hatert’ in bezit 
van Anthonius en hij gaf deze de naam ‘De Winkelsteegh’. De 
familie Vos zat in de wijnhandel en was ooit een belangrijke 
familie in Nijmegen. Begin 1906 werd de weg die van de Sint 
Annamolen naar Hatert liep, naar Petrus Vos vernoemd.

Burgemeester Daleslaan – wijk Goffert
Drs. Catharina Isabella (Ien) 
Dales (1931-1994) was politica 
voor de PvdA. Ze was staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en Tweede 
Kamerlid. Van 1987 tot 1989 
was ze burgemeester van 
Nijmegen. Van 1989 tot haar 
plotselinge dood begin 1994 
was ze minister van Binnen-
landse Zaken. Van uiterlijk 
vertoon moest ze niets heb-
ben en daarom kreeg ze de 
koosnaam ‘Ma Flodder’. Haar 
ankerpunten waren solidari-
teit en oprechtheid. Met uit-
spraken als ‘voor flauwekul heb ik geen tijd’ en ‘een beetje inte-
ger kan niet’ ging ze recht op haar doel af. Vanaf 1996 wordt 
in Nijmegen elk jaar de Burgemeester Dales Prijs uitgereikt en 
sinds 1998 de Burgemeester Dales Lezing gehouden.

Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

In de buurt van het Goffertpark

Straatnamen verklaard

Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), www.parlement.com, www.gaykrant.nl

Ien Dales, statieportret 8 mei 
1987. Foto: Regionaal Archief 
Nijmegen

ls je iets vindt op straat kun je het laten liggen, meenemen of verplaatsen. Verplaatsen 
doe je wanneer je bedenkt dat het verloren voorwerp een gemis is voor de eigenaar. 
Het voorwerp wordt dan duidelijk in het zicht geplaatst, op een plek waarvan de vinder 

denkt dat de eigenaar het makkelijker kan vinden.  
     Hertstraat donderdagmiddag; hier is sprake van verplaatsen. De vinder wil de zoeker helpen. 
Zo liggen er vaak knuffels, sleutels en handschoenen op muurtjes van voortuinen. Bij het vin-
den van deze bril op een tuinmuurtje ben ik meer dan verwonderd; ik maak me zorgen. 
     Verwonderd ben ik, omdat ik me afvraag hoe iemand op straat een bril kan verliezen. Was de 
persoon in gedachten verzonken en zag daardoor een losliggende tegel over het hoofd? Is de 
bril gevallen bij het wegvegen van het zweet op het voorhoofd van een hardloper? Of is de bril 
gewoon van een hoofd gewaaid?
     Maar ik maak me ook zorgen. Hoe vindt iemand zijn bril terug als hij die niet op heeft en die 
bril verplaatst is naar een muurtje? Houdt een slechtziende brilzoeker rekening met die optie? 
Ik denk het niet. Bij het zoeken naar verloren voorwerpen ga je uit van het meest voor de hand 
liggende scenario: waar was ik toen ik mijn bril verloor? En niet: wat is er daarna nog met mijn 
bril gebeurd? 
     Tot nu toe is het niet gelukt de bril te vinden. Zelf draag ik ook een bril. Die heb ik hard nodig 
bij het jutten. Zonder bril zie ik weinig, heel weinig.  Ik zie al een kruipende brilzoekende buurt-
bewoner voor me, tastend en zoekend naar zijn bril op de stoep. Daar slaap ik als brilgenoot 
slecht van. 

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

A
Jutten in het  ❤

Huize Winkelsteegh, 1915. Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Hart van Nijmegen - maart 2020         
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TE HUUR 
bedrijfspand(en) in Nijmegen 

 

 Ligging: Op unieke locatie In Nijmegen in de wijk 
st.Anna vlakbij verschillende verpleeghuizen, 

zorginstellingen, (HAN) Hoge school Arnhem-Nijmegen, 
CWZ ziekenhuis en tegenover het  Radboudumc  

en de Radboud Universiteit. 

van Peltlaan:  nr.30A 

werkplaats / magazijn / kantoor  
nr.30  Winkel / kantoor   
nr.32   Winkel / kantoor   

Deze panden zijn ook afzonderlijk te huur. 

Afm: 198 x62 mm     € 410,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Inlichtingen:  TAJO bv mail:        tajo@ak-sites.nl 
www.ak-sites.nl/tajo.htm 

INFO:  tajo@ak-sites.nl 



Hart van Nijmegen - maart 2020          37

“Wanneer deze ellende afgelopen is, mag dan ‘voetbal op vrijdag’ 
op?” Vraagt m’n zoontje terwijl hij rolt met z’n ogen. Het is vrijdag-
avond en dat betekent houtkachel én kaarsjes aan, borrelplank 
gereed en ....The Voice.
     Vanaf de Blind Auditions, zijn we de afgelopen weken naar The 
Battles, The Knockouts nu ein-de-lijk bij de Live Shows geëindigd. 
Een tergend lang proces van weken, waar zusje elke vrijdag volop 
van geniet en waarbij zoonlief het bijna niet meer trekt. 
     Waar we zo’n dertig jaar geleden met z’n allen voor de buis Ron’s 
Honeymoonquiz zaten te kijken terwijl een bruidegom via een 
lepel in de soep viel, draait vandaag de dag alles om differentiatie. 
En dus wil m’n dochter shows kijken en m’n zoontje enkel alleen 
voetbal, specifiek kanaal 14...FOX. Elke dag. Niks anders. 
     Maar vandaag winnen de meiden in huis en moeten de mannen 
zich maar op een andere manier vermaken. “Ga anders een stukje 
wandelen, frisse neus halen”, opper ik, waarna ze beiden afdruipen. 
En terwijl we onze Voice-avond heerlijk relaxed voortzetten zonder 
gemopper en gezeur op de achtergrond, hoor ik wel het zachte 
gebliep van m’n mobiel. 
     En jawel hoor, het zal toch niet. Twee uiterst blije gezichten 
kijken ons tegemoet vanuit een whatsappfoto. De heren zitten 
triomfantelijk en trots als een pauw in het sfeervak naast de ‘harde 
kern’ van NEC. Ja, dat krijg je, als je een rondje wandelt... om het 

stadion, en dan nét na de rust, die zeer lieve dame van de kassa 
spreekt en je vooruit hup...wel even naar binnen mag sneaken. 
Ieder z’n zin, ieder z’n ding. En zo zien ze al vroeg in de tweede 
helft de 2-0 tegen Helmond Sport; ‘Al mot ik krupe’. Vrijdagavond 
geslaagd!  ❤

Column: ‘Al mot ik krupe’ door Anna Wolfs

Landgoed Brakkesteyn en park 
Brakkenstein: hetzelfde en toch anders

Uithoekjes

ark Brakkenstein is onderdeel van het voormalig landgoed Brakkesteyn. 
Op het landgoed bevinden zich twee monumentale panden. Het land-
huis is in 1865 opnieuw gebouwd en vormt met een stalgebouw met 

koetshuis onder de naam ‘Landgoed Brakkesteyn’ een monumentale verga-
derlocatie met mogelijkheid voor gezelschappen om uitgebreid te dineren. 
‘Landgoed Brakkesteyn’ is in zijn geheel of per zaal af te huren. 
     In Park Brakkenstein (gemeente Nijmegen is eigenaar) start elk jaar in mei 
de Marikenloop, een hardloopwedstrijd alleen voor vrouwen. Met Pinksteren 
wordt hier het Music Meeting Festival gehouden; een driedaags wereldmu-
ziekfestival.  
     Bij de ingang aan de d’Almarasweg vormen poorten uit 1930 de toegang 
tot de oprijlaan met bomen van tweehonderdvijftig jaar oud. Esther Boon 
werkt in de naastgelegen tuinmanswoning: “Die is in 2015 mooi opgeknapt, 
lekker licht. En buiten is het prachtig wandelen!” 
     Wat meer verborgen in het struweel liggen het Schelpenhuisje (foto) en 
de kapel. “Mijn man heeft indertijd met anderen het manegebedrijf opgezet 
waar wij ook bivakkeerden. In de jaren zestig konden wij in het Schelpen-
huisje wonen. Het was een paardenstal met hooizolder en we hebben dan 
ook flink verbouwd. Het aangrenzende deel was kapel, met een keukentje en 
er woonde een stalknecht”, aldus bewoonster mevrouw Bergshoeff. “Ik heb 
hier altijd fijn gewoond en paardgereden, het park was tóen al prachtig!” ❤

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

P
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Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u. 
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren team 
luistert, adviseert en ondersteunt. 

Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder.

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

Wij dragen u 
 op handen

 
VOORVERKOOP 
 
     SEIZOENABONNEMENTEN    
                GOFFERTBAD 
 
Van 16 maart t/m 26 april 2020 

 Via onze website: www.goffertbad.nl 

 In de twee Nijmeegse Sportfondsenbaden: 
 
Sportfondsenbad Nijmegen-West (Planetenstraat) 
Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 7:00 en 15:00 uur. 
Op dinsdag en donderdag tussen 10:00 en 15:00 uur. 
 
Erica Terpstra Sportfondsenbad (Kwakkenbergweg) 
I.v.m. beperkte openingstijden wordt u geadviseerd eerst 
contact op te nemen met deze accommodatie (024-3812791). 

 

TARIEVEN Normaal Voorverkoop 

Seizoenabonnement € 135,00 € 100,00 

Jeugdabonnement € 110,00 €   80,00 
   

GEZINSABONNEMENTEN   
1 ouder + 1 kind t/m 15 jaar € 200,00 € 150,00 
1 ouder + 2 kinderen t/m 15 jaar € 230,00 € 175,00 
1 ouder + 3 kinderen t/m 15 jaar € 260,00 € 200,00 
1 ouder + 4 kinderen t/m 15 jaar € 290,00 € 225,00 
1 ouder + 5 kinderen t/m 15 jaar € 320,00 € 250,00 
1 ouder + 6 kinderen t/m 15 jaar € 350,00 € 275,00 
1 ouder + 7 kinderen t/m 15 jaar € 380,00 € 300,00 
   

2 ouders + 1 kind t/m 15 jaar* € 270,00 € 200,00 
2 ouders + 2 kinderen t/m 15 jaar* € 300,00 € 225,00 
2 ouders + 3 kinderen t/m 15 jaar* € 330,00 € 250,00 
2 ouders + 4 kinderen t/m 15 jaar* € 360,00 € 275,00 
2 ouders + 5 kinderen t/m 15 jaar* € 390,00 € 300,00 
2 ouders + 6 kinderen t/m 15 jaar* € 420,00 € 325,00 
2 ouders + 7 kinderen t/m 15 jaar* € 450,00 € 350,00 

 
* In plaats van een tweede ouder mag ook een kind van het gezin ‘ouder dan 15 jaar’ 
  aan dit abonnement worden gekoppeld. 

 
OPENINGSTIJDEN 2019 

 

Maandag 10:00-19:00 
Dinsdag 10:00-19:30 
Woensdag 10:00-19:00 
Donderdag 10:00-19:30 
Vrijdag 10:00-19:00 
Zaterdag 10:00-17:00 
Zondag 10:00-17:00 
Feestdagen 10:00-17:00 

 
Het Goffertbad is dit seizoen geopend 

van dinsdag 28 april t/m zondag 13 september 2020.   
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Hoe kwam je als fotograaf bij 
 Stichting Hulphond?
“Een vriend van mij is communicatie-
adviseur bij Hulphond en ze hadden 
een fotograaf nodig in deze regio om 
bij de mensen thuis foto’s te maken. 
Sinds een jaar of vier ben ik fotograaf 
voor het magazine. Een paar keer per 
jaar is er een overdracht, dan gaat een 
opgeleide hond van het gastgezin 
naar de cliënt en daar maken ze altijd 
een officieel moment van. Daar ben ik 
dan bij aanwezig om het duo vast te 
leggen op foto, voor in het blad en op 
de website. Af en toe word ik bena-

derd voor een fotoshoot bij iemand 
thuis, waarbij de hulphond aan het 
werk is. Dat is zo mooi om te doen, 
want dan zie je hoe belangrijk de 
hond voor zijn baasje is.” 

En je werk bij Doornroosje?
“Daar werk ik nu een jaar of acht 
als fotograaf. Ik mag daar bandjes 
fotograferen. Tijdens de eerste drie 
nummers mag je vooraan staan en 
foto’s maken van het optreden. Het is 
leuk om te fotograferen bij grote acts 
en bands die ik leuk vind. Maar ook 
bij nog onbekende bandjes. Het is 
gaaf als die later doorbreken en dat je 
daar dan foto’s van hebt. Elke maand 
krijg je een rooster en dan kun je 
intekenen op de bands die je wilt 
fotograferen. Dat zijn er meestal twee 
of drie per maand. Het kan ook op an-
dere locaties zijn, zoals in Merleyn of 
het Gofferttheater of de Stevenskerk. 
Ik probeer vaak bands te fotograferen 
die ik echt goed vind, maar ook wel 
bands die ik niet ken maar wel bij 
mijn muzieksmaak passen. De foto’s 
blijven van mij, maar Doornroosje 
mag ze ter promotie gebruiken. Het is 
een soort traditie om een band in de 
lift van Doornroosje te fotograferen. 
Ik heb Bløf en Level 42 in de lift ge-
fotografeerd. Ik werd benaderd door 
de tourmanager van Level 42, of ze 
die liftfoto mochten gebruiken voor 

promotie. Anderhalf, twee jaar later 
prijkte de foto op hun tourposters. Ik 
was verrast, want ik had niet gedacht 
dat ze die foto ook echt zouden ge-
bruiken.” ❤

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

Fotografie is voor Vincent Moll een uit 
de hand gelopen hobby

Vrijwilliger in ’t zonnetje

Deze keer wordt redactielid 

en fotograaf van Hart van 

Nijmegen, Vincent Moll (42) 

uit het Willemskwartier in 

het zonnetje gezet. Naast 

zijn vrijwilligerswerk voor 

het wijkblad, werkt hij ook 

vrijwillig als fotograaf voor 

Stichting Hulphond en pop-

podium Doornroosje.

Meer weten?
Ga naar www.hulphond.nl, 
www.doornroosje.nl of 
www.vincentmollfotografie.nl

Met de klok mee: zelfportret in de lift van Doornroosje, hulphond, popgroep Level 42
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Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen

Kinderfeestjes

Workshops

Gelegenheidskaarsen

tel: 024 3553492 of 06 45302171

Groenestraat 199

6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492  

• Natuurvoedingsmiddelen

•Uitgebreid assortiment

•Ook glutenvrij

•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij

www.bijenkaars.nl

tel: 06-81472151 of 024-3553492

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM 
  

 
 

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

Geef uw stoel
of bank een 

2e leven

Geef uw stoel
of bank een 

2e leven

Hatertseweg 469
6533 GH Nijmegen 
024 - 356 47 55

cursus
beeldhouwen

beeldhouwer Michiel van Pinxteren

atel ier Dobbelmannweg 5

Nijmegen

michiel vanpinxteren.nl

/cursus

info@michielvanpinxteren.nl of bel: 06 229 159 66

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

                     

GEBAKKEN 
KIBBELING

 
500 GRAM MET SAUS 

VOOR € 9,-
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31 maart: literaire leeskring
Houd je van literatuur en lijkt het je leuk om hier met andere 
mensen over te praten? Kom dan op dinsdag 31 maart om 
14:30 uur naar een vrijblijvende informatiebijeenkomst over 
een literaire leeskring in Bibliotheek Muntweg. Je krijgt te 
horen wat een literaire leeskring precies inhoudt. Aanmel-
den voor deze gratis informatiebijeenkomst is niet nodig. De 
bijeenkomst duurt tot 16:30 uur. 

7 april: kindercollege over werken op de ambulance
Wil je wel eens weten hoe het is om in een ziekenauto te 
werken? Tijdens het kindercollege op dinsdag 7 april in 
Bibliotheek Muntweg komt een ambulancemedewerker ver-
tellen over zijn werk. Misschien mag je wel even een kijkje 

nemen in een échte ambulance! Dit kindercollege duurt van 
15:30 tot 16:30 uur en is helemaal gratis. Wel graag even 
aanmelden via muntweg@obgz.nl of in de bibliotheek. 

8 april: de Matthäus-
Passion ontrafeld
Op woensdagochtend 
8 april kunnen bezoe-
kers in Bibliotheek 
Muntweg op een 
unieke manier luiste-
ren naar de Matthäus-
Passion van Bach. 
Muziekdocent Jeroen 
Swarte wijst de luiste-
raars op de diepere lagen van deze aangrijpende compositie 
over het lijdensverhaal van Jezus. De Matthäus-Passion zal 
nooit meer hetzelfde klinken. 
     Dit college duurt van 10:30 tot 12:00 uur. Bibliotheekle-
den en studenten betalen €2,50, overige bezoekers kopen 
een kaartje voor €4. Kaartjes zijn verkrijgbaar in de biblio-
theek of via https://www.obgz.nl/uni-muntweg.html. ❤

Tekst en foto’s: Bibliotheek Gelderland-Zuid

e buurtsportcoaches van de gemeente Nijmegen 
vind je in de verschillende wijken van de stad, ook in 
die van Nijmegen-Midden. Zij werken hard om men-

sen aan het bewegen te krijgen en te houden. 

     Hoe doen ze dat? Zij helpen bij het zoeken naar een pas-
sende sport- of beweegactiviteit. Of ze geven advies wan-
neer mensen twijfelen of een sport bij hen past. 
     Buurtsportcoaches kennen het sport- en beweegaanbod 
in de wijk en kunnen aan de hand van individuele wensen 
en behoefte een geschikt aanbod vinden. Ook kunnen zij 
verder helpen bij financiële drempels die mensen ervaren als 
ze willen sporten of bewegen. ❤

Buurtsportcoaches 
Midden-Zuid
Voor al je vragen rondom sporten en bewegen in jouw wijk!

Wij zijn buurtsportcoaches van de gemeente Nijmegen. 
Elke dag werken wij er hard aan om mensen in 
Midden-Zuid in beweging te krijgen en te houden. 

Ben jij op zoek naar een sport of beweegactiviteit?
Of heb je een andere vraag over sporten en bewegen bij 
jou in de wijk?  Dan kun je bij ons terecht! Mail naar: 
middenzuidsport@nijmegen.nl of spreek  ons
aan in de wijk. We zijn herkenbaar aan onze rode kleding!

D

Buurtsportcoaches weten alles 
over bewegen in de wijk

Wat is er te doen in Bibliotheek Muntweg?

Buurtsportcoaches 
Midden-Zuid
Voor al je vragen rondom sporten en bewegen in jouw wijk!

Wij zijn buurtsportcoaches van de gemeente Nijmegen. 
Elke dag werken wij er hard aan om mensen in 
Midden-Zuid in beweging te krijgen en te houden. 

Ben jij op zoek naar een sport of beweegactiviteit?
Of heb je een andere vraag over sporten en bewegen bij 
jou in de wijk?  Dan kun je bij ons terecht! Mail naar: 
middenzuidsport@nijmegen.nl of spreek  ons
aan in de wijk. We zijn herkenbaar aan onze rode kleding!

Meer weten?
Mail voor meer informatie naar middenzuidsport@
nijmegen.nl of spreek de buurtsportcoaches in de wijk 
aan. Zij zijn herkenbaar aan hun rode kleding!
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Hatertseweg 825, Nijmegen 
024 350 2814

OOGZORG
en

OPTOMETRIE

staar 

droge ogen

macula degeneratie 

glaucoom

OCT scan

opticiens - audiciens - optometrist

Een
complete
(enkelvoudige)
bril voor
€99

Vaak
geheel

of gedeeltelijk
vergoed door uw 
zorgverzekering
(wij doen de declaratie

voor u)

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

opticiens - audiciens - optometrist

Geef je loopbaan een boost!

www.paulinehouwing.nl    06-48267482

Weet je niet wat je wil in je werk?
Leg je elke keer die vacature weer opzij?
Weet je niet welke opleiding bij je past?

PAULINE HOUWING
Loopbaanadvisering en coaching

Soms draai je in je loopbaan in cirkels rond. Je hoeft niet 
direct weg bij je werkgever, maar wat je nu wel wilt weet 
je ook nog niet.
In ieder geval wil je leuk en passend werk. Je hebt in je 
loopbaan behoefte aan planning. 

Maar hoe doe je dat? En waar begin je? 
Een ontwikkeltraject samen met een 
loopbaanadviseur is dan de oplossing.

Wat houdt het ontwikkeladvies in?
 Intake via videobellen 0.5 uur
 DISC persoonlijkheidstest inclusief een uitgebreide
 rapportage (16 pagina’s)
 2 ontwikkelgesprekken van 1.5 uur op maat voor 
 jou en naar jouw wensen

Wat levert het op?
 Zicht op wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik
  Je hebt de regie weer over je eigen loopbaan
  Energie!
Kosten voor dit traject zijn € 500, - excl. btw. 
Uiteraard is dit traject uit te breiden met maatwerkafspraken

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

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

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



43Hart van Nijmegen - maart 2020          

Soepie-doen in ’t Hert
Om de donderdag van 12:15 tot 13:30 uur wordt er verse soep 
gemaakt door vrijwilligers uit de buurt: één vegetarische en één 
niet-vegetarische soep, met brood en boter voor € 1,50. Reden: 

gezelligheid, verbinding en kennismaken met elkaar. 
     Marcia Held werkt al vanaf het begin bij Soepie-doen in Voor-
zieningenhart ‘t Hert aan de Thijmstraat. “Ik begon drie jaar ge-
leden met Sonia Davelaer in de grote, professionele keuken met 
verschillende vrijwilligers. We maken elke keer twee verschillende 
soepen, een vegetarische en een níet-vegetarische. Ook vragen 
we mensen van de wijk om eens een soep te maken.”  
     De boodschappen worden door Marcia gehaald en momen-
teel staan er drie vrijwilligers achter de pannen: de Italiaanse 
Isabella, Chileense Cecilia en Gibson uit Columbia. “We streven 
ernaar om voor iedere cultuur binnen de wijk een soep te ma-
ken”, aldus Marcia. “We  zoeken nog vrijwilligers die willen mee-
helpen aan de afwasmachine, met koken, serveren, afruimen en 
die willen meedenken met ons Soepie-doen.”
      Vorige keer aten we cassavesoep en andere keren groen-
tesoep (met balletjes), erwtensoep, tomatensoep en vandaag 
maakt Gibson “een pastasoep met balletjes en verse koriander 
en lente-uitjes. Van mijn moeder geleerd”.  ❤
 
Donderdag 2 en 16 april zien we u graag aan tafel!

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.

Vier projecten in Nijmegen-Midden dongen mee 
naar de Architectuurprijs Nijmegen 2019: het Ber-
chmanianum, de Kolpingbuurt, de Rentmeesterhof 
en CPO de Getijden. Die laatste kreeg de Duurzaam-
heidsprijs.

p 6 februari werden de prijzen uitgereikt tijdens een 
feestelijke avond in de Stadsschouwburg in Nijmegen. 
De grote winnaar van de Publieksprijs was De Bastei. 

Estel Recidence won de vakjuryprijs. CPO De Getijden uit de 
Veldstraat ging er vandoor met de Duurzaamheidsprijs.

CPO De Getijden, een voorbeeldproject 
De jury was unaniem. De holistische aanpak van het project, 
waarbij niet alleen de technische, maar zeker ook de sociale 
betekenis van duurzaamheid invulling kreeg, was voor de jury 
doorslaggevend. De winnaars hebben een plaquette en de ‘duur-
zame eer’ in ontvangst genomen.
     Hans Steeman van CPO De Getijden: “Dit is niet alleen de prijs 
voor duurzaamheid, maar zeker voor doorzettingsvermogen. 
Een droom waarmaken om in eigen beheer sociale, duurzame 
en levensloopbestendige woningen te realiseren is een enorme 
prestatie. We zijn er trots op dat we dit met alle bewoners en met 

behulp van Nexit (architect), van Herpen (bouwbedrijf ) en BIEB 
(ondersteuning bij bouwen in eigen beheer) voor elkaar hebben 
gekregen. We zien de prijs als een opdracht om gelijksoortige 
projecten te ondersteunen.”  ❤

Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Sara Donkers

O

CPO de Getijden sleept 
Duurzaamheidsprijs binnen

#Wattedoen

Wilbert de Haan (NEXIT Architecten), Hans Steeman (CPO De Getij-
den), Addy de Boer (NEXIT Architecten) en de voorzitter van de vakjury, 
Mireille Jeurnink
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Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen 
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een 
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu 
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (16 en 17 mei), moeten uiterlijk 24 april 2020 binnen zijn.

COÖRDINATOR DISTRIBUTIE GEZOCHT voor huis-aan-huisver-
spreiding van het wijkmagazine Hart van Nijmegen. De coördinator 
is verantwoordelijk voor de verspreiding van het wijkmagazine (6x 
per jaar). Hij of zij stuurt circa 20 verspreiders aan, regelt nazending 
en handelt klachten af. Voorwaarde: beschikking over een auto. 
Vrijdagmiddag vóór verspreidingsweekend pakketten voor bezor-
gers verspreiden. Vrijwilligersvergoeding mogelijk. Meer informatie 
via info@hartvannijmegen.nu 

BEZORGERS GEZOCHT voor huis-aan-huisverspreiding van het 
wijkmagazine Hart van Nijmegen (6x per jaar in een weekend). 
Twee bezorggebieden: St. Annastraat, Kastanjelaan, Knollenpad, 
Hatertseweg (150 ex., ca. 1,5 uur verspreiden, € 9,- per editie).  
St. Annastraat, Van Peltlaan, Kastanjehof, Hatertseweg (265 ex., ca. 
2,5 uur verspreiden, € 15,90 per editie). 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT DOOR VAN TUIN TOT BORD voor haar 
moestuingroep bij de Haard (Groenestraat 170). Iedere woensdag-
middag wordt er gezellig in de moestuin gewerkt. Zin om zelf te 

moestuinieren? Laat het weten of kom een keer langs om een kijkje 
te nemen. Mail: info@vantuintotbord.nl of bel 06 204 972 35.

HET NIJMEEGS KAMERKOOR ZOEKT STEMMEN.
Wil je graag zingen bij een koor met een uitdagend   repertoire, 
muzikale ambitie én gezelligheid? Dan ben je van harte welkom 
bij Het Nijmeegs Kamerkoor. Op donderdag 23 april van 19:45 
tot 22:00 uur is er een open avond. Meer weten? Ga naar 
www.hetnijmeegskamerkoor.nl 

HET LONGFONDS ZOEKT COLLECTANT in de week van 11 t/m 
16 mei 2020 voor de Emancipatiewijk in Park Jonkerbos. Tijds-
duur: eenmalig ongeveer anderhalf uur. Meer weten? Mail naar 
cecilevandijck58+longfonds@gmail.com

MARIKENHUIS is een inloophuis voor mensen die geraakt zijn 
door kanker. In maart, april en mei zijn er elke tweede en vierde 
donderdag lotgenotenbijeenkomsten voor mensen die te horen 
hebben gekregen dat ze niet meer beter worden. Tijd: 14:00-16:00 
uur. Informatie en aanmelden via info@marikenhuis.nl o.v.v. lot-
genotencontact (Cora/Marijke).

WO2-CAFÉ IN BIBLIOTHEEK DE MARIËNBURG. Heb jij herinne-
ringen of spullen uit de Tweede Wereldoorlog? Bezoek op dinsdag 
7 april het gratis WO2-café, 12:00-14:00 uur. Iedereen is van harte 
welkom om onder het genot van een broodje verhalen te vertellen 
of voorwerpen te laten beoordelen door kenners. Meer informatie: 
www.75jaarvrijheid.nl 

VOEDSELBANK NIJMEGEN-OVERBETUWE ZOEKT 
VRIJWILLIGERS . Belangstellenden kunnen op de volgende vaca-
tures reageren: teamleider(ster) voorraadbeheer, medewerker(ster) 
schoonmaakteam, medewerker inpakploeg en telefonist/telefonis-
te. Meer informatie op www.voedselbanknijmegen.nl/vrijwilligers/
vacatures, via info@voedselbanknijmegen.nl of tel. 06 221 341 30.

NATUURTUIN GOFFERT organiseert op 26 april voor jonge 
kinderen speurtocht Kip Kakel, van 11:00-15:00 uur. Kom naar de 
Kinderboerderij Goffert en volg het avontuur van Kip Kakel door 
de naastgelegen Natuurtuin Goffert. 

NATUURTUIN GOFFERT organiseert op 10 mei van 9:00-11:00 uur 
een vogelexcursie. Ontdek tijdens de Nationale vogelweek 2020 
welke vogels er te zien en te horen zijn in de Natuurtuin en het 
hele Goffertpark. Je gaat met een excursieleider op pad. Inschrijven 
kan via www.vogelweek.nl/alle-activiteiten. Zoek vervolgens op 
postcode 6532 AA.

Hartjes

Directe schade-afhandeling 
met uw verzekeraar!

Bel 024 - 323 10 10 
Dag en nacht!

Ruit herstellen? Seuren bellen!

Kijk ook op www.seuren.nl

seuren
24-uur s  g la s se r v i c e
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Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij 
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu 
Maak € 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes 
voor de volgende Hart van Nijmegen (16 en 17 mei), moeten uiterlijk 24 april 2020 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

Bedrijfshartjes

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.

EEN ECHTE IJSCOMAN op uw (kinder)feestje, uitje, borrel, bruiloft 
of evenement? Duurzame ijsbakfiets ‘IJsvogeltje Nijmegen’ komt 
graag bij u langs met schepijs en ambachtelijke waterijsjes. Kijk op 
www.ijsvogeltjenijmegen.nl voor alle mogelijkheden. Bellen of 
mailen kan ook: 06 216 931 06 of ijsvogeltjenijmegen@gmail.com

HEERLIJK UITWAAIEN AAN ZEE! Dichtbij de uitgestrekte stranden 
in Zeeuws-Vlaanderen vindt u onze compleet ingerichte vrijstaande 
vakantiewoning met grote kindvriendelijke tuin en diverse terras-
sen. Schitterende fiets- en wandelroutes, pittoreske stadjes (Groede, 
Sluis), nabij het middeleeuwse Brugge en het mondaine Knokke. 

Kijk op www.huisjeinschoondijke.nl, 024 663 29 32/06 428 995 22 
aalvanthiel@gmail.com

KANTELPUNTEN IN HET LEVEN geven de mogelijkheid contact 
te maken met de diepe bron van kennis en wijsheid. Ontdek de 
helende kracht van verhalen. In het traject YEP kun je inzicht en 
ervaring in wijsheid uitdrukken en een nieuw perspectief op jezelf 
ontwikkelen.  www.annemarieheuver.nl of bel 06 237 566 78.

GEPENSIONEERDE RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT Ferry 
Hartman wil samen met u proberen uw relatie met dierbare anderen 
te verbeteren. De nadruk ligt op het beter ontwikkelen van commu-
nicatie en reflectieve vermogens. Tel. 06 487 446 18.

BEN JE HOOGGEVOELIG en denk je overal dieper over na? Ben jij 
ook iemand die zich sterk bewust is van de omgeving en die zich 
vaak onbegrepen, overprikkeld en onzeker voelt? Ervaar weer rust, 
meer energie en vertrouwen. Bewust Balans helpt effectief, positief 
en intuïtief. Meer informatie via www.zorgeloossensitief.nl

Op donderdag 20 
februari hield Dar met 
afvalcoaches en hand-
havers van de gemeente 
Nijmegen een actie in 
het Willemskwartier. Dar 
ziet namelijk dat er in 
deze wijk vaak verkeerd 
afval in gft-containers 
zit. Dat is zonde, want 
zo kan veel gft-afval 
niet worden gebruikt als 
grondstof voor nieuwe 
producten zoals  
compost of groengas. 

Hanger, brief en tips 
Gft-containers met verkeerd afval kregen op 20 februari een 
gele hanger met een brief. Ook liet Dar deze containers vol 
staan. Dar gaf daarbij bewoners tips voor gft-afvalscheiding. 
Zo gaat het de volgende keer vast goed en zit er geen  
verkeerd afval in de gft-containers. 

Gft-containers vol laten staan 
Als er in de toekomst weer geen gft-afval in gft-containers zit, 
maar ander afval, dan laat Dar deze gft-containers vol staan. 

Meer informatie of vragen?
Wilt u ook meer informatie over afval(scheiding) en ophaal-
dagen? Kijk dan op www.dar.nl, de digitale afvalwijzer:  
www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar app. U kunt in de app 
instellen dat u een seintje krijgt, wanneer u welk afval aan  
de straat kunt zetten. Makkelijk toch?

Actie gft-containers in het Willemskwartier

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

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het klanten-
contactcentrum van Dar via 024-3716000 of info@dar.nl. 
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
17.00 uur. 
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uw specialist voor rouwwerk, bruiloften                                                    
en speciale gelegenheden

inspirerend in  woondecoratie en cadeauartikelen

wij kiezen voor een duurzaam assortiment                                                                          
bloemen en planten (<50% MPV met keurmerk)

BONUS :          advertentie uitknippen,                                                                                  
bij aankoop van een boeket vanaf  € 22,50                                                                                
in week 16 en 17   een  lentebloeier cadeau 

BLOEMBINDERIJ IN DE ROOS
UW  Bloemenspeciaalzaak

We houden van een gezellige sfeer,                                                                                                                                     
de hoge kwaliteit van onze producten en het ambacht                                                                                                                        

ook de creativiteit die we voor onze klanten mogen inzetten.

www.bloembinderijinderoos.nl

St. Jacobslaan 21, Nijmegen   024 350 30 36      bloembinderijinderoos@gmail.com   

Biologische slagerij
De Groene Weg Nijmegen

Het adres voor al uw biologisch vlees en 
vleeswaren, barbecue, levering aan horeca 

instellingen en kookscholen. 

Kom gerust eens langs en laat u verrassen!

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 

VOLG ONS!
@de_groeneweg  

De Groene Weg slagerij Bas Derksen

NIEUW IN ONZE PRAKTIJK: 
SHOCKWAVE                

Gratis spreekuur Sportblessures:          
elke maandag van 17.00-17.30 uur 

 

 

Voor informatie zie T, E, W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T:   024 – 833 00 22      

E:   fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl 

W:  www.fysiotherapiehazenkamp.nl 

 

 

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

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

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

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

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

Mijn praktijk ligt in de wijk De Hazenkamp.

Dromedarisstraat 15, Nijmegen   
06 4976 6889    

beapieters@glazenkamp.net
www.leerlingbegeleidingbeapieters.nl

Drs. Bea Pieters 
Pedagoog & Leerkracht

VAKANTIE IS  WIELEWAAL
Bezorg jij hem een

 onvergetelijke vakantietijd?
 www.wielewaal.nl/vrijwilligers 

VAKANTIE IS...

...HET BESTE
 IN HEM NAAR 
BOVEN HALEN
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Kom langs in onze bakkerijwinkel of op www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 | 6531 CP Nijmegen | 024 737 04 83

HEERLIJKE 
BIOLOGISCHE

TAART
Brownie
Carrot cake
Spelt appelkruimel taart
Peer appel dadeltaart
Vijgen notentaart

Vers in de winkel op vrijdag 
en zaterdag. Bestellen kan via: 
streekbakkerjorrit.nl/bestellen 



#SPRING #NIJMEGEN

Alti jd al jouw eigen supersized 
walldecorati on van de Waalbrug 
op kantoor willen hebben? 

Wij helpen je graag met het 
ontwikkelen van een concept, 
het ontwerp en de vakkundige 
installati e.

Interesse? Neem contact met 
ons op.

Opdrachtgever
IKNL Nijmegen

beMark bv beMark.nl 
Gorterplaats 15 @beMarknl
Nijmegen 024 35 10 944
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