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De programmering van
Openluchttheater de Goffert
wordt ondersteund
door Doornroosje.
Door de huidige
omstandigheden zijn helaas
alle activiteiten tot
1 september opgeschort.

We hopen iedereen snel weer
te kunnen zien om samen te
genieten van muziek.

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden
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Het is inmiddels begin juli als u dit
nummer van Hart van Nijmegen op
uw deurmat vindt. Een bijzondere
zomer breekt aan, want niet eerder
hebben we een vakantieperiode
meegemaakt waarin een rondwarend virus wél de landsgrenzen onbekommerd kon oversteken, maar
wij niet. In het nieuwe nummer leest
u hoe een aantal van onze buurtgenoten daarmee omgaat.
Op de voorpagina prijkt de foto van René Kusters met een van zijn
hondjes. Een bijzondere foto van een bijzondere man. Hij zet zich op zijn
school met hart en ziel in voor kinderen die leren niet gemakkelijk vinden.
Wat dat met hondjes te maken heeft, leest u op pagina 6 en 7.
En verder is de inhoud van dit nummer weer net zo divers als u van ons
gewend bent. We zitten middenin het groeiseizoen en daarvan getuigen
artikelen over een nieuwe moestuin én de eerste uit een serie over natuur
in de Spoorkuil.
Ook voor de geschiedenis van onze wijken is weer volop ruimte. Henny
Fransen vertelt hoe de opmars van de radio in Nijmegen in het Willemskwartier begon en Leonie Valckx beschrijft de honderd jaar geschiedenis
van het opvallende gebouw ‘De Tweeling’ aan de Groenestraat.
Op een heel andere manier wordt er aan de Groenestraat nog steeds
geschiedenis geschreven: die van rockband Sonic Whip. De drie bandleden zijn van plan in de voetsporen te treden van de inmiddels bekende
Nijmeegse rockbands De Staat en Navarone.
We moeten onze longen niet alleen beschermen tegen het corona
virus, maar ook tegen de nadelige gevolgen van roken. Was dat roken ín
onderwijsgebouwen al verboden, vanaf 1 augustus geldt ook een wettelijk
rookverbod op schoolpleinen en campusterreinen. Hoe dat eruit gaat zien,
leest u op pagina 30 en 31.
Ik kan hier lang niet alles opnoemen, want daarvoor is de ruimte te
beperkt. Er zit voor u maar een ding op: zelf alles lezen!
Hartelijke groet,
Ypie Veenstra

Roeland Loosen

Susan Bink

Fotografen
Vincent Moll
vincentmollfotografie.nl
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Overal in de buurt zoeken én vinden mensen eigen oplossingen om vakantie te vieren

Geen verre reizen in coronatijd. Hoe komt
Lockdown in Frankrijk: ‘Ai, wat gebeurt ons
nu!’

Kunnen we in deze coronatijden nog wel op vakantie in het buitenland, heeft menigeen zich afgevraagd.
Rianne Gerritsen en Peter-Paul van Vugt moesten de omgekeerde vraag beantwoorden: kunnen we nog wel
terug naar Nederland? Hoe een weekje Zuid-Frankrijk uitliep op negen weken lockdown op z’n Frans.

H

et Nijmeegse echtpaar woont aan
de Rode Kruislaan, maar heeft al
vele jaren een tweede (vakantie)
huisje in het Zuid-Franse Bedoin aan de
voet van de Mont Ventoux. En dus vlogen
ze op 10 maart van dit jaar voor een weekje
naar het zuiden, de retourvlucht stond
geboekt voor 17 maart. Dat liep dus anders.
‘Weinig aan de hand’
“Op donderdag 12 maart zijn we nog gezellig uit wezen eten in een vol restaurant.
Weinig aan de hand, dachten we toen nog.
Maar op zondag 15 maart werd onze vlucht
geannuleerd en werd reizen zowel binnen
als vanuit Frankrijk aan banden gelegd.
Toen zaten we toch een beetje van: ai, wat
gebeurt ons nu”, zegt Peter-Paul.
Rianne: “We hebben in ons huisje natuurlijk wel de nodige spullen liggen, maar we
hadden bijvoorbeeld veel te weinig kleren
bij ons voor een langer verblijf. En al zeker
geen zomerkleren.”

Er deed zich nog één kans voor om snel
terug te keren naar Nederland. “Ryanair liet
weten op 21 maart nog één vlucht uit te
voeren waarop we mee zouden kunnen.
Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om
in Bedoin te blijven. Of je nu in Nijmegen
of in Frankrijk in de lockdown zit, maakt
natuurlijk niet zoveel uit. In Frankrijk zitten
we bovendien in een dunbevolkte streek
waar de kans op besmetting sowieso al
heel klein was”, zegt Peter-Paul.
Strenger
In Frankrijk waren de regels net een tikkeltje
strenger dan in Nederland. Alleen de supermarkten waren nog open en je mocht voor
maximaal een uur de deur uit. “En als je dat
wilde moest je eerst online een formulier
invullen hoe lang je van plan was ‘buiten’ te
zijn en wat de reden van je uitstapje was.”
Daar stond dan weer tegenover dat de
Mont Ventoux binnen handbereik lag.
“Als we de deur uitlopen zitten we mid-

denin de natuur”, zegt Rianne. “Het was
wel strenger, maar het voelde op de een of
andere manier minder streng. We hebben
in die periode trouwens niet één gendarme
gezien die toezicht hield.”
Bedoin was in die eerste weken echt
een spookstadje. “Iedereen was écht
doodsbang. Dat was wel een verschil met
Nederland, denk ik. De straten waren uitgestorven en iedereen droeg mondkapjes. We
deden ook ons best om niet als ‘Hollanders’
op te vallen. Mensen uit andere delen van
Frankrijk werden al gewantrouwd, laat
staan twee Nederlanders!” zegt Peter-Paul.
Inmiddels zijn Rianne en Peter-Paul een
paar weken in Nederland geweest. Maar nu
de grenzen officieel weer open zijn zitten ze
weer in… Frankrijk. ❤
Tekst: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Peter-Paul van Vugt,
Ronald Spaak
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Nijmegen-Midden de zomer door?
Niet naar het buitenland deze zomer, hoe erg is
dat eigenlijk?

In het nieuwe normaal van de coronacrisis ‘ontdekken’ mensen een ander leven. Een leven dat er altijd al was,
maar dat naar de achtergrond was verdwenen. En wat blijkt? Met meer oog voor het vanzelfsprekende dat zo nabij is, kan voor mensen zoals Jolanda Eggenhuizen en de familie De Groot de aankomende zomer niet meer stuk.

D

oor de coronacrisis konden Jolanda en het gezin De Groot dit jaar
niet op vakantie in het buitenland.
Maar hoe erg vinden ze dat eigenlijk?

Bloemen
Iedereen groeit op met bloemen. Bij iedere
gebeurtenis passen bloemen: geboorte,
slagen, verliefdheid, bedankje, overlijden,
noem maar op. Zo vanzelfsprekend. Jolanda weet dat allang. Voor haar zijn bloemen
altijd weer nieuw, mooi, een moment van
klein geluk.
In haar stadstuin in het Willemskwartier
vertelt ze dat het voor haar geen probleem
is dat de vakantie in april naar Spanje niet
doorging. De vakantie naar Italië deze zomer heeft ze al geannuleerd. Genieten kan
ze ook hier, van de natuur en bloemen die
overal aanwezig zijn. Neem nou haar eigen
tuin. Die staat vol met bloemen, als een
boeket dat met zorg is samengesteld.
Genieten doet ze ook op de fiets. Regel-

matig fietst ze met haar beste vriendin in
de omgeving van Nijmegen. Die vriendin
weet inmiddels dat ze vaak af moet stappen. Jolanda heeft dan iets moois gezien,
kijkt even goed en maakt een foto. De
schoonheid van de natuur én het moment
zijn vastgelegd. De foto’s deelt ze op social
media. Als we allemaal een beetje Jolanda
in ons hebben, komt het wel goed deze
zomer.
Glamping De Groot
Het gezin De Groot gaat altijd op de bonnefooi op vakantie. Die bonnefooi bracht hun
de afgelopen meivakantie niet verder dan
de achtertuin. Net als iedereen overigens.
Maar ook de achtertuin blijkt voldoende
vakantiemogelijkheden te bieden.
Maaike (de moeder van het gezin) had
wel eens van een trampolinetent gehoord.
Een trampolinetent klonk zeker beter dan
een normale tent. De trampoline hadden
ze al, maar de tent die je eroverheen moet

zetten, nog niet. Toevallig had een collega
er eentje liggen, haar kinderen waren de
trampoline ontgroeid, dus hadden zij de
tent niet meer nodig.
De trampolinetent blijkt bij het gezin
De Groot een enorm succes. “Je kunt erin
met allemaal kussens”, vertelt dochter Cato
enthousiast. “Je kunt erin spelen”, zegt zoon
Jules, en zelfs Lola, de pop van Fiep (de
jongste), kan mee. En natuurlijk kun je erin
slapen. Maar slapen en springen gaan niet
samen, het is óf een trampoline óf een tent.
Glamping De Groot aan de Wolfstraat is
een feit, met eigen sanitair, eigen beddengoed en een eigen keuken. Inmiddels
is er een wachtlijst met kinderen uit de
Hazenkamp om een nachtje te komen
logeren. ❤
Tekst: Sabine Terheggen
(sabine@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Jolanda Eggenhuizen,
Maaike de Groot
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René Kusters geeft les op Aventurijn: een bijzondere docent in het bijzonder onderwijs

‘Een hond oordeelt niet en zorgt
Het opvallende blauw-rood-gele pand aan Hatertseweg is niet te missen
als je er langsrijdt. Hier is Aventurijn gevestigd, één van de drie locaties van
Kristallis, school voor ‘jongeren met specifieke onderwijs-, opvoedings- en
opgroeibehoeften’. René Kusters is docent op Aventurijn. Hij vertelt over de
toegevoegde waarde van honden in de klas.

René Kusters heeft voor zijn inzet voor het bijzonder onderwijs dit jaar een koninklijke onderscheiding gekregen.

D

e twee andere vestigingen van
Kristallis – onderdeel van Plurijn –
zijn het Hunnerbergcollege aan de
Berg en Dalseweg (onderdeel van de justitiële jeugdinrichting) en Park Neerbosch
aan de Scherpenkampweg. De klassen zijn
klein (twaalf tot veertien leerlingen), zodat
de leerlingen voldoende aandacht krijgen.
Als je het lokaal van René binnengaat
voel je je gelijk thuis. Het is geen wit, steriel
klaslokaal, waar prikkels worden verbannen. Nee, het is een gezellig, huiselijk
ogende ruimte met gekleurde kasten, een
aquarium, grappige posters en op schrift

gestelde regels aan de muur. Over de hele
lengte kijk je uit over de drukke Hatertseweg.
Veel structuur
René heeft hier 12- tot 15-jarigen onder
zijn hoede, die veelal een vorm van autisme hebben. Deze kinderen hebben baat
bij veel structuur en kunnen niet zo goed
tegen lawaai. Hun docent is degene die
voor rust en regelmaat moet zorgen: best
een uitdaging. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling het fijn vindt om naar school
te gaan, zorgt René voor een veilige sfeer in

de klas. Zijn hondjes helpen hem daarbij.
Pardon? Honden in de klas? Jazeker! Tien
jaar geleden kregen hij en zijn partner een
yorkshireterriër als huwelijkscadeau. Veel
mensen stellen zich bij het woord ‘terriër’
een ander soort hond voor dan een klein,
knuffelbaar beestje dat je niet eens hoort
lopen. Maar dat is een yorkshireterriër wel.
De directeur hoorde van het huwelijksgeschenk en vroeg René om de hond eens
mee te nemen naar de klas.
Heel bijzonder wat er toen gebeurde. De
leerlingen waren gek op de hond. Er was
één jongen die hele verhalen aan de hond
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voor ontspanning in de klas’
vertelde. Eindelijk kon deze jongen zijn
ei kwijt, zonder onderbreking. René: “Een
hond oordeelt niet, interpreteert niet. Dat is
fijn als je gewoon even je verhaal kwijt wilt.”
De hond zorgde dus voor meer ontspanning in de klas.
Belonen
René gebruikt de honden – er zijn er inmiddels twee – ook om kinderen te belonen.
Ze mogen even met ze wandelen om de
school als ze een bepaalde taak afhebben.
“Met zo’n beloning in het vooruitzicht
werken ze harder. Dan gaan ze onder begeleiding van een stagiair even naar buiten”,
zegt hij.
Als René ziet dat een leerling zich niet
meer kan concentreren, knikt hij even
tegen de leerling en kijkt dan naar de hond
die voorin de klas op een kussen ligt. Dat
betekent dat hij even mag knuffelen met
Siro, want zo heet hij. Of met Thisong, de
jongere en speelsere versie, die er later bij
gekomen is. Thisong leert van Siro hoe ze
met de kinderen moet omgaan.
Maar als een leerling nou allergisch is
voor honden? “Deze honden verharen niet,

dus ook mensen met een allergie hebben geen last van deze honden. Op Park
Neerbosch, de andere vestiging waar dan
de kinderen met een wat hoger schooladvies heen gaan, loopt sinds kort een
labradoodle. Ook deze verhaart niet. En ze
zijn erg lief voor de kinderen. Het zijn alleen
geen gediplomeerde hulphonden, omdat
ze geen officiële opleiding hebben gehad.”
Lezingen
René is zo overtuigd van het nut van een
hond in de klas, dat hij er zelfs lezingen
over geeft. En wie zou hem ongelijk geven
als wetenschappelijke studies ook hebben
aangetoond dat dit waar is?
De honden hebben af en toe wel hun
rust nodig. Als ze even een dutje willen
doen, gaan ze in een hoekje liggen. Dan
weten de kinderen ook dat ze niet bij de
honden mogen komen. Want het is echt
hard werken voor de dieren. Door het
omgaan met de honden leren de kinderen
verschillende vaardigheden aan zoals:
tonen van empathie, omgaan met emoties,
vergroten van eigenwaarde, aangaan van
relaties en zelfcontrole.

Lhbti-gemeenschap
Maar niet alleen voor leerlingen van
Aventurijn wil René een prettige sfeer
creëren, hij doet dat ook voor mensen
met een licht verstandelijke handicap
die tot de lhbti-gemeenschap behoren.
Elke maand komen zij bijeen in café
Dapper in Nijmegen. René zorgt voor
een natje en een droogje en af en toe
komt er zelfs een bandje spelen. Deze
groep, die nu uit ongeveer vijftig mensen bestaat, kijkt daar echt enorm naar
uit. Voor hen is het heel plezierig om
even een groep om je heen te hebben
die je begrijpt.
Lintje
De bijzondere inzet van René Kusters is
niet onopgemerkt gebleven. Hij heeft
er dit jaar een lintje voor gekregen en
mag zich nu Lid van de Orde van Oranje
Nassau noemen. Ook namens Hart van
Nijmegen: gefeliciteerd, René! ❤
Tekst: Margriet Klein
(margriet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Het klaslokaal van René
Kusters kent natuurlijk ook
een 'Honden Uitlaatplaats'.
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Mensen in de…

KAPPER

GEBROKEN WIT

(8) en dochter
Aziz is met zijn zoon Yassin
r geweest op de kop
Rodayna (4) bij de kappe
is zojuist geknipt,
van de Wezenlaan. Yassin
ona-uitbraak. Aziz:
voor het eerst sinds de cor
geweest. We hebben
“Zelf ben ik vorige week
r, school.” Hij moest
van alles gemist, de kappe
houden en samen
zijn kinderen thuis bezig
en ons best, maar het
huiswerk maken. “We do
Ik moest echt even
is heel anders geworden.
eer moest allemaal.”
nadenken hoe het ook alw
en zijn werk komt nu
Aziz heeft een taxibedrijf
, met nieuwe regels.
langzaam weer op gang
mensen vervoeren
“Je mag maar een x aantal
past met plexiglas.”
en ik heb de auto aange
t dit jaar. “De zomer
Op vakantie gaan ze nie
jnlijk maken we wat
is heel onzeker. Waarschi
dagje weg.”
uitstapjes, hier en daar een

Leroy Sip (32) is schilder van beroep
, al sinds
zijn zeventiende. Hij leerde het vak
van zijn
vader, die ook schilder is. “De bou
w loopt
goed door, ondanks corona. Ik wer
k minimaal
45 uur in de week. Ik maak me gee
n zorgen
over mijn werk. Als je goed werk
levert en
betrouwbaar bent, komt het van
zelf goed.”
Nu heeft hij als opdracht om dit
hele pand
aan de Wezenlaan te schilderen,
gebroken wit
en vernis op het houtwerk. Leroy
werkt vooral
in Nijmegen, is een rasechte Nijm
egenaar en
woont nu in het centrum. Schilde
ren is dankbaar werk, vindt hij. “Mensen vind
en het eerst
niet mooi en dan maak jij het mo
oi. Dat vind
ik mooi. Als zzp’er werk ik samen
met anderen
en ik zou ooit graag uitbreiden. Kind
eren heb
ik nog niet, maar mijn neefje is ook
schilder.”

BLOEMENRIVIÈRA

Beierse
Thea Gerrits-Hermsen (70) laat hond Sepp (bijna 9) uit, de
kan
en
e
sonism
bergzweethond van haar broer. “Hij heeft parkin
en ’s
gs
het zelf niet meer. De familie doet het ’s ochtends, ’s midda
ommeavonds en iemand uit de buurt maakt ook af en toe een
in
woont
Ze
e.
hondj
klein
een
tje.” Thea heeft zelf een Shih Tzu,
te
gen
Nijme
naar
Wijchen, maar vindt het niet erg om elke dag
zo’n
ns
komen. Tijdens corona was het wel een prettig uitje. “Tijde
het is
lockdown wordt je wereld heel klein. We fietsen graag en
n
zoude
We
niet.
kon
Dat
n.
drinke
fijn om dan ergens wat te gaan
vakan
die
maar
st,
nu aan de Italiaanse bloemenrivièra zijn gewee
de
in
tie is geannuleerd. Voorlopig gaan we niet, want we zitten
Italië.”
risicogroep. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer naar
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We kunnen weer naar buiten! Verslaggevers Dirk-Jan Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent
Moll trekken de wijk weer in voor verrassende ontmoetingen en spontane straatinterviews. Dit keer
wandelen ze over de Wezenlaan. Lees de verhalen van de mensen die zij zijn tegengekomen.

CORONA-OVERLEG

DATA-ANALYSE

Felicitas Pardow (25) komt uit Thüringen
in Duitsland, een autorit van zes uur. In
oktober startte ze als promovendus aan
Radboudumc, op de afdeling dermatologie.
Ze werkt op het moment nog vanuit huis en
maakt nu een kleine lunchwandeling. “Begin
maart was ik in het ziekenhuis aan het werk
en binnen een week zat ik thuis. Het ging zo
snel. Ik moet een hoop data-analyse doen en
dat gaat prima achter de computer.” Felicitas
zou in april met haar ouders op vakantie
gaan, maar hoopt nu op wat leuke weekendtripjes en gaat in november mogelijk naar
Australië. “Ik heb het vooral gemist om actief
te zijn, vrienden te zien en te sporten. De hele
dag thuis zitten is niks.”

TENTAMEN

Sylvia Jebbink (57) en de van
oorsprong Ierse
Barbara Keijser-O’Reilly (63
) houden een kort
corona-overleg nu het Rijk
s weer is gestart met
lessen. De online ervaringen
zijn een verrijking voor de school, maar
leerlingen hebben
ook ontdekt hoe fijn school
en de omgang
met klasgenoten eigenlijk
zijn. De twee zijn al
jaren collega’s. Sylvia werkt
ruim 20 jaar op de
administratie en Barbara is
al 34 jaar interieurverzorgster, nu met mo
ndkapje. Barbara:
“We doen voorzichtig. Jon
geren moeten alles
zelf schoonmaken en wij doe
n het daarna. De
ogen zijn opengegaan; me
nsen zien nu hoe
belangrijk vitale beroepen
zijn.” De lockdown
vonden ze allebei heel saa
i en ze kijken uit
naar wat ontspanning. “All
es begint nu weer
een beetje normaal te worde
n”, zegt Sylvia. “Als
versoepeling maar geen ver
slapping wordt.”

Maria van der Meulen (22) heeft
bij de Albert Heijn aan de Groene
straat wat
eten gehaald voor vanavond. Ze
heeft vandaag een online tentam
en gedaan
bij haar ouders in de Nimrodstra
at. “In hun huis heb ik meer ruim
te
en rust,
en twee computerschermen.” Het
is haar een-na-laatste tentamen
als pedagogiekstudent aan de HAN. “He
t is gek om zo af te studeren, op
een
eilandje.
Als je alles thuis doet, voelt het
niet alsof je klaar bent.” Gelukkig
had
Maria
al bedacht wat ze hierna gaat doe
n. “Ik ga een paar uur als gezinsb
ege
leider
werken en daarnaast culturele
antropologie studeren op de univ
ersiteit.” Maar
eerst vakantie. Met haar vriend
zou ze een maand gaan fietsen
in Oost-Europa,
nu willen ze een week gaan hike
n in de Elzas. “De afgelopen tijd
hebben we
veel gewandeld en gefietst, in plaa
ts van naar de kroeg in het wee
kend. Die
sportieve alternatieven zijn een
plus van corona.”
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minirubriek deel 3

Waar kun je in Nijmegen-Midden terecht voor de belangrijke dingen in het leven? De minirubriek Van Wieg

Van Wieg tot Graf: sporten en
Alhoewel je steeds meer zaken online kunt regelen moet je voor
sommige dingen toch echt de deur uit. In Nijmegen-Midden hebben
we het in dat opzicht goed getroffen. Je kunt er terecht voor bijna alle
belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Deze keer aandacht
voor alle sportmogelijkheden per locatie. Kijk op de diverse websites
voor de aangepaste programma’s in coronatijd.

Het Cruijff Court aan de De Génestetlaan.
Zwemdiploma
Het eerste wat de meeste ouders in Nederland doen is hun kind zwemles laten
volgen. Binnen ons stadsdeel is dat op
één locatie mogelijk. In het zwembad van
de Winkelsteeg geeft zwemschool de Vin
zwemlessen (www.zwemschooldevin.nl/
locaties/winckelsteegh). Is het diploma
eenmaal binnen dan kan je kind voortaan
veilig vrij zwemmen in het Goffertbad en
kan je verder kijken naar wat er nog meer
op sportgebied te vinden is.

Goffertpark
In dit park is uitgebreid gelegenheid vrij te
sporten. Er is een hardloopbaan waarop
je ook prima kunt skeeleren en fietsen en
er zijn voldoende paden om te wandelen.
Het Goffertbad is al genoemd maar wist je
dat daarnaast de banen en hal van de jeu
de boule vereniging de Valkatties liggen?
(www.valkatties.nl) Citybootcamp biedt
er bijna dagelijks bootcamps aan
(www.citybootcamp.nl/bootcamp/
nijmegen). En natuurlijk liggen daar het
skatepark en het calisthenicspark waar
iedereen zo terecht kan.

Sportpark Winkelsteeg
Sportpark de Winkelsteeg ligt wat minder
centraal maar biedt onderdak aan een
aantal niet alledaagse sportverenigingen.
Je kunt er terecht bij Beachvolleybalclub
Aiolos (bsv-aiolos.nl), kanovereniging de
Batavier (www.de-batavier.nl) en American Footbalclub Nijmegen Pirates. Verder
kun je er voetballen en tennissen kun je er
bij SV Hatert (www.svhatert.nl)
Park Brakkestein en sportaccommodatie d’Almarasweg
Behalve voor vrij sporten in dit mooie
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tot Graf geeft een overzicht

bewegen
park kun je er ook terecht voor voetbal
en tennis. Vlak naast het park zelf liggen
namelijk de tennisvelden van Rapiditas
(www.tvrapiditas.nl) en de voetbalvelden
van Kolping/Dynamo (www.vvkolping
dynamo.nl).
Radboud Sport Centrum
Alhoewel het vooral bedoeld is voor de
studentenpopulatie van Nijmegen kun
je als inwoner van Nijmegen ook in het
sportcentrum van de universiteit terecht.
Je bent wel duurder uit dan een student.
Bepaalde doelgroepen kunnen korting
krijgen . Kijk hiervoor op www.ru.nl/rsc/
abonnementen/overzicht. Het overzicht
van het sportaanbod kun je er ook vinden.
Sportscholen
Wil je toch wat individueler sporten en
niet nat worden bij regen dan kun je een
abonnement bij een sportschool nemen.
Nijmegen-Midden kent vier sportscholen:
• Avalon aan de St Hubertusweg,
www.sportscholencheck.nl/sportschool/avalon-fitcenter
• Basic Fit aan de Weg door Jonkerbos,
www.basic-fit.com
• Fit for Free aan de Akkerlaan,
www.fitforfree.nl/sportschool/nijmegen
• Sportpalace aan de Nieuwe Dukenburgseweg, www.sportspalace.nl (Hier is ook
het honk van de Kraft Maga vechtsport
in Nijmegen).
Sporthallen en -zalen
Over sporthallen en -zalen is prima
informatie te vinden op internet. Welke
vereniging of club wanneer gebruik maakt
van welke accommodatie is echter lastiger
te achterhalen. De volgende informatie
was beschikbaar.
In de sportzaal van ’t Hert wordt Zumbales gegeven en gedanst. Daarnaast
kun je er ook deelnemen aan aerobics en
yoga.
In de Jan Massinkhal trainen diverse
sportverenigingen waaronder Badminton-

vereniging Mariken
(www.bcmariken.nl). Ook is hier de
locatie van vechtsportschool The Boxing
Arena (www.theboxingarena.com) waar
je onder andere kunt kickboksen. Deze hal
heeft ook een dansstudio die in gebruik
is bij Dance Fever, de Studentendansvereniging.
De sporthal bij de SSGN aan de
IJsbeerstraat is in gebruik bij meerdere
verenigingen waaronder de studentenfutsalvereniging Morado en de 50+-groep
van badmintonvereniging DETO
(www.bcdeto.nl)
Basisschool De Hazesprong beschikt
over een eigen gymzaal die buiten
schooltijden te huur is door andere
gebruikers.
Een deel van de sportzalen wordt
verhuurd via de gemeente. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de sportzaal in ’t Hert.

Overige activiteiten
En dan zijn er verspreid over het stadsdeel
nog andere activiteiten. Je kan dansen
in de aula van de Hazesprong (www.
bemoved-beyou.eu), gymnastieken in
de Blikvanger in de Rentmeesterhof of
de Kwiek Beweegroute volgen vanaf de
Maranathakerk. Er is judo voor kinderen in
de Windroos aan de Tapirstraat en je kunt
een balletje trappen op het Cruijff Court
aan De Génestetlaan, in de Spoorkuil of in
de pannakooi bij de spoorovergang aan
de Muntweg. In de Spoorkuil is ook een
tennisbaan. Aan speeltuinen en -tuintjes
waar de kinderen lekker kunnen bewegen is zeker geen gebrek. Het grootst
zijn wel de speeltuin ’t Genestetje aan de
Genestetlaan, wijkspeeltuin Beetsplein op
het Beetsplein en groen- en speelpark het
Veldje aan de Hindestrsaat.
Wil je meer informatie over al deze mo-

Het Avalon Fit Centre in de Sint Hubertusstraat.
Je kunt ze huren via de volgen
de site van de gemeente: www.binnensportnijmegen.nl/algemeen. Voor de
Jan Massinkhal is er een apart telefoonnummer.
De Klokketoren
In wijkcentrum De Klokketoren kun je
ook aan een aantal sportieve activiteiten
meedoen: jazz-gym, gymnastiek en countrydansen.

gelijkheden of zoek je een lokale wandelof fietsroute, dan kun je prima terecht op
de volgende website:
www.wegwijzer024.nl (Ondanks al het
speurwerk sluit ik niet uit, dat ik sport
activiteiten heb gemist. Bij voorbaat mijn
excuses daarvoor). ❤
Tekst: Eef van Hout
(eef@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll

11

12

Hart van Nijmegen - juli 2020

‘Je treft hier andere mensen, wroet met je handen in de aarde én je wordt er vrolijk van’

Moestuinieren op de vierkante meter

Nijmegen ‘moestuiniert’ als nooit tevoren, mede ingegeven door stadsinitiatief
Operatie Steenbreek. Een van de verse loten aan de groene-handen-uit-demouwen-stam heeft begin dit jaar wortel geschoten in de Hazenkamp, op het
terrein van Stichting Hubert. Alle reden voor een gesprek met Gijs, Annemay en
Jos: warme pleitbezorgers van de Hubert-moestuin.

H

et oorspronkelijke plan van broers
Gijs en Jop Teeuwissen was om
‘ergens’ in Nijmegen een loods
te huren voor het opknappen van hun
camper. En oké, als het meezat, verder te
timmeren aan de creatieve weg. De loods
kwam er, samen met heel veel ruimte om
nieuwe ideeën te ontwikkelen. Locatie:
het voormalige industrieterrein, aan de
Hubertusstraat in de Hazenkamp, sinds
ruim een jaar beter bekend als culturele
broedplaats Stichting Hubert.

“Met zijn expositieruimte, filmvoorstellingen, muziekoptredens, dancefeesten,
vuurplaats, horecagelegenheid, ateliers
en geluidsstudio is Hubert de perfecte
speeltuin voor volwassenen, vertelt Gijs,
zittend aan een cafétafel. “Al hebben we
ook een kids- en familyprogramma. Want
dat is het toffe aan deze plek: alles kan.
Enige uitdaging is welke draai we er aan
geven. Maar daar zijn oplossingen voor.
En een grote groep vrijwilligers.”

Natuur integreren
Die vrijwilligers verzorgen projecten op
onder meer het gebied van kunst en
cultuur, (af en toe) wetenschap en sinds
begin dit jaar: natuur. Gijs: “Achter op het
terrein ligt een grasveld. Het leek ons gaaf
om dat ministukje natuur te integreren in
de industriële setting die Hubert eigenlijk
is, dus hebben we laten onderzoeken wat
een mooie bestemming zou zijn. Liefst
iets in het verlengde van de buurt.”
Uiteindelijk kwam onder meer An-
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bij Stichting Hubert
nemay Schepers met het plan voor een
‘urbane’ moestuin. “Als biologie-fan heb
ik veel met groen en met stadsnatuur in
het bijzonder. Het leek mij leuk om via
ons initiatief de moestuin naar de buurt
te brengen. Bij onze eerste Meet en Greet
waren zo’n twintig mensen aanwezig,
onder meer uit de Hazenkamp en het
Willemskwartier, maar ook uit Hatert en
Heseveld. Niet meteen naast de deur dus.
Ik vond het wel grappig om te merken
dat mensen blijkbaar bereid zijn om
zover te fietsen voor een bosje zelfgekweekte preien.”
1 bij 1 meter
Onder die buurtgenoten was ook gepensioneerd universiteitsmedewerker Jos
van Kuijk. “Ik woon praktisch om de hoek,
heb veel tijd, hou van groen en weet veel
van biologisch-dynamisch tuinieren. Dus
toen ik de moestuinoproep voorbij zag
komen, dacht ik: daar wil ik bij zijn!”
Na de eerste bijeenkomst vormde zich
al snel een vaste groep van zo’n acht
personen, intussen uitgebreid
met nog vijf mensen. Gijs: “Heel
even was het plan om een kas
neer te zetten, maar al snel leek
het ons praktischer en sneller
om klein te beginnen. Letterlijk,
met bakken van 1 bij 1 meter.”
Breed assortiment
En die bakken van vakkundig
in elkaar getimmerde pallets
herbergen nu, midden in het
groeiseizoen, een scala aan
groenten-in-de-dop. Peulen,
sla, courgette, worteltjes,
tomaten, pepertjes, kievitsbonen, artisjokken, paprika. Het
is zomaar een greep uit het
brede Hubert Urban Farmassortiment.
“Sommige mensen hadden
eerst zoiets van: wat kan ik met
een bak?” vertelt Annemay.
“Pas toen ze begonnen bleek

hoeveel er paste op een vierkante meter
moestuin. Bij een aantal was de bak al
snel te klein en kwam er nog eentje bij.
Het leuke is ook dat als je je in de materie
verdiept, je kennis en daarmee je wereld
een stukje groter wordt. Dan heb je
gewoon meer ruimte nódig.” Jos vult aan:
“Tot half maart kwamen we op zaterdag
samen om te tuinieren en te socializen.
Vanwege corona hebben we dat uit
veiligheidsoverwegingen losgelaten. Nu
komen mensen wanneer ze willen, meer
verspreid over de week. En dat werkt
prima. Nog steeds ben je bijna altijd
samen met anderen aan het werk.”
Vrolijk wroeten
Nu de zomer zich aandient en het leven
langzaam richting normaal gaat, breken mooie moestuintijden aan. Gijs:
“Deze week nog kwam Jos langs met
een handvol raketsla met de mededeling: ‘pak gerust meer als je dat wilt’. Dan
bedenken we meteen een gerechtje met
sla uit eigen moestuin voor bezoekers

die hier in het weekend wat willen eten.
Niets is mooier dan producten serveren
uit eigen tuin. Verder hebben we het plan
om eventueel een pluktuin aan te leggen
waar mensen hun eigen bosje bloemen
bij elkaar kunnen zoeken. Want dat is
deze moestuin óók: een organisch proces. Iets dat groeit en daarmee voeding
geeft aan nieuwe ideeën.”
“Mij lijkt het heel leuk om andere
mensen met ons initiatief te verleiden om
ook in beweging te komen”, besluit Annemay. “Anderen te laten zien hoe simpel
het eigenlijk is om een eigen moestuin te
starten. Zoek een plekje bij je in de buurt,
groot hoeft het helemaal niet te zijn. Je
treft andere mensen, wroet met je handen in de aarde én je wordt er vrolijk van.
Klinkt als de perfecte oplossing in deze
toch wat bijzondere ‘anderhalve-meterperiode’, toch?” ❤
Tekst: Pieter Matthijssen
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

De mensen 'achter' de moestuin: Gijs Teeuwissen, Jos van Kuijk en Annemay Schepers (vlnr).
Helemaal rechts op de foto een klant van de moestuin, die voor de foto even aanschoof.
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Patrick Schreeven ontwikkelde ecowoningen en roept geïnteresseerden op zich te melden

'Groene bouwer' plaatst drie mHomes
op voormalig AlfaLaval-terrein
energiezuinig is zo’n woning? “We hebben
overlegd met de gemeente en die was enthousiast”, aldus Schreven,”helemaal toen
we ook het onderwijs erbij betrokken.”

Patrick Schreeven in de deuropening van zijn mHome.

Vanaf de St. Hubertusstraat is
het niet te zien, maar hij staat
er toch echt, op het voormalige
AlfaLaval-terrein: een compacte, zogeheten modulaire woning, gebouwd van natuurlijke
(bio based), duurzame en circulaire materialen. Een mHome,
zoals de ontwikkelaars zelf het
noemen. Hart van Nijmegen
ging een kijkje nemen.

I

nitiatiefnemer is ECO+(spreek uit als
plus)BOUW, dat sinds kort zelf ook
kantoor houdt op het terrein, in Hal 2.
ECO+BOUW is een jong bureau dat zich
erop laat voorstaan voorop te lopen in
duurzaam bouwen. Het bureau streeft
ernaar “zo groen mogelijk te bouwen,
gewoon op een moderne manier”, zo
valt te lezen op de site. En het houdt zich
bezig met maatschappelijk verantwoord
bouwen: “Milieu staat hoog in het vaandel.
We streven naar een volledig gebruik van
duurzame en ecologische bouwmaterialen
met respect voor de natuur.”
Echt laten bewonen
mHome is bedacht door projectmanager
Patrick Schreven.”Samen met Het Rijks wil-

len wij jonge mensen opleiden en enthousiast krijgen voor circulaire bouw, oftewel
groen en duurzaam bouwen. In Hal 2 op
het terrein is een tijdelijk kenniscentrum
ingericht, waarin kennis wordt ontwikkeld en waar we materialen en nieuwe
bouwmethoden tonen”, zo verduidelijkt
Schreven het idee achter het project.
Wat begon als een verzoek van het
ministerie van Binnenlandse Zaken om
een 100 procent bio based woonconcept
te ontwikkelen landt, na een toer van de
mHome-demo door Nederland, voorlopig
dus even aan de St. Hubertusstraat. Maar
de makers willen het – uiteraard – ook echt
laten bewonen. Hoe bevalt dat en hoe

Ervaar het vooral
Voor het project staan in totaal drie
mHomes gepland. Ze worden geplaatst
als showmodellen en om gebruikerservaring op te doen op het gebied van
duurzaam bouwen. Dit gebeurt overigens
in samenspraak met KlokGroep, eigenaar
van de grond. Schreven: “Om die gebruikerservaringen te vergaren willen wij een
aantal mensen de mogelijkheid bieden
om tijdelijk te wonen in deze duurzame,
houten woning, die een keuken, een
badkamer en één slaapkamer heeft. Maar
een tweede kamer erbij zou ook kunnen,
zodat je er met z’n drieën, max vier kunt
wonen. Het is, vanwege de prefab-delen,
in een paar uur opgebouwd en net zo snel
weer afgebroken. En aansluitingen genoeg
natuurlijk, op dat terrein.” ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij ECO+BOUW via
www.ecoplus-bouw.nl of 024 760 01 40
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Kleurige doeken versieren de
afzethekken van vmbo Het Rijks

Leerlingen van vmbo
Het Rijks aan de Goffertweg maakten op school
kunstwerkjes. Die kunstwerkjes zijn uitvergroot,
op grote doeken gedrukt

eerste klassen (zo’n tachtig leerlingen)
beginnen met het leren over, in en
van hun omgeving. De Goffert is een
dankbaar onderwerp vlakbij de school.
Er is een aantal bijzondere plekken:
het park, het stadion, het zwembad,
de kinderboerderij, de natuurtuin, enz.
Naast de lessen over de geschiedenis,

en vervolgens aan de afzethekken rond de nieuwbouw gehangen.

H

et Rijks is een fusie tussen de
vmbo-afdeling van het Canisius
voorheen Poels-Roncalli) en de
vmbo-afdeling van het Kandinsky. Op
dit moment wordt het gebouw aan de
Goffertweg ingrijpend verbouwd en
daarom staan rondom de bouwplaats
hekken. Eind 2020 betrekken de leerlingen van Het Rijks de moderne nieuwe
school.
Leren over de Goffert
Een uitgangspunt van Het Rijks is dat
leerlingen leren van de omgeving. De

kregen leerlingen een rondleiding door
de Goffert. Een leuke ervaring voor ze.
Ze kennen tenslotte allemaal de Goffert,
maar weten waarschijnlijk niet dat het in
de jaren dertig is aangelegd om de vele
werklozen aan werk te helpen.

Kunst maken
Geïnspireerd door de verhalen van weleer gingen de leerlingen bij de kunstvakken aan de slag met het bewerken
van Goffertfoto’s die het Regionaal
Archief beschikbaar had gesteld. Ook
kregen ze les in dichtvormen bij het
vak Nederlands. Zo konden ze tekst en
beeld combineren in
hun kunstwerken.
De bewerkte foto’s
van de Goffert zijn
opgeblazen tot 32
doeken. Die doeken
versieren nu de bouwplaats van Het Rijks
aan de Goffertweg.
De leerlingen wisten
dat hun werk geëxposeerd zou worden.
Kan onderwijs motiverender zijn?
Ga deze megaexpositie zien. Het is
een wandeling naar en langs Het Rijks
meer dan waard! ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
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Beeldende kunst bij naoorlogse openbare gebouwen werd mogelijk door procentsregelingen van de overheid

Fietsen door Nijmegen-Midden langs
In de vorige Hart van Nijmegen fietsten redacteur Piet Hieltjes
en fotograaf Vincent Moll langs voorbeelden van naoorlogse
wederopbouwarchitectuur in Nijmegen-Midden. Een tweede
fietstocht bracht ze langs kunstwerken die bij of in naoorlogse
gebouwen geplaatst werden. Elf van deze ‘gebouwgebonden’
kunstwerken werden gespot, gefotografeerd en beschreven.

O

nder de naoorlogse bebouwing van Nijmegen-
Midden bevinden zich heel wat openbare gebouwen uit de wederopbouwperiode (1945-1965). Al
die nieuwe gebouwen werden voorzien van kunstwerken.
Dit vloeide voort uit de procentsregelingen die de overheid
vanaf de jaren vijftig instelde. Deze regelingen hielden in
dat een bepaald percentage van de bouwsom (tussen de
één en anderhalve procent) van nieuwe gebouwen besteed
moest worden aan kunst. Gebouwen van de rijksoverheid

en gebouwen die door de gemeente werden gebouwd, zoals scholen en wijkcentra, werden daarom standaard voorzien van kunstwerken. Zo wilde men de betekenis van een
gebouw versterken, het ‘volk verheffen’ door ze met kunst
te laten kennismaken, en het kunstklimaat en de positie
van kunstenaars verbeteren. De gebouwgebonden kunst
uit de wederopbouwperiode is heel divers en van verschillende materialen in heel verschillende stijlen gemaakt.
Gezamenlijke kenmerken zijn er eigenlijk niet.

Fietsend langs de Groenestraat zien we (met moeite!) een
stuk voorbij de ingang van Smit, verscholen achter een hek,
de Zonnewijzer met zonnewagen uit 1953 van Charles
Hammes (1915-1991) staan. Deze zonnewijzer is door de
personeelsvereniging van Smit geschonken aan de directie
van Willem Smit & Co’s Transformatorenfabriek voor het
veertigjarig jubileum. Op het Smit-terrein was ooit een
reliëf voor oprichter en oud-directeur Rosskopf te zien. Men
is even kwijt waar dit kunstwerk is gebleven.

Goffertweg (nu vmbo Het Rijks), heet volgens een gemeentelijke inventarisatie uit 2020 ‘Zeven dagen van de week’ en is
van L. Simon en H. Brouwer uit 1957. Wij denken dat die titel niet klopt, want de voorstelling boven de deur lijkt te gaan
over de beroepen die op een lts geleerd worden. Linksboven
en dan met de klok mee: meubelmaken, de bouw, elektro,
tuinbouw. Middenin: metaal! Misschien dat de voorstellingen
rond de deur iets met die zeven dagen te maken hebben?
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‘gebouwgebonden’ wederopbouwkunst
tegelstukken aangebracht. Het heet ‘Mens en Natuur’ en
is van J. Truijen uit 1962. Het valt niet erg op, maar wij
vonden het bij rustige bestudering een prachtig kunstwerk,
een onverwachte verrassing in onze wijk.

Op de zijkant van basisschool NSV2 (wederopbouwarchitectuur) aan de Lamastraat zien we een metselwerk van
Charles Hammes uit 1957. De titel is ’Adelaar’. Het lijkt
ons eerder een vuurvogel of een fenix. Ten eerste lijkt het
niet op een adelaar en ten tweede versiert het een onderwijsgebouw – op een school herrijst de nieuwe kennis of
eigenlijk de nieuwe mens.

Op de voormalige Pius XI-mulo aan de Akkerlaan, nu het
Pontem College, is een reliëf ‘Bron des Levens’ van
W. Maris uit 1965 te zien. Een prachtige titel; kennis als
bron van het leven. Het Pontem College is de school voor
anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar. De school wil
de brug/schakel zijn naar regulier onderwijs en de Nederlandse samenleving. Een eigentijdse variant dus op het
‘verheffen van het volk’.

Fietsend langs de Weg door Jonkerbos komen we bij de
begraafplaats Vredehof. Hier is in het ontvangstgebouw,
links in de buitenruimte, een mozaïek van gekleurde

Op de rotonde Slotemaker de Bruïneweg/Hatertseweg is de
Val van Icarus te zien. Het beeld is gemaakt door Gerard
Bruning en dateert uit 1966. Icarus maakt vleugels van
was en vliegt met die vleugels steeds hoger en hoger. Hij
wordt gewaarschuwd. Icarus slaat de raad in de wind. De
was smelt en Icarus, en eigenlijk de hoogmoed, komt ten
val. Een mooi symbool voor een rotonde. Als je te hard rijdt,
gaat het mis!

‘De mens in zijn wereld’ van Ed van Teeseling uit 1964
zagen we voor de voormalige Technische School Jonkerbosch aan de Hatertseweg staan. Nu zit er Aventurijn, een
school voor speciaal onderwijs. Het beeld is wat abstract.
Bij nadere bestudering staat in het beeld een mens met zijn
armen in de lucht. Hij houdt iets vast, dat blijkt technisch
gereedschap te zijn. De cirkels vormen het heelal, de mens
staat in het centrum. In 1964 was er nog een groot vertrouwen in de techniek. Zo’n onderwerp past goed bij een
technische school.

Lees verder op pagina 17 >>
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Fietsen langs naoorlogse wederopbouwpanden in Nijmegen-Midden
Vervolg van pagina 16-17

Op het grote grasveld aan de Philips van Leydenlaan staat
het beeld Vliegende Engelen (1964) van Auke Hettema.
Dit beeld was me nooit opgevallen. Vliegende Engelen, ik
had de associatie met gevallen engelen. Dat zijn de engelen
die door God uit de hemel verjaagd zijn nog voordat Adam
en Eva geschapen waren. Die engelen worden duivels. Intrigerend vond ik dat als kind: een opstand tegen God.
Foto: www.korfker.nl
Het gebrandschilderde raam in de Maranathakerk aan de
Steenbokstraat vinden we indrukwekkend. Een raam van
beton, typerend voor de wederopbouwarchitectuur, met
een min of meer abstract glaskunstwerk. Het is de verbeelding van het woord maranatha, wat ‘Kom toch, Heer’
betekent. J. van den Broek maakte dit prachtig gekleurde
raam in 1962. Bekijk dit raam van binnenuit als de zon erop
staat. Dan krijg je een goddelijk licht!

Fietsend over de universiteitsterreinen zien we aan de
Erasmuslaan het betonnen beeld van Erasmus staan.
Huub Kortekaas maakte het in 1960. Het beeld staat nu
voor de bibliotheek bij het Erasmusgebouw. Beton werd
in de wederopbouwperiode veel gebruikt. Het stond voor
vooruitgang. Het beeld is een geschenk van de Nijmeegse
Historische Studentenkring Dr. Huybers voor de hoogleraren Post en Rogier. Beide waren gerenommeerde professoren geschiedenis.

Onze tocht eindigt in de Reestraat waar we op de muren van nr.
49 en 51 werken van Gé Tummers uit 1963 zien. In het linker
werk zou je een boot kunnen herkennen. Volgens Tummers,
kort geleden overleden op 95-jarige leeftijd, was het werk een
fantasie. Je moest er geen
bootje in zien. Bij de
buren aan de muur ook
een werk van Tummers.
Afgebeeld is P
 egasus,
het gevleugelde paard uit
de Griekse mythologie.
Pegasus wordt gesecondeerd door twee vogels. Opmerkelijk is dat het rechter werk niet
voorkomt bij de inventarisatie van gebouwgebonden kunst die
de gemeente onlangs heeft gedaan. Wie zo’n kunstwerk op zijn
huis heeft, zou dat toch best willen! ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
Bronnen: Kunst op straat, www.nijmegen.nl/kos/; www.thestorybehind.it;
Leon van Meijel. Gebonden kunst in Nijmegen (1940-1990). Nijmegen 2020;
Inventarisatielijst naoorlogse gebouwgebonden kunst 1940-1990.
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Parochiehuis Groenestraat
met uniek interieur staat te koop
Voor een flink bedrag kan die
zomaar van u zijn: de prachtige, voormalige pastorie, grenzend aan de Groenestraatkerk.
Misschien is het al verkocht is,
want het pand staat (stond)
sinds 9 juni te koop. De Landerije Makelaars gunde Hart van
Nijmegen een kijkje in misschien wel het meest bijzondere woninginterieur van de wijk.

M

et een vraagprijs van
€1.150.000 is het ongetwijfeld
een van de duurste woningen
in de wijk. Maar daarvoor krijg je dan wel
25 (!) kamers en woon je in een uit onge-

veer 1910 stammend rijksmonument in
neogotische stijl met Jugendstil-elementen. Het wordt momenteel grotendeels
verhuurd in de vorm van meerdere
studio’s, appartementen en kamers. De

eigenaar is zelf een van de bewoners. ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: De Landerije Makelaars
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Christelijke fröbelschool – vernoemd naar een adellijke tweeling – biedt nu onderdak aan kinderopvang

Bijzonder rijksmonument ‘De Tweeling’

De Agnes Reiniera Fröbelschool aan de Groenestraat 210, in 1987. Foto: Regionaal Archief Nijmegen.

Als je over de Groenestraat loopt, fietst of rijdt, springt het opvallende
witte symmetrische gebouw waar Kinderopvang De Tweeling in
gevestigd is, meteen in het oog. Honderd jaar geleden ging hier de Agnes
Reiniera Fröbelschool van start. Sinds 2002 is het een rijksmonument en
onderdeel van het beschermd stadsbeeld Willemskwartier.

D

e school werd vernoemd naar
de tweelingdochters van jonkheer Rutgers van Rozenburg:
Agnes en Reiniera. In 1915 vestigde
jonkheer Rutgers van Rozenburg zich
vanuit Zeist in Nijmegen op het huis
Dukenburg. In 1916 trad hij in het
huwelijk met Agatha Schlingemann,
die hem op 13 januari 1918 een tweeling schonk. Na de geboorte van zijn
dochters, schonk hij uit dankbaarheid
geld voor de bouw van een goede
christelijke school.

Tekst op de gevelsteen van de opening:
‘Charitate et Industria, Agnes en Reiniera
Rutgers van Rozenburg, 3.9.1920’.
Foto: Dirk-Jan Burgersdijk.

Bouwstijl
Het ontwerp in een door het baksteenexpressionisme beïnvloede bouwstijl,
is afkomstig van de architecten J.
Vingerhoets en C.N. Hoogterp. De uit
België afkomstige Vingerhoets was in
1914 een kunststeenfabriek aan de
Dorpstraat in Hees begonnen.
Het bijzondere aan dit gebouw zijn
de haaks op elkaar staande, identieke
vleugels met trapgevel en een ronde
aanbouw aan het einde. De bakstenen
gevels zijn wit geschilderd en hebben
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bestaat honderd jaar
enkele horizontale okerkleurige
accenten die zijn vervaardigd
van kunststeen uit de fabriek
van Vingerhoets. Het rode pannendak zorgt voor een opvallend contrast.
Verbouwingen en renovaties
Tot midden jaren tachtig functioneerde het pand als de Agnes
Reiniera Fröbelschool. Sinds 1
juli 1998 is Kinderopvang De
Tweeling er gevestigd. In de
afgelopen eeuw zijn er enkele
aanpassingen en renovaties aan
het pand geweest. In 1960 zijn
onder meer de gevels gewijzigd
naar ontwerp van
Complex in vogelvlucht: Impressie van de nieuwbouw in de achtertuin. Foto: Virtus Projectrealisatie.
F.M. Oswald.
In 1998 is er aan de achtergenomineerd voor de Architectuurprijs leermonument. Wat past er beter in
zijde een uitbreiding aangebouwd ten
dit thema dan een voormalige school?
Nijmegen. Architect Frits Borsten van
behoeve van de kinderopvang.
Net als elk jaar is De Tweeling op de
Virtus Projectrealisatie ontving hierNa enkele jaren was er opnieuw
zaterdagmiddag van het monumenvoor de publieksprijs.
behoefte aan meer ruimte, maar vantenweekend te bezichtigen. ❤
wege de status van rijksmonument was
Open Monumentendag
men bang voor een te groot contrast
De jaarlijkse Open Monumentendag
met het oude gebouw. Daarom viel de
Tekst: Leonie Valckx
keuze op een compleet nieuwe vleugel valt dit jaar op zaterdag 12 en zondag
(leonie@hartvannijmegen.nu)
in de achtertuin. In 2008 werd hier mee 13 september. Het thema dit jaar is
gestart. In 2011 werd deze nieuwbouw ‘Leermonument’. Elk monument een

Vanwege het coronavirus is nog
niet duidelijk hoe de Open Monumentendag dit jaar wordt georganiseerd. Als de situatie het in september toelaat, gaan in elk geval
de deuren van alle monumenten
open. Open Monumentendag gaat
ook met ‘social distancing’ gewoon
door. Wellicht betekent het dat de
editie 2020 een ‘light versie’ wordt
ten opzichte van voorgaande jaren.

Meer informatie:
Kinderopvang De Tweeling in 2020. Foto: Vincent Moll.

www.openmonumentendag.nl
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Wetenschapper in de wijk

Kim Bonger: 'Er is nog veel onbekend
In het hart van Nijmegen
staan drie toonaangevende
instellingen die zich met
onderwijs en onderzoek
bezighouden: de
Radboud Universiteit,
het Radboudumc en de
Hogeschool van Arnhem
Nijmegen (HAN). In
Nijmegen-Midden wonen
heel wat wetenschappers
die verbonden zijn aan
een van deze instellingen.
In deze rubriek komen zij
uitgebreid aan het woord.

Kim Bonger: “Het is altijd nieuw wat ik doe,
mijn studies zijn nog niet door iemand
anders gedaan.”

D

r. Kim Bonger is universitair
docent chemische biologie aan
de Radboud Universiteit. Zij doet
onderzoek op het grensvlak van scheikunde en biologie en werkt nauw samen
met onderzoeksgroepen in het Radboud
Instituut voor Moleculaire Levenswetenschappen. Kim Bonger studeerde aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam en
promoveerde aan de Universiteit van

Leiden in de medicinale en synthetisch
organische chemie.
Na een aantal jaren onderzoek te
hebben verricht aan Stanford University
in Californië (VS) kwam ze in 2013 bij
de Radboud Universiteit. Haar groep
combineert organische synthese met
moleculaire biologie en biochemie om
vragen te beantwoorden over ziektes verwant aan (auto)immunologie.

Bonger woont met haar gezin in het
Willemskwartier.
Hoe ben je in het vakgebied van de
chemische biologie terechtgekomen?
“Ik ben gepromoveerd in de medicinale
en synthetische organische chemie en
zo kwam ik voor het eerst in aanraking
met de biologie. Ik vond het fascinerend
hoe een cel op moleculair niveau werkt
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over hoe een cel precies werkt'
en hoe onze cellen samenwerken om het
leven te vormen zoals wij dat kennen.
De combinatie van chemie en biologie
vind ik mooi omdat je moleculen kunt
ontwerpen en maken om bepaalde cellulaire processen te kunnen visualiseren
en te beïnvloeden om zo de relatie tot
ziektes te onderzoeken. Mijn interesse
ligt nu in het begrijpen van de (auto)
immunologische ziekten zoals kanker en
reumatoide artritis.”
Hoe ben je in Nijmegen en in de wijk
terechtgekomen?
“Er kwam geld beschikbaar voor functies
in mijn onderzoeksveld op de Radboud
Universiteit. Ik heb gesolliciteerd, ben
aangenomen en we verhuisden van
Californië naar Nijmegen. We hebben
eerst een woning gehuurd. Toen er
een nieuwbouwproject werd gestart
in het Willemskwartier was de keuze
snel gemaakt: de diversiteit in deze wijk
vind ik leuk en belangrijk. Hier heb je
de dynamiek en energie van de stad
gecombineerd met de bereikbaarheid
van Radboud Universiteit, station en
centrum.”
Wat is zo mooi aan jouw vak?
“Ik kan ontdekken. Het is altijd nieuw
wat ik doe, mijn studies zijn nog niet
door iemand anders gedaan. Er is nog
veel onbekend over hoe een cel precies
werkt en wat er misgaat bij een bepaalde
ziekte. En het is nuttig. We kunnen bijdragen om het leven van zieke mensen
kwalitatief beter te maken. Wat ik ook
mooi vind, is werken met jonge mensen.
Chemische biologie is een betrekkelijk
nieuw veld en het is populair bij studenten. Ze zijn betrokken bij het vroege
stadium van onderzoek en medicijnen
maken waarmee je patiënten zou kunnen genezen. Ik vind het geweldig als
studenten enthousiast raken over mijn
vak, zij zijn immers de onderzoekers van
morgen.”

Wat heeft dit tot nu toe opgeleverd?
“Onze relatief jonge groep doet veel aan
de ontwikkeling van de technologie om
de moleculaire processen van een cel te
begrijpen en te beïnvloeden. Het duurt
gemiddeld tien tot vijftien jaar voordat
er een nieuw medicijn op de markt komt,
daaraan gaat natuurlijk veel onderzoek
vooraf. We zijn ook bezig om moleculen
te ontwerpen die alleen werkzaam zijn
in een bepaald type cel of in aanwezigheid van een specifiek enzym. Behandeltherapieën kunnen dan heel gericht op
bepaalde plekken worden ingezet. Maar
voordat dit echt in de patiënt wordt
toegepast, zijn we een tijd verder.”
Je pleit voor meer vrouwen in de bètawetenschap. Waarom?
“Minder dan tien procent van de hoogleraren op de bètafaculteit is vrouw.
Stereotypering in dit vakgebied is er nog
steeds en dat moet veranderen. Eigenlijk
pleit ik voor meer diversiteit in de bèta-

wetenschap. Mensen die verschillen in
achtergrond, karakter en discipline zorgen voor verschillende perspectieven.
Daarmee krijg je betere besluitvorming
en betere wetenschap. Meer vrouwen in
ons vakgebied is belangrijk, maar meer
diversiteit is nog belangrijker.”
De connectie met studenten is er ook
buiten je werk. Vertel.
“Ik ben een DJ-duo samen met een collega docent. We hebben een paar keer
gedraaid voor studenten op feestjes van
de RU maar ook in Doornroosje op het
Beestfeest. In mijn vak maak ik verbinding met studenten, daarbuiten dus ook
door middel van muziek. We zijn een
amateur-duo hoor, maar de studenten
zijn erg enthousiast en het is erg leuk om
te doen.” ❤
Tekst: Miriam Heijmerink
(miriam@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Radboud Universiteit

In het Bonger-lab wordt onderzoek gedaan op het gebied van chemische
biologie en medicinale chemie. Het onderzoek heeft twee pijlers. Het ene
doel is om moleculen te ontwerpen en te synthetiseren om fundamentele
cellulaire processen te kunnen visualiseren en te beïnvloeden. Zo kan de rol
van een specifiek biomolecuul in een bepaalde ziekte worden onderzocht.
Het andere doel is om nieuwe therapeutische methoden te ontwikkelen om
medicijnen specifiek op een plek in het lichaam te brengen waar nodig. Zo
worden de therapieën effectiever en het kwaliteit van leven verbeterd.

Bonger doet onder meer onderzoek naar fibroblast cellen, hier 60 maal vergroot
opgenomen met behulp van een fluorescentie microscoop.
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Rockband Sonic Whip wil ‘straatgenoten’ De Staat en Navarone achterna

‘We kunnen niet wachten om ons
Vrijdag 29 mei 2020 had een mooie dag moeten worden: Sir Paul
McCartney zou optreden in het Goffertpark. Helaas, corona gooide roet in
het eten. En dat gold voor alle festivals en grootschalige concerten. Niet
alleen voor concertliefhebbers een teleurstelling, ook voor de bands zelf.
Rockband Sonic Whip uit de Groenestraat kan erover meepraten.

De bandleden van Sonic Whip: Julien Verveer, Florian Bevelander en Mereyn Bevelander.

B

andleden Meryn, Florian en
Julien van Sonic Whip moesten
deze maanden al hun geplande
optredens annuleren. Ze startten een
crowdfundingsactie, om geld in te
zamelen voor de opnames van hun
debuutalbum. De mannen vertellen
erover in een interview met Hart van
Nijmegen.
Sonic Whip maakt alternatieve
rockmuziek. De band werd eind 2018
opgericht door Meryn (16) en Florian

Bevelander (20). De broers wonen aan
de Groenestraat, waar ook de roots
liggen van bands als Navarone en De
Staat. Florian en Meryn hadden al vijf
jaar podiumervaring met de Meryn
Bevelander Band in de benen, voordat
Sonic Whip ontstond. Bassist Julien
Verveer maakt het trio compleet.
Doornroosje
De band trad een jaar lang veel op, met
als hoogtepunt een uitverkochte show

in Doornroosje in het voorprogramma
van hun helden Navarone. Op 10
januari van dit jaar vierde Sonic Whip
zijn eenjarig bestaan in het Nijmeegse
muziekcafé Trianon. De plannen voor
hun debuutalbum kregen vorm. En
toen kwam de coronacrisis.
Welke invloed heeft de coronacrisis
op jullie als band?
“We hebben zes shows moeten cancelen door de coronacrisis en dat is
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debuutalbum op te nemen’
natuurlijk voor elke band zwaar vervelend. Maar de gezondheid van iedereen
gaat voor. Het heeft wel impact gehad
op de band, want we konden niet meer
repeteren. We hebben het eerst online
geprobeerd, maar dit werkte niet lekker.
Dus zijn we vooral veel gaan videobellen. Zo konden we met zijn drieën toch
schrijven aan nieuwe nummers. De laatste paar weken zijn we weer begonnen
met repeteren. Dat is superfijn.”
Jullie hebben een crowdfundingactie
opgezet om jullie debuutalbum te
kunnen bekostigen. Hoe verloopt deze
actie?
“De crowdfundingactie is tot nu toe een
groot succes. Binnen een paar dagen
hadden we ons eerste doelbedrag van
€4.000 al binnen en we hebben nu
ingezet op €6.000. De nummers voor
het album zijn zo goed als klaar, we
hoeven alleen nog maar een selectie te
maken van de nummers die we kunnen
opnemen. We kunnen niet wachten tot
het zover is!”
Bekende Nederlanders zoals radio-dj’s
Giel Beelen en Eric Corton ondersteunen jullie actie. Hoe is dit contact tot
stand gekomen?

“We waren aan het brainstormen hoe
we het beste een promofilmpje konden
maken. Toen kwamen we op het idee
om wat bekende mensen te vragen
om een filmpje op te nemen, die bij
het image van onze band passen. We
kregen superpositieve reacties op onze
muziek en Eric Corton, Giel Beelen, Simon Snel (zanger van Black Bottle Riot,
red.) en acteur en schrijver Joris Lutz
hebben ieder een te gek filmpje voor
ons opgenomen. Die filmpjes hebben
we gebruikt in onze campagne.”
Hebben jullie veel contact met de
Nijmeegse muziekscene?
“We zijn in 2008 of 2009 voor het eerst
naar een concert van De Staat gegaan.
De daaropvolgende tien jaar hebben
we talloze shows gezien, tot in België
en Duitsland aan toe. De moeder van
Torre Florim (zanger van De Staat, red.)
woont tegenover ons en Torre woonde
er vroeger zelf ook. De mannen van
Navarone hebben heel lang op de
Groenestraat gewoond en gerepeteerd
in een pand waar nu de Albert Heijn
staat. Meryn heeft daar vroeger zangles
gehad van zanger Merijn van Haren en
ook een paar gitaarlessen van gitarist
Kees Lewiszong. We zagen Navarone

voor het eerst in 2013 op Oranjepop en
zijn sindsdien altijd komen kijken als ze
in de buurt speelden. Van kleins af aan
luisteren we naar bands als De Staat en
Navarone, maar ook naar Amerikaanse
rockbands als de Foo Fighters, Queens
of the Stone Age, Soundgarden en
Audioslave. Deze bands hebben onze
eigen muziek sterk beïnvloed.”
Wat zijn jullie plannen voor de
toekomst?
“Deze zomer gaan we ons debuutalbum opnemen in de Sandlane Recording Facilities in Rijen met onze
producer Jos Driessen. In deze studio
nemen onder anderen Epica, Ellen ten
Damme, Lakshmi en Navarone ook hun
albums op. Wanneer we de plaat uit
gaan brengen, hangt een beetje af van
de ontwikkelingen van het virus. Maar
we gokken op begin volgend jaar.
We willen sowieso een releaseparty
organiseren, even afwachten hoe dit
precies vorm gaat krijgen. We hebben
er in ieder geval ontzettend veel zin
in!” ❤
Tekst: Susan Bink
(susan@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Iedereen die Sonic Whip wil
steunen, kan een donatie
doen via www.voordekunst.nl/
projecten/10084-debuutalbumsonic-whip

Sonic Whip op het terrein van de Vasim.

Website Sonic Whip:
www.sonicwhipband.com
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Het Verleden in Verhalen

Radio luisteren in Nijmegen begon
Net als ieder woonhuis
heeft ook elk bedrijfspand
zijn unieke geschiedenis.
Afgelopen winter werd de
leeggekomen fietswinkel
aan de Willemsweg 98 tot
woning verbouwd. Een nieuw
hoofdstuk aan bijna honderd
jaar bedrijfsgeschiedenis,
want in november 1926
opende radiohandelaar
C. Dekker aan de Willemsweg
98 er zijn eerste onderneming.

D

e winkelpui was in de Nijmeegse
stadskleuren rood-zwart geschilderd en enkele weken na
de opening richtte radio-expert Dekker samen met zijn compagnon C.F.
Hendriks de Nijmeegse Radio Centrale
op. Radio was nieuw in Nederland en
de technieken om het nieuwe medium
voor iedereen toegankelijk te maken
waren nog in ontwikkeling.
Abonnementsradio via de kabel
Op 5 januari 1927 schrijft de Nijmeegse
Radio Centrale een brief aan het bestuur
van Woningvereniging Nijmegen, waarin zij “beleefd de aandacht vraagt aangaande het verkrijgen van toestemming
voor ’t aanbrengen der leidingen aan de
woningen onder Uw beheer zijnde, in
het z.g.Willemskwartier. De Nijmeegse
Radio Centrale heeft ‘t plan opgevat,

Gevel Willemsweg 98 en 100.

om genoemde woningwijk te voorzien
van abonnementsradio, waartoe de
abonnees maandelijks een zeer billijke
contributie betalen. Meerdere plaatsen
in ons land zijn reeds voorzien van dergelijke installaties, welke schitterende
resultaten hebben; met als voordeel één
centrale welke ’t opgenomen nieuws,
muziek etc. telefonisch doorzendt aan
de abonnees. Het centraal toestel kan
geplaatst worden in een kamer van een
reeds bestaand huis in het centrum
van het Willemskwartier. Eventueele
beschadigingen, die door het aanbrengen der telefoonleidingen zouden
kunnen ontstaan, zullen onzerzijds door
deskundige persoonen in orde worden
gebracht, onder toezicht van een bouwkundige. Mondelinge toelichtingen
worden gaarne verstrekt, als ook ’t plan
van uitvoering. Hopende dat U hierover

goedgunstig zoudt willen beschikken,
verblijven wij inmiddels, Hoogachtend,
De Nijmeegse Radio Centrale”
Nieuwe ontwikkelingen
Rond 1925 was al gebleken dat de radio
grote maatschappelijke gevolgen zou
hebben, omdat zenders als Hilversum,
Kopenhagen, Parijs en Brussel door middel van een dergelijk luisterapparaat de
wereld bij iedereen thuis bracht.
Omdat het grote publiek te weinig
geld had om een eigen radiotoestel met
ontvangstinstallatie aan te schaffen,
werd een oplossing gevonden door een
radiocentrale met één centrale ontvanger op te richten, die via een kabel
met aftakkingen naar elke afzonderlijke
woning liep en daar met een particuliere
luidspreker verbonden was. Nadat een
eerste aanzet tot een draadomroep in
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met ‘kabelradio’ in het Willemskwartier
Samenwerking met Philips
vels van de woningen onder de dakgo1921 was geslaagd, sloeg deze voordeIn 1933 wordt er een groter pand betrokten moeten worden aangebracht.
lige manier van radio-ontvangst ook in
ken, nadat de verbouwing
andere plaatsen aan. Zo
van de voormalige houtbevroegen in 1927 tientalwerkingsfabriek aan de Van
len bedrijven aan hun
Gentstraat tot een nieuw
gemeente toestemming
pand voor Nijmeegse Radio
om een kabelnetwerk te
Centrale gereed is gekomogen aanleggen.
men. De advertentie in De
De regering hield
Gelderlander van 4 juli 1933
echter een vinger aan de
vermeldt dan met trots: “De
pols en bepaalde dat er
nieuwe technische instalper gemeente slechts naar
latie van de Nijm. Radiocenéén radiocentrale moest
trale werd een model-inworden gestreefd om
richting voor Nijmegen. Op
concurrentie en ongeinitiatief der N.R.C.- directie,
breideld winstbejag te
welke hier een uitmuntende
voorkomen. De omroepen
medewerking kreeg van
hadden er belang bij dat
Oude verbindingsdoos van de kabelradio. Foto: Piet Hieltjes.
de N.V. Philips te Eindholuisteraars hun zender
ven, wordt hier de meest
konden ontvangen, maar
volmaakte radiocentrale van Nederland
Vakanties
werden daarbij soms dwarsgezeten. Zo
opgebouwd. De N.R.C. welke reeds aan
Omdat de radiozender tijdens de vakanbleek een radiodistributeur met socialisde spits ging der uitzendcentrales in
tie gesloten is, laat de Radiocentrale via
tische sympathieën in de Zaanstreek de
Nederland, troeft zoo de anderen met
uitzendingen van de K(atholieke) R(adio) een persbericht in De Gelderlander van
haar nieuwe installatie een
O(mroep) te verhinderen,
wonder van radio-technisch
zodat achtduizend kathokunnen, dat geen centrale
lieke abonnees verstoken
de Nijmeegsche zal overbleven van speciaal voor
vleugelen!”
hen bedoelde programma’s.
Opheffing
Intussen zijn er dan al
Kabelnetwerk
bijna duizend abonnees op
In mei 1928 geeft Woninghet nieuwe distributienet
vereniging Nijmegen de
aangesloten. Een weekabongevraagde toestemming
nement op de Radiocenaan de Nijmeegse Radiotrale kost vijftig cent en een
centrale voor het aanbrenmaandabonnement twee
gen van een kabelnetwerk
gulden. De exploitatie werd
voor radio-ontvangst,
in de beginjaren nog door
onder de voorwaarden
de Nijmeegse Radio Centrale
dat zij tenminste twee
Antieke Philips-luidspreker uit de Hazenkamp.
zelf gedaan, maar later worNederlandse programma’s
den de lokale radiocentrales in het hele
29 juli 1931 weten “dat wegens vakantie
tegelijk moeten uitzenden, géén buivan het personeel de Nijmeegsche Radio land door de P.T.T. overgenomen. Het
tenlandse zenders mogen doorgeven
laatste Nederlandse radiodistributienet
Centrale van 3 t/m 8 Augustus gesloten
en géén eigen mededelingen via de
is in januari 1975 opgeheven. ❤
zal zijn. Het hoognodig personeel voor
microfoon mogen omroepen. Straten en
de bediening van de apparaten blijft, zoo
pleinen moeten door een ondergronds
dat de verzorging der muzikale uitzennetwerk verbonden worden, terwijl de
Tekst en foto's: Henny Fransen
dingen verzekerd is.”
bovengrondse kabels via de achterge(henny@hartvannijmegen.nu)
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Schuilen voor de atoombom in het
Willemskwartier
slank postuur). Links en rechts zijn kleine
bankjes tegenover elkaar geplaatst met
een tafeltje ertussenin. Boven de tafels en
banken zien we bedden, maar ze zien er
meer uit als brancards.
Heeft, behalve de BB, niemand
geweten van deze atoombunker in de
Koude Oorlog? Waarschijnlijk wel, want
de voorraadkast in de bunker is een keer
geplunderd. De daders zijn nooit gevonden. Maar het was zeker niet bekend bij
het grote publiek. De Russen mochten
namelijk niet weten hoe wij hier in het
westen georganiseerd waren.

Het bedompte interieur van de atoomschuilkelder.

Een fictief rampscenario: het
is 1980 in het Willemskwartier.
Wijkbewoners zitten gezellig
in hun voortuintjes met elkaar
te keuvelen als donkere wolken zich samenpakken. Dan
valt de atoombom. Complete
chaos is het gevolg en iedereen zoekt dekking. De mannen van de BB (Bescherming
Bevolking) dalen af in hun
geheime atoombunker aan de
Willemsweg.

we af in de bunker en reizen we terug in
de tijd naar de Koude Oorlog.
Kleine ruimte
Hoe ziet de bunker eruit? Als je de ijzeren
platen weghaalt ga je naar beneden

D

e BB – een organisatie van voornamelijk vrijwilligers – bestaat
allang niet meer en ook de bom is
natuurlijk nooit gevallen. Bovendien kun
je je afvragen of er nog wel iets te redden
zou zijn geweest en of de BB’ers überhaupt de schuilkelder zouden hebben
kunnen bereiken.
Maar de kleine geheime schuilkelder
bestaat nog wél. Een bedompte kleine
ruimte, volgestouwd met (houdbaar)
voedsel op de plek waar vroeger het
Peemankeetje stond. Samen met Willemskwartiergids Dirk-Jan Burgersdijk dalen

Dirk-Jan Burgersdijk bij de ingang van de
schuilkelder.
via een stenen trap. Rechts is dan een
portaaltje, omsloten door twee ijzeren
deuren, waar je ook het lang houdbare
eten en drinken vindt. Daarachter is een
kleine ruimte waar 32 mensen enkele
weken moesten kunnen blijven (mits

Geen vermoedens
Maar hoe is het dan mogelijk dat dit in
het geheim gebouwd is in 1954? Dirk-Jan:
“Deze bunker werd gebouwd toen er ook
werkzaamheden aan de Graafseweg waren. Zo viel de bouw niet zo op, natuurlijk.
Bovendien stond er een grote schutting
omheen. Ook de uitbater van het Peemankeetje had geen vermoedens.“
Helaas is met de val van de Berlijnse
muur alle administratie over de atoombunkers vernietigd. De Koude Oorlog
was nu immers achter de rug. We weten
dus bijvoorbeeld niet wie de bunkers
heeft ontworpen heeft en wie er allemaal bij betrokken waren.
Veel informatie over de schuilkelders is
dus verloren gegaan. Wel weten we dat
aannemers soms schuilkelders bouwden
bij flatgebouwen. Daar ontvingen ze
subsidie voor van het rijk. Vaststaat ook,
dat de schuilkelder aan de Willemsweg
niet de enige bunker was: er moeten
meer bijna vergeten schuilkelders in
Nijmegen zijn. ❤
Tekst: Margriet Klein
(margriet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

informatie vind je op:
www.spannendegeschiedenis.nl
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25 september herdenking Nijmegen
frontstad
weg, Hertstraat
en Hindestraat
(Hazenkamp) zal de
plaatsing op 26 of 27
september plaatsvinden.

Oud-Willemskwartiers Wil Elbers spreekt tijdens de onthulling van het monument in de
Spieghelhof. Foto: Dirk-Jan Burgersdijk.

Op 25 september worden er
in het Willemskwartier vijf
gedenkplaatjes geplaatst
voor de huizen van mensen
die omkwamen tijdens de
periode dat Nijmegen front-

 illemskwartier. Het is gemaakt van een
W
stuk muur van het woonhuis van melkboer Arts waarin de sporen van granaatinslagen nog zijn te zien. Op vrijdag 25
september 2020 vindt op de Spieghelhof
voor de vijfde keer een herdenking van
de oorlogsslachtoffers plaats. Op die dag
worden in de Maerlantstraat (Willems

stad was (september 1944 tot
mei 1945). In de Hazenkamp
zullen op 26 of 27 september
in drie straten ook zulke gedenktekens voor woonhuizen
van omgekomen bewoners
geplaatst worden.

I

n het Willemskwartier is vorig jaar het
initiatief genomen om ronde plaatjes met de namen van omgekomen
bewoners te plaatsen voor het huis dat ze
toen bewoonden. In de frontstadperiode
kwamen het Willemskwartier en delen
van de Hazenkamp onder vuur te liggen
toen de geallieerden en de Duitsers elkaar beschoten. In die tijd kwamen in het
Willems-kwartier zeker 93 bewoners om.
Monument Spieghelhof
In de Spieghelhof staat sinds 2016 een
monument voor de slachtoffers uit het

Stolpersteine in Raalte. Foto:
www.heijmerikx.nl
kwartier) de gedenkplaatjes voor de
slachtoffers uit de frontstadperiode
geplaatst. Het plan is om bewoners en
kinderen van de straten te betrekken bij
die herdenking. Ook burgemeester Bruls
wordt uitgenodigd. In de Hazenkampse

Stolpersteine komen later
Aanvankelijk was het de bedoeling om
de gedenkplaatjes voor de doden die
vielen tijdens de frontstadperiode te
combineren met een actie voor Stolpersteine. Stolpersteine zijn gedenktekens voor Joodse mensen die vermoord
zijn door de nazi’s, en voor alle mensen
die vanwege hun etniciteit, geloof, politieke overtuiging, seksuele geaardheid
of handicap zijn gedood. Voor de huizen
waarin zij gewoond hebben, worden
koperen steentjes gelegd met naam,
geboortedatum, datum van deportatie
en overlijden.
Er zijn twee belangrijke reden waarom
het plaatsen van Stolpersteine verplaatst
wordt naar een later tijdstip. Ten eerste
is de wachtlijst voor Stolpersteine lang.
De steentjes worden in Duitsland in een
speciale werkplaats handmatig gemaakt.
Gelukkig zijn er veel steden in Europa die
zich inspannen om Stolpersteine te plaatsen, maar dat heeft wel tot gevolg dat de
steentjes volgend jaar pas beschikbaar
zijn. Ten tweede denkt de gemeente
Nijmegen na over het plaatsen van
Stolpersteine. Er ligt een voorstel voor
plaatsing bij de gemeenteraad. Er wordt
nog nagedacht over de ondersteuning
van burgerinitiatieven. ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)

Gedenktekens plaatsen: informatie en ondersteuning
Straten, groepjes bewoners of mensen die zelf gedenktekens willen plaatsen,
liefst voor 25 september, kunnen contact opnemen met:
Ton Schattenberg / Hart voor Hazenkamp / a.schattenberg@outlook.com
Dirk Jan Burgersdijk / Wijkraad Willemskwartier / dirkjannijmegen@hotmail.com
Piet Hieltjes / initiatiefnemer Hindestraat / p.c.hieltjes@gmail.com
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Kirina Iskander, campuscoördinator van de HAN: ‘Het moet normaal worden dat studenten en ook docenten

Op weg naar rookvrij schoolplein
Vanaf 1 augustus 2020 mag niemand meer een sigaret opsteken op het
schoolplein van een basisschool of middelbare school of op het campus
terrein van een mbo, hbo of universiteit. Dit verbod geldt 7 dagen per
week, 24 uur per etmaal. Hoe bereidt het onderwijs in Midden-Nijmegen
zich hierop voor?

Even een sigaretje roken tussen de lessen is er vanaf 1 augustus niet meer bij. Foto: Heyta Melssen.

H

et rookverbod op school- en
campusterrein is een van de
maatregelen in het Nationaal
Preventieakkoord. In dit akkoord heeft
de overheid afspraken gemaakt met
zeventig organisaties om roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht
tegen te gaan. Eén van de doelen is het
bereiken van een rookvrije generatie

in 2040, waarin geen kind meer rookt
en maximaal 5 procent van de volwassen bevolking nog rookt. Waar begin je
dan? Bij de tieners en jongeren.
De HAN
De Hogeschool Arnhem- Nijmegen
(HAN) informeert studenten en docenten via posters en intranet over de

verandering, met de leus ‘Verdrietig
of blij? Vanaf augustus zijn de HAN en
RU rookvrij’. Kirina Iskander, campus
coördinator van de HAN in Nijmegen:
“Nu staan er nog rookhokjes op de
campus, en blauwe lijnen waar je niet
mag roken. Die gaan weg, en de asbaktegels vervangen we door tegels met
het logo van de ‘Rookvrije Generatie’.
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elkaar aanspreken op hun rookgedrag’

en campusterrein
rookvrij maken van hun schoolterrein.
Studenten worden natuurlijk vooraf
Aan de randen van het campusterrein
Heyta Melssen, beleidsmedewerker
geïnformeerd via de digitale kanalen.
komen borden en beachflags met hetNiet roken op het campusterrein moet bij SSgN: “Vanaf 2018 hebben we de
zelfde logo. We trekken hierin samen
rookhokjes buiten weggehaald en zijn
de nieuwe norm worden. Natuurlijk
op met de Radboud Universiteit.”
we het schoolterrein groen en duurook zo min mogelijk daarbuiten. Dat
Hoe gaat de HAN een rookvrij camzaam gaan inrichten. Een gezonde
zal soms best moeilijk worden, we
pusterrein vanaf 1 augustus handhaleefstijl is onderdeel van onze visie,
hebben een andere studentengroep
ven? Kirina: “We hebben toezichthoumet als voorbeeld de Gouden
ders die nu controleren op het
Schoolkantine Schaal die we in
parkeer- en rookgedrag buiten.
2018 en 2019 van het voedingsZij gaan straks het rookverbod
centrum kregen. Het aantal
handhaven. Daarnaast moet het
rokende leerlingen wordt elk
normaal worden dat studenten
jaar minder, ze zijn nog op één
en ook docenten elkaar aansprehand te tellen.” Aan de toeken op roken binnen de campus.
gangshekken van de school
We moeten het uiteindelijk
prijken trots borden van de
samen doen.”
Rookvrije Generatie.
Buiten het campusterrein
Mariet van de Ven, directeur
hoeft de HAN niet te handhaven.
van Het Rijks vmbo: “Meer dan
Ongetwijfeld gaan sommige studrie jaar geleden zijn we bedenten een wandeling in de wijk
Ook voor hbo-studenten pauzeren zonder sigaretten.
gonnen om de campus rookvrij
maken om een sigaret op te stete maken, ook in het kader van de
dan de HAN of de universiteit. Maar
ken. Dat hoeft geen probleem te zijn
aanpak Gezonde School. Rookplekken
we gaan ervoor! De eerste zes weken
zolang ze geen overlast veroorzaken.
van het schooljaar zetten we extra toe- zijn afgebroken, buiten roken kon niet
Kirina: “We hopen natuurlijk dat door
zichthouders in op de locatie Campus- meer. Eerder al hadden we personeelshet rookverbod op de campus stuleden die rookten hulp aangeboden
baan. Als er overlast is in de buurt van
denten en medewerkers minder gaan
om te stoppen of te minderen. De
onze locaties gaan we zoals altijd in
roken of ermee stoppen. We verwijzen
gesprek. Met ‘Stoptober’ (een landelijk datum van 1 augustus 2020 hebben
naar de site www.ikstopnu.nl”
initiatief om in oktober te stoppen met we ruimschoots gehaald. Ook bij ons
wordt het aantal rokende scholieren
roken) stimuleren we studenten om
Het ROC
steeds minder, ik schat dat het nu 2
hun sigaret definitief uit te laten.”
Ook het ROC heeft een plan klaarligprocent is.” ❤
gen. Bert Cleij, teammanager Sport
SSgN en Het Rijks
van het ROC: “We staan bij de opening
De Stedelijke Scholengemeenschap
van het schooljaar op 24 augustus
Tekst: Jacqueline van der Jagt
Nijmegen (SSgN) en Het Rijks vmbo
klaar met fruit bij de ingang van
(jacqueline@hartvannijmegen.nu)
zijn al veel eerder begonnen met het
de locaties, als gezond alternatief.
Foto’s: HAN, Jacqueline van der Jagt

Wat zeggen de cijfers?
2 procent van de scholieren tussen 12 en 16 jaar
rookte dagelijks in 2017. Dat varieert van 6,5 procent op het vmbo-b, 1,7 procent op vmbo-t tot 0,3
procent op het vwo (bron: HBSC Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-Instituut en SCP i.s.m. RIVM).
17 procent van de mbo- en hbo-studenten tussen 16
en 18 jaar rookte dagelijks in 2017 (bron: Tuithof et
al.,2018).

21,7 procent van de totale bevolking boven 18
jaar rookte in 2019 in meer of mindere mate. (bron:
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m.
RIVM en Trimbos-instituut).
Kortom, er is nog behoorlijk wat werk te verzetten
voordat de doelen van het Nationaal Preventieakkoord zijn gehaald. De geluiden uit het voortgezet
onderwijs stemmen gelukkig hoopvol, en de rookvrije school- en campusterreinen dragen daar zeker
aan bij!
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Archipelstraat 288
te Nijmegen

Vraagprijs: € 850.000,- k.k.

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

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

Natuur in de wijk
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Natuur in de wijk: vlinders vallen voor
kruiden en grassen in de Spoorkuil
en kleurrijke graslandvlinders kunnen worden
aangetroffen.

De Nijmeegse spoorkuil
langs de Tollensstraat is
veel meer dan alleen een
sportveld en een mooi
hondenuitlaatgebied voor
het Willemskwartier. Wie er
oog voor heeft, ziet dat het
een bijzonder stukje natuur
is met plantensoorten van
droog grasland.

V

oor de oppervlakkige toeschouwer valt het misschien
allemaal onder de verzamelcategorie ‘onkruid’, maar voor veel
diergroepen zijn deze planten van
levensbelang. Deze kruiden en droge
grassen trekken tal van insecten aan
(hommels, bijen, sprinkhanen en vlinders) en daarmee is de Spoorkuil een
van de weinige plekken vlakbij het
stadscentrum waar zeldzame planten

Specialisten
De meeste
mensen kennen
wel de grote,
opvallende
vlinders zoals
het koolwitje
(keiwit), de
citroenvlinder
(knalgeel), de
dagpauwoog
(met twee grote
paarse stippen) of
het oranjetipje (wit
met oranje vleugeluiteinden). Deze vlinders tref
je vooral aan in tuinen en in iets
mindere mate in de Spoorkuil; ze zijn
vaak gespecialiseerd in tuinplanten
en -struiken met wat grotere bloemen.
De vlinders in de Spoorkuil zijn
vaak andere soorten en deze zijn
doorgaans veel kleiner. Zij drinken
nectar uit kleine kleurrijke bloemen en bloeiende kruiden.
Ze vliegen meestal ook
wat onopvallender en
laag door de vegetatie. Onder die
kleine graslandsoorten bevinden zich echte
specialisten
die luisteren
naar klinkende
namen als het
icarusblauwtje,
kleine vuurvlinder, het bruin
zandoogje, het
zwartsprietdikkopje,
het bruin blauwtje en
hooibeestje. Ze zijn vaak
prachtig intens gekleurd.

Zo is het icarusblauwtje hemelsblauw
gekleurd als hij zijn vleugels openvouwt, de onderkant is bezaaid met
een prachtig stippenpatroon.
De kleine vuurvlinder doet met zijn
vuurrode kleur in de bovenvleugels
zijn naam eer aan, het is een rondvliegend vuurrood gekleurd juweeltje dat
fel afsteekt tegen het dorre gras.
Negentien vlindersoorten
In totaal zijn sinds de telling in 2009
al negentien verschillende vlindersoorten in de spoorkuil waargenomen. De zeldzaamste daarvan is het
bruin blauwtje en de opvallendste is
de spectaculaire koninginnepage.
Door de droge zomers dalen echter
wel de aantallen van de meeste soorten. Het hooibeestje zit als een van
de weinige soorten in de lift, maar
de andere soorten komen in lagere
aantallen voor dan in de beginjaren
van de tellingen. ❤
Tekst: Raymond Creemers
Foto’s: Kenan Sancar
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Thuis in het
Rijk van Nijmegen
Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van
Nijmegen kennen we zo’n beetje iedere straat,
steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig
advies over welke woning aansluit bij uw
persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en
mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning
bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.
Meer weten? Neem dan contact op met
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.

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

Een
Een
complete
complete
multifocale ))
((enkelvoudige
bril
bril voor
voor

€€99
239

cursus
beeldhouwen
beeldhouwer Michiel van Pinxteren
atelier Dobbelmannweg 5

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

Nijmegen

michiel vanpinxteren.nl
/cursus

de declaratie
(wij doenvoor
u)
voor u)

opticiens - audiciens - optometrist
opticiens
optometrist
Hatertseweg
825,
Nijmegen
Hatertseweg 825 - Nijmegen - 024 350 2814
024 350 2814
www.vandenberghopticiens.nl

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

Uithoekjes
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Hoek St. Annastraat-Thijmstraat
heeft een fantastisch uitzicht

Frans Jongeneelen
voor zijn bijzondere woning.

T

ussen station Heijendaal en de universiteitsgebouwen staat, verborgen achter het groen op de Heyendaalseweg, de woning van Frans Jongeneelen en
Carla Duyf. Het is het enige woonhuis tussen het spoorviaduct en Brakkenstein. Het huis is in 1932 gebouwd aan de
toenmalige Driehuizerweg, toen nog een zandpad. Eind
jaren zestig werd het de Heyendaalseweg.
Op het adres woonde vanaf 1975 een leefgroep van

religieuze zusters die werkten in het katholieke Canisius
Ziekenhuis en in Piushove, waar priesterstudenten en priesters samenwoonden. Deze ‘kleine zusters van de Heilige
Josef’ verlieten de woning aan de Heyendaalseweg in 1997
waarna Frans en Carla het konden kopen. “De voorkamer
was een kapel, de achterkamer was van de moeder-overste.”
Maar vóór de aankoop deed het stel nog een geluidsonderzoek: “Op een avond stonden we aan de Heyendaalseweg te luisteren of de treinen veel lawaai zouden maken,
dat was toch wel onze grote zorg. De test viel goed uit en
de knoop werd doorgehakt: verkocht!”
“De straat is heel gezellig.” Daarmee bedoelen Frans
en Carla de Verlengde Groenestraat, om de hoek. “Fijne
mensen en sinds een paar jaar heel gemengd. De jongste
kinderen zijn pas geboren, de oudste bewoner is 90 jaar. We
hebben een straatvereniging en een gemeenschappelijke
tuin met wat kinderspeeltuig. Ook is er een houten huisje
met stoelen erbij waar we elk jaar een gezamenlijke activiteit doen. Maar dit jaar lukt dat niet.” ❤
Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

HAN handhaaft per 1 augustus rookverbod
Met ingang van 1 augustus 2020 geldt een
rookverbod voor alle hogescholen in Nederland, uiteraard geldt dit ook voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en
de Radboud Universiteit (RU). In een brief
aan buurtbewoners pleiten beide onderwijs
instellingen voor een gezonde (werk)omgeving voor personeel, studenten en bezoekers.

D

e overheid heeft naar aanleiding van het nationaal
preventieakkoord een wettelijke maatregel aangekondigd die het roken op onderwijsterreinen per 1
augustus a.s. verbiedt. Het rookverbod geldt 24 uur per dag en
7 dagen per week. De HAN en de RU zijn verplicht het rookverbod actief te handhaven op de terreinen. De regeling staat niet
toe dat het roken op het onderwijsterrein op enige wijze wordt
gefaciliteerd. Ook het Radboudumc pleit voor een rookvrije
omgeving.
De plattegrond geeft het terrein van de HAN weer. Hierop is te
zien waar er vanuit de HAN gehandhaafd wordt. Openbare we-

gen rondom de campus zijn van het rookverbod uitgezonderd.
De komende maanden wordt, onder andere met borden,
tegels, spandoeken, stickers en banners in en rondom de gebouwen aandacht gegeven aan de invoering van de rookvrije
campus. ❤
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HEERLIJKE
BIOLOGISCHE
PIZZA TO GO
UIT DE HOUTOVEN*
*Traditie sinds 2016 ;-)

Vrijdag 10 juli, 14.00–20.00 uur,
Thijmstraat 119, vóór de winkel.
Een lekker begin van je vakantie!
Kom langs in onze bakkerijwinkel of op www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 | 6531 CP Nijmegen | 024 737 04 83

Zonder zorgen altijd voldoende medicatie in huis?
Wij maken het u graag gemakkelijk!
Gebruikt u chronisch medicatie, meld u aan voor
de herhaalservice. Wij zorgen dat uw medicatie
standaard op tijd klaar staat en vragen het recept
aan bij uw huisarts. U hoeft hier niets voor te doen
en u heeft altijd voldoende medicijnen in huis.

Zuider Apotheek Nijmegen
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen

Zuider Apotheek Hazenkamp
Vossenlaan 90
6531 SP Nijmegen

20200610_Mosadex_SA_A5_liggend_Flyer_Apotheek_Nijmegen_AO_V1.indd 1

In contact gekomen
met de eikenprocessierups en last van jeuk?
Kom langs in onze apotheek
en vraag naar de speciaal
gemaakte producten die
hevige jeuk verlichten.

Zuider Apotheek Malvert
Malvert 5133
6538 DG Nijmegen

Zuider Apotheek Brakkenstein
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen
11-06-20 10:32

Vrijwilliger in ’t zonnetje
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‘Het leukste is dat we bij Toffe Stoffen
alles zelf kunnen bepalen’
Bertien den Brok (60) uit
Hazenkamp was op zoek naar
vrijwilligerswerk waar ze haar
creatieve talenten kon inzetten. Zo kwam ze bij Naaiatelier
Toffe Stoffen terecht.
Wat doet Naaiatelier Toffe Stoffen
precies?
“Het naaiatelier is onderdeel van de
Kledingbank Nijmegen die kleding
uitgeeft aan mensen met een inkomen
op of onder de armoedegrens. De
tweedehands kleding wordt voornamelijk gedoneerd door particulieren.
Soms krijgen we ook donaties van
nieuwe kleding van bedrijven, zoals
restpartijen van winkels. Ondergoed
en sokken verstrekken we niet tweedehands. Die kopen wij nieuw. Om daar
het geld voor te verdienen maken we
op het naaiatelier producten van niet
bruikbare kleding.”
Hoe kwam je hier terecht?
“Nadat ik was gestopt met werken als
leerkracht basisonderwijs, zocht ik naar
vrijwilligerswerk waarin ik mijn creatieve talenten kon inzetten voor een
maatschappelijk doel. In 2018 kwam ik
op de site van de Vrijwilligerscentrale
een vacature tegen voor dit werk, en
dat sprak me meteen aan. Ik heb me
aangemeld en kon meteen beginnen.”
Wat houdt je werk in?
“Kleding die versleten is of te ouderwets, hergebruiken we. Daar maken
we schorten, tassen, kussenhoezen en
ovenwanten van. We hebben ook al
paar keer opdrachten gekregen om een
aantal dezelfde producten te maken
voor een organisatie of bedrijf, bijvoorbeeld schorten.
Op het moment maken we ook
mondkapjes. Onze kapjes zijn niet alleen herbruikbaar omdat ze gewassen
en daarna weer gedragen kunnen wor-

den. Ze zijn ook gemaakt van hergebruikte stoffen, dus dubbel duurzaam!”
Hoeveel uur per week ben je hier mee
bezig?
“Ik werk één dag in de week op het
naaiatelier. Maar als we een grotere opdracht hebben, werk ik weleens extra.”
Wat vind je het leukste aan het werk?
“Het leukste vind ik dat de ateliermedewerksters vrijwel alles zelf kunnen
bepalen. Dus wat we gaan maken, van
welke materialen en hoe we bekendheid geven aan ons werk. Het is heel
bevredigend als je ziet dat er belangstelling is voor iets wat je gemaakt hebt
en mensen waardering hebben voor je
werk en inzet, bijvoorbeeld voor een
duurzame samenleving.”

Kunnen jullie nog vrijwilligers
gebruiken?
“Zoals het er nu naar uitziet kunnen we
het voorlopig doen met de bestaande
bezetting omdat we nog niet normaal
draaien door de coronacrisis. Maar voor
het sorteren en uitgeven van kleding
verwachten we dat er de komende
tijd wel extra vrijwilligers nodig zijn,
vanwege de sluiting gedurende drie
maanden. Daar kun je je dus altijd voor
aanmelden.” ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
Meer informatie op:
www.kledingbanknijmegen.nl
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Iedereen verdient een passend afscheid, waar u ook verzekerd bent.
Constantijn Koen Uitvaartverzorging

Afscheidshuys Sint Annamolen

Van harte welkom bij Constantijn Koen Uitvaartverzorging
en Afscheidshuys Sint Annamolen in Nijmegen. Wij zijn

De laagdrempeligheid en warme, huiselijke sfeer in
Afscheidshuys Sint Annamolen maken dat u zich welkom

een onafhankelijke uitvaartonderneming en verzorgen
alle diensten die bij een uitvaart komen kijken in eigen

voelt. Wanneer u om wat voor reden dan ook geen thuisopbaring wenst, maar toch zo veel mogelijk bij uw dierbare wilt

beheer. Constantijn Koen Uitvaartverzorging is dan ook
niet gebonden aan bepaalde (natuur)begraafplaatsen

zijn, kunt u kiezen voor opbaring in een 24-uurskamer. Ons
Afscheidshuys Sint Annamolen heeft er twee: De Molen en

of crematoria. De uiteindelijke keuze hierin is aan u.
Onze persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij ieder
afscheid wordt bijzonder gewaardeerd. Voor ons spreekt
dit vanzelf, want uw dierbare verdient een waardig en
passend afscheid.

Sint Anna. Wij geven u de sleutel, zodat u dag en nacht terecht
kunt, zo vaak als u prettig vindt en zo lang als u maar wenst.
Vanzelfsprekend mag u met foto’s, tekeningen en andere spullen
een huiselijke, persoonlijke sfeer creëren om zo in alle rust
afscheid te nemen op momenten dat u hier behoefte aan heeft.

OPEN DAG

Zondag 12 juli 2020
van 11.00 tot 16.00 uur
Tijdens de open dag staan
onze medewerkers u
graag te woord.
U bent van harte welkom!

Crematiepakket liefdevol € 2.995,00

Condoleance in de Sint Annamolen

Wij bieden, in de meeste gevallen, via ons crematiepakket
liefdevol onze persoonlijke begeleiding aan onder
de waarde van het uit te keren bedrag van uw

Constantijn Koen Uitvaartverzorging verzorgt uw condoleances
in de historische Sint Annamolen van traditioneel tot geheel
ongedwongen, vanzelfsprekend in uw eigen tempo. Of u nu kiest

dienstenpakket. Uw polis wordt door ons overgenomen en wij zorgen voor de financiële afwikkeling.

voor standaard of zeer exclusief; uw wens is onze zorg.
In de Sint Annamolen beschikken wij met twee verdiepingen

Wanneer u geen uitvaartverzekering heeft en gebruik
wenst te maken van ons crematiepakket liefdevol, dan is
dit uiteraard ook mogelijk.

over voldoende ruimte. De Sint Annamolen is toegankelijk voor
mindervaliden middels een lift. Wij zijn trots op deze unieke
locatie op een historische plek in Nijmegen.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen
Hatertseweg 10b, 6533 AL Nijmegen • T 024 785 23 77 • M 06 421 160 93
info@uitvaartverzorgingnijmegen.nl • www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl

Gestart in 't Hart
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Uitvaartverzorger Constantijn Koen: ‘Je
krijgt maar één kans om het goed te doen’

Constantijn Koen: “De Sint Annamolen is voor ons echt een unieke locatie.”

Sinds begin april van dit jaar
biedt de Sint Annamolen aan
de Hatertseweg onderdak
aan een bijzonder bedrijf:
Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys
Sint Annamolen. “Persoonlijke
aandacht en betrokkenheid
bij ieder afscheid staan bij
ons hoog in het vaandel”, zegt
eigenaar Constantijn Koen.

D

e Sint Annamolen is wel een
heel bijzondere locatie voor een
uitvaartbedrijf. “Klopt. We zijn
viereneenhalf jaar geleden in Bemmel
begonnen met Afscheidshuys Lingewaard
en waren al een tijdje op zoek naar een
geschikte plek voor een tweede vestiging.
Mijn vrouw kwam er toevallig achter dat
de ruimte in de molen vrijkwam en dat
was voor ons een unieke gelegenheid. Als
je tegen een Nijmegenaar zegt ‘de Sint
Annamolen’, dan hoef je niet eens uit te
leggen waar dat is”, zegt Koen, zelf gebo-

ren en getogen in Nijmegen.
Intieme omgeving
Op de eerste en tweede verdieping van
de molen zijn stemmige ruimtes ingericht
voor condoleancebezoek en voor de
rouwplechtigheid als de familie ervoor
kiest om die in de molen te houden. Op
de begane grond zijn twee zogeheten
24-uurskamers. “Daar kunnen mensen met
een eigen sleutel via de zijingang dag en
nacht terecht om in een intieme omgeving
nog even samen te zijn met de overledene
en afscheid te nemen”, zegt Koen.
Veel mensen hebben een uitvaartpolis
afgesloten bij grote partijen als Dela en
Monuta. “Dat zijn inderdaad de grote
spelers op de uitvaartmarkt”, zegt Koen.
“Maar wat veel mensen niet weten is dat
je niet verplicht bent om de uitvaart ook
door hen te laten verzorgen. Stel: je hebt
een polis van zo’n zesduizend euro, maar
je wilt bijvoorbeeld gebruik maken van
onze diensten dan kan dat. Dan krijg je
weliswaar minder uitgekeerd, maar voor
dat kleinere bedrag kunnen wij een geheel
verzorgde en respectvolle persoonlijke
uitvaart verzorgen.”
Eigen beheer
Volgens Koen kan dat omdat zijn bedrijf
alles in eigen beheer heeft. “We hebben

eigen ruimtes, eigen rouwvervoer en we
hebben afspraken gemaakt met vooral lokale ondernemers. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Fair Coffins die ecologische kisten maakt en met Het Molentje en
Bloemenveld XL voor de bloemen.”
Constantijn Koen heeft het vak geleerd
bij Monuta waar hij jaren werkte voordat
hij voor zichzelf begon. Hij praat gepassioneerd over zijn beroep: “Het allerbelangrijkste rond de uitvaart is dat je mensen
zoveel mogelijk in die moeilijke periode de
zorgen uit handen neemt. In het verleden
heb ik veel uitvaarten in de privésfeer
meegemaakt waar iets fout ging. Soms
een detail, soms een pijnlijke blunder. Dat
moet je voorkomen: mensen kunnen maar
één keer afscheid nemen en je krijgt ook
maar één kans om het goed te doen.” ❤
Tekst: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu)
Foto's: Constantijn Koen, Ronald Spaak

Constantijn Koen in één van de 24-uurs
kamers in de Sint Annamolen.
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DE JUISTE FLES
VOOR ELKE GELEGENHEID
Voor iedere toepassing hebben wij de ideale gasfles voor jou.
Bovendien wordt de CO2-uitstoot van onze lichtgewichtflessen
gecompenseerd.
Vind een dealer of gasflessenautomaat in jouw buurt
op onze website. Surf gewoon naar antargaz.nl,
zoek naar onze gasflessen en klik op “Vind een dealer”.
Haal je gasfles nu ook bij onze
gasflessenautomaat.
De eerste in Nederland.

www.antargaz.nl
www.gasflessenautomaat.nl

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

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

Dichters van vroeger in het
Willemskwartier (deel 2)
Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), www.wikipedia.org

da Costastraat
Isaäc Da Costa (1798-1860) kwam uit een welgesteld joods gezin en was dichter en historicus. Hij schreef liederen en politieke poëzie. Hij was orthodox-joods, maar werd later orthodoxprotestants christen. Hij
vormde met een groepje
vrienden het Réveil. Met
deze beweging wilden
ze de samenleving
terugbrengen onder de
heerschappij van Christus.
Da Costa streefde ernaar
om mensen in onwetendheid te houden, wat hem
op veel weerstand kwam
te staan met name van
de voorstanders van de
Verlichting. In die tijd
Portret van Isaäc Da Costa, door
werd Da Costiaan als een
P.W.M. Trap (Foto: www.dbnl.org)
scheldwoord gezien.

Feithstraat
Mr. Rhijnvis Feith (17531824) was dichter en
toneelschrijver. Als dichter vertegenwoordigde
hij de Romantiek en hij
ontving verschillende
prijzen en onderscheidingen. Hij was burgemeester van Zwolle van 1780
tot 1787. Feith was er
voorstander van om een
begraafplaats buiten de
stad in te richten en om
Portret van Mr. Rhijnvis Feith, Jacob
hygiënische redenen te
Ernst Marcus naar Hendrik Willem
stoppen met het begraCaspari (Foto: www.rijksmuseum.nl)
ven in kerken. Hij werd
in eerste instantie begraven in de Grote of Sint-Michaëlskerk te
Zwolle, maar werd een jaar later herbegraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Meppelerstraatweg. ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Nog meer minibiebjes in de wijk
De informatie in het artikel over de minibiebjes en boekenkastjes in de vorige Hart van
Nijmegen, was niet helemaal compleet of
correct.

C

oby Nekkers uit de wijk St. Anna heeft sinds begin mei
ook een minibiebje bij haar huis in de Veldstraat. Deze
is al vanaf de eerste dag een groot succes. Er wordt veel
gebruik van gemaakt.
De kastjes in de Kangaroestraat, de Wisentstraat (Hazenkamp)
en de Guido Gezellestraat (Willemskwartier) zijn in de vorige
Hart van Nijmegen over het hoofd gezien. De vier overgeslagen
minibiebjes zijn alsnog op de foto gezet door fotograaf Vincent
Moll.
In de opsomming van minibiebjes sloop een fout. Er staat de
IJsbeerstraat vermeld, maar dat moet de Okapistraat zijn. ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

Fysiotherapie
Sint Anna

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

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

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

Avalon Fitcentre

In samenwerking met
St. Hubertusstraat 2 6531 LB Nijmegen
tel: 024-6635173
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#Wattedoen
De coronamaatregelen worden langzaamaan
wat soepeler, merkte verslaggever Dirk-Jan
Burgersdijk. Er is weer wat te doen in de wijk.

D

e speeltuinen zijn weer open en ook de activiteiten in
wijkcentrum ‘t Hert worden geleidelijk weer opgestart.
Zo draait de buitenschoolse opvang van brede school
Het Kleurrijk in ‘t Hert sinds de opening van de school weer als
vanouds. De drie werknemers en alle kinderen zijn alweer weken
in het gebouw te vinden.
Robbert Zijlvaart: “Natuurlijk hebben we wel wat minder gewerkt, omdat er in het begin erg weinig kinderen waren. Werkte
een van ons alleen, dan deden we het vier-ogen beleid met een
van de mensen van het beheer.” Met het vier-ogenbeleid kijkt of
luistert een andere volwassene mee. Die andere hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn. Als het maar een volwassene is.
“Natuurlijk zijn we extra zorgvuldig met de hygiëne en de
ouders blijven buiten. We doen nog geen gewone overdracht, bij
de voordeur dragen we het kind over aan de ouder en via mail
of telefoon kan er extra overlegd worden. Dat bleek niet altijd te
hoeven, er is weinig gebruik van gemaakt.”

Robbert Zijlvaart met collega én Dickies, de huiskat
van 't Hert.
Vonden de kinderen het wel leuk, terug naar de opvang? “Alle
kinderen waren heel enthousiast, ze praten en spelen met elkaar
en vinden het prima”, aldus Robbert. ❤
Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

Jutten in het ❤

A

l juttend in onze wijken, kijk ik meestal naar beneden. Wezenlaan, woensdagmiddag: ik kijk
toevallig naar boven. Allereerst zie ik een prachtig blauwe lucht, heerlijk zomer. Maar dan,
heel vreemd, een keukenhanddoek in de boom. Wat is hier gebeurd?
Is de handdoek gebruikt door een sporter die zich hieraan optrekt? Of van een hardloper die er
juist de brui aan geeft? Handdoekje weggesmeten, dit was echt de laatste keer. Of is de handdoek
als blinddoek gebruikt bij een kinderfeestje voor een spelletje Ezeltje Prik? Een kinderfeestje in
het Goffertpark dat voortijdig is afgebroken. Te veel kinderen met te hooggespannen verwachtingen… De ouders waren er klaar mee, (bijna) alles ingepakt en weg. De handdoek in de boom
ontsnapte aan hun aandacht.
Nee dit is allemaal niet gebeurd. Wel iets heel anders. Joyce van 8 is de wijde wereld ingetrokken.
In een film had ze wel eens iemand gezien die met een geruite doek aan een stok op pad ging, het
avontuur tegemoet. In die geruite keukenhanddoek zat allerlei lekkers. Dat wilde Joyce ook: avontuur én lekkers. Stiekem krentenbollen en pakjes sap uit de keuken meegenomen. Er lag zelfs nog
een zakje dropjes achter in het keukenkastje. Alles snel in de keukendoek geknoopt en op pad!
Al bij het eerste parkje at Joyce alle krentenbollen op, sap erachter aan. De dropjes waren op
weg naar het volgende park op. Lekker was het wel, maar er was weinig avontuur en ze miste
mama nu al. Vlug naar huis. Doek weggegooid, want die zat vol met vlekken en ze wilde niet dat ze
het thuis zouden weten…
Dus mis je een keukenhanddoek (en wat drop, sap en krentenbollen), dan is je kind op avontuur
geweest. Ik zou er niets van zeggen. ❤

Tekst en foto: Sabine Terheggen (sabine@hartvannijmegen.nu)
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BLOEMBINDERIJ IN DE ROOS
UW Bloemenspeciaalzaak
uw specialist voor rouwwerk, bruiloften
en speciale gelegenheden

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

024 – 833 00 22

E:

fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl

W:

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

inspirerend in woondecoratie en cadeauartikelen

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

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.
St. Jacobslaan 21, Nijmegen 024 350 30 36

bloembinderijinderoos@gmail.com

www.bloembinderijinderoos.nl

MASSAGETHERAPIE EN INTEGRAAL LICHAAMSWERK

DE PRAKTIJK IS HEROPEND EN WERKT VOLGENS RIVM-RICHTLIJNEN

ARNOVANHAREN.NL - GROENESTRAAT 294
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Onze papa heeft het

allerlekkerste

biologisch

vleesegen!

van hééééél Nijm

HOLLANDSE NIEUWE
VANGST 2020
€ 2,50 PER STUK
5 VOOR €10,- 7 VOOR €12,95

Geef uw stoel
of bank een
2e leven

Bekijk vooral onze BBQ-folder op de website!

De Groene Weg Bas Derksen
Groenestraat 189 | Nijmegen | T: 024 355 50 60
nijmegen@degroeneweg.nl | nijmegen.degroeneweg.nl

Huidverzorging / Huidverbetering / Ontspanning
Acne
Microdermabrasie
PMU Micro-Blading
TCA Peeling
Bindweefselmassage
Lymfedrainage
Verwijderen van:
*Gesprongen adertjes
*Fibromen
*Wratjes
*Pigmentvlekken

Van Peltlaan 144
6533 ZR Nijmegen
06 24 90 39 14
info@sanjasteen.nl
Sanja op facebook
www.sanjasteen.nl

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

•Ook glutenvrij
•Goede parkeergelegenheid

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

Hatertseweg 469
6533 GH Nijmegen
024 - 356 47 55

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM

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

I: www.tenbokum.nl
E: michel@tenbokum.nl
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Hartjes
Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu.
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (3 en 4 oktober), moeten uiterlijk 11 september 2020 binnen zijn.
VUTTER/GEPENSIONEERDE GEZOCHT VOOR LICHTE WERKZAAMHEDEN in de tuin (omgeving Goffertweide). Voor enkele
uren per week. Bel Maarten: 06 511 318 31.
TE KOOP: 2 HARDHOUTEN KLIMREKKEN VOOR PLANTEN. Formaten 110 cm x 91 cm en 165 cm x 9 1cm. Gezamenlijke vraagprijs:
€ 35. 1 vijverpomp Easy Clear voor 6000 liter. De pomp is 4 jaar oud
en werkt. Vraagprijs: € 15. Bel naar 024 356 19 39.
VakantieBieb-app is vanaf 1 juli gratis te downloaden via de App
Store of Google Play Store. Deze zomer kan zo het hele gezin weer
gratis boeken lezen. Dit jaar staan er voor het eerst ook luisterboeken in. Om heerlijk van te genieten op de camping of in de
achtertuin.

Puzzelwinnaar
woordzoeker
Hopelijk hebben vele mensen plezier gehad in het maken
van de woordzoeker uit de vorige Hart van Nijmegen. Zes
mensen hebben de eindoplossing – een woord van zeventien letters – naar de redactie gestuurd. Zij dingen mee
naar de waardebon van € 20. Alle zes hadden het juiste
woord gevonden: voorjaarskriebels. De zes gegadigden
gingen in een hoge hoed en na wat grabbelen kwam Suus
Verbruggen (8) tevoorschijn als winnaar. Gefeliciteerd Suus!

seuren

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

Kijk ook op www.seuren.nl

Ruit herstellen? Seuren bellen!

De Antistollingspas,
voor een veilig gevoel.

VRAAG
GRATIS
AAN

www.antistollingspas.nl

Hart van Nijmegen - juli 2020

Bedrijfshartjes
Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu.
Maak € 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes
voor de volgende Hart van Nijmegen (3 en 4 oktober), moeten uiterlijk 11 september 2020 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.
GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestr., Vossenlaan/Oude Molenweg, Hatertseweg, S.de Bruïneweg, Bankastr. en Malvert. Ook
voor verhuur kleine bedrijfsruimtes. Voor informatie kijk op:
www.garagebox-nijmegen.nl
TROUBADOUR ROP verzorgt supergezellige livemuziek tijdens
uw bbq, borrel of etentje!! Veilig en coronaproof dankzij een
transparant zangscherm. 500 verzoeknummers van Ed Sheeran
tot Avicii, van Jacques Brel tot Bløf, alles uit het hoofd gezongen en
gespeeld (gitaar/harmonica’s). Informatie: www.uwtroubadour.
nl of bel Rop Romers 06 400 930 61.

NAAILES IN NIJMEGEN bij Thea van der Wielen. Mail naar
info@naailesnijmegen.nl of bel 06 212 017 32. Meer informatie
op www.naailesnijmegen.nl
SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging bij
u aan huis. Tel: 06 206 874 66.

Buurtgenoten koken verse maaltijden
voor wie dat zelf niet meer kan (of wil)
Twee organisaties zorgen ervoor dat buurt
genoten gezamenlijk of individueel van een
verse maaltijd kunnen genieten.
Stichting Thuisgekookt
Stichting Thuisgekookt laat buurtgenoten elkaar ontmoeten door het
delen van eten. Niet iedereen vindt
het leuk om te koken en soms lukt het
gewoon niet om (iedere dag) een lekkere, verse en vooral gezonde maaltijd
voor jezelf te maken. Sommige mensen koken juist heel
graag en maken met plezier ook maaltijden voor anderen.
Thuisgekookt brengt deze mensen bij elkaar. Wie niet kan of
wil koken kan zo een maaltijd bij een buurtgenoot afhalen en
leert meteen iemand uit de buurt kennen.
Thuisgekookt gaat op zoek naar een geschikte kok in de
buurt. De maaltijden worden tegen kostprijs aangeboden
(tussen de € 4 en € 6) en na een proefmaaltijd kunnen mensen zelf bepalen of ze ermee door willen gaan.

Van Tuin tot Bord
Al bijna drie maanden zijn de buurtrestaurants van Van Tuin tot Bord dicht vanwege
de coronamaatregelen. De moestuinen zijn
ondertussen door de vrijwilligers opgestart
en de eerste groenten zijn oogstklaar. Het kookteam stond te
trappelen en is vanaf dinsdag 30 juni weer aan de slag gegaan
in ‘t Hert.
Wie gek is op lekker, gezond eten en leuke ontmoetingen uit
de buurt, kan op dinsdagavond om 18:00 uur gezellig aanschuiven in buurtrestaurant ‘t Hert (Thijmstraat 40). Bij mooi weer
eten we in de moestuin bij De Klokketoren.
Ook is het mogelijk om tussen 17:30-18:00 uur een maaltijd op
te halen of die thuis te laten bezorgen als ophalen niet lukt. Een
driegangenmaaltijd kost € 6,50 (kinderen tot 12 jaar € 3,50). ❤

Aanmelden of reserveren
Wie gebruik wil maken van de service van Thuis
gekookt kan zich aanmelden via www.thuisgekookt.nl
of bellen naar 06 834 471 97. Voor mee-eten met Van
Tuin tot Bord graag reserveren (uiterlijk dinsdagochtend) via hethert@vantuintotbord.nl of via de website
www.vantuintotbord.nl
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VERDRIETIG OF BLIJ?
VANAF AUGUSTUS
ZIJN DE HAN EN RU
ROOKVRIJ

VANAF 1 AUGUSTUS ZIJN ALLE
ONDERWIJSINSTELLINGEN
VERPLICHT ROOKVRIJ.
ROKEN MAG DAN ALLEEN NOG
BUITEN HET CAMPUSTERREIN.
OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE
GENERATIE.
WWW.IKSTOPNU.NL

