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Apetrots

We vallen gewoon meteen met de deur in huis; we zijn apetrots 
op alle bewoners uit onze wijken die dit mooie blad maken! 

‘Hart van Nijmegen’ - wat een treffende naam - is niet alleen 
mooi om te zien dankzij de  prachtige lay-out en foto’s, maar 
ook zeer lezenswaardig. Nieuwsitems worden van verschil-
lende kanten belicht en de columns zijn leuk om te lezen. 
Een uitgebalanceerd wijkblad van en voor de wijk.
Niet alleen bewoners zullen er blij mee zijn. Ook de gemeen-
te is er blij mee. Voor ons als wijkbeheerder en wijkmanager, 
biedt het de mogelijkheid om informatie vanuit de gemeen-
te snel met de wijkbewoners te delen. Daar gaan we zeker 
gebruik van maken. We wensen iedereen veel leesplezier 
met de eerste Hart van Nijmegen.

Rob van de Wetering (wijkbeheerder) en Marian Hooijman 
(wijkmanager)

 

Woont u in de Kolping, de Munten- of de Landbouwbuurt, dan 
was het voor u waarschijnlijk een verrassing om dit blad op de 
deurmat te vinden. Als u in het Willemskwartier woont, was u 
wel al op de hoogte van de komst van dit nieuwe magazine. U 
heeft namelijk al een Hart van Nijmegen-special in huis over 
de onthulling van een oorlogsmonument in uw wijk 
op 28 september. Bewoners van de Hazen-
kamp, St. Anna, Heijendaal en de Emancipa-
tiebuurt weten al een jaar dat de redactie 
bezig was om van hun Hazannekamp 
een blad te maken voor alle bewoners 
van Nijmegen-Midden. 

Want dat is Hart van Nijmegen; een ma-
gazine voor de bewoners van het stads-
deel dat in het noorden en oosten wordt 
begrensd door het spoor, in het westen 
door het Maas-Waalkanaal en in het zuiden 
door de bebouwing van Hatert, de Hatertseweg, 
een stukje Slotemaker de Bruïneweg en de Houtlaan. 

De redactie heeft gekozen voor ‘Hart van Nijmegen’ als titel 
van dit magazine omdat ze, naast de geografische ligging in 
het midden van Nijmegen, vindt dat het stadsdeel Nijmegen-
Midden ook het hart van Nijmegen genoemd mag worden, 
dankzij de aanwezigheid van de Radboud Universiteit, twee 
ziekenhuizen en treinstations, de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, het Goffertpark, het Goffertstadion c.q. NEC, de on-
geveer  zeventig bedrijven en instellingen van  Industrieterrein 

 Winkelsteeg en de variëteit aan bevolkingsgroepen. In het 
eerste artikel van dit eerste nummer leiden we u door uw 
stadsdeel. 

Hart van Nijmegen komt voort uit de Hazannekamp, het wijk-
blad voor Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal en de Emancipatie-
buurt, dat veertig jaar heeft bestaan. Om ook de andere wijken 

van Nijmegen-Midden te kunnen informeren is de 
redactie het afgelopen jaar op zoek gegaan naar 

bewoners van deze wijken die voor Hart van 
Nijmegen willen schrijven. En die zijn gevon-

den! Henk Verhagen, Eef van Hout en Marie 
Louise van der Ploeg vertegenwoordigen 
Kolping, Landbouwbuurt en Munten-
buurt. Namens het Willemskwartier zijn 
bovendien Dirk Jan Burgersdijk en Tefke 
van Dijk toegetreden tot de redactie.

Vanaf nu  informeert Hart van Nijmegen u zes 
keer per jaar over uw stadsdeel. Dat doen we 

in de vorm van hard en zacht nieuws, amusement, 
ingezonden brieven en binnenkort ook een agenda over 

alles wat er in ons stukje van Nijmegen te beleven is. Namens 
de redactie wens ik u veel leesplezier met dit eerste nummer!

Vriendelijke groet,
Elvi van Wijk, hoofdredacteur Hart van Nijmegen

PS: Ik nodig u van harte uit om ons te laten wat u van dit 
nieuwe blad vindt via info@hartvannijmegen.nu. Let op: onze 
domeinnaam eindigt niet op .nl maar op .nu. 

Beste bewoners van Nijmegen-Midden,
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Stadsdeel Nijmegen-Midden  Het hart van de stad
door Eef van Hout

Het nieuwe wijkmagazine Hart van Nijmegen is be-
doeld voor alle inwoners van stadsdeel Nijmegen-Mid-
den, zo staat in het colofon te lezen. Het is vast niet 
voor iedereen duidelijk wie er allemaal in Nijmegen-
Midden wonen en welke wijken onder dit stadsdeel 
vallen. De redactie heeft daarom de afgelopen periode 
het gebied een beetje verkend en was blij verrast met 
de veelzijdigheid en de gevarieerdheid van dit deel 
van Nijmegen. Lees hieronder wie er wonen, wat er 
te doen is en uit welke gebieden Nijmegen-Midden 
bestaat. En concludeer, net als de redactie, dat wonen 
in Nijmegen-Midden best bijzonder is.

Eerst maar eens wat algemene gegevens. In 2015 telde 
Nijmegen-Midden 18.927 inwoners. Daarvan is  9.846 vrouw 
en 9.081 man. Van deze inwoners hebben 14.897 de Neder-
landse nationaliteit, 111 de Surinaamse, 157 de Antilliaanse, 
705 de Turkse en 343 de Marokkaanse. 1.984 mensen komen 
uit westerse landen en 730 uit overige niet-westerse landen. 
Wie nog meer gegevens over de bevolking van ons stadsdeel 
wil weten, kan terecht op: nijmegen.buurtmonitor.nl

Economisch hart
Er wordt altijd gezegd dat onderwijs en gezondheidszorg 
de ruggengraat van de Nijmeegse economie vormen. Die 
ruggengraat ligt dan voor een groot deel in het stadsdeel 
Nijmegen-Midden! Hier liggen namelijk twee ziekenhuizen, 
een psychiatrische kliniek, drie gezondheidscentra waaron-
der Gezondheidscentrum Hazenkamp en het Universitair 
Gezondheidscentrum Heyendael. Ook op het gebied van 
onderwijs komt dit stadsdeel prima uit de verf. Alles is er. 
Van peuterspeelzaal tot hbo en universiteit. Zo uit de losse 
pols geteld, zijn er vijf basisscholen en drie basisscholen voor 
speciaal onderwijs, drie vmbo’s, een scholengemeenschap 
(vmbo-t, havo, vwo) en een middelbare school voor speciaal 
onderwijs. Kortom, wie wil kan zijn of haar hele schoolcar-
rière in Nijmegen-Midden doorlopen.

Werkgelegenheid is er ook in alle soorten en maten. Er 
werken natuurlijk veel mensen bij de onderwijsinstellingen 
en in de gezondheidszorg. Daarnaast telt Industrieterrein 
Winkelsteeg meer dan zeventig grote en kleine bedrijven. 
Bekende namen zijn NXP Semiconductors, Haskoning en het 
Heinz innovatiecentrum. Het bedrijventerrein is in termen 
van werkgelegenheid het grootste van Gelderland. Beeld-
bepalend is het kantoorgebouw 52Degrees. In Nijmegen-
Midden vind je ook bedrijfsverzamelgebouwen waar kleine 
en startende ondernemers elkaar inspireren. Denk maar 
aan de Splendor-fabriek aan de St. Annastraat, de Houtwerf 
aan de Hatertseweg en Bedrijvencentrum Groenestraat dat 
naast het terrein van Smit Transformatoren ligt en zelf ook de 
nodige werkgelegenheid biedt.

Vrije tijd
NIemand hoeft zich in zijn vrije tijd te vervelen, want er is 
dicht bij huis van alles te doen. Voor een wandelingetje of 
picknick zijn twee prachtige parken zeer geschikt: Stads-
park De Goffert en Park Brakkenstein. Daarnaast zijn er twee 
sportcomplexen: Sportpark De Winkelsteeg waar je o.a. kunt 
voetballen, kanoën en beachvolleyballen en het complex 
van het universitair sportcentrum. Daarnaast zijn er vele 
sportverenigingen met eigen voorzieningen. In Nijmegen-
Midden kun je terecht voor tennis, voetbal, jeu de boules, 
duivensport, etc. Er is verder een hobbycentrum aan de St. 
Hubertusstraat en diverse sportscholen zoals Avalon, Basic 
Fit en Fit for Free. Er zijn ten slotte diverse wijkcentra (’t Hert, 
De Inloop en De Klokketoren), een openluchttheater in het 
Goffertpark en een  bibliotheek aan de Muntweg. 

Voor uitgebreid winkelen liggen de winkels te verspreid, 
maar de dagelijkse boodschappen kun je er prima doen. Af 
en toe zitten er ook nog leuke speciaalzaken tussen zoals 
een met paardensportartikelen en de enig overgebleven 
kantoorboekhandel van Nijmegen. De winkels zijn geconcen-
treerd langs de Willemsweg, de Groenestraat, Steenbokstraat, 
Hatertseweg en St. Jacobslaan. Ergens wat eten of drinken 
is ook mogelijk. Er zijn snackbars, cafés, lunchrooms  en een 
enkel restaurant. Denk hierbij aan Jan Klaassen aan de Haze-
kampseweg of Helden aan de Hatertseweg. 

Er bevinden zich verder diverse godsdiensthuizen in het 
stadsdeel. Zo is er de Lourdeskerk aan de Hatertseweg, de 
Maranathakerk aan de Steenbokstraat en de Groenestraat-
kerk aan de Groenestraat. En het ziet ernaar uit dat er in de 
nabije toekomst ook een moskee komt.

Mobiliteit
Veel huishoudens beschikken over een auto, echter bedui-
dend minder dan in de omliggende gemeenten. Zonder 
kun je je namelijk ook prima verplaatsen. De snelfietspaden 
Nijmegen-Wijchen en Beuningen-Radbouduniversiteit lopen 
door het gebied. Daarnaast zijn de meeste doorgaande 
wegen voorzien van fietspaden of fietssuggestiestroken. De 
woonwijken ertussen bestaan bijna helemaal uit dertigki-
lometerzones. Langs de twee spoorlijnen (richting Cuijk en 
Den Bosch) die door Nijmegen-Midden lopen, liggen twee 
stations; station Heijendaal en sinds december 2014 is er 
station Goffert. Het stadsdeel wordt ontsloten door veel bus-
lijnen. Zowel stadsbussen als regionale buslijnen lopen in alle 
richtingen door het gebied. Dat de bewoners zo goed met 
openbaar vervoer bedeeld zijn, hebben ze vooral te danken 
aan de aanwezigheid van de ziekenhuizen en de onderwijs-
instellingen. 
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Stadsdeel Nijmegen-Midden  Het hart van de stad

St. Anna Het dorpje Sint Anna 
met de St. Annamolen is rond 1930 
opgegaan in de stedelijke bebou-
wing van Nijmegen.  Er staan voor-
namelijk laagbouwkoopwoningen. 
Centraal ligt basisschool De Akker 
met daar vlakbij de Lourdeskerk 
en de Lourdesgrot. Er zijn hier veel 
kleine bedrijfjes en winkels.

Industrieterrein Winkel-
steeg Dit bedrijventerrein ligt tus-
sen het Maaswaalkanaal, het spoor 
Nijmegen-Den Bosch, de bebouwing 
van Hatert en de Weg door Jonker-
bosch. Naast de grote bedrijven 
NXP, Haskoning en de Novio Tech 
Campus vind je er het crematorium 
Jonkerbos, de Pompekliniek, de Jan 
Massinkhal, De Winckelsteegh met 
zijn woon- en werkvoorziening voor ernstig verstandelijk gehandi-
capten en diverse garages en andere bedrijven. 

Emancipatiebuurt Dit buurtje ligt tussen de Hatertseweg, 
de Weg door Jonkerbosch, het CWZ en de Burgemeester Dalesweg. 
Behalve de vmbo-opleiding van Helicon staat er een mix van koop-
woningen, vrijesectorhuurwoningen, appartementen en studen-
tenhuisvesting in een bosrijke omgeving. Aan de rand ervan liggen 
de Jenaplanbasisschool Sint Nicolaas, de vmbo-afdeling van het 
Kandinskycollege en Talita Kumi (speciaal onderwijs). 

De Hazenkamp Deze woonwijk bestaat grotendeels uit 
koopwoningen met hier en daar wat huur. Er staan relatief veel 
scholen, denk maar aan de NSV2, De Hazesprong, de Martinus van 
Beekschool, De Marwindt, Jenaplan scholengemeenschap SSGN 
en de afdeling volwassenenonderwijs van het ROC.

Heijendaal Het oude landgoed Heyendael omvat tegenwoor-
dig voornamelijk het terrein van de universiteit en de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. Daarbij horen ook het Radboud 
Sportcentrum plus de velden van tennisvereniging Rapiditas en VV 
Kolping-Dynamo aan de rand van Park Brakkenstein. Hier vind je 
ook de vroegere hortus van de universiteit die tegenwoordig Hor-
tus Arcadië heet. Park Heyendaal ligt op het ziekenhuisterrein van 
het voormalige CWZ en is een woonwijk met veel koopwoningen 
en een aantal appartementcomplexen. 

Kolping Deze buurt bestaat voornamelijk uit goedkopere 
huurwoningen. Aan de rand staan wat koopwoningen. De bewo-
ners hebben een eigen buurtcentrum: De Inloop.

Landbouwbuurt Dit buurtje bestaat deels uit sociale huur-
woningen en deels uit goedkopere koopwoningen die merendeels 
in de periode 1940-1957 gebouwd zijn. Ook hier zijn aan de rand 
de grotere koopwoningen te vinden waartussen je tegenwoordig 
steeds meer studentenhuizen aantreft.

Muntenbuurt Deze buurt is vanaf de jaren tachtig gebouwd 
op een vroeger bedrijventerrein. Er zijn huur- en koopwoningen 
naast appartementen. Aan de ene kant van de buurt staan het po-
litiebureau, een bibliotheekfiliaal en wijkcentrum De Klokketoren, 
en aan de andere kant vind je de turnhal van turnvereniging De 
Hazenkamp. De Muntenbuurt is een paar jaar geleden uitgebreid 
met de witgrijze bebouwing op het terrein van de vroegere am-
bachtsschool (Alphons Sieberspad).

Stadspark De Goffert Het stadspark vormt het groene 
hart van Nijmegen-Midden met horecagelegenheden, sportvel-
den, het Goffertstadion, een kinderboerderij, een educatieve tuin 
en een openluchttheater.  Aan de randen van het park bevinden 
zich een begraafplaats, het CWZ-ziekenhuis, kuuroord Sanadome, 
tennisbanen en een jeu de boulesclub. In het park zelf worden 
regelmatig grote festivals en andere activiteiten georganiseerd.

Willemskwartier Deze wijk vormt de noordelijkste punt 
van het stadsdeel en bestond uit voornamelijk goedkope huur-
woningen. De wijk is onlangs  gedeeltelijk gesloopt en opnieuw 
opgebouwd. Het resultaat is een mix van koop- en huurwoningen. 
In Voorzieningenhart ’t Hert zitten o.a. Brede school het Kleurrijk 
en een STIP. 

Stadsdeel NIjmegen-Midden bestaat uit de volgende gebieden
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Fotograaf Jean Swagers legt de mooiste plekjes van Nijmegen-Midden vast.: “Schoonheid zit vaak in 
kleine dingen. Het gaat erom dat je ze ziet. En wat is het dan mooi als je dat kunt vastleggen.”

Mooi Nijmegen-Midden, door Jean Swagers
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Mooi Nijmegen-Midden, door
www.facebook.com/JeanSwagersFotografie

jean@jsfotografie.nl
06-29117517

Jeans werk is te koop via zijn Facebookpagina 
of website www.jsfotografie.nl

Pagina links:
Boven: Het Goffertpark
Linksonder: Muntweg
Rechtsonder: Ondersteboven van het Goffertpark

Pagina rechts, vanaf linksboven met de klok mee: 
Insekten Goffert
Voormalig Doornroosje
Turnen in Goffertpark
Erasmusgebouw
Tijdens Nijmegen Kookt

Jean Swagers



  

Hart van Nijmegen - oktober 20168

door Roeland Loosen

Op zo’n beetje de drukste dag van het jaar voor elke 
betaaldvoetbalclub (31 augustus, de dag waarop de pe-
riode verstrijkt waarbinnen spelers verhandeld kunnen 
worden), heeft Bart van Ingen, algemeen directeur van 
NEC, een uurtje uitgetrokken om met Hart van Nijme-
gen te praten. Later die dag zal ‘ie poseren met de twee 
laatste aanwinsten: de Duitser Fomitschow en Gmeiner, 
een Oostenrijker. Van Ingen (van 1976) is alweer bijna 
vijf jaar werkzaam bij NEC - de volksclub waarbinnen 
het iconische stadion en de relatie met de omliggende 
wijken een belangrijke rol spelen. “Supporter ben je niet 
voor even, maar voor het leven.” 

Geen betaaldvoetbalclub in Nederland wiens stadion fraaier 
gelegen is dan NEC. Een verhuizing van de Goffert, al enkele 
jaren wellicht een optie gelet op de discussie die speelt over de 
verkoop van het stadion door de gemeente, zal dan ook nooit 
aan de orde zijn, stelt Van Ingen. Althans, in elk geval niet onder 
zijn bewind. “Als klein jongetje kwam ik ooit aan de hand van 

m’n vader dit stadion binnen. Daarna heb ik jarenlang op de Jon-
gensrang gestaan. En toen NEC Europees speelde (in het seizoen 
2008/2009, RL) ben ik nog meegereisd naar Boekarest en had ik 
een seizoenskaart op F.” Drie jaar later wordt Van Ingen commer-
cieel directeur bij de club. Overigens staat na het gesprek met 
Hart van Nijmegen meteen een afspraak met de wethouder op 
het programma over…. de mogelijke aankoop van het stadion 
door NEC. Aflevering zoveel in een al jarenlang spelende soap. 

Bart van Ingen, algemeen directeur NEC: 

‘Deze omgeving heeft een heel  bijzondere plek in m’n hart’
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Ondanks die moordende agenda en constante stress heb je  
een droombaan, toch?
“Het is een heel interessante baan. Een bijzondere ook; er zijn 
in Nederland nog geen veertig mensen die zo’n baan hebben. 
Je voelt je er ook wel eens eenzaam in. In deze wereld gaat het 
namelijk niet om de waarheid, maar om perceptie. Van de andere 
kant heeft het ook heel sterk met loyaliteit te maken: supporter 
ben je niet voor even, maar voor het leven. Het is wel mijn club.”

Wat heb jij verder met de omgeving, de omringende wijken?
“Al vierenhalf jaar kom ik op allerlei manieren en via alle moge-
lijke wegen elke dag naar de Goffert. Deze omgeving heeft wel 
een heel bijzondere plek in mijn hart en in mijn leven. En kijk 
naar het park en naar dit stadion. Die bepalen voor een groot 
deel de uitstraling en de sfeer van de omliggende wijken. Het is 
een iconische plek, voor heel Nijmegen trouwens.”   

En wat heeft de club met ‘onze’ wijken?
“Veel. Want wat niet alleen de club, maar ook ik misschien nog 
wel belangrijker vindt is het maatschappelijk stempel dat wij als 
organisatie op Nijmeegse buurten drukken. Zo is de buurtbattle 
in veel wijken een begrip geworden. Daarin voetballen wijken 
tegen elkaar. Of kijk naar Playing for Succes, of naar de manier 
waarop wij jongeren in de wijken bewust maken van het belang 
van gezonde voeding. Daaraan zie je wat topsport voor die kids 
kan betekenen. Ik durf dus te zeggen dat de impact van onze 
maatschappelijke activiteiten op de wijken heel groot is. En de 
Goffert is daarin het kloppend hart. Daarnaast spreek ik niet al-
leen veel supporters – uit alle wijken – maar zit ik ook regelmatig 
met de wijkraad om de tafel. Altijd met open vizier.” 

“Onze verantwoordelijkheid bestaat uit veiligheid en de ultieme 
wedstrijdbeleving. En volgens mij kwijten wij ons prima van 
onze taken en van die verantwoordelijkheden. En natuurlijk zijn 
wij als club al heel lang een financieel patiënt, maar we liggen 
op de midcare en zijn van de IC af. En we hadden het net over 
de impact van topsport op deze stad. Daarom is het zo jammer, 
vreemd en absoluut een gemiste kans dat het woordje ‘top-
sport’ in combinatie met NEC niet voorkomt in de sportnotitie 
van deze stad. Als je in Nijmegen topsport wilt en de waarde 
daarvan erkent, moet je het wel zuurstof geven, in ruimte en in 
ontwikkeling bijvoorbeeld. Kijk naar het dossier rond de aan- of 
verkoop van het stadion. Wij vinden dat we heel duidelijk een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben; wij als NEC, maar de 
gemeente ook.” 

NEC maatschappelijk actief  

NEC is naast zakelijk en uiteraard sportief, ook maatschap-
pelijk actief. In NEC Doelbewust (samen creëren we kansen!) 
is NEC samen met partners als DAR, gemeente Nijmegen, 
ROC Nijmegen of Scholten Awater betrokken bij maatschap-
pelijke projecten in de regio Nijmegen. Voorbeelden zijn 
NEC Buurtbattle en Playing for Succes. “Door krachtenbun-
deling van partners, betrokkenheid van bewoners en de 
inzet van de disciplines sport, gezondheid en veiligheid le-
veren we een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijk 
en straat,” staat op de website te lezen. NEC Doelbewust is 
een stichting en heeft geen winstoogmerk. Ga voor meer 
informatie naar www.necdoelbewust.nl

‘De impact van onze 
maatschappelijke activiteiten 

op de wijken is heel groot’

‘Deze omgeving heeft een heel  bijzondere plek in m’n hart’

foto: Broer van den Boom
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door Elvi van Wijk

Woensdag 28 september is in het Willemskwartier 
een muur symbolisch ingewijd als oorlogsmonu-
ment. Brede school het Kleurrijk, gevestigd in Voor-
zieningenhart ’t Hert, had een mooie rol tijdens de 
onthulling. 

De muur die 28 september is onthuld was de buitenmuur van 
de familie Van Bergen. Het gezin woonde aan de Spieghel-
straat 29 en telde drie zonen en een dochter genaamd Annie. 
Tegen hun buitenmuur ontplofte op 28 september 1944 een 
granaat die de toen twintigjarige Annie het leven kostte. In 
de muur zijn de sporen van deze en andere granaatinslagen 
zichtbaar. Annie was in de frontstadperiode, die duurde 
van september 1944 tot maart 1945, het eerste dodelijke 
slachtoffer dat in het Willemskwartier viel. In totaal kwamen 
67 bewoners van het Willemskwartier om tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Om hen niet te vergeten ontstond bij de wijk-
raad Willemskwartier het idee om van die buitenmuur een 
oorlogsmonument te maken. 

Woningcorporatie Portaal zaagde in 2010 een stuk van 2.40m 
bij 2.20m uit de muur met de bewuste granaatinslagen en 
bracht het naar voormalig buurthuis De Vrijbuiter. Daar 
stond het tegen een blinde muur rustig af te wachten op wat 
komen ging. Dat duurde nog even, want pas in 2016 werd de 
muur een oorlogsmonument.

Opvallen moet 
Ferry Blüm van wijkraad Willemskwartier heeft de activitei-
ten rondom het monument gecoördineerd. “Aan de nieuwe 
bewoners van de Spieghelhof hebben we gevraagd of het 
monument een bescheiden plaats kon krijgen in het nieuw 
aan te leggen parkje tussen nieuwbouwwoningen en het 
appartementencomplex. Een aantal van hen voelde zich 
overvallen. Sommigen vonden de omvang van de muur be-
zwaarlijk. Er is dan ook een stukje vanaf gegaan. Maar in de 
plek waar de stedenbouwkundige de muur uiteindelijk had 
getekend, konden de omwonenden zich wel vinden; met de 
‘goeie’ kant richting het zuiden, ongeveer in het midden van 
het parkje te midden van bomen en struiken in een ‘eigen’ 
ovaal  grondvlak.” Een vreemde omgeving voor zomaar een 

Brede school het Kleurrijk betrokken bij inwijding   oorlogsmonument Willemskwartier 

‘Goed om met de school naar de   onthulling te gaan’
Brede school het Kleurrijk betrokken bij inwijding   oorlogsmonument Willemskwartier 

De Spieghelhof waar de herdenkingsmuur 28 september is ingewijd als oorlogsmonument
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stuk muur. Dat valt op. Maar dat is ook de functie van een 
monument, vindt Blüm. 

Woensdag 28 september was het zover. Die ochtend is het 
oorlogsmonument ingewijd door de onthulling van een 
plaquette bij de muur. Onder andere burgemeester Bruls 
en wethouder Van Hees waren hierbij aanwezig. Leerlingen 
van Brede school het Kleurrijk droegen een gedicht voor en 
legden bloemen bij het monument. 

Meester Peter van Brede school het Kleurrijk vertelt dat er in 
september in de hogere groepen aandacht is geweest voor 
de frontstadperiode zodat leerlingen snapten wat hun rol op 
28 september zou zijn. De school gaat het monument ook 
adopteren. Volgens directeur Antoinette van Zuijlen is het 
voor de school heel logisch om het monument in de eigen 
wijk te adopteren. “We voelen ons verantwoordelijk voor 
het levend houden van een stuk geschiedenis in de wijk.” 
De school adopteerde eerder het monument op de militaire 
begraafplaats Jonkerbosch. Daar gaan ze elk jaar met de 
leerlingen naartoe.

Diepe indruk
Meester Peter vertelt dat hij ieder jaar uitgebreid aandacht 
besteedt aan de Tweede Wereldoorlog. Hij is erg geïnteres-

seerd in dit deel van de geschiedenis en brengt zijn kennis 
over dit onderwerp graag over. Zijn groep 8 bezocht eerder 
de schuilkelder aan de Kop van de Willemsweg en maakte 
dit jaar rond 22 februari de wandeling door de stad langs 
brandhaarden van het bombardement op 22 februari 1944. 
“Het maakte diepe indruk op de kinderen om te zien hoe 
mensen hebben moeten (over)leven in de schuilkelder en op 
het kerkhof zagen ze hoe oud, of beter gezegd hoe jong, de 
omgekomen soldaten vaak nog waren.” Waar mogelijk haalt 
meester Peter ook verhalen van grootouders en het dagboek 
van Anne Frank de klas in. De oorlog is volgens hem nog 
steeds actueel. “Er zijn op dit moment in de wereld genoeg 
kinderen in dezelfde situatie als destijds hier.”

Meester Peter heeft het monument in juni al mogen zien. “Het 
is een klein muurtje met schietgaten. In eerste instantie zegt 
dat misschien niet zoveel, maar het staat symbool voor een 
heftige gebeurtenis. Voor de leerlingen is het goed om met 
de school naar de onthulling te gaan.” 

Brede school het Kleurrijk betrokken bij inwijding   oorlogsmonument Willemskwartier 

‘Goed om met de school naar de   onthulling te gaan’

Hart van Nijmegen-special
Twee weken voor de onthulling van het monument, ontvin-
gen de 1500 bewoners van het Willemskwartier een Hart 
van Nijmegen-special in de bus. De wijkraad Willemskwar-
tier nam het initiatief tot deze special. Ferry Blüm vertelt 
erin hoe de muur oorlogsmonument werd en Leonie Valckx 
beschrijft de oorlogs-
ervaringen van drie 
‘Willemkwartierders’: 
Annie van Bergen, de 
achtjarige Bertie Kleijn 
en Willem Elbers. De 
eerste twee hebben de 
oorlog niet overleefd. 
Henny Fransen citeert 
uit de dagboekaan-
tekeningen die zijn 
moeder maakte 
tijdens de weken die 
zij – vrijwel onaf-
gebroken – in een 
schuilkelder door-
bracht. Bovendien 
is in de special een 
interview te lezen 
met Bart Janssen over zijn zoektocht naar verhalen over 
Nijmeegse oorlogsslachtoffers. Van zijn hand zijn ook de 
namen van de 67 bewoners uit het Willemskwartier die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Brede school het Kleurrijk betrokken bij inwijding   oorlogsmonument Willemskwartier 

Annie van Bergen, het eerste dodelijke slachtoffer tijdens de front-
stadperiode in het Willemskwartier
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Kolpingbuurt gaat vernieuwen,    verbouwen, slopen en afslanken

door Henk Verhagen

“Hier in huis zit alles vast met montagekit en grote plug-
gen. Vier spijkerbroeken aan de waslijn en de hele boel 
komt naar beneden!” Een bewoner van de Kolpingbuurt 
geeft ermee aan dat de woning een opknapbeurt nodig 
heeft. De wijk heeft een waslijst van verbeterpunten: gro-
tere kamers, muren en scheuren herstellen, tocht verdrij-
ven en isolatie verbeteren. De Kolpingbuurt dateert van 
de jaren vijftig, toen er 241 woningen werden gebouwd. 
Dat waren er toen al veel teveel op deze te kleine taart-
punt, die ligt ingeklemd tussen spoorlijn, Muntmeester-
laan en Muntweg.

In de jaren vijftig kwamen onder anderen Molukse gezinnen 
naar de nieuwe wijk, twintig jaar later was het de plek voor veel 
Turkse gezinnen die er naast Nederlandse families woonden. De 
Kolping ligt behoorlijk verscholen en werd in de loop der tijd een 
wijk waar zowat alles kon. Aan auto’s sleutelen op straat, geweld 
gebruiken, drugs dealen. Een bewoner blikt terug: “Het was een 
enclave, een landje op zich. Als de ME kwam, wierpen de bewo-
ners zelf barricades op.” Het saamhorige en krijgshaftige van de 
buurt met het hart op haar tong had zijn keerzijde. “Ik zei vroeger 
altijd dat ik van de Muntweg was. Als ik solliciteerde en zei dat ik 
uit de Kolping kwam, moesten ze er ineens nog over nadenken.”

Klankbordgroep
In het recente document ‘De Kolpingbuurt verdient het!’ komen 
56 bewoners aan het woord over de vraag, wat er met hun wijk 
moet gebeuren nu woningcorporatie Talis het gebied compleet 
op de schop gaat nemen. Talis betrekt daar nadrukkelijk de buurt 

bij en is erg te spreken over de inbreng van klankbordgroep De 
Toekomst. Een van de projectmanager van Talis is Michel Pott 
die de operatie met nog zeven collega’s begeleidt. “We zijn erg 
blij met de klankbordgroep. Ik vind het knap dat de leden het 
volhouden, want ze moeten nogal wat geduld hebben. Sommi-
gen hebben er moeite mee als het plan soms wat wijzigt, anderen 
hadden verwacht meer in hun eigen belang te kunnen doen.” 

De rode draad in alle opsommingen is de roep om meer ruimte 
en groen. Ruimte in de huizen zelf, ruimte buiten en meer groen 
in de versteende straten. En dat is precies wat er tussen eind 2017 
en begin 2020 gaat gebeuren. Als het bouwstof is opgetrokken 
zal de buurt zeventien woningen minder tellen dan er nu zijn. 
Weggepoetst, want ‘er moet toch ruimte komen’? Echt wel, zoals 
de anekdote van een bewoonster illustreert: ‘Alles is te klein. Onze 
slaapkamerdeur hebben we eruit gehaald, die kon namelijk niet 
open. De koelkast komt halverwege de keukendeur. We hebben 
de Wii moeten verkopen omdat er geen ruimte is om daarmee te 
spelen.”

Groot onderhoud
Van de 241 huizen worden er 115 gesloopt en krijgen er 126 
groot onderhoud. Talis bouwt 98 nieuwe sociale huurwoningen: 
15 levensloopbestendige huizen (maandhuur e 586), 76 een-
gezinswoningen (e 628) en 15 appartementen (e 586 exclusief 
servicekosten). Ze variëren in grootte van 75 tot 100 vierkante 
meter. Nieuw voor de wijk wordt het appartementengebouw 
naast buurtcentrum De Inloop. Vier hoog wordt het, pal tegen de 
spoorlijn; met een lift en twee slaapkamers zijn de appartemen-
ten geschikt voor senioren. Het is de eerste hoogbouw ooit in de 
Kolpingbuurt.

De cafetaria in de Leo XIII-straat is het enige pand in de Kolpingbuurt dat Talis ongemoeid laat. Het is namelijk particulier eigendom. Foto: Vincent Moll  

Woningcorporatie Talis investeert bijna 28 miljoen  euro om Nijmeegse jarenvijftigwijk grondig op te knappen
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Pott: “De nieuwe huizen zijn toegekend aan de bewoners van die 
huizen die gesloopt worden. Wie de wijk uit wil, kon een urgen-
tieverklaring krijgen. Die krijgt absolute voorrang op een ander 
huis in Nijmegen en de omtrek. Ook bewoners van woningen 
met groot onderhoud kregen deze keus voorgelegd. Dat is niet 
gangbaar, want urgentie krijgt gewoonlijk alleen iemand wiens 
huis wordt gesloopt.” 

Driekwart blijft
Pott meldt dat een kwart van de bewoners vertrekt uit de wijk. 
“Ons doel is dat we bouwen voor en met de buurt. Voor de Kol-
pingbewoners zelf dus. We behouden driekwart van de huurders, 
dat vind ik een mooie prestatie. Het is niet niks: mensen moeten 
tweemaal verhuizen, of er nou gesloopt wordt of onderhoud 
wordt gepleegd. Ze vertrekken eerst naar een wisselwoning in de 
wijk zelf, en daarna weer terug. Wie urgentie aanvraagt en de wijk 
uitgaat, zit met maar één verhuizing.”

Elke bewoner weet volgens Pott inmiddels waar hij aan toe is. 
Talis heeft samen met de bewoners een sociaal plan gemaakt als 
leidraad in het proces. “Er is veel tijd in de voorbereiding gesto-
ken. Zo krijgen bewoners meer dan alleen de wettelijke vergoe-
ding. Talis gaat niet alles organiseren, want mensen kunnen het 
vaak beter zelf regelen.”

Planning
Meer dan een globale planning kan Pott niet geven, want die 
wordt gemaakt door de aannemer die nog uitgekozen moet 
worden. Talis nodigt meestal vier tot vijf aannemers uit om of-
ferte en een plan in te dienen. Het is niet gezegd dat degene met 
de goedkoopste offerte spekkoper is; de indiener van de beste 
prijs en het beste ontwerp gooit de hoogste ogen. Ook de com-
municatie met bewoners speelt, merkt Pott op, een belangrijke 
rol bij de selectie. “Design and build is de taak. Alles ligt bij de 
aannemer, de kwaliteitscriteria geven de doorslag. De aannemer 
krijgt alle vrijheid. Ook wat de fasering betreft. Hij bepaalt zelf 
waar hij begint en hoe lang elke fase is. Het is echt een puzzel.” 

De aannemer dient niet alleen de nieuwe woningen te ontwer-
pen, hij moet ook uitpluizen hoe straten worden heringericht en 
waar nieuw groen wordt aangeplant. “Uiteraard op basis van de 
spelregels van de gemeente.” De Kolpingstraat wordt een soort 
laan waaraan zes pleintjes komen liggen waar bewoners elkaar 
kunnen treffen.

De befaamde ‘knip’ halverwege de wijk die nu de Kolpingbuurt 
letterlijk in tweeën deelt, verdwijnt op die plek. Deze wordt ver-
plaatst richting Muntmeesterlaan. “We willen met zo’n knip voor-
komen dat doorgaand verkeer door de wijk rijdt, bijvoorbeeld 
als er op de Muntweg een file staat. We willen er geen sluiproute 
creëren. Je kunt straks wel onbelemmerd door de Kolpingbuurt 
zelf rijden, maar we willen zo min mogelijk autobewegingen van 
buitenaf.”

Bijna 28 miljoen
Pott loopt niet te koop met de hoogte van de investering in ‘dit 
grootste project van Talis op dit moment’. Het gaat om bijna 28 
miljoen euro. Talis komt ongeveer een miljoen euro tekort en 
heeft daarom een beroep gedaan op zowel de gemeente Nijme-
gen als de provincie Gelderland. De gemeente past bijna vijf ton 
bij, de provincie betaalt ook een half miljoen. De provincie vindt 
dit namelijk een project dat meerdere vliegen in één klap slaat: 
woningen worden aangepast aan moderne eisen, de openbare 
ruimte wordt verbeterd en er komt een oplossing voor geluids-
overlast van het spoor. Bovendien worden de woningen veel 
duurzamer: de renovatiewoningen gaan van energielabel D naar 
B, de sloop-/nieuwbouwwoningen stijgen van D naar A+. Voor 
de provincie voldoende redenen om e 500.000 te geven uit de 
regeling ‘SteenGoedBenutten’.

Er rijden nog veel treinen langs de wijk voordat de eerste 
bouwvakkers de Kolpingbuurt bezetten. In oktober wordt de 
bestemmingsplanprocedure in gang gezet, halfweg 2017 valt 
het besluit. Michel Pott: “Dan dienen we de bouwaanvraag in en 
kunnen we eind 2017 aan de gang.”
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Kolpingbuurt gaat vernieuwen,    verbouwen, slopen en afslanken
Woningcorporatie Talis investeert bijna 28 miljoen  euro om Nijmeegse jarenvijftigwijk grondig op te knappen
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Nijmegen Kookt een smakelijke   verrassing

door Piet Hieltjes

Ik wist al een tijdje dat ik naar Nijmegen Kookt zou 
gaan. Mijn kinderen zouden er met hun band St. 
Tropez optreden. Eerlijk gezegd had ik geen idee 
wat ik me moest voorstellen bij zo’n eet- en muziek-
evenement. Maar als je kinderen spelen heb je altijd 
zin om te gaan!

Nijmegen Kookt vond plaats van 11 tot en met 14 augus-
tus in het Goffertpark. Als een soort karavaan (zo noemen 
ze dat) trekken allerlei eettentjes door het land. Sommige 

deelnemers hebben hun eigen bestelwagen/vrachtwagen 
van waaruit eten wordt verkocht. Andere deelnemers huren 
een container van de organisatie Nederland Kookt en rich-
ten een keuken in. Deze karavaan deed ook Nijmegen aan.

Eetplezier
Om de zaak nog gezelliger te maken treden er allerlei ar-
tiesten op. Er is een zeer gevarieerde keuze van het Neder-
landse meezingrepertoire tot de stevige gitaarmuziek van 
mijn kinderen. Mijn zoon vond een opvallend kenmerk dat 
niet muziek, maar eten centraal staat. Normaal gesproken  
is het eten bijzaak als er veel artiesten optreden. Bij Nijme-

St. Tropez Janne Schra

Fo
to

’s:
 H

oo
gv

or
st

 P
ho

to
gr

ap
hy



Hart van Nijmegen - oktober 2016           15

gen Kookt is het andersom. Muziek is er om het eetplezier te 
vergroten.

Net zoals bij de muziek is er een zeer breed scala aan voed-
sel: van puntzakken frites tot Thais eten. Van lekker ijs tot 
bijzondere biertjes. Het leek een representatieve doorsnede 
van wat Nederland lekker vindt op dit moment. En dat is niet 
meer alleen een agv-tje (aardappelen, groente, vlees)
Ik was er vrijdagavond (de donderdag verregende) en het 
was heel sferisch in het Goffertpark waar het langzaam don-
ker werd met een prachtige lucht, leuke muziek, goed eten 
en drinken. Wat een fantastisch park is het toch!

Hippies
Ik had wat muntjes over en ben zondagmiddag ook nog 
geweest. Het was mooi weer en gezellig druk met jonge 
gezinnen die op kleden picknickten. Lekkere geuren, beetje 
muziek, een drankje. Ik moest als jongbejaarde toch wel 
even terugdenken aan Woodstock en hippies. Hoewel ik 
geen wietlucht heb geroken.

Ik hoop eerlijk gezegd dat deze caravan volgend jaar het 
Goffertpark weer aandoet. Het is echt een zeer smakelijke 
verrassing.

Nijmegen Kookt een smakelijke   verrassing
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Het Marikenhuis voor iedereen  geraakt door kanker

door Marlies Mielekamp

Anderhalf jaar geleden opende het Marikenhuis zijn 
deuren. Omdat iedereen er zo maar kan binnenlopen, 
vonden al veel mensen die geraakt zijn door kanker de 
weg naar dit inloophuis. “Wij zorgen door onze aanpak 
dat mensen zich veilig voelen en zo het traject dat ze 
moeten of hebben doorstaan beter aankunnen”, vertelt 
bestuursvoorzitter Yvon ten Brummelhuis.

“Na alles wat ik had meegemaakt door mijn ziekte voelde het Ma-
rikenhuis voor mij als een warm bad,” vertelt Margriet Derksen. En 
Margriet had nogal wat meegemaakt: na jarenlange, onbegrepen 
buikklachten kwamen ze er in het ziekenhuis Rijnstate achter dat 
ze neuro-endocriene tumoren in haar buik had: een zeer zeldza-
me kankersoort. De operatie verliep goed, maar de communicatie  
over de nabehandeling bleek niet goed te zijn gegaan, waardoor 
bijvoorbeeld een infuuspomp te snel werd afgekoppeld. Margriet 
was haar vertrouwen in het ziekenhuis kwijt, raakte depressief… 
Toen ze ergens las dat vlak in de buurt een inloophuis voor kan-
kerpatiënten was, waar allerlei activiteiten werden aangeboden 
dacht ze, ik ga eens bij dat Marikenhuis kijken wat bij me past. 

Allerlei activiteiten
In het Marikenhuis vertelde ze aan een gastvrouw dat ze onlangs 
contact had gehad met de patiëntenvereniging van neuro-
endocriene tumoren en dat die haar geadviseerd hadden naar 
een kenniscentrum voor dit soort tumoren te gaan. “Mijn familie 
en kennissen vonden dat eigenlijk overbodig: waarom zou ik dat 

doen, ik was toch geopereerd en alles was nu toch goed? Door 
veel te praten met medewerkers van het Marikenhuis, zoals de 
gastvrouwen en een psycholoog, heb ik uiteindelijk de knoop 
doorgehakt en ben naar het Antoni van Leeuwenhoekziekenuis 
gegaan, een van die kenniscentra. Daar krijg ik de begeleiding die 
ik nodig heb en als ik vragen heb, mag ik mijn behandelend arts 
altijd bellen.”

Nog steeds maakt Margriet gebruik van allerlei activiteiten die 
het Marikenhuis organiseert zoals de creamiddag en de kook-
workshops. Niet dat ze daar veel over haar ziekte praat, eigenlijk 
hebben de deelnemers het daar nauwelijks over. “Onlangs was 
het erg warm en zei een van de vrouwen: ‘Vinden jullie het erg dat 
ik mijn pruik afdoe?’ Dat zie ik dan niet eens. En we hebben twee 
vrouwen met borstkanker in de groep die nabestraald worden, 
omdat de ene al veel verder is in dat traject geeft ze de ander 
soms tips over hoe ze met bepaalde klachten moet omgaan. 
Maar daar blijft het bij.”

Professionele vrijwilligersorganisatie
Zoals Margriet het vertelt, zo zag voorzitter van het bestuur Yvon 
ten Brummelhuis het Marikenhuis voor zich toen ze het initiatief 
voor dit inloophuis startte. “Maar het Marikenhuis is niet alleen 
een warm bad, we zijn een spin in het web van de kankerzorg. 
Ons centrale thema is: empowerment van de mens die kanker 
heeft. We zijn nuldelijns: mensen kunnen hier onaangekondigd 
binnen lopen. Wij zorgen door onze aanpak dat mensen zich 
veilig voelen en zo het traject dat ze moeten of hebben doorstaan 
beter aankunnen.”

Ankie, Willem en Margriet

Een warm bad, maar ook: empowerment van de   kankerpatiënt
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Al vanaf het begin is besloten dat er geen betaalde krachten 
werkzaam zouden zijn, maar dat gekozen zou worden voor 
een professionele vrijwilligersorganisatie. Ondanks dat er geen 
loonkosten zijn, is er natuurlijk geld nodig voor de bekostiging. 
Ten Brummelhuis: “Het Marikenhuis heeft geen enkele structurele 
geldvoorziening. We moeten het hebben van doelsubsidies die 
we bijvoorbeeld kregen van het Oranjefonds en het KWF. Daar-
naast zijn er de Vrienden van het Marikenhuis die gelden werven. 
Maar om huur, gas, water en licht te bekostigen zijn we constant 
op zoek naar sponsoren.

Driedaagse training voor vrijwilligers
Een van degenen die zich onder andere ook bezighoudt met 
de sponsorwerving is vrijwilliger van het eerste uur Willem van 
Gerwen. “Ik was nauwelijks met pensioen toen mijn voormalige 
baas, hoogleraar huisartsgeneeskunde Pim Assendelft, me vroeg 
of ik mijn expertise niet wilde inzetten voor het Marikenhuis. Al in 
het voorbereidingstraject ben ik betrokken bij het beheer, PR en 
voorlichting en de fondsenwerving. Eigenlijk ging ik gewoon door 
met het werk dat ik daarvoor deed op het Radboudumc.” 

Net als alle andere vrijwilligers volgde Willem van Gerwen daar-
voor de driedaagse training. Inmiddels zijn er al zo’n zeventig 
getrainde vrijwilligers en daarnaast een aantal vrijwilligers dat 
de training niet volgde, maar wel hand- en spandiensten verricht 
voor het Marikenhuis.

Oog voor ieders kwaliteiten
Een andere getrainde vrijwilliger is Ankie Kok van Herwijnen. 
Net op het moment dat ze haar baan verloor, hoorde ze over het 
Marikenhuis. “Ik had mijn ernstig zieke broer tijdens zijn ziekte on-
dersteund en voelde toen: ik kan het verschil maken. Ik heb even 
getwijfeld of ik wel geschikt was als vrijwilliger voor het Mariken-
huis omdat ik nogal druk en beweeglijk ben, maar er is hier oog 
voor ieders kwaliteiten.”

Ankie zet haar kwaliteiten nu in als gastvrouw, als begeleider 
van een creatieve groep en in de commissie Lief en leed die voor 
een attentie zorgt als iemand dat nodig heeft. Sinds kort is de 
voormalig kleuterleidster samen met vrijwilliger Loes betrokken 
bij Kidspower, een ontmoetingsplek op zaterdagmiddag voor kin-
deren tussen 6 en 12 jaar die geraakt zijn door kanker. “We doen 
ook promotiewerk op basisscholen. Onlangs hadden we hier 
een afvaardiging van de Windroos waarmee we lichtjes hebben 
gemaakt. We vroegen de kinderen voor wie ze een lichtje maak-
ten en dan komen vanzelf de verhalen los. Het meest ontroerde 
me een 9-jarig jongetje die het lichtje maakte voor zijn vader die 
ernstig ziek was…,” vertelt Ankie.

Leren van ervaringsdeskundigen
Naast al die activiteiten organiseert het Marikenhuis ook informa-
tiebijeenkomsten over de verschillende kankersoorten. “Onlangs 
hadden we een bijeenkomst over prostaatkanker waar ongeveer 

vijftig mannen en enkele vrouwen waren. Daar blijkt dus echt 
behoefte aan te zijn,” vertelt de voorzitter.

Ook professionals bezoeken het Marikenhuis om daar te leren 
van ervaringsdeskundigen. Zo organiseerde het Connected Care 
Team van het Radboudumc een avond waarin gasten en vrijwil-
ligers van het Marikenhuis hun verhalen vertelden aan zorgpro-
fessionals en ondersteuners van kankerpatiënten. Een van de 
‘verhalenvertellers’ was Margriet Derksen.  “Ik heb daar verteld 
wat er allemaal bij mij was misgegaan na de operatie. Ik vind dat 
ze in Arnhem hadden moeten zeggen: ‘Mevrouw we kunnen u 
hier prima opereren, maar gezien de zeldzaamheid van de tumor 
raden we u aan daarna naar een kenniscentrum te gaan.’ Door 
mijn verhaal te vertellen wil ik voorkomen dat anderen dit ook 
overkomt.”

Vrijwilliger ook ervaringsdeskundige
Een van degenen die ook zijn verhaal had kunnen vertellen was 
Willem van Gerwen, want inmiddels is de vrijwilliger van het 
eerste uur ook ervaringsdeskundige: bij het bevolkingsonderzoek 
naar darmkanker afgelopen zomer bleek hij die ziekte te heb-
ben… “Het gaat nu weer goed met me, maar om mijn verhaal 
op die bijeenkomst te vertellen, dat kwam nog wat te vroeg. Nu 
kom ik hier ook als gast van het Marikenhuis en ga zeker gebruik 
maken van de activiteiten die hier aangeboden worden!”

Het Marikenhuis voor iedereen  geraakt door kanker

Yvon ten Brummelhuis

Een warm bad, maar ook: empowerment van de   kankerpatiënt
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Sleutelwachter van de Winkelsteeg is  onvermoeibaar

door Henk Verhagen

Van student tot BMW-directeur tot parkmanager. Dat 
is in een notendop de loopbaan van Paul Nieuwen-
huis. Hij is als parkmanager de sleutelwachter van 
bedrijvenvereniging de Winkelsteeg, de vertrouwens-
man en de rechterhand. Hij is nog net zo vol overgave 
als toen hij begon.

Achteloos veegt zijn vinger over het scherm van zijn mobieltje. 
Tekstregels en fotootjes vliegen voorbij. “Er staat een reeks van 
meldingen in, zoals een auto die tegen een hek is gereden,” 
zegt de 65-jarige Paul Nieuwenhuis, geboren en getogen 
Nijmegenaar. “Dan is er ergens een koelkast gedumpt, dan 
weer zwerfafval of een fauteuil. Ik geef dat steeds door aan de 
Bel- en Herstellijn zodat alles wordt opgehaald.” 
Nieuwenhuis is geen voorpost van de Nijmeegse reiniging-
dienst DAR, hij is parkmanager bij Industrieterrein Winkel-
steeg. Met regelmaat maakt hij een rondje over het 95 hectare 
grote gebied dat ligt ingeklemd tussen het Maas-Waalkanaal, 
de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch, de Neerbosscheweg en de 

edelstenenbuurt. De gemeente Nijmegen typeert dit bedrij-
venpark met 95 ondernemingen als het grootste van Nijme-
gen; niet als het gaat om het formaat, maar om het aantal van 
80 banen per hectare.

Voormalig landgoed
Industrieterrein Winkelsteeg ligt op het voormalige landgoed 
Hofstede ter Hatert dat in 1655 eigendom werd van de Nijmeeg-
se burgemeester Anthonis Vos. Hij veranderde de naam in De 
Winkelsteegh. Het landgoedachtige is nog op het huidige bedrij-
venterrein terug te vinden, met name aan de oostkant waar de 
wegen breed en de tuinen groen zijn. Zoals bij Pluryn-locatie De 
Winckelsteegh aan de Winkelsteegseweg, waar 170 kinderen en 
volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking wonen. 
“Die tuin daar is de moeite van een bezoek waard, werkelijk 
prachtig”, zegt Nieuwenhuis tijdens een rondrit. “Ik vergader er 
wel eens bij Meneer Vos, waar je als bezoeker ook goed kunt 
lunchen. Er is een mooi verbouwde boerderij met vergader-
ruimte.” Maar ook de gebouwen van de Pompekliniek en GGz 
Nijmegen liggen tussen het groen verscholen. “Het contrast met 
de westzijde is groot, daar is veel meer steen en asfalt.”  

Parkmanager Paul Nieuwenhuis heeft structurele oplossingen   op bedrijventerrein voor ogen

Parkmanager Paul Nieuwenhuis. Achter het enorme bedrijfspand 52Degrees ligt Industrieterrein Winkelsteeg
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Het bedrijventerrein dateert van de jaren zeventig en onder-
gaat sinds 2000 op diverse plekken een facelift. Ondernemers-
vereniging de Winkelsteeg ziet het levenslicht in 2004, en Paul 
Nieuwenhuis wordt als parkmanager het aanspreekpunt. “ 
De opzet van de vereniging is helder. Het bedrijvenpark moet 
schoon, veilig en bereikbaar zijn. Er blijven altijd wensen. Op de 
prioriteitenlijst nu staan zaken als inbraakbeveiliging, plaatsen 
van camera’s en aanpak van eigen groen met aanpalend groen. 
Ons knelpunt is dat de gemeente maar tweemaal per jaar 
maait. We willen dat dit in 2017 vaker gebeurt. Dan oogt veel 
netter. En je ziet meteen waar vuil is neergegooid.” 

Bedrijvenvereniging de Winkelsteeg telt 73 leden die de mees-
te uiteenlopende zaken vertegenwoordigen. De Novio Tech 
Campus bijvoorbeeld, waar halfgeleiderindustrie en medische 
technologie samenwerken aan innovatieve producten. Zieken-
huis CWZ is lid, net als veel maatschappelijke organisaties zoals 
IrisZorg, Leger des Heils en Pluryn.

BMW
Nieuwenhuis is zelf ondernemer geweest. Van jongs af aan heeft 
hij een passie voor automerk BMW. Dat is niet vreemd, want zijn 
vader was dealer voor het Duitse automerk. Op zijn zestiende 
gaat Paul in Driebergen een vakopleiding volgen aan het Insti-
tuut voor de Autohandel. “Als ik geen huiswerk had, zat ik in het 
bedrijf. We woonden bij de zaak.” Met zijn diploma op zak volgt 
de jongeling twee jaar later zijn vader al op als eigenaar. “Die 
kreeg problemen met zijn gezondheid. Ik heb alle afdelingen 
binnen het bedrijf doorlopen. Ik wil maar zeggen dat ik er niet 
meteen in net pak rondliep, hoor. In die tijd huisden we nog aan 
de Burchtstraat, tegenover de C&A waar nu de Wibra zit,” klinkt 
het met enige weemoed. “In 1976 zijn we verhuisd naar de Berg 
en Dalseweg en in 1988 naar de Lagelandseweg.”

Nieuwenhuis heeft zestien mensen in dienst als 1996 aan-
breekt. Moedermaatschappij BMW heeft in Nederland 72 
dealers en wil dit aantal tot 35-40 terugbrengen om grotere 
contractpartners om tafel te hebben. De Nijmeegse dealer 
–‘Je hoorde informeel wel wat, dacht het zal wel, maar was 
toen toch aan de beurt’ verkoopt de zaak aan Bert Story die 
al vestigingen had in Den Bosch en Zaltbommel. “Ik heb toen 
wel tegengestribbeld en onderzocht wat er mogelijk was. Maar 
het is nooit bij me opgekomen om als garage voor een ander 
merk te gaan werken of om zelf op overnamepad te gaan.” De 
verkoop hakt erin bij de familie. “Het moeilijkste was het om 
het tegen mijn ouders te vertellen. Het was hun levenswerk. Ze 
schrokken er enorm van. Ze konden het gewoon niet begrij-
pen. Ze reageerden er dan ook heel emotioneel op.” Bert Story 
nam het personeel over.

Balans
Half veertig is de oud-directeur als Nieuwenhuis de balans 
moet opmaken. “Ik was zo gefocust op wat ik altijd had gedaan, 

dat ik om me heen moest kijken wat er nog allemaal meer 
was. Ik heb me afgevraagd wat ik wilde. Wat kon ik, wie zat 
er op me te wachten? Ik was eigenlijk te verweven geweest 
met BMW”. Maar Nieuwenhuis zit niet bij de pakken neer en 
begint als parkmanager bij bedrijvenvereniging WKS: West-
Kanaaldijk Sluis. “Ik ben er toen als het ware ingerold, op mijn 
eigen bedrijventerrein. Ik heb het altijd makkelijk gevonden om 
mensen te leren kennen. Ik sta open voor mogelijkheden, maar 
ga een confrontatie niet uit de weg. Als parkmanager ken ik het 
klappen van de zweep.” In 2008 fuseert WKS met Noord-oost 
Kanaalhaven tot de huidige Trade Port Nijmegen-West.

Maar dan is Nieuwenhuis er al weg. Hij begint in 2004 namelijk 
opnieuw aan een parttimejob als parkmanager: bij Industrie-
terrein Winkelsteeg. “Ik doe het 16 uur per week maar ben vrij 
met het indelen van de uren. De ene week is het druk, dan weer 
is het rustiger. Ik kijk nooit op de klok omdat ik dit werk heel 
leuk vind. Ik kan ook van huis uit veel doen. Het meeste doe ik 
op afspraak.” De parkmanager kan op maar liefst drie plekken 
‘kantoor houden’. Bijvoorbeeld in de directiekamer van Peter 
Scholten, directeur/eigenaar van Toyota en voorzitter van be-
drijvenvereniging de Winkelsteeg. “Als hij er niet is tenminste.” 
Verder kan hij uitwijken naar de brasserie in de Jan Massinkhal. 
Of hij zit op de 17de verdieping van 52Degrees, het reusachtige 
gebouw op de kop van het bedrijventerrein. Deze kolos van 
architectenbureau Mecanoo dankt de naam aan zijn positie 
op de 52ste breedtegraad. Nieuwenhuis lacht bij de opsom-
ming. “Op zich kan ik overal terecht. Ik kan ook ruimte huren bij 
Sanadome. In principe werk ik thuis, want een kantoor huren is 
zonde van het geld.”

Hekken weg
Nu NXP zich meer en meer terugtrekt, verdwijnen er steeds 
meer hekken. Nieuwenhuis: “Dat schept ruimte voor andere 
bedrijven.” En nieuwe wegen zoals de Transitorweg en Halfge-
leiderweg. Hallen worden verkocht en gevuld ‘voor health en 
care’. De parkmanager koerst zijn auto naar de Roggeweg. Daar 
worden slecht onderhouden groene bermen vervangen door 
trottoirs en door betere parkeerruimte. “Gevolg: er ontstaat 
ruimte, het is overzichtelijk en daardoor veiliger.”

Een punt van aandacht zijn de doorsteek en in- en uitrit bij de 
Gamma aan de Nieuwe Dukenburgseweg. “De bedrijven mo-
gen er tot de scheidslijn reclameborden neerzetten, pal tegen 
een tweezijdig fietspad. Het is één van onze hangijzers om dat 
te verbeteren. De gemeente vindt het veilig, want er gebeuren 
weinig ongelukken. Wij willen er een permanent goede oplos-
sing. Maar er is geen budget, en er is geen prioriteit.”

Nieuwenhuis is dit jaar 65 geworden. “Mijn ambitie is om dit 
in elk geval nog tot eind 2017 vol te houden. Want ik vind het 
werk zo leuk.”

Sleutelwachter van de Winkelsteeg is  onvermoeibaar
Parkmanager Paul Nieuwenhuis heeft structurele oplossingen   op bedrijventerrein voor ogen
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Zorg voor uw gezondheid onder één dak! 
 Apotheek 
 Huisartsen 
 Fysiotherapie 
 Psychotherapie 
 Ergotherapie 
 Haptotherapie 
 Praktijkondersteuners 
 Podotherapie 
 Maatschappelijk werk 
 Psycholoog 
 Diëtiek 
 Psychosomatische fysiotherapie 

Feestelijk op 17 september jl. geopend!  

De herhaalreceptenlijn is al sinds 2013 een van de voordelen van de samenwerking tussen 
apotheek en huisartsen. Bel voor uw herhaalrecept naar 3883621 

 

                                     Zuider Apotheek Hazenkamp 

Zuider Apotheek 
             Hazenkamp Gezondheidscentrum 

     Hazenkamp 

Gediplomeerde pianodocente 
heeft nog enkele plaatsen vrij!
 Tiersen, Enaudi en van Bach tot Satie
 • Geeft les aan kinderen en volwassenen
 • Kan zeer goed met kinderen omgaan
 • Ook voor voorbereiding op conservatorium
 • Bij u in de buurt 
 • Alles wat u weten wilt over het pianospel
 • Proefperiode wordt aangeboden

Dia Brugmans-Nitulov
Fretstraat 9, Nijmegen, tel. 3551585, dialerares252@gmail.com
Het adres waar vele internationaal beroemde pianisten hebben 
geoefend, gelogeerd en huisconcerten gegeven. 

Stichting fiBON is een vrijwilligersorganisatie, 
die ouderen helpt met hun financiën als zij het zelf 

niet meer kunnen.

Maandelijks bezoeken van de cliënten, hun financiën 
beheren en daarvan verslag doen zijn 

enkele taken van de begeleider.

Hebt u tijd? Hebt u interesse?
Neem dan contact op met de secretaris.

Tel.: 024-344.34.29 of email: 
hwlandman@fibon.nl

Op de website staat ook veel 
informatie: www.fibon.nl

Graag horen we van u.
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door Roeland Loosen

“Er is geen enkele ontwikkeling te melden over het 
Smit-terrein, en ook niet over het voormalige terrein 
van Doornroosje.” Zo luidt de even korte als bondige 
terugmelding van Jan Bannink, projectmanager zorg & 
welzijn van de gemeente Nijmegen wanneer Hart van 
Nijmegen hem vraagt naar de voortgang van de tijde-
lijke sociale woningbouw die mogelijk op deze locaties 
zal verschijnen. In de laatste Hazannekamp van enkele 
maanden geleden, stond vermeld dat de gemeente 
deze locaties, samen met zes andere, heeft aangewezen 
als mogelijke kanshebbers voor sociale woningbouw.   

Namens Plegt Vos, de bij het Smit-terrein betrokken ontwik-
kelaar, bevestigt Henkjan Jongbloed de reactie van Bannink. 
“Wat ik de vorige keer al meldde - eerst rekenen, dan tekenen 
- geldt nog steeds.” Er is nog niets getekend, omdat er nog volop 
gerekend wordt. “Waarom het zo lang duurt? Omdat het geen 
eenvoudige exercitie is. Wij moeten voor deze woningbouw-
ontwikkeling een plan schrijven met een exploitatiemodel voor 
tien jaar, waar we normaal met vijftien à achttien jaar kunnen 
rekenen. De crux daarbij is natuurlijk de afschrijvingstermijn. 
Dat betekent zorgvuldigheid boven alles en dat kost dus tijd. Wij 
passen ervoor nu dingen overhaast te doen. Ik denk dat we over 
een maand of twee iets concreets te melden hebben.”

Albert Heijn in de raad 
Ook wat die andere, al veel langer lopende ontwikkeling op het 
voormalige Smit Draad-terrein betreft - de zeer waarschijnlijke 
komst van een Albert Heijn - valt waarschijnlijk begin november 
meer te melden. Want, zo zegt Jongbloed: “Dit verhaal staat eind 
oktober/begin november weer op de politieke agenda en dan 
zal de raad ook beslissen. De stukken hebben ter visie gelegen 
en er zijn zienswijzen ingediend. In november wordt het dus 
óf de Raad van State, óf we gaan bouwen. Iedereen is dus nog 
aan zet,” aldus Jongbloed. Wordt dus zeer waarschijnlijk in de 
volgende editie van Hart van Nijmegen vervolgd.

Nog geen ontwikkelingen rond sociale woningbouw

Terrein oude Doornroosje

SmitDraad terrein
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Ignatius

Naam: Ignatius (Iggie) van den Heuvel
Woont: Willemsweg 153
Leeftijd: 74 jaar
Aantal jaren in de wijk: 74
Kinderen: uitwonende dochter en zoon.
Werk: vrachtwagenchauffeur, altijd geweest en nu 
gepensioneerd.
Sport/hobby: fietsen, al doet hij dat minder nu hij een 
busabonnement heeft.
Muziek: Elvis-fan, Gerard Joling heeft ook leuke plaat-
jes en André Rieu vindt hij ook wel gezellig.
Krant: geen
Televisie: journaal, Pauw en Brandpunt. Zijn vrouw 
kijkt naar The Bold. Daar heeft hij niet zoveel mee, dus 
dan gaat hij afwassen.
Wil in de wijk: wat leukere winkeltjes op de Willems-
weg, in plaats van de vele cafetaria’s.
Guilty pleasure: “Ik snoep veel. Als ik begin, kan ik niet 
ophouden. Die ijsjes van de Aldi, acht in een pak, lig-
gen bij mij nooit lang. Wat dat betreft ben ik net een 
klein kind.”

Heleen

Naam: Heleen Graste
Woont: Willemsweg 166
Leeftijd: 26 jaar
Aantal jaren in de wijk: 1
Kinderen: 1 (Dave, 13 juni geboren)
Werk: verpleegkundige bij Buurtzorg (thuiszorg), net 
weer aan het werk na haar zwangerschapsverlof.
Sport/hobby: rugby bij The Wasps, na de winterstop 
begint ze weer.
Muziek: nineties, maar eigenlijk vindt ze alles wel leuk 
en gezellig.
Krant: Geen.
Televisie: MTV-programma”s. Op het moment heeft 
ze weinig tijd voor televisie, ze is te druk met de baby. 
Haar vriend kijkt vooral naar Voetbal International.
Wil in de wijk: een Kruidvat, voor de luiers van Dave.
Guilty pleasure: “Ik heb een tijd naar dat programma 
Utopia gekeken. Kansloos, net als GTST. Daar kijk ik dan 
weer niet naar.”

‘Wij willen ook nog een bankje  voor het huis neerzetten’
Oud & Nieuw in het Willemskwartier



Hart van Nijmegen - oktober 2016           23

‘Wij willen ook nog een bankje  voor het huis neerzetten’
Oud & Nieuw in het Willemskwartier

door Tefke van Dijk

Het Willemskwartier heeft de afgelopen jaren veel ver-
anderingen ondergaan. Oude bewoners gingen, nieuwe 
bewoners kwamen. Gaan die twee een beetje samen? 
Hart van Nijmegen brengt een oude en nieuwe bewoner 
in ‘t Hert met elkaar in gesprek. Dit keer: Ignatius van 
den Heuvel en Heleen Graste.

Ignatius ziet de kinderwagen van Heleen en zegt: “Och, een 
baby. Wat leuk. Had ik dat geweten, dan had ik die van mij ook 
meegenomen!”
Heleen, lachend: “Dat zou leuk zijn geweest! Hoeveel kinderen 
heeft u?”
“Twee. Maar die wonen niet meer thuis. Mijn dochter woont in 
het Waterkwartier en mijn zoon heeft een mooie hut in Wijchen.”
“En u heeft altijd in het Willemskwartier gewoond?”
“Ja ja. Ik ben geboren in de Maerlantstraat, hierachter. Van daaruit 
ben ik naar de Pater van Meursstraat gegaan en toen naar Brede-
rostraat. Nu woon ik alweer een tijdje aan de Willemsweg.”
“Mijn zoontje Dave is ook in de wijk geboren. Nou ja, in het 
ziekenhuis dan.”
“Onze jongste ook, op kerstavond nog wel.”
Heleen vertelt dat ze als verpleegkundige bij Buurtzorg werkt en 
dat ze vanuit dat werk veel bij oudere mensen thuis komt.
Ignatius: “Gezondheid is belangrijk. Zelf heb ik hartproblemen 
gehad, gelukkig zijn die nu onder controle. Ik heb 104 kilo gewo-
gen, na mijn ziekte was dat nog maar 64. Nu weeg ik 76 kilo, een 
prima gewicht. Tja, het zal niet altijd makkelijk voor je zijn, al die 
zeurende oude mensen.”
“Hahaha. Daar ben ik wel aan gewend, hoor. Ik zie dat veel 
mensen eenzaam zijn en probeer ze wat aandacht te geven door 
even een praatje te maken.”
“Ik ben altijd vrachtwagenchauffeur geweest. Veel naar Duits-
land gereden, maar ook wel naar België en Spanje. Nu ben ik met 
pensioen.”

“Gaat dat wel goed met uw vrouw, nu u altijd thuis 
bent?”, zegt Heleen met een knipoog.
“Haha, ja hoor. Dat gaat prima. We zitten graag voor 
het huis op een bankje.”
“Wij willen ook nog een bankje voor het huis neer-
zetten, ja. Nu zitten we vooral in de achtertuin.”
“Jij hebt zo”n benedenkiet, toch? Met schuttingen in 
de tuin?”
“Ja, dat klopt.”
“Vroeger waren er helemaal geen schuttingen hier 
in de wijk.”
“Niet?!”
“Nee. Dan kon je zo bij elkaar achterlangs lopen. 
Sommige mensen lopen de deur hier bij elkaar plat, 
dat hoeft van mij niet zo.”
“Woont u prettig in deze wijk?”
“Zeker. Ik heb van niemand last. Het is een gewel-
dige wijk. Mensen helpen elkaar en je kunt dingen 

bij elkaar lenen. Ik kon een paar keer de wijk uit en had elders 
mooie hutten kunnen krijgen. Maar ik durfde het niet aan. Je 
weet niet hoe een ander huis in een andere wijk is.”
“Dan kies je toch voor het veilige. Verhuizen is ook wel span-
nend. Ik ben in Dukenburg geboren en ben op mijn achtste naar 
de benedenstad gegaan. Op mijn negentiende ben ik op kamers 
gegaan in de Gerard Noodtstraat. Een jaar geleden hebben we 
dit huis gekocht, huren konden we niet.”
“Dat had ik ook moeten doen, een huis kopen. Ik had ook wel in 
het centrum willen wonen.”
“In het centrum wonen is leuk inderdaad, maar het Willemskwar-
tier is vlakbij. Ik loop met Dave zo naar de stad. Voordat we hier 
kwamen wonen, zijn we door de wijk gefietst om te kijken hoe 
het hier is. Het is toch wel spannend wie je buren zijn. Tot nu toe 
bevalt het wonen hier erg goed. Ik leer ook al mensen kennen, 
op de Willemsweg zeg ik nu tegen bijna iedereen hoi.”
“Je hebt hier ook een leuke speeltuin in de buurt, voor die kleine 
straks.”
“Die speeltuin is mooi, ja. Heb je nog meer tips voor een nieuw-
komer?”
“Blief zitten waar je zit en verroer je niet.”
“Goed advies, haha. Maar als er een tweede komt, is ons huis te 
klein. Ik zou dan wel graag in wijk willen blijven wonen. Ik voel 
me hier veilig.”
“Ja, het is hier prettig wonen. Goed contact met buren is belang-
rijk, dat je een praatje kunt maken. Dat is wel veranderd, mensen 
zijn tegenwoordig meer op zichzelf. Maar ja, veranderingen doe 
je niets aan.”
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Meedoen aan deze rubriek?
Woont u al lang in het Willemskwartier of bent u 
er kort geleden komen wonen en wilt u uw verhaal 
vertellen in deze rubriek? Laat ons dat dan weten 
via info@hartvannijmegen.nu
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door Henny Fransen

Op 16 september 1916 besloot de Nijmeegse Gemeen-
teraad  een aantal terreinen tussen de Groenestraat en 
de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch aan te kopen voor 
het bouwen van  woningwetwoningen ten behoeve 
van Woningvereniging Nijmegen. Het archief van wat 
nu Portaal heet, maar ooit begon als Woningvereni-
ging Nijmegen, is een rijke bron van de bouwgeschie-
denis van het Willemskwartier. 

Aan het eind van 1917 worden de eerste 57 van een complex 
van 164 woningen aan de Willemsweg opgeleverd, die dan een 
huur van ƒ 3,75 tot ƒ 4,25 per week moeten opbrengen. Op 16 
april 1918 wordt voor notaris Christiaan George Leopold aan 
het Keizer Karelplein de akte opgemaakt voor de aankoop van 
vijf percelen bouwterrein voor de som van ƒ 682,-. Doel is een 
tweede complex van 199 woningen in de nieuwe dichtersbuurt 
te bouwen met de namen: Dr. Schaepmanstraat, Pater van 
Meursstraat, De Génestetlaan, Helmerstraat en Da Costastraat. 

Meesterbehanger 
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) heeft ook voor ons land 

grote gevolgen voor de economie. Het internationale handels-
verkeer komt stil te liggen en behalve schaarste aan allerlei 
levensmiddelen heeft ook de woningbouw te kampen met 
ernstige problemen rond bouwmaterialen en sterk stijgende 
prijzen. De 55-jarige oud-marineofficier van der Paauw, die op 
1 januari 1917 als bestuursvoorzitter van Woningvereniging Nij-
megen was aangetreden, wordt meteen geconfronteerd met 
de stagnerende bouw van de woningen in het Willemskwartier. 
Als meesterbehanger Berenbroek door gebrek aan lijm zijn 
behangwerk niet meer kan uitvoeren, schrijft hoofdaannemer 
Willem van de Wagt op 6 juni 1918 aan voorzitter van der 
Paauw: “Daar wegens de tijdsomstandigheden het verkrijgen 
van de benoodigde plaksel zeer bezwaarlijk zal zijn, zou ik het 
ten zeerste op prijs stellen wanneer door Uwe bemiddeling het 
benoodigde meel, zijn de ca. 3 balen door den Heer Quadekker, 
aan genoemde behanger beschikbaar wordt gesteld.”

Nog ernstiger echter is het tekort aan brandstoffen, waardoor 
de veelal op stoom werkende industrieën hun producten niet 
meer kunnen leveren. Op 30 september 1918 schrijft van der 
Paauw een dringend verzoek aan het kantoor van de Rijks-
kolendistributie te ’s Gravenhage om extra brandstof voor de 
houtproductie te willen toewijzen. “Namens de Woningver-

Het Verleden in Verhalen 
                                     Problemen tijdens de bouw van het Willemskwartier     

Het afscheid van de timmerloods aan de Willemsweg in augustus 1925

Willemskwartier: vroege sociale woningbouw in Nijmegen 
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Het Verleden in Verhalen 
                                     Problemen tijdens de bouw van het Willemskwartier     Dr. Schaepmanstraat ca. 1936

afkomstig van bewoners uit de benedenstad waar riolering 
ontbreekt, wordt langs de Beltweg (de latere Tollensstraat) in 
beerputten gekieperd. Dokter de Blecourt  spreekt over het 
belang voor de gezondheid van de omwonenden en tijdens 
een gemeenteraadsvergadering  in 1920 merkt de socialist 
Corduwener op ’Of het soms de bedoeling is om stijf tegen 
de vuilnisbelt aan te bouwen?’ Op het raadsbesluit van 19 
april 1922 wordt de belt verplaatst naar een terrein aan de 
Graafseweg. Het ontsmettingsgebouw naast de oude belt, 
waar de bewaker van de mestbergplaats woont en school-
kinderen door gemeentezusters tegen hoofdzeer worden 
behandeld, blijft gehandhaafd. 

Tuinstadsgedachte
Als in 1925 de bouw van het Willemskwartier is voltooid, zijn 
er volgens de tuinstadgedachte ’licht, lucht en ruimte’ 1454 
woningen gebouwd. De timmerloods wordt afgebroken en 
uit het personeel wordt een selectie gemaakt voor een nieuw 
op te richten onderhoudsdienst, die haar werkplaats krijgt 
aan de Dr. Schaepmanstraat 47, het voormalige bouwdirec-
tiekantoor van de woningvereniging. Opzichter Budel krijgt 
de leiding over de onderhoudsdienst met het toezicht op het 
magazijn en het algemeen toezicht op de woningen. Het Wil-
lemskwartier, dat in de beginjaren nog Willemswegkwartier 
heet, kent een grote variatie een woningtypen: boven- en be-
nedenwoningen, winkels, eengezinswoningen met een tuin 
en poortwoningen aan het Beetsplein en de Helmerstraat, 
die toegang geven tot een plein waar ruimte is voor ont-
moeting en speelgelegenheid. Verspreid over de wijk zijn er 
diverse winkelpanden gebouwd, zodat zich daar een bakker, 
slager, kruidenier, groentehandel, melkhandel en drogisterij 
kunnen vestigen. Bij een enkele woning is achter het huis een 
werkplaats voor een kleermaker of schoenmakerij gebouwd, 
zodat de wijk zo veel mogelijk zelfvoorzienend is. 

Hoektorens
De stedenbouwkundige opzet is speels: inspringende hui-
zenblokken, afwisselde hoog- en laagbouw met zadeldaken 
en dakkapellen, hier en daar onderbroken door topgevels. 
Aan enkele panden aan de Dr. Schaepmanstraat en de Da 
Costastraat zijn ter versiering hoektorens aangebracht. Alle 
woningen zijn voorzien van stromend water met een gas-
aansluiting in de keuken en zijn aangesloten op de riolering. 
Geen privaat met poepdoos meer achter het huis, maar een 
modern inpandig toilet, dat in de duurdere huurwoningen 
bovendien is voorzien van een waterspoeling. Ook zijn alle 
woningen aangesloten op het elektriciteitsnet met bake-
lieten schakelaars en stopcontacten. De directeur van de 
gasfabriek aan de Nieuwe Markstraat had nog een poging 
gedaan om de woningvereniging te overtuigen van de 
voordelen van het Nijmeegse stadsgas ’Veilig en Voordelig’ 
voor gasverlichting in de nieuw te bouwen woningen in de 
Waalkazerne en het Willemskwartier, maar de vooruitgang 
viel niet meer te stuiten.

eeniging Nijmegen heb ik de eer U beleefd het navolgende 
onder Uwe aandacht te brengen. Voor den afbouw van 199 
arbeiderswoningen, alhier, is de geregelde toezending van het 
benoodigde timmerwerk eene vereischte. Daar anders dezer 
dagen het werk zal moeten worden stop gezet en het talrijke 
werkvolk grootendeels ontslagen. Van onze houtleverancier te 
Breda, de Firma J. van Groenendaal, kregen wij het verontrus-
tend bericht, dat de geregelde toezending van het bewerkte 
hout niet meer zal kunnen plaatshebben wegens gebrek aan 
brandstoffen. Wegens de groote woningnood hier ter stede, 
waar door het zeer wenschelijk is, dat gedurende het najaar en 
in elk geval dezen winter door den afbouw nog tal van gezin-
nen behoorlijk gehuisvest kunnen worden, hebben wij ons ge-
richt tot de Gemeentelijke Brandstoffencommissie te Breda, met 
het dringende verzoek bovengenoemde Firma  de benoodigde 
brandstoffen te willen toewijzen. Als antwoord daarop  werd 
ons in overweginggegeven ons met onze belangen rechtstreeks 
tot U te wenden.Wij vleien ons, dat het U mogelijk zal zijn door 
toewijzing van brandstoffen aan de Firma  J. van Groenendaal te 
Breda onze Vereeniging door deze moeilijkheid heen te helpen.”

Timmerwerk
In 1919 besluit de woningvereniging de houtverwerking voor 
de nieuwbouw in eigen hand te nemen. Op het pleintje van 
de Willemsweg wordt een timmerloods gebouwd, die op 14 
september 1920 in gebruik wordt genomen. Hiervoor zijn er 
voornamelijk werkloze Nijmeegse bouwvakarbeiders aange-
trokken. In 1921 zijn onder leiding van uitvoerder Evergradus 
Budel gemiddeld vierentwintig vaklieden bezig met het maken 
van ramen en kozijnen voor de nieuwbouwcomplexen in het 
Willemskwartier, de Javabuurt en de Heijdenrijckstraat. In dat 
jaar wordt ook de productie opgevoerd, waarvoor een vergun-
ning bij de Arbeidsinspectie is aangevraagd. De werkdag van 
zeven tot vijf wordt dan met twee uur tot ’s avonds zeven uur 
verlengd. Volgens het jaarverslag van de woningveeniging 
voldoet het timmerwerk aan hoogste kwaliteitseisen. 

Terwijl de woningbouw ten oosten van de Willemsweg vordert, 
doet zich een probleem van heel andere aard voor. Langs de 
weg evenwijdig aan de spoorkuil bevindt zich een vuilnis-
belt, die door de stank al jarenlang de weerzin oproept bij de 
bewoners van St. Anna, Bottendaal en het Willemskwartier. Niet 
alleen huishoudelijk afval, maar ook ontlasting uit kiepeltonnen 
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Stoeptegels en drumstokken               Wijkfeest in de Landbouwbuurt

door Mariska Bouw en Eef van Hout

Sinds enkele jaren organiseren bewoners van de Land-
bouwbuurt jaarlijks het wijkfeest. Je kunt onderhand 
wel van een traditie spreken. Elke keer komen er weer 
net wat meer mensen en is het net weer wat gezelliger 
dan het jaar ervoor. Zaterdag 3 september was het weer 
zover. 

Alle organiserende bewoners hebben hun contacten ingezet om 
het feest rond te krijgen. De Pipowagen van de gemeente, het 
springkussen van Standvast, tafels, banken en partytenten via 
het Willemskwartier en een zak met slingers uit voorraad worden 
gebruikt om de feestlocatie aan te kleden.

Zeskamp
Rond twaalf uur is de officiële opening waarna gestart wordt met 
de zeskamp. Het spijkerpoepen, touwtrekken, groepskilopen, 
zaklopen, ballonprikken en de kruiwagenrace zorgen voor veel 
hilariteit. De deelnemers zijn fanatiek, maar de lol is belangrijker. 

Om drie uur beginnen de workshops en staat er een aantal 
informatiekraampjes. ‘Van Tafel tot Bord’ maakt reclame voor 
de wekelijkse maaltijd met producten uit eigen moestuin in 
wijkcentrum De Klokkentoren Er is ook informatie over het 
nieuwe wijkblad, de wijkhelden en veiligheid in de wijk. 

Mozaïeken
Even verderop worden er ijverig mozaïeken gemaakt. Diana 
Ooms heeft het allemaal voorbereid. Ze heeft ’s ochtends tien-
tallen tegels in stukjes geslagen. Hiermee gaan de deelnemers 
stoeptegels voorzien van een mozaïek. Het is zonnig gewor-
den en twintig vrouwen concentreren zich op hun kunst-
werk. Hartjes zijn populair, evenals vlinders en huisnummers. 
Deelneemster Marion de Bont: ”Ik heb niet zoveel tijd om mee 
te doen met dit buurtfeest. Maar ik kan nog wel meedoen aan 
deze workshop. Ik heb voor deze vorm gekozen, het lijkt een 
klavertje vier.” Aan de overkant zijn twee meisje aangeschoven 
van een jaar of vijf. Ook zij doen hun best en plakken er lustig 
op los. Als de tegels klaar zijn, worden ze te drogen gelegd. 
Diane gaat ze na het feest thuis voegen. Het resultaat zal later 
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Stoeptegels en drumstokken               Wijkfeest in de Landbouwbuurt

overal in de wijk te bewonderen zijn als de tegels in de stoepen 
geplaatst worden.

Percussie
Honderd meter verderop is een workshop percussie. Fabian 
Kraal is muzikant en docent aan de Lindenberg. Hij heeft op 
verzoek van zijn vader zijn drumstel op straat gezet. Percus-
sie trekt duidelijk de jongens aan. Fabian denkt dat dit komt 
omdat jongens het fysieke karakter van drummen aanspreekt. 
Hij noemt deze les talentontwikkeling op locatie. Hij drumt een 
ritme voor en de kinderen spelen hem na. Hij vertrouwt erop 
dat zijn drumstel intact blijft. Alleen de bekkens zijn gevoelig 
en kunnen stuk gaan. Hij biedt kinderen de mogelijkheid om 
dingen uit te proberen. Een jongetje heeft veel gevoel voor 
ritme en drumt lekker door. Ondertussen zijn twee peuters in 
de weer met sambaballen. Ze deinen mee op het ritme en heb-
ben duidelijk plezier in het muziekmaken.
 
Regelmatig verdwijnen er mensen om thuis even in de pannen 
te roeren. Tussen vijf en zes wordt de locatie omgebouwd tot 

eettent en tegen zessen komt iedereen aanslepen met pannen 
en schalen waar de heerlijkste geuren uit opstijgen. Zo’n zestig 
mensen schuiven aan en smullen van elkaars gerechten.

Karaoke
Er volgt een open podium waarin onder andere de percussio-
nisten laten horen wat ze geleerd hebben. De kleine kinderen 
gaan naar bed en een nieuwe groep wijkbewoners schuift aan 
voor karaoke, kletsen en het delen van elkanders drankjes. 
Rond elf uur begint men gezamenlijk op te ruimen en af te 
breken. De volgende ochtend is er nauwelijks meer iets terug 
te vinden van de feestelijkheden. Alleen wat krijttekeningen op 
de stoep, wat kinderspeelgoed  en enkele bierflesjes tonen dat 
hier iets anders dan normaal heeft plaatsgevonden. Wat blijft 
zijn de herinneringen aan een geslaagd zonnig wijkfeest en 
prachtige foto’s. Volgend jaar weer...
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        Bibliotheek Muntweg bindt de strijd  aan met  laaggeletterdheid 
Prinses Laurentien 
De zeventigjarige Tonnie is een van hen. “Ik was wel goed 
in rekenen, maar taal was niet mijn sterkste kant. Daar werd 
thuis ook niet zoveel aandacht aan besteed. Er werden geen 
verhaaltjes voorgelezen en ik ging als kind nooit naar de 
bieb. Ik moest meehelpen op de boerderij en bijvoorbeeld de 
spruiten schoonmaken. Maar op een gegeven moment, toen 
ik al volwassen was, kreeg ik een folder in de bus over taal- en 
computerles en met name het laatste trok me over de streep. 
Daarover voelde ik minder schroom. In de eerste jaren ging het 
allemaal moeizaam. Uit angst en onzekerheid las ik snel ergens 
overheen en had het idee dat ik niks leerde, maar na drie jaar 
ging het toch redelijk. Nu pak ik een boek en ga er rustig voor 
zitten. Ook telebankieren doe ik nu zelf. Ik ben inmiddels zelfs 
taalambassadeur geworden: ik haal mensen die niet of slecht 
kunnen lezen over om er toch iets aan te doen. Ik heb zelfs 
prinses Laurentien een hand gegeven.”  

Ook Janice, die vijf jaar geleden vanwege de liefde vanuit 
Mexico naar Nederland is gekomen, had veel moeite met 
lezen. “Als kind las ik eigenlijk nooit. Ook op school ging het 
lezen in groep één en twee slecht, zodanig zelfs dat ik beide 
groepen moest overdoen. De Nederlandse taalregels vind ik 
ook nu nog steeds moeilijk, al heb ik op het ROC het nodige 
bijgeleerd. Maar lezen blijft voor mij wel een opgave. Te moei-
lijke boeken lezen lukt me niet en dat maakt me onzeker.”

Gewoon gezellig
Waar ze wel veel steun aan heeft en erg blij mee is, is de lees-
club in de bibliotheek. “We komen vier keer per jaar bij elkaar 
in de bibliotheek en hebben dan hetzelfde boek gelezen met 
een vragenlijst erbij. Die nemen we dan samen door. Waar ging 
het over? Wie waren de hoofdpersonen? Wat vind je ervan? 
Soms houden we ons bezig met de grammatica om die nog 
wat beter onder de knie te krijgen. Maar eigenlijk,” zo besluit ze 
lachend, “zijn we een normale boekenclub en doen we dit ook 
omdat het gewoon gezellig is.”

Samen lezen in de bibliotheek 

door Mirre Bots

In Nijmegen is 13% van de bevolking laaggeletterd. 
Deze mensen hebben het niet gemakkelijk in een 
tijd waarin er zoveel gecommuniceerd wordt en 
schrijven tot de normaalste dagelijkse bezigheden 
behoort. Vaak komen ze er uit schaamte niet open-
lijk voor uit dat ze moeite hebben met lezen. Dat is 
jammer, want dat maakt het probleem alleen maar 
erger.

Waar moeite met lezen ook nogal eens tot problemen leidt, 
is bij het interpreteren van bijsluiters bij geneesmiddelen. Die 
zijn zelfs voor mensen die gemakkelijk lezen al niet eenvou-
dig. Zo was er een man die hetzelfde medicijn kreeg, maar nu 
opeens onder een andere naam. Toen wist hij het niet meer 
en hij voelde zich te onzeker om het te durven vragen. Tegen 
dat soort dagelijkse zaken lopen laaggeletterden aan.
In de bibliotheek aan de Muntweg nam Dorry Massée in 
2012 het initiatief om deze mensen te ondersteunen door ze 
vier keer per jaar bij elkaar te brengen in een leesgroepje. Ze 
lezen dan hetzelfde boek - vaak in een wat groter lettertype 
- en wisselen daarna met elkaar uit waarover het boek ging 
en wat ze ervan vonden. Daarover gaan ze met elkaar in 
gesprek. Zo verbeteren ze ook hun Nederlands.

Taalhulp in Nijmeegse bibliotheken
In de Nijmeegse bibliotheken Hatert, Muntweg, Zwanen-
veld en De Mariënburg heeft de Bibliotheek Gelderland 
Zuid Taalpunten voor laaggeletterden. Er zijn kasten 
met boeken en materialen voor mensen die beter willen 
lezen en schrijven. Bij twee van deze taalpunten (in de 
Bibliotheek De Mariënburg en Zwanenveld) geven vrij-
willigers bovendien gratis hulp bij het oefenen met de 
Nederlandse taal. Kijk voor de openingstijden op 
www.obgz.nl/taalhuizen. Voor kinderen is er de Voor-
leesExpress. Gezinnen die moeite hebben met de Neder-
landse taal krijgen twintig weken lang een persoonlijke 
voorlezer voor de kinderen over de vloer. Meer informa-
tie? Mail dan naar nijmegen@voorlees express.nl

Prinses Laurentien, erevoorzitter van de stichting Lezen & 
Schrijven
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Voorlezen aan een hond 

door Elvi van Wijk

Voor veel kinderen is leren lezen al moeilijk genoeg. 
Helemaal lastig wordt het als een kind erg bang is 
om fouten te maken bij het hardop lezen. Doordat 
honden niet kunnen oordelen, draagt voorlezen aan 
honden bij aan het leesplezier, het zelfvertrouwen en 
de leesvaardigheid van kinderen. Vanaf september kan 
in de bibliotheek aan Muntweg door kinderen worden 
voorgelezen aan een voorleeshond. 

Het voorlezen aan honden is volgens Dorry Massee, senior 
klantadviseur bij de Bibliotheek Gelderland Zuid, op de eer-
ste plaats een laagdrempelige en ontspannen activiteit voor 
kinderen. Dat het ook zinvol is, blijkt uit buitenlands onder-
zoek. Leerkrachten zien vaak vooruitgang op het gebied van 
leesmotivatie en zelfvertrouwen van kinderen en meestal 
is er ook vooruitgang te zien in leestoetsscores. Uit ander 
onderzoek blijkt bovendien dat het aanraken van dieren of 
alleen al hun aanwezigheid, tot verlaging van bloeddruk en 
stress bij mensen leidt. 

Hulphond
De voorleeshond in de bibliotheek aan de Muntweg is de lie-
ve en rustige Soul, de hulphond van Wiepy van Kuppeveld-
Smits uit Nijmegen. Hulphonden ondersteunen mensen met 

een lichamelijke of geestelijke beperking. 
Bij het voorlezen wordt een zogenaamde 
therapiehulphond ingezet. Deze honden 
zijn speciaal getraind om met kinderen en 
jongeren om te gaan. Voor meer informa-
tie over hulp honden en de organisatie 
die ze in Nederland opleidt, zie 
www.hulphond.nl

In zes andere vestigingen van Bibliotheek 
Gelderland Zuid is het voorlezen aan 
honden al een groot succes. Daarom zal 
de voorleeshond vanaf september ook 
in de bibliotheek aan de Muntweg van 
start gaan. Elke eerste zaterdag van de 
maand is Soul hier van 11:00 tot 12:00 uur. 
Kinderen kunnen gewoon aanschuiven, 
ze hoeven zich niet van tevoren aan te 
melden. Er zijn leuke kleurplaten voor het 
geval dat kinderen even moeten wach-
ten. Na drie keer voorlezen krijgen ze een 
mooi voorleescertificaat. 

        Bibliotheek Muntweg bindt de strijd  aan met  laaggeletterdheid 

Laaggeletterdheid in Nederland
Door het leesplezier en de leesvaardigheid te vergro-
ten, gaan mensen meer en beter lezen. Niet geheel 
onbelangrijk gezien het probleem van laaggeletterd-
heid in Nederland. Eén op de negen mensen tussen 
de 16 en 65 jaar is laaggeletterd, in totaal zijn dat 1,3 
miljoen Nederlanders. Mensen die laaggeletterd zijn, 
hebben grote moeite met lezen en schrijven en met 
het begrijpen en toepassen van informatie. Dat hindert 
ze bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren zoals 
die voor zorgtoeslag en kinderopvang en bij het 
begrijpen van gezondheidstips en patiëntenfolders. 
Laaggeletterdheid kost de Nederlandse samenleving 
naar schatting jaarlijks 556 miljoen euro.  
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www.cuijkselagune.nl
Makelaardij Twan Poels
T 0485 31 92 20
www.twanpoels.nl

Ans Mol Makelaardij
T 024 323 16 19
www.ansmolmakelaardij.nl

Start verkoop
Wo 14 sept, 17.00 - 19.00 uur

Wijkaccommodatie 
De Nielt, 

Lavendel 250, Cuijk

9 prachtige kadewoningen en een wooncarré. 

Blikvangers door hun ligging en uitwerking. 

Vrijwel geen woning is hetzelfde, veel inhoud, 

woongenot verzekerd! De kadewoningen zijn uniek 

door hun zuidtuinen met verlaagd terras aan de kade. 

Nu bereikbaar vanaf € 182.000 v.o.n.

Wooneiland De Nielt 
Cuijkse Lagune, fase 2

41 woningen aan 
binnenhaven en plas

Thijmstraat 141 (zijstr. St. Annastraat)  Nijmegen 
Tel: 024-3567616 • www.nijmegen82.nl  

Train je strak de herfst in
voor maar € 24,95!

* Vraag naar de voorwaardenACTIE:

         De kijkkastjes van Anke van der Linden  
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         De kijkkastjes van Anke van der Linden  

Pleasen
Het DUO maakt van alles mee, leuke en minder leuke dingen. 
Soms zijn ze blij, soms boos en er is ook een kistje dat heet 
‘Het DUO is jaloers.’ Wat ze meemaken, hangt soms samen 
met wat er in Ankes leven gebeurt. Het kastje ‘Het DUO doet 
aan wellness’ maakte ze bijvoorbeeld toen haar badkamer 
werd verbouwd. Een ander kastje kreeg de titel ‘Het DUO is 
het pleasen zat’. Is Anke dat misschien ook? 

Meestal gebruikt ze wijnkistjes waarin twee of drie flessen 
passen. Veel van wat in de kastjes te zien is, heeft ze zelf 
gemaakt: het DUO zelf, maar ook bijvoorbeeld een doedel-
zakje, piepkleine elpeeplaatjes en boekjes. Die zijn gescand, 
verkleind en afgedrukt. In haar kastjes verwerkt ze soms ook 
spulletjes van vroeger die haar dierbaar zijn. 

Feestelijke kastjes
Soms maakt Anke kastjes in opdracht, maar liever gaat ze 
haar eigen gang. Als ze exposeert, houdt ze wel rekening met 
de situatie en de seizoenen. Zo bevat haar expositie in de 
bibliotheek aan de Muntweg in oktober een feestelijk kastje; 
Bibliotheek Gelderland Zuid bestaat dit jaar namelijk 100 jaar. 

Naast bibliotheken zou ze ook 
graag exposeren in zieken-
huizen en andere instellingen 
waar een gevarieerd publiek 
komt. Het DUO is te volgen op 
Facebook 
www.facebook.com/ 
DUOnijmegen

door Elvi van Wijk

Anke van der Linden woont aan de Giraffestraat, in 
de Hazenkamp en maakt sinds 2007 kijkkastjes. In 
deze kastjes speelt sinds enkele jaren het DUO Eend 
en Gansje de hoofdrol. Een aantal uit deze serie is 
in oktober te bewonderen in de bibliotheek aan de 
Muntweg. “Ik geef graag betekenis aan afgedankte 
spulletjes en het is fijn als er naar mijn kastjes geke-
ken wordt.”

Anke, in het dagelijks leven logopedist, had als kind al iets 
met kistjes, kastjes en miniaturen. Maar ze was al boven de 
vijftig toen ze begon met het maken van kijkkastjes. Er kwam 
volgens haar iets op gang dat niet meer te stoppen was. Ze 
heeft er tot nu toe ongeveer zestig gemaakt, maar zou er 
graag nog meer tijd aan besteden. “Het lijkt me geweldig als 
ik zou kunnen illustreren, maar ik kan niet op een plat vlak 
werken, bij mij wordt het automatisch driedimensionaal.” 

Wat er in de kastjes te zien is, varieert. In het begin waren 
er voornamelijk tafereeltjes met allerlei soorten vogels. 
Later ontstond, zomaar ineens, het DUO. Sindsdien spelen 
zij de hoofdrol in Ankes kijkkastjes. Ze hebben geen namen 
en geen geslacht, soms zijn het twee jongens, soms twee 
meisjes. Ze maakte rond het DUO bijvoorbeeld kastjes die 
geïnspireerd zijn door de boekjes van Wipneus en Pim en 
het verhaal ‘Tranenthee’ van Arnold Lobel. Volgens Anke 
is er met de komst van het DUO meer actie in haar kastjes 
gekomen. 

Het DUO Wipneus en Pim

Het DUO doet aan wellnessHet DUO is het pleasen zat
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       Kunst in de wijk 
 

door Henk Verhagen

De ramen staan open, beneden en boven. Aanbellen 
hoeft eigenlijk niet, want een hondje is sneller. “Hij 
heet Beertje, maar wij zeggen Bert. Dat is korter,” zegt 
vrouw des huizes Ietje (70) Hommers over haar zwart-
harige lieveling. “Als ie wat hoort, blaft ie.” Ze was wat 
gehaast de kamer in komen lopen, want ze is speciaal 
voor haar bezoek nog gauw iets voor bij de koffie gaan 
halen. “Neem maar een negerzoen,” zegt ze vrijgevig. 
“Of hoe heten die dingen?” Bestudeert de verpakking. 
“Zóenen heten ze. Nou, ik zeg altijd negerzoenen.”

Met haar man Rinus (71) woont Ietje al tientallen jaren op 
adres Kolpingstraat 10. Naast buurtcentrum De Inloop en 
langsrazende treinen. Ze koesteren hun paleisje in stukje Kol-
pingbuurt. Rinus: “Twee dagen voor de kerst zitten we precies 
veertig jaar in dit huis.” Zijn ademapparaat is een gevolg van 
een verwaarloosde longontsteking twee jaar terug. “Ik heb met 
pijn en moeite zelf de heg kunnen knippen, ik krijg geen lucht.” 

Negentien kinderen
Ietje komt van oorsprong uit de Wolfskuil, uit een gezin van 
negentien kinderen. “Ja,” bevestigt ze dat aantal als ze in 
vragende ogen tegenover zich ziet, “ik heb een grote familie.” 
Qua grootte verbleekt het gezin van haar man een beetje bij 
het hare. “Wij waren met zes,” zegt hij rustig. Zijn wieg stond 
in Haarlem waar hij zijn vroegste jeugd doorbracht. Daarna 
verhuisde hij naar diverse plaatsen in de buurt.

Rinus bouwde kermissen mee op, ook in Nijmegen. “En zo 
kwam ik Ietje tegen.” De vonk die toen oversloeg, is nog niet 
gedoofd. Intussen zijn de echtelieden een halve eeuw ge-
trouwd. Die mijlpaal werd een gouden feestje waarop ze door 
hun kroost werden getrakteerd. Ietje: “Toen we thuiskwamen 
was de hele boel hier versierd. ‘En zien jullie het?’ vroegen de 

kinderen. Ik zeg, zie ik wát? Ik zag het niet hè. Toen wezen ze 
naar die hoek. Daar stond een nieuwe televisie. Had ik echt niet 
gezien.”

In 1968 kwamen ze in de Ariënsstraat in de Kolping terecht. En 
toen die 1973/1974 -“Nee, 1974/1975,” verbetert de precieze 
Rinus zichzelf - gerenoveerd werd, belandden ze op Kolping-
straat nummer 10. “In die tijd woonden hier veel Indische men-
sen. Dit was een rustige wijk.” De latere onrust die de Kolping 
tot op vandaag een slechte naam bezorgt, heeft hen naar hun 
zeggen geen parten gespeeld. Ietje verzorgde het huishou-
den, Rinus werkte in Duitsland en later als glazenwasser ook 
in Nederland. “De laatste negentien  jaar werkte ik met plezier 
bij beheer van stichting studentenhuisvesting. Wat kapot was, 
probeerde ik te maken. Mensen waren altijd dankbaar.” 

Duiven
Zoon Harrie komt binnenwippen. Even naar de duiven kijken 
die de hokken in de achtertuin bevolken. Tot twee jaar terug 
de hobby van Rinus, die met Ietje twee zonen en drie dochters 
heeft van wie er drie in de Kolpingbuurt zitten. Eén zoon is 
vanaf de geboorte zwaar gehandicapt, woont in De Winc-
kelsteegh verderop en komt elke week wel even thuis. Eén 
dochter heeft een huis in Brakkenstein. Ietje en Rinus hadden 
graag op nummer 10 willen blijven zitten, maar corporatie Talis 
laat hun huizenblok slopen.

De hele wijk wordt aangepakt. Beiden hadden het liefst gezien 
dat Talis de hele Kolping had uitgegumd en alles nieuw was 
gaan bouwen.  Tinus: “Dat was veel mooier geweest, maar het 
zal wel een kwestie van geld zijn.” Voor Ietje voelt het dubbel: 
“We willen eigenlijk niet weg. Maar we krijgen aan de andere 
kant van de wijk een levensloopbestendige woning. Ik ben 
blij dat alles nieuw en gelijkvloers wordt. Maar ik zie er wel 
tegenop.”

Ietje en Rinus Hommers: ‘Blij dat alles gelijkvloers wordt’

Ietje en Rinus Hommers, met Bert. Foto: Vincent Moll 

Een kopje Kolping
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door Mariska Bouw

In stadsdeel Nijmegen-Midden wonen en werken veel 
kunstenaars van diverse pluimage. In de serie Kunst in de 
wijk vertelt dit keer Mariska Bouw, correspondent voor 
de Landbouwbuurt, over muurkunstenaar Eric de Mari. 
Eric is geboren en getogen in Nijmegen en woont in de 
Landbouwbuurt. 

Eric rondde in 2008 de mavo af en ging toen naar de kunstacade-
mie in Den Bosch om er een deeltijdstudie te volgen. Na twee jaar 
besloot hij daarmee te stoppen omdat ze hem, naar eigen zeg-
gen, weinig konden uitdagen. In 1983 begon hij met het maken 
van graffiti. “Graffiti deed toen zijn intrede en hierin vond ik mijn 
roeping, omdat ik mijn creatieve uitingen wil tonen aan het grote 
publiek.”

Begin jaren negentig ging hij legaal schilderen. Ook gaf hij toen 
workshops aan jongeren en maakte hij graffitiopdrachten voor 
particulieren. De workshops werden gegeven aan kinderen in het 
Willemskwartier. Zij leerden technieken om letters op een muur 
te krijgen, bijvoorbeeld het maken van een schaduw. Opdrach-
ten voor particulieren bestonden uit het beschilderen van een 
carnavalswagen en een bord bij een bejaardencentrum. Inmid-
dels heeft hij de graffiti achter zich gelaten en is hij overgestapt 
op street art. “Sinds 1999 maak ik graag muurschilderingen. Ik 
houd ervan dat mijn werk langere tijd zichtbaar is in de openbare 
ruimte.”

Graancirkels 
Erics voorkeur gaat uit naar abstract lineair werk. Hij laat zich daar-
bij inspireren door graancirkels en geometrische figuren. “Het vrije 
werk dat ik maak, wil ik het liefst in één keer af hebben om de flow 
van die specifieke dag in een schildering te vangen. Als ik een dag 
later terugkom, kijk ik toch weer anders naar het werk en dan zou 
het die dag alleen maar kunnen verpesten.”

Hij wil mensen verwonderen met zijn werk, ze ‘food for thought’ 
geven omdat zijn werk van de gebaande paden afwijkt. “Het voor-

deel van abstract werk is dat mensen er steeds weer iets anders in 
kunnen zien. Het geeft telkens andere associaties.” 

Hij bereidt zich voor op een schildering door te kijken naar de 
omgeving. “Ik laat me uitdagen door de plek. Welke indrukken 
roept die bij mij op? Hierna ga ik erover nadenken, dan een schets 
maken en tot slot plaats ik de schildering.” Eric gebruikt milieu-
vriendelijke latex en vooral zwart en wit. “Zo wordt de aandacht 
getrokken door de lijnen en niet door de kleuren.”

Erkenning
Kunst maken is zijn grote passie. Hij hoopt op meer erkenning en 
op meer werk. “Graag kom ik in contact met woningbouwvereni-
gingen om zo mijn kunst over de stad te verspreiden. Het liefst 
zie ik mijn werk in de openbare ruimte en op zo groot mogelijke 
schaal.”

Een aantal jaar geleden ging hij samen met een buurtbewoner de 
Landbouwbuurt in. Ze benaderden bewoners met het voorstel 
om hun muren te verfraaien. Er was op dat moment redelijk veel 
graffiti in de wijk. “Mijn werk camoufleerde dit en maakte plaats 
voor muurschilderingen.”

Hij maakt ook wel werken op doek, maar hij heeft liever een muur 
als ondergrond. “Ik wil graag de confrontatie aangaan met men-
sen. Liever op straat dan in een museum. Ik vind het verder be-
langrijk dat mensen door mijn werk (on)bewust geraakt worden 
en dat ze ontdekken wat het werk met ze doet, hoe het hen raakt.”

 Eric de Mari 
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Garagedeur van een particulier aan de Landbouwstraat Detail muurschildering aan de Spaarpot. Nijmegen centrum

Muurschildering Zichtstraat

Ietje en Rinus Hommers: ‘Blij dat alles gelijkvloers wordt’
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door Elvi van Wijk

Domus Nijmegen, gelegen aan de Tarweweg, is een 
van de vierentwintig Domussen van het Leger des 
Heils. In een Domus wonen mensen die sociaal uit-
gesloten zijn vanwege complexe problemen. Het zijn 
mensen zonder helpers. Mensen zoals Jan. 

De geur van hachee. In de pan met rodekool en appeltjes 
pruttelt het al een tijdje. Alleen de aardappels moeten nog 
worden gepureerd. Tien minuten later staan de pannen op 
tafel. Er is gedekt voor vijf en naast de borden ligt plastic 
bestek. De ruimte is licht dankzij een glazen pui. Aan tafel is 
zicht op de elektronisch vergrendelde toegangsdeur en de 
twee volledig glazen kantoorruimtes van de medewerkers. 
Voor het eten wordt gebeden door de 27-jarige Pim, pedago-
gisch medewerker bij Domus Nijmegen.  

Domus Nijmegen is een van de 24 Domussen van het Leger 
des Heils in Nederland. In een Domus, latijn voor ‘huis’, wonen 
mensen die sociaal uitgesloten zijn als gevolg van complexe 
problemen, mensen zonder helpers. “Dankzij een Domus 
hoeven zij niet op straat te leven,” aldus de eigen website. 
“Bij ons komen de mensen die te psychiatrisch zijn voor de 
verslavingszorg en te verslaafd voor de psychiatrie,” zegt Pim. 
“De mensen hier zijn beide. Die twee gaan ook heel vaak 

samen.” 
Het nieuwe gebouw aan de Tarweweg is in juli 2012 opgele-
verd. Het gebouw telt drie verdiepingen en biedt een thuis 
aan 24 mannen en vrouwen, in principe voor onbepaalde 
tijd. De bewoners hebben allemaal een eigen kamer van on-
geveer twintig vierkante meter met douche, wc, koelkast, tv 
en wifi. Op elke verdieping is een gemeenschappelijke ruimte 
waar ’s avonds gezamenlijk kan worden gegeten. Maar dat 
mag ook op de kamer. Vanavond schuiven beneden alleen 
Jan en René aan. 

Gebruik
Jan, donker haar, grote snor, geboren in Rotterdam, woont 
hier nu vier maanden. “Ik zit eindelijk op de goede plek, ben 
namelijk een mens van vrijheid, in Den Haag hebben ze niet 
over mij te beslissen.” Hiermee doelt Jan onder andere op de 

Domus Nijmegen bestaat dit jaar vijf jaar. In de afgelopen 
jaren is er hard gewerkt aan Domus in Beweging. Domus in 
Beweging helpt bewoners van Domus, onder begeleiding, 
de weg naar zelfstandigheid te vinden. Er is al een aantal 
bewoners uitgestroomd. Zij wonen zelfstandig en krijgen 
ambulante begeleiding vanuit Domus Nijmegen. 

Domus Nijmegen is een thuis   voor mensen zonder helpers
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vrijheid om te gebruiken. “Het is bij ons geen voorwaarde dat 
mensen stoppen met het gebruik van drank of drugs, maar er 
mag alleen op de eigen kamer worden gebruikt, geen gezel-
ligheidsgebruik dus, alleen dat wat ze nodig hebben,” aldus 
Sebastiaan Kruiswijk, unitmanager van Domus Nijmegen. “Ik 
denk echter dat het ook buiten gebeurt. Vaak zie je dat het 
gebruik hier wel stabiel en minder wordt, doordat ze minder 
stress hebben.” 

Kruijswijk vertelt dat de Domus geen behandelsetting is. “Als 
mensen hier komen zijn ze vaak al decennia verslaafd. Zonder 
succes hebben ze al een keer of vijftien in afkickklinieken ge-
zeten. Ze hebben het stempel ‘uitbehandeld’ gekregen. Voor 
hen is dit huis bedoeld, zodat ze niet meer op straat hoeven 
leven waar ze vaak voor veel overlast zorgen. Bovendien was 
het leven op straat niet goed voor hun gezondheid. Ze aten 
slecht en er was weinig medisch toezicht.” Volgens Kruiswijk 
zijn de zorgdoelen heel basis, zeker als de mensen net binnen 
zijn. “Een typisch ‘Domus-doel’ is bijvoorbeeld het dag- en 
nachtritme weer op orde krijgen. Op straat leefden de men-
sen vooral ’s nachts. Een ander doel is drie keer per dag eten.”

Biotechnoloog
Jan, afgestudeerd als biotechnoloog, houdt meerdere dagen 
per week de omgeving van de Domus en de Hulsen schoon. 
De Hulsen is een woonvoorziening voor dak- en thuislozen 
van Iriszorg tegenover de Domus. “Ik raap de bierblikjes en 
peuken enzo op. Die gasten flikkeren het gewoon allemaal 
in de bosjes.” Daarnaast maakt hij straten schoon, het zo-
genaamde prikken. De bewoners zijn vanaf een bepaald 
moment verplicht drie dagdelen per week aan dagbesteding 
te doen. Jan gaat daarin een stuk verder. Pim: “Jan zet een erg 
positief beeld neer van de Domus, hij is een heel goed visite-
kaartje.”  Jan vertelt dat er rust is in de Domus. “Hier kun je op 
een normale manier alles bespreken.” 

Manager Kruijswijk licht toe: ”Wij werken de-escalerend. We 
staan naast de mensen en geven ze de ruimte. We geloven 
bijvoorbeeld niet in schorsen. Ook als ze heel erg boos zijn 
gaan we bijna nooit op onze strepen staan. We zeggen dus 
niet: “Prima dat je boos bent, maar doe dat dan maar dáár.” In 
plaats daarvan geven we ruimte aan die boosheid en kijken 
we waar we contact kunnen maken. Als mensen zich gehoord 
weten, dan heb je contact en dat werkt de-escalerend. Daar 
zijn onze medewerkers heel goed in. Maar toch is soms de rek 
er even uit tussen bewoners of tussen bewoners en bege-
leiders. Dan voelen we ons genoodzaakt iemand tijdelijk te 
schorsen. Maar we proberen dit tot een minimum te beper-
ken.” 

Gitaar
Plotseling schalt gitaarmuziek door de ruimte. Blues. Jan is be-
zig op zijn gitaar. Het klinkt goed. Op hetzelfde moment komt 

een lange, gespierde man van in de dertig de keuken ingelo-
pen. Zijn gezicht staat op onweer. Hij pakt een met plastic af-
gedekt bordje hachee en zet het in de magnetron. Tijdens het 
opwarmen vloekt en tiert hij onafgebroken, zonder om zich 
heen te kijken. “Godverdomme, wat een klote tyfustent hier, 
echt ongelooflijk, wat een ballentent, klote, tyfus, kut, kut, 
kut.” Medewerker Pim: “Dat is onze Max. Hij heeft een beetje 
een kort lontje. Het is leuk om ook zo iemand erbij te hebben.”

Een uitgebreide reportage over Domus Nijmegen is te 
 vinden op de website van de auteur, Elvi van Wijk 
(www.elvivanwijk.com), onder ‘Projecten’. In die repor-
tage worden, naast Jan, nog drie bewoners beschreven. 
Alle namen, behalve die van Sebastiaan Kruijswijk, zijn 
 gefingeerd. De reportage stamt uit 2014. 

Domus Nijmegen is een thuis   voor mensen zonder helpers
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        Koos
Je staat onder vele namen bekend,
dat zijn ik en die koppige bromsnor wel gewend.

Elke keer weer die zelfingenomen mensen,
die jou dan gemene namen toewensen.

Dikzak, vetklep, spekbuik, huge cat, ga zo maar door
maar jij met je eeuwige trots, schaamt je daar niet 
voor.

Jij gaat lekker liggen, midden op het pad...
kijkt voorbijgangers nors aan en denkt: had je wat?!

Maar Tonny en Conny bekijk je niet boos...
die noemen je bij je echte naam: “onze lieve Koos.”

Conrad Borm, 17 jaar

Sylvia Lejeune, Hindestraat 1: “Conrad komt regelmatig langs bij 
onze buurman en schreef dit gedicht over onze bezienswaardige 
poes Koos.”

        Foto jean Swagers op wedstrijdkaart NeC

   

hem gemaakte foto van het stadion  mogen gebruiken op 
de voorkant van de wedstrijdkaart. Op de achterkant van 
deze kaart staan alle wedstrijden van komend seizoen. En 
zo word je dus bekend: zorg dat je foto op negenduizend 
exemplaren van dit voor de NEC-supporter o zo belangrijke 
kleinood wordt afgedrukt! Gefeliciteerd Jean! 

Jean Swagers is een van de vaste fotografen van Hart van 
Nijmegen. Bovendien heeft hij er zijn eigen fotorubriek, 
getiteld ‘Mooi Nijmegen-Midden’. Jean is tenniscoach 
maar werkt ook aan zijn bekendheid als fotograaf. En dat 
lukt aardig! Zo heeft de supportersvereniging van NEC 
hem onlangs benaderd met de vraag of ze deze door 
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door Piet Hieltjes

Fietsen Alle Jaren Nijmegen is overgewaaid uit 
Denemarken en verspreidt zich langzamerhand 
over de wereld, óók over Nederland. In een riksja 
worden mensen die niet meer zo mobiel zijn - maar 
nog wel graag naar buiten gaan - meegenomen 
voor een fietstochtje. Er kunnen naast de fietser, de 
zogenaamde riksjapiloot, twee mensen voorop mee. 
Samen trekt men erop uit om bijvoorbeeld nog eens 
naar die ene plek te gaan waar de passagiers lang 
niet geweest zijn. Een ritje naar de andere kant van 
de Waal kan ook, of gewoon om de wind nog eens 
door de haren te voelen. 

In het kader van de Hazenontmoeting (zie kader) op 27 oktober, 
komt Fietsen Alle Jaren Nijmegen tussen 14:00 en 15:00 uur over 
hun project vertellen. Iedereen is van harte welkom. De initia-
tiefnemers vertellen graag meer over Fietsen Alle Jaren en wie 
daar zin in heeft, kan ook meteen een proefritje maken. Belang-
stellenden die nu al meer willen weten kunnen alvast een kijkje 
nemen op www.facebook.com/fietsenallejarennijmegen of 
www.fietsenallejaren.nl. Plaats van handeling op 27 oktober is 
de zaal van de  Maranathakerk aan de Steenbokstraat. 

Fietsen Alle Jaren Nijmegen komt naar u toe!

Hazenontmoetingen
De Hazenontmoetingen zijn bedoeld voor de 65-plus-
sers in de Hazenkamp. Elke vierde  donderdagmiddag 
kunnen zij hiervoor van 14:00 tot 16:00 uur terecht in de 
Maranathakerk. Er is vrije inloop. De kosten bedragen 
€3,50 voor koffie en thee. Het eerste uur is er altijd een 
spreker. De onderwerpen worden in overleg met de 
aanwezigen bepaald. Het levenstestament, reizen over 
de wereld en het sociaal wijkteam waren het afgelopen 
jaar onderwerpen.

Daarnaast is er elke eerste woensdag van de maand 
van 13:00 tot 15:00 uur de zogenaamde Hazenlunch in 
Jan Klaassen aan de Dobbelmannweg. Kosten zijn € 10. 
Opgeven kan via Jan Klaassen. Er komen zo tussen de 
veertien en twintig mensen en er is ruim plek. De kok 
van Jan Klaassen zorgt ervoor dat er altijd iets bijzonders 
te eten is tijdens de lunch.

Elke derde woensdag van de maand is er ten slotte de 
Hazenwandeling. De start is om 10:30 uur. U meldt zich 
bij de kinderboerderij in het Goffertpark. De wandeling 
wordt begeleid door een natuurgids, duurt ongeveer 
anderhalf uur en is afgestemd op de behoefte van de 
wandelaars op dat moment. Elk keer een wandeling 
door het Goffertpark lijkt misschien eentonig, maar de 
natuur is er heel divers. De seizoenen wisselen en er 
komt elke keer een ander thema aan de orde. 

Deze drie typen ontmoetingen voor de 65-plussers in de 
Hazenkamp zijn het initiatief van Erik Derks, maatschap-
pelijk werker bij Gezondheidscentrum Hazenkamp. 
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024 - 37 30 716
www.homeinstead.nl/nijmegen

Wij zijn er 
voor uw moeder
Ook uw dementerende ouder of partner 

ondersteunen wij, thuis in zijn of haar 

vertrouwde omgeving. Persoonlijk en op 

maat, zoals u het wenst.         MARKANT
Steun bij grensmomenten

 Ritueelbegeleiding bij: geboorte,
     huwelijk en uitvaart               
 Rouwconsulent

        Joke van Eck | www.markantinfo.nl | 024-3561040

Somon Schilderwerken
• binnen- en buitenschilderwerk

• wandafwerking waaronder glasweefsel
• houtrot reparatie’s

Tijdens de wintermaanden een korting 
van 15% op al uw binnenschilderwerk.

Voor een vrijblijvende offerte belt u 
06- 206 505 65

www.somonschilderwerken.nl

Gorterplaats 7  •  6531 HZ Nijmegen
T. 06 - 49 78 03 66 • www.meubelmakeroliemans.nl

E-mail: info@meubelmakeroliemans.nl
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            ‘Bernink’ wordt kantoorboekhandel jacobs

 

 

Brainstormen over feestjaar Willemskwartier

In 2017 bestaat het Willemskwartier 100 jaar. Reden om er met 
alle bewoners een mooi jaar van te maken. Tijdens de inloop 
op 18 oktober in het ‘t Hert, wil het sociaal wijkteam als eerste 
stap met ‘Willemkwartierders’ brainstormen over de invulling 

Kantoorvakhandel Bernink & Van de Venne sluit op zaterdag 
1 oktober haar deuren. Om die op maandag 3 oktober weer 
te openen onder een andere naam: Kantoorboekhandel Ja-
cobs. Eigenaren Rob en Betsie Bernink hebben een opvolger 
gevonden in Angelique Jacobs. Zij zien het voortbestaan 
van de winkel met vertrouwen tegemoet, ook al omdat 

Nancy blijft. Na een kleine aanpassing van het interieur ko-
men er boeken en tijdschriften bij, een welkome aanvulling 
op het assortiment kantoorartikelen. Op zaterdag 1 oktober 
kunnen klanten al kennismaken met de nieuwe eigenaresse. 
Rob en Betsie wensen haar een hele goede en gezonde 
toekomst toe.

van dit feestjaar. Wat is er mooier dan om vóór de start van 
het jubileumjaar zoveel mogelijk suggesties en ideeën boven 
tafel te hebben over hoe het feestjaar eruit zou kunnen zien. 
Neem gerust een medebewoner van het Willemskwartier 
mee naar deze brainstormsessie. ‘Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd,’ zodat er een grote kans is op het ontwikkelen van een 
mooi feestprogramma. Het sociaal wijkteam zorgt voor soep 
en broodjes. Wel graag van tevoren aanmelden bij Agnes Cou-
mans, teamleider van het sociaal wijkteam én alvast nadenken 
over mooie activiteiten om dit jubileumjaar te vieren.

Rob en Betsie Bernink

Medewerkster Nancy van Wijk

De brainstormsessie vindt plaats op dinsdag 18 oktober 
van 12:15 tot 13:45 uur in de grote zaal van Voorzienin-
genhart ‘t Hert. Opgeven voor deze bijeenkomst kan bij 
Agnes Coumans, teamleider sociaal wijkteam Nijmegen-
Midden en coördinator STIP: a.coumans@nijmegen.nl  
of 06 46195522.  
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Binderskampweg 29 U9 
6545CA Nijmegen 
024-3775550 
www.hmk.nl 

UW WARENHUIS OP HET INTERNET 
Maandaanbiedingen: 

SILECONE HORLOGE € 2,72  
YOGA / CAMPING MAT € 6,96 
SNOEISCHAAR VANAF € 2,72 
ONGEDIERTE VERDRIJVER € 5,43 
TURBO AUTOWAX € 4,71 
LEESBRIL VANAF € 1,08  

 

 
 

KOOKWORKSHOPS 
Wij hebben de komende tijd weer diverse thema-avonden zoals o.a.   
Basis workshop - Italiaanse keuken – Hollandse stampotjes - Lekker 
wokken - Indonesische workshop.  
U geniet deze avonden van heerlijke gerechten die u onder leiding van 
een enthousiaste team zelf maakt en daarna onder het genot van een 
mooi glas wijn, biertje, sapje of fris in een gezellige ruimte gebruikt.  
U kunt zich individueel opgeven maar het is ook een gezellig, leerzaam 
uitje voor uw vriendenclub, sportteam of samen met uw collega’s.  
 

Kijk voor meer informatie op onze website:  www.kokenmetcoenen.nl 
 

Inloop vanaf 18.45 uur, workshop van 19.00  tot ca.  22.30 uur. 
Locatie workshops:  Pro-College,  Dennenstraat 21,  Nijmegen 

 
Geen idee wat u vanavond gaat eten…kijk op:   

www.kokenmetcoenen.nl 

 
Fysiotherapie Michel ten Bokum 

Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie 
 

St. Annastraat 282 
 
 

 
T: 024 3565960     I: www.tenbokum.nl 
M: 06 51792621     E: michel@tenbokum.nl 

Het adres voor

breien, haken,

vilten en spinnen.

Workshops & Materialen
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Streekbakker in de stad

door Piet Hieltjes

Jorrit van Engen is de opvolger van bakker Klaassen aan 
de Thijmstraat 119. Afgelopen april opende hij, na een 
verbouwing van de winkel, zijn bakkerij De Streekbak-
ker. Natuurlijk heeft die naam te maken met de (bio-
logische) streekproducten waarmee ze in de bakkerij 
werken. Jorrit runt een moderne bakkerij, maar is toch 
een ouderwets warme bakker.

Begin jaren zestig gingen veel zelfstandige bakkers  ten onder in 
de eerste ‘bakkersrevolutie’. Fabrieksbrood werd toen populair. 
Voor de tweede revolutie in de bakkerswereld heeft Jorrit een 
goede naam: afbakrevolutie. Sinds een jaar of tien zijn de echte 
bakkerijen, op een paar uitzonderingen na, uit de Nijmeegse 
buurten verdwenen. Als het nu naar vers brood ruikt, betekent 
dit dat het brood afgebakken wordt in de winkel. Kouwe bak-
kers, volgens Jorrit. Het brood wordt in een fabriek gemaakt. 

Streekbakker Jorrit is een echte warme bakker. Hij bakt in 
de oude bakkerij van Klaassen. Hij heeft wat aanpassingen 
gepleegd, maar de bakkerij was nog uitstekend in orde. Jor-
rit bakt zelf, omdat hij spannend wil bakken, producten wil 
ontwikkelen en omdat hij wil werken op basis van inspiratie. 
Hij heeft geen zin om zijn leven lang deeg te draaien, deeg 
te draaien en nog eens deeg te draaien. Hij wilde zijn eigen 
soorten brood ontwikkelen.

Puur en gezond
De bedoeling van De Streekbakker is om puur en gezond brood 
te bakken. Het motto: weet wat je eet. Jorrit koopt biologisch 
gekweekt graan in Hemmen en laat het malen in Wagenin-
gen. Daar wordt de graankorrel helemaal gebruikt, zodat alle 
voedingstoffen erin blijven zitten. Dit meel wordt dan in de 
Thijmstraat tot brood gebakken. Hij werkt zonder toevoegingen. 
Vanwege die puurheid is, volgens de bakker, zijn brood gezond 
en goed voor de stoelgang.

Jorrit is een gedreven bakker en brengt ook via cursussen zijn 
passie over. Er is een dagcursus brood bakken. Je krijgt dan 
instructie over ingrediënten, kneden, rijzen en bakken. Er is 
ook een zesdaagse cursus waarin je allerlei soorten brood leert 
maken: basisbrood, desembrood, gevuld brood, culinair brood 
en het maken van croissants.

Opvallend: De Streekbakker verkoopt geen krentenbollen. 
 Misschien verandert dat nog, maar voorlopig vindt Jorrit dat zijn 
speltappelkaneelbroodjes lekkerder zijn dan krentenbollen. Ga 
zelf maar proeven of hij gelijk heeft. Dat is dan ook meteen een 
goede gelegenheid om een belegd broodje te proberen.

De Streekbakker is geopend van dinsdag tot en met 
 zaterdag; van 7 uur ‘s ochtends tot 2 uur ’s middags. Let 
op: dinsdag opent de winkel twee uur later, om 9 uur. 
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        Column: Weer (een) code : -( door Arnoud de Graaff

Code oranje (wees voorbereid) geeft aan dat er een grote kans 
is op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is 
en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Tja, moet je in 
Nederland met ons wisselvallige klimaat niet altijd alert en 
voorbereid zijn? En ten slotte code rood (onderneem actie). 
Dit  is een echt weeralarm waarbij extreem weer een groot en 
ontwrichtende impact op de samenleving kan hebben. 

Na de diverse onterechte weercodes van de laatste tijd, word ik 
steeds sceptischer. Drie druppels regen en een donkere wolk? 
Hoppa code oranje. En als het ook maar een beetje waait … 
juist ja, je raadt het al: code geel. Gaat binnenkort het Sterren-
kundig Instituut ook waarschuwen voor passerende meteorie-
ten? Zo van: tussen Nijmegen en Arnhem is er een verhoogde 
kans op meteorieten. Ga niet met de auto de weg op als het 
niet strikt noodzakelijk is en rijd niet met open dak. Het moet 
niet gekker worden. Met al die codes maakt het KNMI zich 
steeds minder geloofwaardig. En daar schuilt een gevaar in. Als 
het een keer linke soep is, zijn we niet meer alert. Zo bereikt 
het KNMI precies het tegengestelde van wat het beoogt.

Ik zit niet te wachten op al die weercodes. Nee, laat mij ge-
woon maar een keer lekker natregenen. Dat is dan mijn eigen 
schuld. Nee, me echt zorgen maken doe ik pas als er een code 
zwart (de wereld vergaat) wordt afgekondigd. En dan heeft 
zorgen maken al geen enkele zin meer.

Word je ook zo moe van al die weercodes waar het KNMI ons 
de laatste tijd mee om de oren slaat? Te pas en vooral te onpas 
wordt er code geel of oranje afgegeven. Wat betekenen die 
weercodes eigenlijk? 

Er zijn vier codes. Code groen (geen bijzonderheden) betekent 
dat er geen kans is op gevaarlijke weersituaties. Code geel 
(wees alert) geeft aan dat er een mogelijke kans op gevaarlijk 
weer is. Dit is een weersituatie die in Nederland vaak voorkomt 
en waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men 
onderweg is. Vaak voorkomen, hoor ik je denken? Wat moet 
ik daar nu mee? Betekent vaak voorkomen niet dat ik al weet 
hoe ik ermee moet gaan? Is deze weercode dan eigenlijk niet 
overbodig? 

        gezocht: ideeën voor meer ‘wij’ in Nijmegen
 
Wij zijn Nijmegen nodigt inwoners, stichtingen en 
bedrijven uit om hun ideeën voor een nog beter 
Nijmegen te delen. Wie een idee of droom heeft voor 
een socialer, innovatiever of mooier Nijmegen kan 
bij Wij zijn Nijmegen hulp vragen om die droom te 
verwerkelijken. 

In twee eerdere rondes zijn al flink wat initiatieven beloond. 
Aanmelden van initiatieven voor de derde en laatste ronde 
kan tot 10 oktober a.s. In deze derde ronde wordt vooral 
gezocht naar ideeën die zorgen voor ‘meer wij’ bij Nijmegena-
ren die elkaar in het normale leven niet zo snel tegenkomen. 
‘Meer wij’ leidt tot spreken met elkaar, in plaats van over 
elkaar en tot het ontdekken en delen van dezelfde passies. 
 
Wie aan de slag wil met zijn/haar idee kan dit indienen op 
www.wijzijnnijmegen.nl. De deadline voor de laatste ronde 
is 10 oktober a.s. Een team van mensen uit de stad beoordeelt 
de ingediende initiatieven.
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               Samen tuinieren, koken en tafelen

Graag meedoen met Van Tuin Tot 
Bord? Er is plek voor buurtbewo-
ners die vrijwilliger willen zijn bij de 
kookgroep in ’t Hert en/of bij De Klok-
ketoren. Naast het koken zijn er nog 
diverse andere taken waarbij hulp  
welkom is. Interesse? Neem dan 
contact met projectleider Elly Jansen 
via info@vantuintotbord.nl of 
06 30337502.

fo
to

’s:
 B

as
tia

an
 va

n 
M

us
sc

he
r

Ingrid van de kookgroep bij ‘t Hert

door Elly Janssen
 
Van Tuin tot Bord is sinds 2015 actief in Nijmegen-
Midden. Buurtbewoners maken samen voor de buurt de 
heerlijkste maaltijden met de oogst uit de buurtmoes-
tuinen. 

In Nijmegen-Midden wordt op twee plekken gekookt en 
gegeten: in Voorzieningenhart ’t Hert aan de Thijmstraat en in 
wijkcentrum De Klokketoren aan de Slotemaker de Bruïneweg. 
Dit gebeurt wekelijks; iedere dinsdag bij ’t Hert en iedere don-
derdag bij De Klokkentoren. Ingrid van de kookgroep bij ‘t Hert: 
“We hebben een geweldig en enthousiast team in de keuken. 
Ik heb veel plezier in het gezamenlijk samen koken en eten met 
de gasten. Zolang mijn gezondheid het toelaat, zou ik dit graag 
blijven doen. Het is voor mij het lichtpunt in de week.”

Het menu in de buurtrestaurants is altijd verrassend én vegeta-
risch en de maaltijden worden zoveel mogelijk gekookt met de 
biologische groenten uit de moestuin. De prijs voor een driegan-
genmenu is maximaal 6 euro zodat het ook betaalbaar is voor 
mensen met een kleine beurs. Gasten waarderen de gezellige en 

betaalbare maaltijden. Gaste Fanny: “Ik vind het fijn om mensen 
te ontmoeten en gesprekjes te voeren. Je bent even weg uit je 
eigen huis en hoeft niet zelf te koken. Ik geniet van het etentje 
en kom na een maaltijd voldaan thuis. En Piet, ook gast: “Het 
buurtrestaurant was voor mij een prettige kennismaking met 
vegetarisch eten. Het is bovendien gezellig om samen te eten en 
je leert nieuwe leuke mensen kennen.” 

Geoogst
Bij ’t Hert maken ze gebruik van de moestuin achter het Huis 
van Compassie aan de Groenestraat. Bij De Klokketoren ligt een 
eigen, prachtige en grote moestuin. In de maanden augustus 
tot oktober kon overal volop geoogst worden. Behalve bekende 
groenten zoals sla, courgette en pompoenen, waren er ook 
overheerlijke Nieuw-Zeelandse spinazie en palmkool. Hans van 
moestuingroep De Klokketoren: “Ik houd van tuinieren en het is 
leuk om dit in mijn eigen buurt te doen. Je leert zo nieuwe men-
sen kennen. Ik heb ook nog een eigen moestuin buiten de wijk, 
maar tuinieren samen met anderen is veel gezelliger.” 

Meedoen
Bij het project Van Tuin Tot Bord wordt uitgegaan van ieders 
mogelijkheden. Zo kan iedereen uit de buurt meehelpen in de 
tuin, de keuken of het restaurant. Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan eens langs voor een praatje of om een kijkje te nemen. Op 
vrijdagochtend is de moestuingroep bij De Klokke           toren 
aanwezig van van 10:00 tot 12:00 uur en staan de deuren open.

 Zin om aan te schuiven voor een gezonde, betaalbare én 
vegetarische maaltijd? Eten kan Iedere dinsdag bij ’t Hert 
en iedere donderdag bij De Klokketoren. Reserveren kan 
via onze website www.vantuintotbord.nl. 
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van de uitkomst van het overleg met onze portefeuillehouder 
en de heer Van de Ven.”  Op 29 augustus vond een constructief 
gesprek met de Stichting Hart voor Hazenkamp plaats.  Me-
vrouw De Krijger leek onbevangen tegenover de problematiek 
te staan. 

Mevrouw De Krijger vertelde dat op dit moment geen sprake is 
van ontmanteling van de voormalige ROC-school aan de Vos-
senlaan 44. Het duurt minimaal een jaar, voordat alle procedures 
voor nieuwbouw doorlopen zijn. Daarom is besloten een deel 
van het gebouw voor het komende schooljaar te verhuren aan 
de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). De gemeente 
is bezig met een stedenbouwkundige studie naar de mogelijke 
invulling van de locatie. Deze studie zal na de zomerperiode 
voorgelegd worden aan de portefeuillehouder, wethouder 
Velthuis en aan projectontwikkelaar Van de Ven. Pas hierna zal 
de buurt betrokken worden bij de plannen. 

De stichting heeft aangedrongen op snelle informatie en 
vroegtijdige participatie bij de bouwplannen. Positief is dat ze 
eindelijk rechtstreeks bericht krijgt van de gemeente Nijmegen. 

door Ton Schattenberg en Gijsbert van Heijst 

De Stichting Hart voor Hazenkamp is in 2014 opge-
richt met als doel de instandhouding, bewaking en 
verbetering van het leef- en woonklimaat in de wijk 
Hazenkamp. Ze heeft actief deelgenomen aan de 
discussie over de Woonvisie voor de Gemeente Nij-
megen en duidelijk gemaakt welke knelpunten in de 
Hazenkamp bestaan. Ook heeft ze zich gemanifesteerd 
bij de gemeentelijke plannen voor zorgverlening en de 
invulling van het Smit-Draadterrein. Verder is de stich-
ting actief op het gebied van de verkeersveiligheid en 
natuurbehoud. 

Aanleiding voor het oprichten van de Stichting Hart voor Ha-
zenkamp was de presentatie van plannen rond de voormalige 
ROC-vestiging aan de Vossenlaan 44. De stichting maakt dan 
duidelijk dat het plan voor nieuwbouw van 241 appartemen-
ten te massief en te massaal is en de sociale cohesie in de wijk 
aantast. Bepleit wordt een kleinschaliger bouw, die beter past 
in de wijk. Veel senioren willen graag kleiner gaan wonen in 
hun wijk. Nu de bouw van dergelijke woningen op het Smit-
Draadterrein niet doorgaat, meent ze dat de locatie Vossenlaan 
44 geschikt is voor levensloopbestendige (zorg)woningen.

Flyer
In september 2014 is een flyer verspreid in de wijk. De reactie 
was overweldigend: ruim 70 %. De burgers in onze wijk zijn 
zeer betrokken. Vrijwel iedereen was het met de visie van de 
stichting eens en zo kreeg ze mandaat om namens de buurt-
bewoners op te treden. Recent kwam er bericht van mevrouw 
De Krijger, projectontwikkelaar van de gemeente Nijmegen 
en nu verantwoordelijk voor het project Vossenlaan 44. Zij 
schreef: “Ik ga ervan uit dat spoedig daarna het overleg met de 
buurt zal worden opgestart, maar dit hangt natuurlijk mede af 

         Hart voor Hazenkamp in het Hart van Nijmegen 

Secretaris Ton Schattenberg en voorzitter Gijsbert van 
Heijst initiëren de activiteiten van de Stichting Hart 
voor Hazenkamp. Zij ontvangen hiervoor jaarlijks een 
subsidie (in 2016 € 475) van de gemeente Nijmegen uit 
het ‘budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van 
de gemeente Nijmegen’. Het bedrag is bestemd voor de 
organisatie van bijeenkomsten en een eventuele pos-
teractie. Nu de plannen nog onduidelijk zijn, wacht de 
stichting af, maar blijft alert. Meer informatie is te vinden 
op de website www.bouwvossenlaan.nl. Belangstellen-
den kunnen zich daar opgeven voor een mailinglijst.
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         Hart voor Hazenkamp in het Hart van Nijmegen   Weggeefkast en creatieve werkplaats in Klokketoren 

door Stanske Kessels
 
Nieuws over De Klokketoren! In het wijkcentrum aan 
de Slotemaker de Bruïneweg 272 staat sinds kort 
een weggeefkast, een initiatief van Gelderland Helpt 
(www.gelderlandhelpt.nl), en een creatieve werkplaats 
waar iedereen kan binnenlopen. 

Weggeefkast
De weggeefkast is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. 
Het idee is dat je spullen die je zelf niet meer nodig hebt of 
waar je op bent uitgekeken nog een tweede leven geeft en 
hier iemand anders blij mee maakt. In heel Gelderland staan op 
dit moment zeventig weggeefkasten. Behalve spullen kunnen 
mensen in de weggeefkast, via een cadeaubon, ook een dienst 
aanbieden. De cadeaubonnen liggen in de weggeefkast en 
iedereen kan invullen wat ze met, of voor een ander zouden wil-
len doen. Wie de bon leest en geïnteresseerd is, kan vervolgens 
contact met de invuller opnemen. Sommige mensen koken 
graag voor een ander. Anderen hebben zelf geen tuin, maar 
tuinieren graag voor iemand anders. Vul de bon in en wie weet 
wat voor mooie contacten er ontstaan! De cadeaubonnen zijn 
te vinden in de weggeefkast, maar ook op andere plekken. Voor 
een overzicht zie www.deelwinkel.com 

Creatieve werkplaats 
Nieuw in De Klokketoren is de creatieve werkplaats op dinsdag-
middag, tussen 13:00 en 15:30 uur. Blijft dat breiwerkje maar 
onafgemaakt in de kast liggen? Graag leren hoe een schilderij 
wordt opgebouwd? Kortom: zin om creatief bezig te zijn, op 
welke manier dan ook? Loop binnen, kom kijken, doe mee, haak 
aan en wees welkom!  

 

Voor de weggeefkast 
gelden de volgende regels:

-   Alle spullen zijn welkom, 
zolang ze in de weggeefkast 
passen. Er mogen dus geen ar-
tikelen voor/naast/op de kast 
geplaatst worden. 

-   Het voorwerp moet nog in 
goede staat zijn. 

-   Voedingsmiddelen zijn niet 
toegestaan. 

-   Ziet u iets moois, maar heeft u 
zelf geen voorwerp bij u? Al-
leen iets meenemen mag ook! 

-   In de kast liggen kaartjes, 
schrijf hierop een boodschap 
voor de volgende eigenaar.

Deelnemers aan de creatieve werkplaats kunnen eigen 
spullen meenemen of tegen kostprijs gebruikmaken van 
de aanwezige materialen. Kosten: alleen de materiaal-
kosten. Voor meer informatie mail of bel naar Stanske 
Kessels, participatie-ondersteuner NAH-Centrum De 
Klokkentoren: skessels@pluryn.nl, 06-20225237
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Iedereen mag meedenken over WijkAanpak   Programma’s Nijmegen-Midden
door Elvi van Wijk

Volgens de WijkAanpakProgramma’s (WAP’s) van de ge-
meente zijn de komende vier jaar de openbare ruimte, 
het groen en het contact tussen bewoners aandachts-
punten voor de wijken van het stadsdeel Nijmegen-Mid-
den. De gemeente hoort graag of iedereen zich hierin 
herkent en biedt ondersteuning bij bewonersacties.

Inge van den Hoogen werkt bij de gemeente Nijmegen als pro-
jectleider Wijkaanpak, onder andere in  Nijmegen-Midden. Ze is 
verantwoordelijk voor de zogenaamde WijkAanpakProgramma’s 
(WAP’s). De WAP’s zijn geen beleidsdocumenten, maar bedoeld 
als inspiratie voor alle mensen en organisaties die betrokken zijn 
bij een wijk. “Om hen te stimuleren en te ondersteunen bij nog 
meer samenwerken met anderen binnen een wijk,” aldus Inge. 
Elke vier jaar verschijnen er nieuwe WAP’s, de huidige gelden 
voor de periode 2016-2019. 

Wijkagenda
Een WAP bevat verschillende soorten informatie. Zo is te lezen 
wat wijken kenmerkt op het gebied van bijvoorbeeld woning-
bouw en voorzieningen, maar ook hoe bewoners, op basis 
van de Stads- en Wijkmonitor, oordelen over het woon- en 
leefklimaat in hun wijk. Daarnaast bevat een WAP de wensen 
en behoeftes van bewoners ten aanzien van hun eigen wijk en 
de acties die bewoners zelf nemen. De gemeente noemt dit de 
wijkagenda. Inge: “We verwachten van de professionele partijen 
in de wijk dat zij de wijkagenda kennen en er in hun handelen 
rekening mee houden.” De informatie over wensen, behoeften 
en acties van bewoners is gebaseerd op overleg tussen de 
gemeente en bewoners, de wijkschouwen en input van zoge-
naamde wijkwerkers.

Schoon en veilig
In het huidige WAP voor de wijken Hazenkamp, Goffert, St.  
Anna, Heijendaal, de Landbouw- en de Muntenbuurt, staat ver-
meld dat de bewoners een schone en veilige wijk erg belangrijk 
vinden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het initiatief van de actiegroep 
MooiGoffertpark. Zij slagen er maandelijks in om bewoners te 
motiveren om mee te helpen met het schoonmaken van het 
Goffertpark. Verder hebben bewoners van de Hazenkamp een 
Whatsappgroep opgericht waarmee ze de eigen wijk veiliger 
willen maken. Bewoners in deze wijken zetten zich bovendien 
actief in voor een mooie openbare ruimte. Zo knapten bewo-
ners van de Muntenbuurt gezamenlijk het kleine en het grote 
Dukaatplein op. ‘Ontmoeten’ is een ander belangrijk thema. 
Bewoners ontmoeten elkaar op diverse manieren, bijvoorbeeld 
door samen te eten bij De Klokketoren en ’t Hert. ‘Mobiliteit’ is 
het vierde thema. Bewoners ervaren bijvoorbeeld parkeerover-
last tijdens voetbalwedstrijden en evenementen in het Goffert-
park. Ten slotte is er het thema ‘wonen’. Ter illustratie: bewoners 
hebben vorig jaar het initiatief genomen om van de Hazenkamp 
een dementievriendelijke wijk te maken. 

Willemskwartier
De bewoners van het Willemskwartier zien voor hun wijk niet 
heel andere aandachtspunten. Ook zij  hechten groot belang 
aan een schone wijk; hondenpoep en gedumpt afval zijn 
grote ergernissen. Een maal per jaar organiseren de wijkraad, 
gemeente en DAR de Opschoondag. Verder organiseert de wijk-
raad jaarlijks, samen met Portaal, de OpFleurDag in de Marlae-
ntstraat. Ook het Willemskwartier heeft de openbare ruimte c.q. 
het groen hoog in het vaandel. Ter illustratie: bewoners ontwier-
pen zelf het nieuwe park aan de Tollenstraat-Thijmstraat dat in 
de lente van 2015 werd geopend en het parkje op de hoek van 
de Ruusbroecstraat/Tollensstraat is door aanwonenden groten-
deels zelf aangelegd en wordt ook door bewoners beheerd. 
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De belangrijkste thema’s in de diverse wijken van 
Nijmegen-Midden staan hieronder opgesomd. Voor de 
de wijken Hazenkamp, Goffert, St.  Anna, Heijendaal, 
de Landbouw- en de Muntenbuurt zijn dat:
1. Schone en veilige wijk
2. Openbare ruimte en groen
3. Ontmoeten
4. Mobiliteit
5. Wonen

Voor het Willemskwartier:
1. Schone wijk
2. Openbare ruimte/groen
3. Ontmoeten
4. Jongeren
5. Zorg voor elkaar

Voor de Kolping:
1. Herstructurering 
2. Groen
3. Ontmoeten
4. Veiligheid
5. Zorg en werk
6. Kinderen
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Iedereen mag meedenken over WijkAanpak   Programma’s Nijmegen-Midden
Ook in het Willemskwartier is ‘ontmoeten’ het derde aandachts-
punt. Ontmoetingen vinden veelal plaats binnen de eigen groep. 
De ervaring heeft geleerd dat autochtonen en allochtonen 
en nieuwe en oude bewoners niet zo gemakkelijk mengen. In 
augustus 2014 organiseerden diverse bewoners uit de Génestet-
laan daarom gezamenlijk een wijkfeest om de contacten tussen 
de verschillende groepen te stimuleren. Bovendien wordt sinds 
2005 ieder jaar de Trots op de Wijk-dag georganiseerd. Het 
vierde aandachtspunt in het Willemskwartier is ‘jongeren’. De 
focus ligt hierbij op het terugdringen van overlast (dit lukt goed) 
en jongeren een betere toekomst bieden. Zij kunnen bijvoor-
beeld wekelijks voetballen en huiswerkbegeleiding krijgen bij 
Futsal Chabbab. In het Willemskwartier wonen verder mensen 
met diverse soorten problemen zoals werkloosheid, schulden, 
verslaving, psychiatrische problemen, overgewicht, eenzaam-
heid, opvoedproblemen, (fysieke) beperkingen, etc. Vandaar dat 
het vijfde thema ‘zorg voor elkaar’ is. De diverse instellingen die 
actief zijn in het Willemskwartier zetten zich in voor deze kwets-
bare groepen bewoners.  

Kolping
“Kolping lichter, vrolijker, frisser ” is de titel van het WAP voor 
Kolping. Het is ook het advies dat bewoners aan woningcorpo-
ratie Talis meegaven voor de herstructurering van de wijk (zie 
artikel hierover elders in dit blad). De herstructurering is in 2019 
gereed en is voor de bewoners het belangrijkste thema. Het 
tweede thema is ‘groen’. Kolpingers vinden hun wijk rommelig, 
stenig en weinig groen. Bewoners geven aan dat meer groen in 
de wijk er wellicht voor kan zorgen dat mensen hun voortuinen 
beter onderhouden. De herstructurering biedt de mogelijkheid 
om hier wat aan te doen. Het derde thema is, net als in de andere 
wijken van Nijmegen Middden, ‘ontmoeten’. De herstructure-
ring biedt mogelijkheden voor meer ontmoetingsplekken in 
de wijk. Het pleintje aan de Leo XIII-Straat wordt veel gebruikt 
voor ontmoeting, maar is ook een verzamelplek voor overlast-
gevers en is geen visitekaartje voor de wijk. Dit plein kan samen 
met bewoners opnieuw vormgegeven worden. Dat geldt ook 
voor andere plekjes in de wijk zodat kinderen kunnen spelen en 
buurtgenoten kunnen bijpraten. 

Bewoners organiseren verder diverse activiteiten zoals peuter-
gym, kinderdisco, Halloweenoptocht, kledingmarkt, kerstmarkt, 
moestuin,  straatspeeldag, kinderclub,  jongensclub, etc. Het 
vierde thema is ‘veiligheid’. Met name op het pleintje bij de Leo 
XIII-Straat wordt gedronken en soms gevochten. Bewoners 
willen niet dat kinderen hiermee geconfronteerd worden en pro-
beren deze zaken weg te houden van de speelplekken. De politie 
is dagelijks aanwezig en voert hierop een strak beleid.  Met 
betrekking tot het vierde thema, ‘zorg en werk’, is er bijvoorbeeld 
de procesregisseur Multiprobleemhuishoudens die hulp biedt 
aan verschillende huishoudens in Kolping. Bewoners gaven aan 
ook hulp te willen op het gebied van werk. Het laatste thema is 
‘kinderen’. Illustratief hiervoor is bijvoorbeeld de opvoedingson-
dersteuning die Tandem biedt.

Ondersteuning gemeente
Het gemeentelijke wijkmanagement is er ter ondersteuning van 
de acties van bewoners. Inge omschrijft hun rol als ‘vinden en 
verbinden’. Ter ondersteuning van acties kunnen bewoners het 
hele jaar aanvragen voor subsidies indienen. De wijkagenda’s 
uit de WAP’s zijn het  toetsingskader bij aanvragen, naast de be-
staande subsidierichtlijnen. Verder organiseert of faciliteert het 
wijkmanagement thema- en feedbackbijeenkomsten op maat 
en kan ze bewoners in contact brengen met het gemeentebe-
stuur via bezoeken van wethouders, College van Burgemeester 
en Wethouders en de gemeenteraad. 

In de volgende Hart van Nijmegen vertelt Inge van den Hogen 
over de reacties van bewoners op de WAP’s en wat daarmee is 
gedaan. 

Oproep aan bewoners Nijmegen-Midden 
Inge van den Hoogen, projectleider Wijkaanpak van de 
gemeente, vraagt de bewoners van Nijmegen Midden 
mee te denken over aandachtspunten in de wijk. Inge: 
“Ondanks al onze inspanningen om een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen van de wensen, behoeften 
en acties van bewoners, denken we niet dat ons beeld 
compleet is. We horen daarom heel graag de reacties 
van bewoners op het WAP van hun wijk; zijn dit volgens 
u inderdaad de belangrijkste aandachtspunten voor uw 
wijk de komende vier jaar? Zo niet, welke ontbreken in 
de wijkagenda en waaruit blijkt volgens u het belang van 
deze aandachtspunten?” Bewoners kunnen Inge hierover 
mailen via i.van.den.hoogen@nijmegen.nl of bellen 
naar 024-3293167. De WAP’s zijn te vinden op de site van 
de gemeente Nijmegen. Bewoners die geen computer 
hebben, kunnen het WAP van hun wijk bij Inge opvra-
gen. Ook als bewoners, geïnspireerd door de WAP’s, een 
initiatief in de wijk willen starten, kunnen ze Inge mailen 
voor ondersteuning.  



  

Hart van Nijmegen - oktober 201648

	
	LET	OP,	WIJ	ZIJN	VERHUISD	NAAR:	
Vossenlaan	88,			6531	SP	Nijmegen,		
T:	024	–	833	00	22				(nieuw!)	 	
E:	fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl	
W:	www.fysiotherapiehazenkamp.nl	

	

		

www.bakkerij-holland.nl

Nijmegen
Sint Jacobslaan 277
Tel. (024) 355 07 08

Wijchen
Lepelaarstraat 6a

Tel. (024) 641 26 90

van 08.30 tot 12.00 uur

BELANGRIJK 
NIEUWS!!

KIBBELING
500 GRAM

+ SAUS vooR € 8,50
ExtRA SAUS vooR 0,60 ct.

KIBBELING
250 GRAM € 4,40

Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen

Kinderfeestjes

Workshops

Gelegenheidskaarsen

tel: 024 3553492 of 06 45302171

Groenestraat 199

6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492  

• Natuurvoedingsmiddelen

•Uitgebreid assortiment

•Ook glutenvrij

•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij

www.bijenkaars.nl

INBALANS
Maud Wienbelt

Rebalancing • Core-energetica • Fysiotherapie

www.maudwienbelt.nl • T 06 123 72 413

Een goed gevoel is altijd belangrijk, ook bij 
het kopen of verkopen van een huis. Bij Van 
Anken Makelaardij begrijpen we dat. Als geen 
ander beseffen wij dat een makelaar objectief 
moet zijn, maar ook betrokken. Het gaat om 
het gevoel: u thuis voelen in een huis, u op uw 
gemak voelen bij een adviseur die u begrijpt 
en dezelfde denkbeelden en overtuigingen 
heeft als u. Wij doen er alles aan om u dat 
goede gevoel te geven en helpen u graag bij de 
aankoop, verkoop of taxatie van uw huis. 

Pontanusstraat 1
6524 HA Nijmegen
Tel.: (024) 322 36 26
www.vananken.nl
E-mail: info@vananken.nl

Al 30 jaar 
de makelaar 
die met u 
meedenkt!

Meer weten? Neem dan contact 
op met Juliëtte van Anken.
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Hazenkampseweg denkt dat papieren krant zal blijven

door Anne Blaauw

In Nederland zijn er nog steeds honderdduizenden 
mensen die geabonneerd zijn op een papieren krant. 
Ook mijn ouders, zij beginnen elke dag met de krant 
voor hun neus. Hoe groot de haast ook is, met een kop 
koffie erbij moeten in ieder geval de voorpagina en alle 
koppen gelezen worden. Om te voorkomen dat ik al 
het leed van de wereld op m’n schouders neem, lees ik 
geen krant en kijk ik ook niet naar het nieuws. Ik vroeg 
zes eenendertigplussers wonend aan de Hazenkamp-
seweg naar hun leesgewoonten en of zij bijvoorbeeld 
denken dat de papieren krant zal blijven. 

Om te beginnen gaven ze allemaal aan het liefst iedere dag de 
krant te lezen. Vier gaven de voorkeur aan de ochtend, twee lezen 
hem liever ‘s middags. De ondervraagden zijn trouwens ‘grote’ 
lezers, want ze lezen meer dan één krant. Favoriet is toch wel de 
Gelderlander, daarna volgen de Volkskrant, NRC en Telegraaf. 
Ik verbaas me een beetje over die mensen die zweren bij de 
krant. Het is best ouderwets. “Al het nieuws, vers van de pers,” 
wordt er weleens gezegd. Maar zo kakelvers is dat nieuws natuur-
lijk niet. De krant ligt ’s morgens in de brievenbus. Het nieuws 
is dus van gisteren. Als je bij de tijd wilt blijven, kun je beter een 
app gebruiken. NU.nl bijvoorbeeld, of NOS.nl. Desnoods lees je je 
favoriete krantje online. Dat is altijd nog actueler dan de papieren 
versie. Bovendien is deze digitale krant veel aantrekkelijker om 
te lezen; met veel foto’s, in kleur en waarschijnlijk ook met wat 

filmpjes die je kunt aanklikken. De ‘Hazenkampseweggers’ zien 
dat toch anders. Slechts twee van hen geven aan de krant ook 
best op hun tablet te willen lezen. 

Sport
Als de krant bij ons op de deurmat ploft, haalt mijn vader gauw 
het sportgedeelte eruit, nog voordat mijn moeder de krant  te 
pakken heeft. Volgens mij is dat de enige reden waarom hij de 
krant leest. Mijn moeder slaat de sport juist over. Met name de 
achtergronden van het nieuws vindt zij interessant. Ook de geën-
quêteerden van de Hazenkampseweg kunnen die achtergrond-
artikelen wel waarderen. Het is zelfs hun belangrijkste reden om 
de krant te lezen. Het actuele nieuws komt op de tweede plaats, 
hierna de sport, het weer en de tv-gids. Misschien verklaart dit, 
waarom zij niet echt behoefte hebben aan een digitale versie. 
Achtergronden van het nieuws mogen best een dagje ouder zijn. 

De ondervraagden zijn bijna allemaal positief over de toekomst 
van de papieren krant. Al wordt het lastig om te concurreren te-
gen de digitale media, ze denken dat de papieren krant altijd zal 
blijven, want een onlineversie is veel te vluchtig en de artikelen 
zijn te kort om dieper in het nieuws te kunnen duiken. 

Na het lezen gaat de krant bij sommigen eerst naar de buur-
man, maar uiteindelijk belandt hij bij iedereen netjes bij het oud 
papier. Deze dagen komt de oude, uitgelezen krant mij ook goed 
van pas. Mijn vijf pasgeboren kittens kunnen de kattenbak nog 
niet goed vinden ;)
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Op de Hatertseweg zou een tophuiskamerrestaurant 
zitten. Eentje waar je een avond lang verwend wordt 
achter een prachtig gedekte tafel. Deze geruchten 
doen al een tijdje de ronde,  maar wat is daarvan 
waar? Alles, werd al snel duidelijk. TafEllen, het huis-
kamerrestaurant van Ellen Versleijen is meer dan de 
moeite waard. 

Ellen is altijd al gek op koken en bakken geweest. Net als 
haar moeder, die zich regelmatig door kookcursussen van de 
Vereniging voor Huisvrouwen liet inspireren tot een uitgebrei-
der repertoire. Ellen mocht van haar moeder naar hartenlust 

experimenteren in de keuken. En ze ontdekte al snel dat ze met 
het bakken van taarten anderen blij kon maken. Daar haalde ze 
dan ook veel lol uit. 

Kok & gastvrouw
Ze koos niet voor het koksvak maar werd tandartsassistente, 
rolde van daaruit in een baan bij de bank om uiteindelijk bij een 
uitzendbureau terecht te komen. Ze vond er niet de voldoening 
die ze zocht. Wel in de workshops groendecoratie die ze met een 
vriendin gaf. Waar vriendin Stephanie de workshops verzorgde, 
vertroetelde Ellen de deelnemers met hapjes en drankjes. 
Hieruit vloeiden steeds vaker mooie cateringopdrachten voort. 
„Waarom ga je niet iets met je kooktalent doen?” werd steeds 
vaker aan haar gevraagd. En uiteindelijk durfde ze te gaan voor 
wat ze het liefste doet: gastvrouw zijn en koken. 

Om van de kookkunsten van Ellen te genieten, kun je reserveren 
met een groep van minimaal vier en maximaal acht personen. 
Haar grote eettafel dekt ze uitbundig en feestelijk. Zo laat ze 
haar gasten genieten van een bijzondere avond in een sfeervol-
le, intieme setting. Vanuit de keuken zorgt Ellen dat het gezel-
schap niets tekortkomt. Voor nog geen dertig euro serveert ze 
een vier stijlvolle gangen. De gasten mogen suggesties doen of 
zich helemaal laten verrassen. Het maakt haar niet uit, zolang 
ze maar lekker mag stoeien met de mooiste ingrediënten. Een 
voorproefje? Hieronder deelt ze een van haar favoriete recepten.

Lijkt jou zo’n private dining avond wel wat? Kijk dan maar eens 
op haar site www.tafellen.nl of bel (06) 167 944 22.

Editha Gerdingh
www.edsparfait.nl
www.tokopietjeblanda.nl

Ingrediënten:
1 kg sardines, schoongemaakt
150 g paneermeel
6 gezouten ansjovis
60 g rozijnen
50 g pijnboompitten
3-4 laurierblaadjes
2 citroenen
1 sinaasappel

bosje peterselie
extra olijfolie
zout en peper

Bereiding:
Doe de rozijnen in een kom met warm 
water, dek af en laat deze wellen. Ontzout 
de ansjovis onder stromend water. Verhit 
in een pan 4 eetlepels olijfolie. Voeg het 

paneermeel toe (houd 2 eetlepels apart) 
en bak het bruin. Bereid de vulling: doe 
de paneermeel in een kom, voeg de uit-
gelekte rozijnen en gedroogde, gehakte 
ansjovis toe, samen met de peterselie 
en tot slot de pijnboompitten. Breng op 
smaak met peper en zout en meng alle 
ingrediënten goed. Vul de sardines met 
de vulling, klap ze dicht en plaats ze in 
een ingevette schaal. Stop hier en daar 
een laurierblaadje en een schijfje citroen 
tussen de sardines en bestrooi ze met 
het resterende paneermeel, citroen- en 
sinaasappelschil. Pers de tweede citroen 
uit, maak het sap warm en giet het over 
de sardines. Voeg naar smaak een beetje 
olie toe. Plaats de schaal in een voorver-
warmde oven van 180 gr en laat in 15 min 
gaar worden.

Gevulde sardines op Siciliaanse wijze

Bekokstoofd   Heerlijke taferelen           maxima in Buurtmoestuin De klokketoren
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Bekokstoofd   Heerlijke taferelen 

door Marie Louise van der Ploeg

We hebben Maxima in de buurtmoestuin. Nee, niet 
onze koningin. We hebben pompoenen in de tuin die 
de naam Maxima hebben, en dat is niet voor niets. In 
een recordtempo hebben de planten zich over vele 
vierkante meters uitgedijd en pompoenen voortge-
bracht. Niet zomaar een mooie oranje pompoen, zoals 
u die bij de groenteman in het vak aantreft en in zijn 
kleur zo typerend is voor het najaar. Het zijn bijzon-
der grote pompoenen, reuzen, en het zijn er veel. We 
verwachten liters pompoensoep deze herfst.

Dat niet alleen wij de oogst in de moestuin bijzonder vinden, 
bleek de afgelopen week weer. Een moeder kwam voor een 
avondwandelingetje met haar zonen speciaal langs de tuin. 
Haar jongste kindje wordt telkens blij van de grote ‘pompom’. 
Regelmatig komen mensen die, al dan niet toevallig langslo-
pend, een kijkje nemen in de tuin en genieten mee van wat 
groeit en bloeit. Zij laten zich verrassen door de diversiteit aan 
groenten die zo dicht bij huis groeien. Het is aantrekkelijk om 

vers geoogste bietjes, spinazie, sperziebonen, courgettes, kom-
kommers, wortelen, uien, aardappelen, palmkool…etc. te kopen 
en nog dezelfde dag te verwerken tot een maaltijd. Er zijn al 
‘vaste’ klanten die op de vrijdag een rondje door de tuin maken 
en zelf hun oogst plukken. En we verwelkomen ook telkens weer 
nieuwe belangstellenden.

Maximaal plezier
Zo groeit het door. De regen die veelvuldig viel deze zomer 
zorgde voor overvloed. De zon van deze weken zet alles mooi in 
kleur. Het buurtrestaurant is weer open op de donderdagavond. 

Binnenkort is het tijd voor de mais, 
aubergines en de kleurige pompoe-
nen. Zij doen hun naam eer aan en 
zorgen voor maximaal plezier. Ik neem 
aan dat pompoensoep binnenkort 
op het menu staat in De Klokketoren. 
Reserveren voor het buurtrestaurant 
De Klokketoren kan tot dinsdagmid-

dag 16:00 uur. Voor meer info zie www.facebook.com/vantuin-
totbord en www.vantuintotbord.nl.

          maxima in Buurtmoestuin De klokketoren
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het gaat op school, hoe het gaat met het huiswerk, het plan-
nen van zijn of haar werk en wat goed en minder goed gaat 
op school. Ook belemmeringen thuis of op school kunnen 
aan de orde komen. De mentor is als het ware een onafhan-
kelijke hulp van de leerling. Welk kind zou dat af en toe niet 
willen of nodig hebben? De 12+ leerling wordt tot in de 
tweede klas begeleid. Na de kerst stopt het traject. Dan - is 
de gedachte - heeft de leerling genoeg begeleiding gehad 
om het zelf te kunnen. 

14+ leerlingen hebben vooral behoefte aan hulp bij het ‘le-
ren leren’ en bij het plannen en organiseren van huiswerk. En 
soms is het ook goed dat zij met een onafhankelijk persoon 
hun ‘relaties’ kunnen bespreken. De begeleiding vindt vaak 
plaats op school. Bij de 14-plussers duurt het traject gemid-
deld acht maanden.

Mentoren
Toen School ’s cool begon, waren mentoren vaak wat ouder. 
Tegenwoordig zijn de mentoren van alle leeftijden en komen 
uit alle beroepsgroepen. Een nieuwe mentor krijgt een in-
troductieprogramma van twee avonden. Elke acht weken is 
er een intervisieavond waarin met andere mentoren allerlei 
kwesties die zich voordoen besproken worden onder leiding 
van een mentorcoach. Een mentor begeleidt overigens één 
leerling. Met de mentorcoach kunnen ook tussentijds allerlei 
vragen worden besproken. 

School ’s cool Nijmegen begeleidt al tien jaar met veel 
succes leerlingen bij de overgang naar voortgezet onder-
wijs(12+) en aan het begin van de puberteit (14+). Er zijn 
natuurlijk veel mentoren nodig om de begeleiding goed te 
laten verlopen. Iedereen die meer informatie wil of denkt 
dat hij of zij wel een uur/anderhalf uur per week de tijd 
heeft om een kind te begeleiden, kan zich aanmelden bij 
info@schoolscoolnijmegen.nl. Er wordt dan snel contact 
opgenomen.

door Piet Hieltjes

Niet elk kind lukt het om de overgang van basis-
school naar voortgezet onderwijs goed te maken. 
Niet elk kind draait lekker op school. School’s cool 
is opgericht om leerlingen bij wie het niet vanzelf 
gaat, een handje te helpen. 

Deze leerlingen worden begeleid door een mentor van 
School ’s cool. Het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat 
het de leerlingen goed gaat op school. Daarbij hoort uiter-
aard ook dat zij goed in hun vel zitten. Dat begeleiden van 
leerlingen doet men in vijftien steden al tien jaar, en met 
succes. School’s cool Nijmegen is gevestigd in de voor-
malige basisschool aan de Dobbelmannweg. Hier worden 
jaarlijks gemiddeld 120 kinderen gesteund door mentoren 
van School’s cool. Reken maar uit: in tien jaar zijn al meer 
dan duizend kinderen geholpen.

Twee groepen
School’s cool maakt onderscheid tussen twee groepen 
leerlingen: 12+ leerlingen en 14+ leerlingen. De 12-plussers 
zijn kinderen die de overgang maken van basisschool naar 
voortgezet onderwijs. De leerkracht van de basisschool 
vermoedt dat zij hierbij extra steun nodig hebben en geeft 
dan dat kind, met instemming van de ouders, op bij School 
’s cool.  Ook de 14-plussers krijgen een steuntje in de rug bij 
de uitdagingen van school. Maar de problematiek is anders, 
vaak is er al iets aan de hand waardoor het minder goed 
gaat op school. Bovendien spelen puberproblemen een 
grotere rol bij deze groep.

Begeleiding
De leerlingen krijgen een mentor toegewezen. School ’s 
cool kijkt bij het koppelen eerst of leerling en mentor bij 
elkaar passen. De leerling moet de mentor zien zitten en 
andersom natuurlijk ook. De leerling en de mentor zien 
elkaar dan een keer per week. Dan wordt besproken hoe 

         ‘School’s cool Nijmegen’ bestaat tien jaar

Agnes

Juul
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Partytime: twintig jaar wonen in Park Heyendaal-Noord

door Ypie Veenstra

In 1996 werd het noordelijk deel van de woonwijk 
Park Heyendaal opgeleverd en konden de eigenaren 
hun nieuwe huis betrekken. Al ietsje eerder was de 
buurtvereniging Park Heyendaal (niet te verwar-
ren met die van Park Heyendaal-Zuid) opgericht. 
Het oorspronkelijke doel was het begeleiden en 
bijsturen van de bouw. Na oplevering van de wonin-
gen kwam in de loop van de tijd de nadruk meer te 
liggen op gezellige activiteiten. Inmiddels bestaan 
de wijk én de buurtvereniging twintig jaar: tijd voor 
een feestje.

Dat feestje vond plaats op zaterdag 10 september, zo onge-
veer de mooiste dag van het jaar. Aan de Albert Schweitzer-
laan, op het veldje bij de afscheidingsmuur met de HAN, 
was een enorme feesttent verrezen. Schragen, banken en 

statafels waren klaargezet om de grote hoeveelheid bezoe-
kers (circa 180 mensen!) een plaatsje te kunnen geven. 

En wat doe je zoal op een jubileumfeest? Dat wat je twintig 
jaar geleden ook deed: touwtrekken! Rond vijf uur ’s mid-
dags vond deze ‘buurtbattle’ plaats. De verschillende teams 
deden flink hun best. Natuurlijk waren er ook spelletjes voor 
de kinderen en werd er lekker gegeten en gedronken.  Ter 
opening van het buffet hield Allard Nijhof, voorzitter van de 
buurtvereniging, zo tegen half acht een korte toespraak. Hij 
memoreerde nog even aan de bouwperikelen van twintig 
jaar geleden en het nut van de buurtvereniging toen en 
nu. Nog steeds coördineert deze zaken als de gezamenlijk 
inkoop van schilderwerk of onderhoud aan daken.  

De avond eindigde met live popmuziek, verzorgd door con-
servatoriumstudenten van ArtEZ. Trotse ouders swingden 
mee.  Dat maakte het feest helemaal áf. 
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Met de klok mee: ‘buurtbattle’, voorzitter Allard Nijhof houdt een toespraak, lekker eten en drinken, livemuziek van hoge kwaliteit
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Willemskwartier viert zomerse zondagen  met braderie en spellendag

Van een zonnige spellendag… 

De spellendag van speeltuin ’t Génestetje vindt iedere zomer-
vakantie plaats vanuit het idee ‘gewoon een leuke dag voor de 
kinderen uit het Willemskwartier’. Op dit moment bestaat de 
organiserende club uit Auke Winkes-Rijnbeek, Bibi Dollekens-Ur-
lings, Brigitte Mallo, Dorien Dekkers-Looman, Marieke Fokker-Bros 
en Trui Looman. Allemaal werkende moeders uit het Willems-
kwartier. Trui: “Dat is ook de reden dat het vaak een beetje laatste-
moment-werk is. Onze partners en kinderen helpen trouwens wel 
mee met opbouwen en afbreken, zonder hen lukt zo’n spellen-
dag niet.” Lachend: “De vrouwen bedenken het en de mannen 
helpen mee met de uitvoering.”
Betrokken wijkbewoners/ouders organiseren de spellendag nu 
een jaar of vijftien. Ze organiseren ook andere wijkactiviteiten 

voor kinderen tot en met twaalf jaar, zoals carnaval, Halloween 
en sinterklaas in ’t Hert en ook het slaapweekend in ’t Génestetje. 
Waar ze dat allemaal van betalen? Trui: “We kunnen de spellendag 
organiseren door gemeentesubsidie voor wijkactiviteiten, daar 
betalen we de mooie attracties van. Op de dag zelf verkopen we 
snacks en drinken en daar kopen we dan weer chips, snoepjes en 
ijsjes van voor de kinderen. Plus gezond fruit en tomaatjes.”

Dit jaar konden kinderen zich van 11:00 tot 16:00 uur vermaken 
met diverse waterspellen. Na enkele koele en regenachtige 
dagen was het nu warm genoeg om in je badkleding van de 
waterglijbaan te roetsjen. Wel fijn, als het weer meewerkt. Trui: 
“En als het regent, dan is het wat het is en maken we er toch een 
leuke dag van.”

door Tefke van Dijk

Deze zomer was het twee zondagen achter elkaar raak met feestelijke activiteiten in het Willemskwartier. 
Op 14 augustus vond in speeltuin ’t Génestetje aan de De Génestetlaan de jaarlijkse spellendag plaats en op 
21 augustus de jaarlijkse grote braderie op het Beetsplein en de omliggende straten. Een (foto)impressie.
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… tot een verregende braderie… 

De zondag na de spellendag in ’t Génestetje was het tijd voor 
de grote braderie op het Beetsplein en de omliggende straten 
Hofdijkstraat, Brederostraat, Spieghelstraat, Thijmstraat en Maer-
lantstraat. Ook zij hadden hun jaarlijkse spellendag in speeltuin 
Beetsplein. Bewoners van de nieuwe huizen in de Brederostraat 
deden massaal mee, met een kraam met tweedehands spul-
letjes tot een geïmproviseerde koffietent met gebak. ’s Morgens 
was het lekker druk en gezellig in de straten, maar helaas begon 
het aan het begin van de middag flink te regenen. Hoewel de 
kramen overdekt waren, zorgde dit er toch voor dat het aantal 
bezoekers minder hoog lag dan het jaar daarvoor.

Louis Coenen organiseert deze activiteiten samen met elf vrijwil-
ligers vanuit het project Ontmoeting Willemskwartier. Dit project 
richt zich op verbinding van mensen die elkaar nog niet kennen; 
bewoners, bezoekers en nieuwkomers in buurt en wijk. Op 11 
februari jongstleden ontvingen zij hiervoor de eerste Don Bosco 
Prijs, een geldbedrag van duizend euro. Zij hebben deze prijs 
verdeeld onder zieke buurtbewoners, bedlegerige ouderen of 
jongeren of gezinnen die het niet breed hebben.

Willemskwartier viert zomerse zondagen  met braderie en spellendag

Geplande activiteiten ’t Génestetje
29 oktober Halloween
16 december Lichtjestocht
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Met pensioen  ’’s Avonds wist ik vaak  niet wat ik  overdag gedaan had’

door Marlies Mielekamp

En dan ga je met pensioen. Misschien heb je van tevoren 
nagedacht over wat je wilt gaan doen, of denk je juist: ik 
merk het wel. Drie ervaringsdeskundigen vertellen hoe 
zij hun (komende) pensioen zien. En als vanzelf gaat het 
daarbij ook over meewerken in het huishouden, maat-
schappelijke betrokkenheid, samenleven met andere 
culturen en ouder worden.

Drie mannen uit verschillende wijken van Nijmegen Midden en 
met verschillende achtergronden zitten op een zonnige vrijdag-
middag rond een tafeltje in het Voorzieningenhart ’t Hert in het 
Willemskwartier. Het zijn de beheerder van ’t Hert Gerrie Looman 
(65), Ted van Hees (66) en Bart Kraal (72). 

Eerst een rondje voorstellen. Al meer dan 40 jaar zit Gerrie in het 
beheerdersvak, de laatste jaren in zijn geliefde Willemskwartier. 
Binnenkort is dat voorbij, want hij gaat met pensioen. En daar 
verheugt hij zich op! Gerrie woont in het Willemskwartier.  

Nadat Bart zijn carrière als reclamemaker achter zich liet, ging hij 
op latere leeftijd culturele antropologie studeren en belandde in 
de krakerswereld. Daarna had hij allerlei banen totdat hij bij toe-
val in de wereld van BMW-motoren terecht kwam en daarin zijn 
eigen onderneming startte. Op zijn zestigste werd hij gevraagd 
door een bedrijf, maar dat werd helaas opgeheven toen hij 62 
was. Sindsdien is hij met pensioen. Bart woont in de Landbouw-
buurt. 

Voor Ted is het op de dag van het interview precies een jaar 
geleden dat hij afscheid nam van Oxfam Novib. Zijn laatste 
project was het maken van ‘een eerlijke bankwijzer’ voor landen 

over de hele wereld “zodat de banken er meer voor de mensen 
zijn in plaats van omgekeerd.” Hij ging met een goed gevoel weg, 
want ondanks een reorganisatie en bezuinigingen kon hij zijn 
werk overdragen aan een opvolger die hij zelf had opgeleid. Ted 
woont in Park Heyendaal. 

Samen gaan ze in gesprek over hoe ze hun pensioen invullen of 
denken in te vullen. Gerrie bijt het spits af met zijn antwoord op 
de vraag: “Wat zijn je plannen na je pensioen?”

Gerrie: “Over zo’n negen maanden ga ik met pensioen. Ik heb 
altijd schik in mijn werk gehad, vooral het omgaan met mensen 
vind ik mooi. Ik zit nu in een proces van erbij horen, maar ook 
weer niet helemaal. Er is hier een reorganisatie aan de gang en 
ofschoon ik altijd wilde meepraten heb ik nu gezegd: laat men-
sen meepraten die na mij verder moeten in de organisatie. 
Wat mijn plannen zijn na mijn pensioen, vind ik een rare vraag. 
Je vraagt toch ook niet wat ik na werktijd doe? Ik geniet van mijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen, heb een hond en een vijver 
waar ik veel tijd mee kwijt ben en ik denk dat dit voldoende is. 
Natuurlijk blijf ik lid van de wijkraad, zo blijf ik mensen ont-
moeten. Wijkbewoners spreken me sowieso vaak aan als er iets 
speelt.”

Bart: “Voor mij was de overgang geleidelijk; na mijn tweeën-
zestigste had ik nog wat interim baantjes zoals coördinator van 
een kunstencentrum in Deventer. Toen ik op mijn vijfenzestigste 
ineens echt geen baan meer had, merkte ik dat de factor tijd 
anders werd. Dan zat ik ’s ochtends de krant te lezen en dacht: 
laat ik de hond maar eens uitlaten. Om vervolgens nog een kop 
koffie te nemen, want ik had immers tijd genoeg. ’s Avonds wist 
ik vaak niet wat ik overdag gedaan had. Je verliest de discipline, 
doet dingen minder planmatig, daar had ik last van. Je moet op-
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Met pensioen  ’’s Avonds wist ik vaak  niet wat ik  overdag gedaan had’
passen dat je niet gaat denken: ach, als ik het vandaag niet doe, 
doe ik het morgen of overmorgen wel.”

Ted: “Ik herken wat Bart zegt. Als je geen idee hebt wat je die 
dag gaat doen, slibt zo’n dag makkelijk door je vingers. Maar van 
anderen hoorde ik ook dat je moet oppassen voor het omge-
keerde: bijvoorbeeld alle vrijwilligersklussen die langskomen met-
een aannemen. Ik doe nu wat kleine bestuurlijke dingen, neem 
deel aan twee leesgroepen, ben een cursus gaan volgen op het 
HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) en een zangcursus op de 
Lindenberg. Verder ben ik meer gaan sporten. Omdat mijn vrouw 
nog werkt, kook ik meestal, dat deed ik al, maar nu nog meer.”

Bart: “Ook ik heb wel wat hobby’s, wandelen met de hond, genea-
logie en ik heb een boot. Omdat mijn vrouw lange dagen maakte 
en vaak pas om zeven uur thuis was, had ik het eten al klaar. In 
het huishouden meehelpen was wel een punt: mijn vrouw vindt 
dingen zoals stofzuigen, vaker nodig dan ik. Tegenwoordig help ik 
wel mee, maar mijn vrouw stuurt aan.”

Gerrie: “Als vrouwen vinden dat iets moet gebeuren, moet het 
ook meteen, daar heb ik moeite mee. Ach, mannen komen van 
Mars, vrouwen van Venus, zo moet je dat zien.”

Ted: “Ik merk dat ik toch moet oppassen mijn week niet te vol te 
plannen. Bij toeval kwam ik in het vrijwilligerswerk met Syriërs 
terecht en ondernam daar activiteiten mee. Die mensen zijn nu 
vrienden van me. Al tijdens mijn studie politicologie deed ik vrij-
willigerswerk in wat toen nog het Derde Wereld Centrum heette. 
Zo probeerde ik naast mijn studie dingen van maatschappelijk 
belang te doen en iets te betekenen voor de gewone mens.”

Bart: “Ik werkte in mijn studietijd in de wetenschapswinkel waar 
we bijvoorbeeld bezig waren met onderzoek naar kankerverwek-
kende stoffen in Nijmegen-West en Weurt vanwege de uitstoot 
van giftige stoffen door Electrabel.”

Gerrie: “Het klopt dat studenten in de jaren zeventig veel hebben 
betekend voor de gewone mensen in de wijk. Je zag toen mooie 
ontwikkelingen. Ook in ’t Hert komen veel mensen uit andere 
culturen. Net zoals Ted, zie ik daarvan de mooie dingen, maar 
ik zie ook de problemen. En die veranderen met de dag: zo heb 
je nu de kwestie Gülen en Erdogan. Open discussies met Turkse 
wijkbewoners die we vroeger hadden, zijn daarover niet mogelijk. 
Mijn visie is: als de een van de ander weet hoe het werkt, komen 
we pas tot oplossingen.”

Ted: “Ik begrijp Gerrie’s standpunt, maar ik wil graag even terug-
komen op het sporten. Als je ouder wordt, is dat belangrijk. Ik ben 
fitter dan toen ik nog werkte; om de andere dag voetbal, tennis of 
fiets ik. En ik maak langere fietstochten. Volgende week ga ik met 
vrienden de Maas naar beneden volgen.”
Gerrie: “Ik heb tot mijn vijfenvijftigste gesport, ik voetbalde in 
verschillende verenigingen. Onlangs ben ik twee keer gedotterd. 

Door de medicijnen die ik daarna moest slikken raakte ik in een 
dalletje. Ik moest accepteren dat het lichamelijk minder met me 
ging. Maar ik realiseer me dat ik van die bank af moet en meer 
moet gaan bewegen. Laatst fietste ik tegen een dijk op die ik 
altijd makkelijk haalde en nu moest ik halverwege van de fiets 
stappen. Dat heeft me wakker geschud…”

Bart: “Ik wandel veel met de hond en zwem geregeld. Zwem-
men is goed voor me; een val van een trap op mijn achterhoofd 
had twee jaar geleden zestien hechtingen en een zware her-
senschudding tot gevolg. Daar heb ik nog steeds last van. Ik kan 
bijvoorbeeld niet meer tegen drukke bijeenkomsten waardoor ik 
bestuursfuncties heb moeten opzeggen. Maar ook geestelijk had 
het effect. Ik heb nu last van hoogtevrees en kreeg een jaar na de 
val hartklachten zonder dat er iets met mijn hart was. Ik voel me 
kwetsbaarder.”

Gerrie: “Ik viel een tijdje geleden hard van mijn fiets omdat ik 
uitgleed over natte bladeren, sinds die tijd kijk ik uit zodra ik 
bladeren op de weg zie.”

Ted: “Tijdens een wandelvakantie in de bergen, merkte ik dat 
bepaalde passages en rotspartijen moeilijker voor me waren. Een 
vriend die geoefend alpinist is, zei het ook: ‘ik durf gewoon niet 
meer wat ik tien jaar geleden wel durfde’.”

Gerrie: “Het heeft allemaal te maken met ouder worden…”
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graan van Ekoboerderij de Lingehof in Hemmennatuurlijk, ambachtelijk gebakken brood

een plek voor ontmoeting 

De Streekbakker
Thijmstraat 119, Nijmegen
www.destreekbakker.nl
Facebook: destreekbakker.nl 

Agenda 

1 okt start Bakkerscursus (6 dagen) 

11 okt Workshop ‘Bakken met verschillende granen’

8 nov Workshop ‘De Basis van Brood’

13 nov Broodproeverij

3 dec          Pepernotenbroodjes bakken

kijk voor details op de websiteeen verrassende winkel

en om in de bakkerij te kijken

voor workshops  

KAAS v. d. MAAND                        
Cantal Vieux 
€ 1,90 per 100 gram 

KONINGWILLEM.NU

Biologische slagerij
De Groene Weg Nijmegen

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

instellingen en kookscholen. 

Kom gerust eens langs en laat u verrassen!

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

VOLG ONS!
@de_groeneweg  

De Groene Weg slagerij Bas Derksen
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Jordi wil kleine tjoektjoek terug in Goffert

door Henk Verhagen

Rollecate is te koop in Zweden. Oud-machinist Jordi 
Wouters (22) en zijn maten willen het nostalgische trein-
tje terug naar het Goffertpark halen. Meer dan duizend 
sympathisanten tekenden hun petitie al.

Duizenden kinderen en hun (groot-)ouders hebben decennia-
lang plezier beleefd aan Rollecate, het treintje dat tussen 1984 en 
2012 met grote regelmaat rondjes draaide om Kinderboerderij 
de Goffert. Door mankementen stond Rollecate stil tussen 2005 
en 2009, maar toen het weer de rails op ging, zat Jordi Wouters 
uit de Dukaatstraat snel bij Stoomgroep De Goffert. Hij was toen 
zestien jaar. “Ik zag er mensen aan het werk, reed een keertje mee 
en heb me aangemeld. Het treintje reed meestal op zaterdag en 
zondag, een kaartje kostte e 1,50.”

Wouters’ vriendin Anouk Verbeek (20) zegt dat Jordi al van jongs 
af aan interesse heeft in al wat rijdt, als het maar groot is. “Treinen 
en bussen, daar houdt hij van.” Jordi zegt ook het onderhoud 
van het spoor destijds op zich genomen te hebben. “Bladeren 
weghalen bijvoorbeeld, zodat het niet ging branden als de trein 
langsreed. Telkens als we een overgang naderden met het trein-
tje, belden we.”

Zweden
Jaren ging het goed en stoomde de Rollecate door het park om 
de kinderboerderij, een route van bijna drie kilometer. De laatste 
rit was in augustus 2012. Het jaar erna verhuisde de locomotief 
met drie wagons (waarin plaats is voor driemaal 36 passagiers) en 
rails naar het Niels Holgersson Park in Zweden. Wouters: “Ik heb 
nog geholpen om de rails er mee uit te halen. Het ging allemaal 
mee,  behalve waar ze in asfalt lagen.” Het afscheid was niet van 
lange duur, want Jordi ging met zijn Anouk in Zweden kijken 
hoe het met zijn oude liefde gesteld was. “Het treintje reed niet 
meer, mensen waren niet bereid er een kaartje van e 2,50 voor te 
kopen.”

En toen hoorden ze dat Rollecate te koop komt. Eigenaar Peter-
Anner Hendrix bevestigt dat. Rollecate kocht hij in 2013 voor 
e 34.000 aan voor zijn attractiepark, nu vraagt hij er e 52.000 
euro voor. Plus e 3000 euro vervoerskosten. “Dat is de kostprijs. 
Toen het aankwam hier, bleek het in veel slechtere staat dan we 
hadden verwacht. Remmen waren versleten, wiellagers zaten 
verstopt waardoor ze geen smering meer kregen en versleten 
waren, gaten in de stoomleidingen zorgden voor drukverlies.” 

De trein werd volgens Hendrix compleet gestript en opnieuw 
gespoten met speciale industrielak. “Ik verander mijn park in een 
avonturenpark, daar past een treintje niet meer in.” Hij zegt bereid 
te zijn Nijmegen tegemoet te komen. “Het is mijn geboortestad.”

Petitie
Wouters en zijn mede-machinisten Rob en Pim willen deze kans 
niet onbenut laten. “We zijn meteen een actie begonnen op 
internet. Veel mensen tekenen de petitie.” Tientallen onderschrij-
vers nemen meteen ook de moeite om hun liefde voor de actie 
te delen. “Mijn kinderen zullen het fantastisch vinden,”meldt de 
een. “Omdat ik de jeugd ook hun jeugdsentiment gun,” schrijft 
een ander. En een derde noteert: “Waardevolle toevoeging aan 
Goffertpark en kinderboerderij.” 

Rollecate werd tussen 1962 en 1967 gebouwd door Kees Neve. 
Zijn creatie weegt 2800 kilogram en verplaatst zich op een smal-
spoor van 45 centimeter. Tot zijn komst naar Nijmegen reed het 
treintje in speeltuin Linnaeushof in Bennebroek. 

Hoop
Jordi en de zijnen hopen dat de gemeente Nijmegen en de eige-
naar van restaurant Croy op wiens terrein de remise van Rollecate 
was gevestigd, even enthousiast worden als de mensen die de 
petitie op internet ondertekenen. “We hopen dat ons plan werke-
lijkheid wordt. Met hulp van de gemeente of via crowdfunding.”
De petitie is te vinden op www.petities24.com/forum/176087

Treintje mag van Zweedse eigenaar voor kostprijs naar Nijmegen

Jordi Wouters uit Nijmegen in het Nils Holgersson Park in Zweden, 
bij zijn geliefde treintje Rollecate Foto: Anouk Verbeek
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Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna

Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892

www.fysiotherapiesintanna.nl

Theunissen   Fysiotherapeuten
Groenestraat 217 Y
6531 HH  Nijmegen

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

Fysiotherapie de Go�ert
Dobbelmannweg 118

6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268

www.fysiotherapiedego�ert.nl

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

tel: 024-6635173

Fysiotherapie
Sint  Anna

S a m e n w e r k e n d e  F y s i o t h e r a p e u t e n

 

   APOTHEEK ST. ANNA      

 

St. Annastraat 178       

6525 GW Nijmegen       

telefoon (024) 355 63 00       

www.apotheekstanna.nl       

openingstijden: maandag t/m vrijdag     

van 8.30 uur tot 12.30 uur en van       

13.30 uur tot 17.30 uur 

Gratis bezorgen  

 

 WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2010!  

 

   EMMA APOTHEEK  

 

Groenestraat 209a 

6531 HG Nijmegen       

telefoon (024) 355 70 06 

www.emma-apotheek.nl 

openingstijden: maandag t/m vrijdag 

van 8.30 tot 17.30 uur 

Gratis bezorgen  

 

      

 

             

 

Onze apotheken zijn sinds 2008 ISO 9001 HKZ gecertificeerd.

GEMSSTRAAT 1 
(in Rootz 
Hair&Care) 
!
06 - 19456163 
!
!
!

ACTIE MICRODERMABRASIE 
!
!

Een microdermabrasie-behandeling verbetert direct 
de conditie en structuur van de huid. het stimuleert de 
doorbloeding en de aanmaak van collageen. Uw huid 

word gepolijst, het ’doffe laagje’ eraf. 
Met de juiste werkstoffen herstellen we eventuele 

schade van de zomer.  
!

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK OM UW HUID TE 
REVITALISEREN! 

!
!

MICRODERMABRASIE BEHANDELING 60 MIN 
PRIJS NORMAAL: 

€77,50 
!

AANBIEDING PRIJS NU: 
€65,00 

!
!

Actie geldt t/m 31 Oktober 2016 
www.schoonheidssalonfem.nl  

       Heren bestaan nog
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door Sjak Gielen, foto: Andre den Ouden

Alom wordt er geklaagd over 
toenemende hufterigheid en 
het absolute gebrek aan be-
schaving. Omgangsvormen 
bestaan niet meer. Met 
twee woorden spreken of 
je kleden voor een spe-
ciale gelegenheid? Kom 
daar nog maar eens om 
in deze tijd.

Hoe anders ligt dat in de 
vogelwereld om ons heen. 
Wie er niet netjes uitziet, kan 
het wel vergeten bij de vrouw-
tjes. Een keurig pak wordt daar 
nog zeer op prijs gesteld. Het is zelfs 
een absolute voorwaarde en sleutel tot 
succes. Let maar eens op koolmezen.
Mannetjes zijn te herkennen aan hun zwarte 
stropdas die ver over hun buik doorloopt. Hoe groter 
de stropdas des te gewilder de koolmeesman. Een mannetje 
met een te kleine stropdas wordt volledig genegeerd door 
de vrouwtjes. Ook is het van belang dat hun kop er glanzend 
uitziet. Gel of brillantine in de haren noemen wij dat.

Koolmezen zien elkaar anders dan wij 
ze zien. Ze kunnen, in tegenstel-

ling tot de mens en veel andere 
dieren, heel goed ultraviolet 

licht waarnemen. Op basis 
daarvan selecteren de 
vrouwtjes hun partner. 
De stropdas moet 
eerst indruk maken en 
de aandacht van het 
vrouwtje trekken, waar-
na de uv-brillantine het 
vrouwtje definitief over 
de streep trekt. Als aan 

die basisvoorwaarden 
wordt voldaan, dan zit het 

met het zingen en het voeren 
van jongen ook wel goed. Zo 

is tenminste de onnavolgbare 
vrouwengedachte.

Laat dit een wijze les zijn voor ons mensenman-
nen. Mijn eigen vrouw voelt zich in dit opzicht aardig bedro-
gen. Ze beklaagt zich al jaren over de miskoop die ze destijds 
gedaan heeft, maar gedane zaken nemen, gelukkig voor mij, 
geen keer.

       Heren bestaan nog

 

 

Column: Wielrennen    
Als ik mij niet vergis, was zijn naam Wim. Jaar of 
45, beetje kalend, erg amicaal. Samen met vrouw 
Marjan en kids stond hij bij ons op de camping, zijn 
schoonouders op de plek tegenover hen. Ik denk 
dat veel mannen zich tegenwoordig kunnen vinden 
in Wim. Wim had namelijk sinds een aantal jaren 
een nieuwe sport: wielrennen. En dat nam hij heel 
serieus. Ik kreeg er bijna een midlifecrisis van. Niet 
dat hij een motor had, maar wel een serieuze wiel-
erfiets. Nieuwste model, voorzien van alle features.

Om de dag hees Wim zich met z’n bierbuikje in zijn net iets 
te strakke biking shirt. Gadgets werden klaargelegd, een 
bril zonder condensvorming, bandana voor onder de helm. 
Centen niet gespaard. Wim was klaar voor een tourtochtje 
door de bergen, vergezeld door Marjan en de kinderen in 
de auto. Zonder airco. Compleet verveeld. Ze reden dan 
vooruit om bij elke bocht van de berg Wim aan te moedi-
gen, water aan te bieden en te checken of alles oké was 
met pa. Bovenaan de berg werden uitgebreid foto’s ge-
maakt van de heldendaden van Wim, doorgestuurd naar de 

whatsappgroep van de familie, om daarna weer rustig af te 
dalen. Met natuurlijk Marjan in z’n kielzog. En elke keer als 
Wim terugkwam op de camping werd z’n fiets met militaire 
precisie schoongepolijst met een doekje. Een ingewikkeld 
tafereel. Daarna stond een koud biertje klaar voor Wim en 
mocht hij uitrusten bij het zwembad terwijl vrouw en kids 
boodschappen gingen doen. 

Met het tijdschrift Wielerrevue op z’n strandlakentje kon 
Wim goed meekomen in de gesprekken met andere bikers 
op de camping. ‘s Avonds nog even z’n voetjes omhoog 
en een pastamaaltijd naar binnen werken, die vrouwlief 
gekookt had. Want ja, koolhydraten waren immers belang-
rijk voor Wim. Terwijl z’n vrouw met een warm gezicht zijn 
sportkleding in een handwasje sopte, schreeuwde schoon-
pa regelmatig naar de overkant van de tent: “Poeh poeh, 
wat ben je toch een stoere, actieve vent, daar kan Marjan 
nog een voorbeeld aannemen!” En ik dacht alleen maar: 
Poeh, poeh, ben ik even blij dat mijn vent niet mee doet 
aan deze hysterische trend en gewoon nog op ouwe-lullen-
voetbal zit.

door Anna Wolfs
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Algehele leiding: Rob Vermeulen 

m.m.v. Het Gelders Orkest en Musica Vocale 
Solist: Carina Vinke (mezzosopraan) 

Concertgebouw De Vereeniging Nijmegen

van waal tot wolga 

Vrijdag 21 oktober 20.15 uur 

met inleiding van Maarten-Jan Dongelmans 
19.15 - 19.45 uur 

 
A. Borodin - Polowetser Dansen  

S. Rachmaninov - Bogoroditse D'evo 
S. Taneyev - Johannes van Damascus 

S. Prokofjev - Alexander Nevsky Cantate  
  

www.stadsschouwburgendevereeniging.nl

Gezocht: 
gastgezinnen voor onze 
Therapie-hulphonden

Meer info? 
Kijk op 

www.hulphond.nl/
gastgezin

Advertentie_kindertherapie.indd   1 22-9-2016   14:18:21

          Carla Frederiks weet wat decoreren is
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door Piet Hieltjes

Kleinschaligheid en creativiteit, dat is wat voor Carla 
Frederiks telt.  Carla heeft nogal wat lichamelijke mal-
heur gehad in haar leven. Maar door creatief bezig te 
zijn, kon zij die tegenslag aan. 

Carla begon met mozaïekwerk. Zo bekleedde ze bijvoorbeeld 
tafelbladen of bloemenvazen met mozaïeksteentjes of stukjes 
oud aardewerk of porselein. Vervolgens maakte ze scrapbooks 
door boeken met allerlei papiermateriaal te versieren. Zij spe-
cialiseerde zich ook in het decoreren van oude flesjes, kistjes of 
dienbladen door deze te beplakken met uitgeknipte servetten 
of foto’s en allerlei andere versieringen. 

Cursussen
Carla werd daar zo bedreven in dat haar vriendinnen vroegen 
om met hen aan het werk te gaan. En dat bracht haar op het 
idee om cursussen mozaïek maken te gaan geven. Dat lag in 
het verlengde van de opleiding Creatieve Therapie die Carla 

aan de Kopse Hof gevolgd heeft. Degenen die bij haar een cur-
sus doen, eigenlijk altijd vrouwen, ervaren de kleinschaligheid 
en laagdrempeligheid als heel prettig. In een kleine groep crea-
tief bezig zijn en dan allerlei zaken wel of niet kunnen bespre-
ken wordt als uiterst prettig ervaren, aldus Carla. Carla begrijpt 
dat wel: “Creatief bezig zijn is rustgevend, ontspannend en 
heeft haar geholpen het leven te aanvaarden zoals het is.”

Groepje
Belangstellenden kunnen zich individueel opgeven, maar ook 
als groepje. De kosten zijn €4,- per middag, plus wat geld voor 
materiaal. De koffie en thee zijn inbegrepen. Er is materiaal op 
voorraad dat gekocht kan worden. Carla verzorgt ook kinder-
feestjes voor kinderen vanaf een jaar of acht.
“En,” zegt Carla, “mensen zeggen vaak dat ze niet creatief zijn, 
maar als ze eenmaal aan het werk zijn, kunnen ze heel veel!”. 

Voor meer informatie: Carla Frederiks, 024-3552373, 
carla-299@glazenkamp.net, of aanbellen op 
 Hazenkampseweg 299

          Carla Frederiks weet wat decoreren is

De ruimte waar Carla haar creatieve middagen en avonden houdtMozaieken gemaakt door deelnemers

Tweejaarlijkse verkoop van Carla’s creaties
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GARAGEBOXEN te huur, aan de Groenestr. Vossenlaan/Oude 
Molenweg, Hatertseweg / S. de Bruïneweg (ter hoogte  Zebrastr.), 
Bankastr. en Malvert. Ook motorstalling aan de Hatertseweg:  
Voor informatie mail naar: garagebox.huur@gmail.com

Gediplomeerd coupeuse ‘Samira’ biedt zich aan voor  kleding 
(ver)maken,reparatie,gordijnen. Voor 65+ kom ik aan huis.  
 Watertorstraat 24, 6533 PV Nijmegen, telefoon: 024-355 64 00,  
e-mail: S.Shaba@hotmail.com

HULP AAN HUIS voor PC, laptop, wifi, netwerk, tv, antivirus, back-
up, tablet en  smartphone. € 35,- per uur, € 5 voorrijkosten. Particulier 
en zakelijk. www.maxco.nl, E-mail naar maxco@maxco.nl

2016 najaa:  Tai Chi voor alle leeftijden bewegend ontspannen 
strt wk 38. Goed voor energie, houding, balans, sterke botten en 
spieren. Studio:Hazenkampseweg 26, R. Messelink; 024- 3234534/
www.taichichuannijmegen.nl

KIK training voor zelfvertrouwen, weerbaarheid en sociale vaar-
digheden voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Start: najaar 2016. Voor 
aanmeldingen en meer informatie: www.kiktraining.nl

Dwarsfluitles door gediplomeerde docent voor beginners en 
gevorderden, kinderen en volwassenen. Bel of mail voor informatie 
of gratis proefles: 024-3500424, St. Annastraat 356. 
www.peterartsvanderzanden.nl

Fysiotherapiepraktijk Into Balance  voor baby’s en kinderen, 
zwangeren en moeders. Tevens zwangerschapspilates, zwangerFit 
en babymassage. Info: www.intobalancenijmegen.nl of
 06-19200967

Pianoles: ervaren 65-plusser komt bij u thuis, voor kinderen en 
volwassenen, beginnend of gevorderd tegen redelijk tarief. Voor 
nadere inlichtingen: mail (liefst) naar joh11ha@hotmail.com of bel/
sms: 06-10204515

Bedrijfshartjes

Directe schade-afhandeling 
met uw verzekeraar!

Bel 024 - 323 10 10 
Dag en nacht!

Ruit herstellen? Seuren bellen!

Kijk ook op www.seuren.nl

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

Administratiekantoor Luiten (sinds 1998)

Floor Luiten
Dromedarisstraat 38
6531 NV  Nijmegen streef
Tel.nr.: 024-3551696/06-38117470 naar
E-mailadres: f.luiten@upcmail.nl succes

WORKSHOP (aan mij keukentafel)

voor de nog te starten of 
recent gestarte ondernemer!

Enkele van de onderwerpen zijn:
- het starten van een onderneming
- omzetbelasting 
- investeringen 
- fiscale ondernemersaftrekken
- het voeren van een administratie
- de wettelijke factuurvereisten
- dienstreizen …...…..……en nog veel meer
Alles afgestemd op U.

Zaterdag 10 en 24 december, van 9 - 12 uur
Deelname € 15,- pp.
Max. 10 personen en vol = vol
Geïnteresseerd, bel of mail me!

Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 bewoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor €15,- euro 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 (12 november), moeten uiterlijk 21 oktober binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de €15,-. 
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Bedrijfshartjes

Eten bij De Blikvanger
SWON het Seniorennetwerk biedt op een aantal locaties in 
Nijmegen de mogelijkheid aan ouderen om gezamenlijk de 
maaltijd te gebruiken. Dat kan onder andere in De Blikvanger 
aan de Rentmeesterhof 53A. Belangstellenden zijn van harte 
welkom op maandag, dinsdag en donderdag om 12:30 uur. 
Op 7 september bood Hofmans Catering een rijk buffet aan. 
Zo konden bewoners en omwonenden van de Rentmeester-
hof kennismaken met deze nieuwe cateraar, die vanaf nu de 
maaltijden hier gaat verzorgen.           
De kosten voor een 3-gangenmenu zijn € 6,30. Niet alleen de 
keuken is nieuw, ook de wijze van aanmelden voor de maal-
tijden. Eenmalige registratie is voldoende om voortaan mee 
te eten. Bel voor meer informatie of aanmelden met 024 3650 
190. En vooral: loop gewoon eens binnen bij De Blikvanger 
aan de Rentmeesterhof 53A. De gastvrouwen van Swon staan 
voor u klaar. 

Happy Hatha Yoga! Dynamische Hatha Yoga in Yogastudio 
Hazenkamp, Hazenkampseweg 26. Vrijdag: 16.30–17.45 & 18.00–
19.15 uur. Info: colette.van.wezel@gmail.com; 06-21215467,
facebook.com/derdeoogyoga

Nia Technique lessen, combinatie van dans, vechtkunst en yoga. 
Een workout op muziek. Kick, dans, stretch en lach tijdens de gratis 
proefles. Kijk op: www.bemoved-beyou.nl voor de mogelijkheden. 

Gratis proefles Pilates 50+: donderdag 6 oktober 
19.30-20.30 uur en dinsdag 11 oktober 19.30-20.30 uur. 
Meer informatie: www.intobalancenijmegen.nl. 
Opgeven: info@intobalancenijmegen.nl of 06-53673028

Vrouwenkoor Terpsichore zoekt leden
Terpsichore, een vrouwenkoor uit Nijmegen dat al zestig jaar 
bestaat, is dringend op zoek naar nieuwe leden (vooral eerste 
en tweede sopranen). Het koor heeft een inspirerende dirigent 
en een zeer gevarieerd repertoire: licht klassiek, modern, volks-
liedjes uit verschillende landen en perioden, religieuze muziek, 
enz. De repetities zijn op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 
uur in wijkcentrum De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 
272. Belangstellenden zijn van harte welkom om een keer te 
komen luisteren en/of mee te zingen. Verdere informatie bij 
Rigoni de Abreu-Muller, telefoon: 024 3582831, 
email: rigoni@deabreu.nl of bij Ria Meeuwsen, 
telefoon: 024 3441728, email: r.meeuwsen-t@live.nl

Hardloopgroep SVIN zoekt nieuwe leden
Hardloopgroep SVIN (Snelle Vrouwen In Nijmegen) traint onder 
begeleiding op maandagochtend van 9:05 tot (ca.) 10:15 uur 
in Heumensoord. Ze starten altijd bij McDonald’s, Rijksweg 5 
Malden. Enige hardloopervaring is wel gewenst. De contributie 
is € 60,- per jaar. Bel voor meer informatie naar Bea Evers: 
06 16637338.

Boetseerclub zoekt beginners en gevorderden
Op maandagavond en dinsdagmorgen is er op de boetseerclub 
nog plaats voor zowel beginners en gevorderden. De bijeen-
komsten vinden plaats in het atelier aan de Dromedarisstraat. 
Het is een groep van vier personen, kosten zijn € 15,- per week, 
inclusief bakken. Voor meer informatie: 
hvandam55@gmail.com of 06 13325223.

Badmintonclub heeft plaats voor enkele nieuwe leden, 50+.
 Wij spelen op donderdag van 20.00 – 21.30 uur in ‘het Hert’. 
Belangstelling? Mail naar: annetwillems@gmail.com

Te koop: tafeltennistafel  ‘HEEMSKERK rol-compact buiten’  
in goede staat. K2 softboot comfort fit skeelers maat 40 inclusief 
alle bescherming en tas. Prijs nog overeen te komen. 
Voor informatie: 06-55116358.

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 100 woorden. Er zijn geen kosten verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannnijmegen.nu. 
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (12 november), moeten uiterlijk 21 oktober binnen zijn. 
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        Nog meer activiteiten in de bieb aan de Muntweg

Donderdag 27 oktober 2016 is er van 10:30 tot 12:00 uur ‘Ver-
tel eens! Verhalen van vroeger’. Verhalen zijn er in alle soorten 
en maten, ook ongeschreven, en het is zonde wanneer deze 
nooit verteld worden. Wie nog mooie verhalen van vroeger 
kent, kan ze, onder het genot van een kopje koffie, zelf komen 
vertellen in de bieb. Ontbreekt een eigen verhaal? Geen pro-
bleem, want de mensen van de bieb hebben er een heleboel 
en lezen ze graag aan iedereen voor. 

Verder is er dinsdag 2 november 2016, van 10:00 tot 11:30 uur 
het ‘Peutercafé: Muziek op Schoot’. Zingen, dansen en met 
eenvoudige instrumenten spelen. Niet alleen leuk en gezellig, 
maar het heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling 
van het kind. Al deze activiteiten zijn gratis. 

door Elvi van Wijk

De komende weken vinden er, naast het samen lezen 
en het voorlezen aan honden (zie elders in dit blad), 
nog meer activiteiten plaats in de bibliotheek aan de 
Muntweg. 

Zo is er woensdag 5 oktober 2016, van 10:00 tot 11:30 uur, het 
‘Peutercafé: Tips voor Taal’. Hoe verloopt de taalontwikkeling 
van kinderen, wat zijn aandachtspunten en wanneer ga je met 
je kind naar een logopedist? Vragen en tips komen aan bod 
onder begeleiding van een ervaren logopediste. 
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        De zomer is voorbij

        meld een held 
 
Op woensdag 30 november 2016 onderscheidt burgemeester 
Bruls kinderen die iets bijzonders hebben gedaan. Zij krijgen 
het Nijmeegs Kinderlintje. De kinderen worden op deze dag in 
het zonnetje gezet tijdens een feestelijke bijeenkomst. Maar 
dan zijn er natuurlijk wel nominaties nodig! Welk Nijmeegs kind 
tussen 4 en 12 jaar verdient een lintje? 

Nomineer haar/hem dan vóór 4 november a.s. via 
www.nijmegen.nl of het digitaal loket (zoekterm kinderlintje). 
Wie weet kiest de jury, onder deskundige leiding van Jochem 
van Gelder, haar of hem uit als held van Nijmegen. 

En…het spreekt vanzelf: strikte geheimhouding alstublieft! 
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        De zomer is voorbij

In Nijmegen Midden weet je zeker dat de zomer voorbij is 
als de honden in het Goffertbad zwemmen. Ieder jaar wordt 
het zwemseizoen van Openluchtbad De Goffert namelijk 
afgesloten met de zogenaamde Dog’s Plons. Honden en hun 
baasjes zijn dan van harte welkom in het speelbad. 

Dit jaar was de Dog’s Plons op zondag 11 september, van 
13:00 tot 17:00 uur. Het grote (50 meter) bassin en de duik-

kuil bleef open voor gewoon publiek. Voor de honden was 
er bovendien een proeverij en dierenspeciaalzaak Pet’s Place 
zorgde voor goodiebags voor de viervoeters en hun baasjes. 

Er kwamen dit jaar maar liefst tweehonderd honden op 
het evenement af. Hondenfotograaf Jantien van Dam 
maakte deze reportage. De foto’s zijn na te bestellen via 
www.oypo.nl/jantienvandam 

Studio, outdoor, evenementenfotografie en workshops
www.dehondenfotograafnijmegen.nl
Facebook: dehondenfotograafnijmegen
Twitter: @hondfotograaf
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St. Jacobslaan 90   Nijmegen 
Tel. (024) 3552220 
www.peterskeukens.nl 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

         
          Vakkundig advies - Uitstekende service 

                              Betaalbare prijzen - Eigen montagedienst 
                                        Alles in 1 hand     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

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

www.wennekers-nijmegen.nl

Klopper & Kramer is de vertrouwde naam in

uitvaartzorg in Nijmegen en omgeving en staat

garant voor persoonlijke dienstverlening op het

hoogste niveau. Met grote zorgvuldigheid en

toewijding zijn wij betrokken bij iedere uitvaart

die wij begeleiden en nemen daar graag alle

tijd voor.

In ons eigen kleinschalige rouwcentrum Oud-

Mariënboom aan de Groesbeekseweg bieden

wij de mogelijkheid om in een stijlvolle,

informele omgeving in alle rust en beslotenheid

afscheid te nemen. 

De vertrouwde naam
in uitvaartzorg

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


