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Dat verzin je toch niet?
Gijs van Mierlo
woont in de wijk
Hazenkamp en is
advocaat arbeidsrecht. Hij schrijft
graag over wat hij
in zijn werk zoal
meemaakt.

Regelmatig wordt
mij gevraagd wat de
meest bizarre arbeidszaak is geweest die
ik ooit heb gedaan. Eén die mij altijd zal bijblijven betrof een
ontslagkwestie waarbij het erop leek dat de werkneemster zelf
ontslag had genomen. Zij liet mij haar opzegbrief, voorzien van
haar handtekening, lezen.
Wat bleek? De werkgever had haar gevraagd hoeveel kerstpakketten voor haar klanten moesten worden besteld. Dat
aantal werd met potlood op een blanco vel genoteerd en de
medewerkster werd gevraagd daar haar handtekening onder

te zetten. Dat deed zij nietsvermoedend. Een week later kreeg
zij de bevestiging van haar werkgever dat deze haar ontslag
accepteerde.
Tijdens de zitting bij de rechter vroeg ik de werkgever of deze
de originele opzegbrief van de werkneemster bij zich had. Na
overhandiging hield ik deze tegen het licht, waarbij duidelijk
zichtbaar werd dat het aantal bestelde kerstpakketten was
uitgegumd. De werkgever bleek boven de handtekening van
de werkneemster de ontslagbrief zelf getypt te hebben!
Nog op de zitting werd voor de medewerkster een riante
afvloeiingsregeling getroffen.

Mocht u op het punt staan om ontslagen te worden of wilt
u een medewerker ontslaan, dan staan de arbeidsrechtspecialisten van Brunet Advocaten u graag te woord. Voor
meer informatie zie www.brunet.nl.
Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in samenwerking met Brunet Advocaten.
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Redactie

Vaste medewerkers

Beste lezer,
Ypie Veenstra
bureauheyendaal.nl

Huberdien Hornikx

André Dopheide
Dirk Jan Burgersdijk

Tefke van Dijk
schrijfzolder.nl

Sabine Terheggen

Met artikelen over een striptekenaar, een dagbestedingsplek, een nieuwe
kantoorstraat en kokende kinderen denken wij opnieuw een gevarieerd
nummer gemaakt te hebben.
In dit nummer ook aandacht voor verduurzaming, want in het
Willemskwartier willen inwoners gasloos wonen en in de Hazenkamp
zoeken bewoners naar daken voor zonnepanelen.
Ik ben verder blij te melden dat het bezorgersteam van Hart van
Nijmegen weer op volle sterkte is. We hebben zelfs wat namen op de
wachtlijst staan. Misschien moet een aantal van de nieuwe krachten er
nog een beetje in komen en heeft u het blad niet of te laat ontvangen.
Is dat het geval, mail ons dan op bezorging@hartvannijmegen.nu
Wist u trouwens al dat Hart van Nijmegen ook af te halen is op tien punten in ons stadsdeel? Dat kan bijvoorbeeld bij de Coop aan de Steenbok
straat, de bibliotheek aan de Muntweg en bij voorzieningenhart ‘t Hert aan
de Thijmstraat. Check onze website www.hartvannijmegen.nu of onze
Facebookpagina voor alle verspreidpunten.
Ik wens u veel leesplezier en zie u graag weer eind maart!

Piet Hieltjes

Leonie Valckx

Vriendelijke groet,
Elvi van Wijk,
hoofdredacteur Hart van Nijmegen

Fotografen

Eef van Hout
Vincent Moll
vincentmollfotografie.nl
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René Leisink vangt elke dag de actualiteit met een cartoon voor dagblad Metro

‘Ik zoek een randje, een beginnetje

René Leisink, werkend aan een zelfportret

I

edere dag is het weer spannend, geeft
René meteen toe. Om 11:00 uur begint
zijn struintocht langs nieuwssites om
te kijken wat er is gebeurd, en wat een
dag later nog steeds actueel is. Op een
kladblaadje noteert hij een aantal mogelijke onderwerpen. “Bij sommige krijg
ik meteen het gevoel dat ik er wat mee
kan, dat er een grap in zit verstopt. Ik zoek
een randje, een velletje dat loszit of een
beginnetje dat je verder kunt lospeuteren. Het kan iets groots zijn, zoals Trump
met z’n muur, maar ook kleiner, zoals het
vreugdevuur in Scheveningen.”
Het gaat er volgens René om dat je
een onderwerp van veel kanten moet
bekijken tot je opeens ziet wat er leuk aan
is. “Daar zijn wel trucjes voor. Je kunt bijvoorbeeld iets in een andere tijd plaatsen,
of iets groter maken. Simon Carmiggelt
zei ooit dat je een onderwerp net zo lang

moet ronddraaien tot het dol wordt. Dat
vind ik een inspirerende uitspraak.” Het
is ergens ook wel een verslaving, zegt
hij. “Als ik tevreden ben met een cartoon
komt er dopamine vrij. Dat is een kick
waar ik elke dag naar op zoek ben.”
Advies van vader
Op zijn derde zei René al dat hij later
striptekenaar wilde worden. Na het
Nijmeegse Elshof College ging hij naar de
lerarenopleiding Tekenen in Dukenburg.
“Dat was op advies van mijn vader, die
zelf ook leraar was. Een lerarenopleiding is
praktischer dan de kunstacademie. Later
heb ik ook de pabo gedaan, in deeltijd. Ik
zou het best leuk vinden om voor de klas
te staan en het geeft me nu de zekerheid
dat ik ook wat anders kan doen.”
In 2002 startte René met het maken van
de Argus-cartoons. “Ik wilde het vak leren

van de actuele cartoons en heb gewoon
een krant gepakt om vervolgens een cartoon te maken. Mijn vader hing ze altijd
op het prikbord in de lerarenkamer op
zijn school. Na een jaar heb ik ze gebundeld in een boekje.” De Twentse Courant
bleek geïnteresseerd in de cartoons en in
2007 ook De Pers. Sinds 2012 maakt hij ze
dagelijks voor dagblad Metro.
Actualiteit en inspiratie
Raakt zijn inspiratie nooit op? “De actualiteit is nooit op, en de inspiratie is dus ook
nooit op. Al moet ik wel zeggen dat 2018
niet een heel rijk jaar was qua actualiteit,
er was veel herhaling. Dan moet ik zelf
ook oppassen dat ik niet in herhaling val.
De Brexit speelt al een tijdje en Trump en
Rutte zitten er ook alweer jaren. Kenmerkend voor 2018 was vooral de droge
zomer.”
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dat je verder kunt lospeuteren’
Wist u dat er maar liefst zeven striptekenaars werken in het atelier aan de
Spadestraat in de Landbouwbuurt? René Leisink (42) is er één van. Hij is
dé man achter Argus, de dagelijkse cartoon in dagblad Metro. 2018 was
volgens hem geen heel rijk jaar qua actualiteit, maar zijn inspiratie raakt
nooit op. “Je moet een onderwerp net zo lang ronddraaien tot het dol wordt.
Dan zie je opeens wat er leuk aan is.” Hart van Nijmegen zocht hem op.
Elke gaf hij in 2006
Engelse les op een
school in Ghana. Ze
merkten al snel dat
dit door beperkte
middelen heel
lastig was en René
besloot zijn tekenvaardigheden in te
zetten. Het resulteerde in eenvoudige tekeningen
van Cat and Dog

Behalve Argus
maakt René ook uitgebreide
legpuzzels (van honderd tot duizend stukjes). Met zo’n tekening
is hij meestal maanden bezig.
“Het fijne is dat ik die opzij kan
leggen als het druk is. Het is ook
vooral tekenen, fysiek meters
maken. Bij zo’n puzzeltekening
ben ik minder met mijn hoofd
bezig. Na een uur denkwerk
weet ik wat ik wil maken. Voor
de Argus-cartoons moet ik
meer nadenken.”
Een ander mooi project zijn de boekjes
van Cat and Dog. Samen met zijn vrouw

met simpele woorden in het alfabet,
werkwoorden, voorzetsel en zinnen.

“Om iets achter te laten hebben we de
tekeningen en verhalen gebundeld in
vijf boekjes, zodat de leerlingen konden
blijven oefenen met Engels,” vertelt René.
“In Nederland hebben we een uitgever
gevonden en inmiddels zijn de boekje
verschenen in veel andere landen, zoals
Oeganda, Tanzania, Rwanda, Suriname,
Cambodja en Indonesië.”
Geen Mohammed
Zijn er dingen die hij bewust niet doet?
“Ik ga geen Mohammed tekenen en heb
ook niet meegedaan aan de
wedstrijd van Wilders. Ik ben
een groot voorstander van
de vrijheid van meningsuiting, maar ik weet ook dat
sommige dingen gevoelig
liggen bij mensen. Ik speel
op de bal, niet op de man.
Eigenlijk ben ik best een
brave tekenaar. Mijn vader is
inmiddels overleden, maar
hij is voor mij nog steeds een
ijkpunt. Als ik denk dat hij
ergens om zou lachen, dan is
het goed.” ❤
Tekst: Tefke van Dijk
(tefke@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
Cartoons: René Leisink
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Mensen in de…

OEN
RUIMTE VOOR NIETSD

en grootse plannen
Mea Verbunt (70) heeft ge
. Hoogstens ‘meer
of voornemens voor 2019
vanzelf met aardige
rust’. Haar leven vult zich
gen. Na haar werk
en leuke dingen. Veel din
hogeschool is ze
als leidinggevende op de
jwilligerswerk en
drukker dan ooit met vri
sclub, biografieclub,
verschillende ‘clubjes’: lee
groepen en ze gaat
zangles, yoga, zorgwerk
. “Allemaal leuk,
eens per week naar de film
rustiger aan kan
dus ik weet niet waar ik
wuster mee bezig zijn
doen. Ik wil er vooral be
voor nietsdoen. Ze
en meer ruimte hebben
ed is voor de creatieve
zeggen dat vervelen go
niet. Mijn geest is al
geest, maar dat weet ik
velen.” Ze is nu op
vol voordat ik me kan ver
een reis naar Armeweg naar een reünie van
nnetje soep.
nië. Met in de tas een pa

KOSTER EN KLUSJESMAN
Ken Day (75) loopt naar zijn huis in de
Nimrodstraat na een uitvaart in de Groenestraatkerk, waar hij als koster en klusjesman werkt. Of nou ja, werkt… het is meer
een ‘soort van hobby’. “Als je stopt met
werken moet je toch inspiratie hebben voor
je hoofd.” Ken werkte jaren bij Shell-LPG in
Engeland, tot de liefde hem dertig jaar geleden naar Nijmegen bracht. In Pernis was
geen werk voor hem en daarom ging hij
naar de Jaguardealer in Arnhem. Nu ‘werkt’
hij vijf dagen per week in de kerk. Niet op
zaterdag en zondag, dan speelt hij trompet
en gitaar met zijn vrouw. Na de uitvaart van
zojuist vond hij een plantje op de vloer. “Ik
kon het weggooien of meenemen. Ik zet het
in onze tuin.” Bij het afscheid zegt hij ‘May
your god be with you’.

VOL VAN GRAFIEK

José Wuyts (bijna 57) wacht samen met collega Frans de
Groot op twee vrouwen om werk te laten zien voor een
de
tentoonstelling. Angstvallig probeert José de cd Arcs van
Op
gen.
motre
de
band Automatic Sam te beschermen tegen
de hoes staat een uitsnede van een grafiek die zij en Frans
de
maakten. “Een van de bandleden woonde in het pand aan
zo
en
oep
tuingr
de
in
we
Dobbelmannweg 1. Samen zaten
‘vol
kwamen we op het plan voor de hoes.” José en Frans zijn
“Ritme
van grafiek’ en werken sinds de jaren tachtig al samen.
veel
en patronen zijn typerend voor ons werk. Dit werk vraagt
Je
jezelf.
uit
komt
en
zelf
je
van jezelf. Alles wat je wilt, doe
die
creëert altijd veranderingsprocessen binnen je werk en
zijn er ook in de wereld om je heen.”
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Opvallende ontmoetingen en spontane straatinterviews. Verslaggevers Dirk-Jan
Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent Moll trekken de wijk in en stellen
zomaar een paar vragen aan toevallige voorbijgangers. Lees de verrassende verhalen die zij tegenkomen.

PANNA COTTA

Cécile Verbruggen (41) was op weg naar de
fietsenmaker om haar fiets op te halen (een
van de kinderstoeltjes zat niet goed vast) en
appte net haar man dat hij hun kinderen (11,
9 en 6 jaar) van school moet gaan halen. “Dat
gaat me niet allemaal lukken.” Morgen krijgen
ze eters en Cécile heeft bij In De Blauwe Druif
een dessertwijn gehaald die goed past bij de
Italiaanse panna cotta die ze gaan maken. “Ik
kook graag, meestal Thais of Japans. Deze keer
proberen we eens Italiaans.” In 2019 hoopt ze
op mooi weer, tijd om na te denken, rust en ze
wil genieten van het gezin. “En ik wil achterstallige klusjes in huis oppakken. Als je tijd
hebt, is dat niet erg. Ik vind klussen nog leuker
dan koken!”

LOGISTIEK

INSPIRATIEWANDELING

Anita Sant’anna (29) uit de
Jacobslaan is
vandaag op haar gevoel gaa
n wandelen en
kwam zo op de Dobbelmann
weg. “Ik heb me
voorgenomen dat vaker te
doen. Ik vind het
fijn om buiten te zijn, zelfs
met regen. Of juist
met regen.” Tot 1 januari we
rkte ze als leerplichtambtenaar, maar nu
is ze op zoek naar
iets wat dichter bij haar har
t ligt. “De doelgroep
van jongeren tussen 12 en
23 jaar spreekt
me erg aan, maar ik zou ze
liever coachen
dan handhaven. Ieder gaa
t zijn eigen pad en
ontmoet dan mensen die je
verder kunnen
helpen.” Daar denkt ze ove
r na tijdens het
wandelen, maar tegelijker
tijd gluurt ze naar
vensterbanken. “Mijn vriend
en ik hebben net
een huis gekocht en we zoe
ken nog iets voor
de ramen. Ik twijfel nu tussen
jaloezieën en
plisségordijnen.”

Marie-Claire Wichman (39) kom
t graag thuis met een hele bup
s kinderen,
dat vindt ze ‘wel gezellig’. Vandaa
g krijgen zoon Bram (9) en Siem
(5) allebei
vriendjes over de vloer: Onno en
Gijs. Ze heeft de jongens net opg
ehaald bij
basisschool De Hazesprong. Voo
r Bram is het de derde keer dez
e
wee
k dat hij
afspreekt met Onno. “We gaan
weer een hut bouwen met een
muziekje erbij,”
zegt hij en begint luid te neuriën
. Net als hun ouders hebben de
jongens een
druk weekprogramma met sch
ool, gitaarles, hockey en zwemle
s.
Marie-Claire:
“Ik werk drie dagen bij de rechtba
nk in Arnhem als stafjurist en ben
twee dagen thuis, hun vader een dag en
ze gaan twee dagen naar de bso
van Struin en
Kion. Logistiek best ingewikkeld
om het allemaal te plannen.”

7

8

Hart van Nijmegen - februari 2019

Familie Weijers slaat na 36 jaar nieuwe wegen in; concurrentie van fitnessketens te sterk

Fitnesscentrum Nijmegen ’82

Patricia Weijers

Op de Thijmstraat is het een stukje stiller geworden sinds Patrick en Patricia Weijers
met hun fitnesscentrum eind december zijn gestopt. Redacteur Piet Hieltjes, fervent
sporter bij Nijmegen ’82, belicht de geschiedenis van dit familiebedrijf.

V

aste baan is vaste armoei’, dit was het motto van Jo(op)
Weijers, de stichter van sportschool Nijmegen ‘82 die
Jo in 1982 oprichtte en 10 december jongstleden
gesloten werd. Jo (1947) moest als 14-jarige al gaan werken.
Zijn vader wilde het liefst dat hij zo snel mogelijk een vaste
baan had. Dat wilde Jo niet. Hij ging in Duitsland werken en
verdiende al heel jong meer dan zijn vader.
Jo’s filmheld was Steve Reeves. Reeves speelde Hercules in
films en was bodybuilder. Reeves inspireerde Jo al in de jaren
zestig ook te gaan bodybuilden. In 1976 kwam daar karate bij.
Samen met zijn zoon Patrick ging Jo op karate.
Jo Weijers durfde het aan om samen met zijn vrouw Phia
een sportschool te starten, in een metaalfabriek aan de
Thijmstraat die al zeven jaar niet in gebruik was. Eerst moest
er wel zeven ton afval worden weggehaald. Ze begonnen
klein: met één zaal, aan de voorkant van de Thijmstraat. De
familie Weijers was een trendsetter met haar sportschool! Zij
kon toen niet bevroeden hoe groot fitness in Nederland en
Nijmegen zou worden.
Jane Fonda
In die jaren tachtig kwam met Jane Fonda de aerobics.
Nijmegen ‘82 haakte aan en adverteerde met een cursus
aerobics in de Bladwurm, het toenmalige buurtblad van het
Willemskwartier. 250 nieuwe leden melden zich aan. Iedereen wilde zo slank en sportief worden als Jane Fonda. De

populariteit van Arnold Schwarzenegger (“I’ll be back”), eerst
bodybuilder en later filmster, droeg ook in belangrijke mate
bij aan een verdere popularisering van fitness.
Het betekende voor Nijmegen ‘82 verdere uitbreiding van
de sportschool. Er was ruimte genoeg in de oude fabriek. Jo
verbouwde de achterste fabriekshal zelf tot vier ruime sportzalen, waar verschillende cursussen gegeven werden. Van
karate tot B(illen)B(enen)B(uik)-training, van spinning tot een
fitnessparcours.
ALS
In 2002 werd Jo werd ziek. Hij had – hoe cynisch – ALS, de
ziekte waarbij spieren verslappen en waaraan hij in april 2003
zou overlijden. Phia en de tweeling Patrick en Patricia gingen
verder met de sportschool. Ze kregen steeds meer concurrentie van grote, landelijke fitnessketens. Nijmegen ‘82 wist zich
toch redelijk te handhaven door een eigen aanpak, het best
te typeren als een persoonlijke benadering. Patrick zegt het
treffend: wij straalden een familiesfeer uit!
Eind 2018 besloten Patrick en Patricia te stoppen. Ze lopen
beiden tegen de vijftig en kwamen tot de conclusie dat er
toch meer moest zijn dan een heel leven op die paar honderd
vierkante meter in de Thijmstraat. ❤
Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen
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sluit definitief de deuren

Patrick Weijers

Wat zonde, dacht redacteur Dirk-Jan Burgersdijk – wonend aan de Thijmstraat
– dat een mooi familiebedrijf als Nijmegen ’82 er na zo lang mee ophoudt.
Waarom sluiten ze de deuren? Hij ging het ze vragen.

A

fgelopen december sloten broer en zus Weijers het
bedrijf in het Willemskwartier. “Al een tijdje vroegen
we ons af hoe onze toekomst eruit zou zien en nu
deed zich plots een kans voor de boel hier goed af te ronden
en een andere weg in te slaan.” Ze kijken met weemoed terug.
“Wij zijn hier niet in de wijk geboren en hebben er ook niet
gewoond. Maar elke middagpauze van school gingen we naar
onze ouders op de sportschool. Ons moeder zorgde dat de
boterhammetjes klaarstonden.”
“Ik handel nu alles netjes af bij het sluiten van de sportschool. Het is niet zoiets van de deur dichtdoen en dat is het
dan,” vervolgt Patricia. Patrick: “We dachten wel eens ‘is dit
het nou’, wanneer je alle avonden hier met elkaar druk bezig
bent. Nieuwe sportscholen van grote ketens hebben scherpe
prijzen en kapitaal om de klant met flitsende reclame en de
nieuwste fitnessapparatuur binnen te halen. Die strijd konden
wij op termijn niet winnen.”
Passie en visie
“We zijn een tweeling en hebben veel gemeen, toch is ieder
nét iets anders. Dat geeft wel eens wrijving, maar niet meer
dan dat. We blijven altijd één familie,” lacht Patricia. Zij richt
zich voorlopig op haar gezin. “Thuis heb ik niet echt zin in een
hobby hoor, gewoon lekker op de bank. Vakantie, dat vind
ik wel een hobby, met zijn drieën met de vouwwagen weg!”
Patrick gaat elders door met sportles geven. “Maar ik kijk wel

uit naar meer vrije tijd. Ik vind het fijn om bij mijn gezin te zijn
en ook aan mijn motorfiets te knutselen.”
“Mijn broer en ik zijn hier altijd doorgegaan omdat we onze
passie en visie over konden brengen op onze klanten,” stelt
Patricia: “En we hebben veel meegemaakt hoor, tranen om
het overlijden van onze vader. Zakelijk, toen de crisis kwam.
En altijd onvoorwaardelijke steun van onze moeder!” Patrick
besluit: “Het heeft een paar jaar geduurd maar we zijn op het
punt gekomen van acceptatie dat onze houdbaarheidsdatum
verstreken is. En het voelt goed, nu.”
Nieuwbouw
Sluiting betekent dat op het perceel nieuwbouw gepleegd
kan worden. Die krijgt een hele nette, maatschappelijke
functie, benadrukken broer en zus. Omdat nog niet alles in
kannen en kruiken is, kunnen ze weinig definitiefs zeggen.
Deze zomer kan er hopelijk gesloopt worden: “We snappen
dat buren zorgen hebben. Hopelijk begrijpen zij dat er nog
onduidelijkheden zijn, maar dat er een mooi, passend project
komt.” Aldus Patrick en Patricia Weijers. ❤
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk (dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen
Eind januari zijn de omwonenden geïnformeerd over de komst
van begeleid wonen eenheden op de plek van Nijmegen '82.
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Groen ‘dorp’ in het Hart van Nijmegen

Ontdek je plekje bij De Winckelsteegh

Doorkijkje op de Winckelsteegh

Iedereen kent ze wel: plekjes waar
het lekker lunchen, relaxt wandelen
of fijn dieren kijken met de kinderen
is. Wat veel mensen niet weten, is
dat je in het Hart van Nijmegen een
locatie hebt waar al die activiteiten
(en meer) s amenkomen: De Winckelsteegh aan de Winkelsteegseweg.
Een reportage.

D

onderdag 3 januari, 14:00 uur. De Pluryn-vlaggen bij de
ingang van De Winckelsteegh wapperen lichtjes in de
wind, terwijl een mager winterzonnetje door het typisch
Hollandse wolkendek piept. Het is stil op het terrein dat ligt
ingeklemd tussen Hatert en het Maas-Waalkanaal. Een man laat
zijn hond uit. Iets verderop, ter hoogte van een markante witte
villa, rijdt een jongen op een aangepaste driewieler.

Meneer Vos
Bij maatschappelijke onderneming ‘Meneer Vos’ wordt gewoon
gewerkt, al is het ook hier rustiger dan normaal. “Op doordeweekse dagen is een deel van de ruimte vaak gereserveerd voor
vergaderingen, trainingen en workshops,” vertelt bedrijfsleider
Sjaan Huisman, tevens clusterleider Team Beweging en Muziek
& Vrije Tijd. “Dat loopt goed. Veel organisaties komen hier geregeld naartoe.”
Meneer Vos beschikt ook over een uitgebreide koffie- en
lunchkaart. Sjaan: “We zijn alle dagen geopend, in de zomer
hebben we een mooi terras. Echt een fijne plek dus. Wat dat
betreft zou het superleuk zijn om nog meer gasten van buitenaf
te verwelkomen. Zeker voor onze medewerkers die hier in het
kader van hun dagbesteding werken en zo extra ervaring op
kunnen doen.”
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Linksboven: De banaan - cliëntvervoer
Rechts: Lotte - Meneer Vos
Linksonder: Manege De Winckelsteegh

de manege of helpen in het winkeltje, het
groen of bij de dierenweide. Anderen krijgen in een van de dagbestedingsgebouwen activiteiten op maat aangeboden.
Eigenlijk is het net een klein dorp.”

Uitsmijters bakken
Iemand die dat wel ziet zitten, is Lotte. Vier dagen per week
fietst ze vanuit de Van Peltlaan naar haar werkplek bij De
Winckelsteegh, intussen zo’n vijf jaar. “Ik werk in de bediening
en in de keuken. Het allerleukst vind ik koekjes en taarten
bakken. En het contact met mijn collega’s. Het is heel gezellig.
Bij Meneer Vos werk ik steeds aan nieuwe doelen. De laatste
tijd oefen ik met het bakken van uitsmijters en het maken van
latte macchiato. Elke dag leer ik weer iets bij. Dat maakt het
ook afwisselend.”
Begeleider Marjon Helmes, woonachtig in de Dukaatstraat,
lacht als ze de woorden van Lotte hoort. “De jongens en meiden die hier werken zijn in het begin vaak wat bleu. Meestal
komen ze net van school en moeten ze nog veel leren. Hier
groeien ze langzaam in hun rol, worden ze stap voor stap
zelfstandiger. Ze zijn trots op hun werk en delen die trots met
mij. Daar geniet ik van.”
Huifbed-rijden
Naast een populaire dagbestedingsplek is De Winckelsteegh
op de eerste plaats een woonlocatie voor ongeveer tweehonderd mensen met een ernstige meervoudige beperking of een
ernstig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen.
Onder De Winckelsteegh vallen ook de drie speciale woontorens voor 66 ouderen in Hatert. Verder kopen zo’n vijftig
cliënten van buiten op de locatie hun dagbesteding of een
activiteit in. “De bewoners hier zijn allemaal afhankelijk van
langdurige zorg,” vertelt Sjaan tijdens een rondleiding over het
terrein waar verspreid door het groen opvallend veel schommels en trampolines staan. “Daarom hebben we een eigen
medische dienst.
Ook organiseren we specifieke activiteiten, zoals huifbedrijden. Mensen liggen dan in dekens gewikkeld op een zeil
dat tussen twee paarden is gespannen. Het wiegen van het
bed voelt heel natuurlijk en werkt rustgevend. Maar bewoners
kunnen ook voetballen, zwemmen, muziek maken, knutselen
of swingen. Er is van alles te doen. Overdag gaan de meesten
naar dagbesteding. Sommigen brengen post rond, werken in

Ruim honderd vrijwilligers
In dat ‘kleine dorp’ werken maar liefst
zevenhonderd mensen. Sjaan: “En nog
komen we soms handen tekort. De zorg
schreeuwt om personeel, maar de vijver
waaruit we vissen wordt steeds leger. Gelukkig kunnen we
voor veel zaken een beroep doen op onze ruim honderd
vrijwilligers. Ze komen overal vandaan, ook hier uit de buurt.
Zie je die gele elektrische bus rijden? Dat zijn vrijwilligers die
bewoners van het dagbestedingsgebouw terug naar hun
woning brengen. Elke werkdag opnieuw.”
Sjaan zelf is sinds 2012 aan het werk bij De Winckelsteegh.
En daar komen als het aan haar ligt, nog vele jaren bij. “Niet
zo lang geleden ben ik
negen maanden op reis
geweest. Ik dacht dat
als ik terug zou komen,
het misschien tijd werd
voor iets anders. Niet
dus. Door met andere
mensen te praten over
Meneer Vos en over mijn
bijdrage aan de kwaliteit
van leven van een zo
Sjaan Huisman
mooie doelgroep, ben
ik mijn werk bij De Winckelsteegh alleen maar meer gaan
waarderen.” ❤
Tekst: Pieter Matthijssen (pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Els Baltjes

Ook als vrijwilliger aan de slag?
Voor de kantine van een van de dagbestedings
gebouwen zoekt De Winckelsteegh een vrijwilliger om
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de
middag, samen met cliënten de lunch te bereiden, te
eten en spelletjes te doen. Verder zijn er altijd mensen
nodig in de groenvoorziening en voor het cliëntenvervoer. Interesse? Vrijwilligerscoördinator Marianne
Jacobs vertelt je graag meer: mjacobs@pluryn.nl /
088 779 4607.
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Drs. Bea Pieters
Pedagoog & Leerkracht

Binnen mijn praktijk begeleid ik kinderen van de
basisschool die een steuntje in de rug nodig hebben.
Heeft uw kind hulp nodig bij
• rekenen, lezen, spelling, woordenschat,
begrijpend lezen, schrijven
• dyslexie en dyscalculie
• het bijbenen van niveau of tempo van de leerstof
• het trainen voor de Cito
• studievaardigheden
Wilt u graag zien dat uw kind
• betere leerprestaties behaalt
• hernieuwd vertrouwen in zichzelf ontwikkelt
• weer in de opwaartse spiraal terecht komt
Ik bied uw kind graag hulp op maat. Dit doe ik in
nauwe samenwerking met ouders en school.
Mijn praktijk ligt in de wijk De Hazenkamp.

Dromedarisstraat 15, Nijmegen
06 4976 6889
beapieters@glazenkamp.net
www.leerlingbegeleidingbeapieters.nl

Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl
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Gofferttreintje komt 4 februari
thuis aan

De tijdplanning van de 1124 kilometer lange reis is pure rijtijd. Pauzes en wegonderbrekingen zijn niet opgenomen

Als een kleinood zal Gofferttreintje Rollecate maandag 4 februari door Stichting
Stoomgroep worden gekoesterd als het zijn
1124 kilometer lange reis van Zweden naar
Nijmegen heeft afgelegd. Het zal een emotioneel weerzien worden nu de locomotief met
aanhang na zes jaar thuis herenigd wordt
met de drie machinisten.

H

et verlies van het treintje zijn Pim Egbertzen, Rob Quint
en Jordi Wouters eigenlijk nooit te boven gekomen.
Het vaarwel raakte hun machinistenhart en betekende
een verlies voor de honderden, duizenden kinderen zelfs, die
een toertje met Rollecate rond de kinderboerderij hebben
gemaakt. Geen stoomfluit klonk meer uit het Goffertpark. De
trein tufte voort in Zweden, bij Peter-Anner Hendrix in avonturenpark Nils Holgersson.
Stichting
Sinds het Nijmeegse trio er lucht van kreeg dat Hendrix
aanstuurt op een themapark waar niet langer een rol is weggelegd voor ‘hun’ treintje, was er geen houwen meer aan. Eind
2015 richtten de drie een stichting op met het enthousiaste
plan om Rollecate binnen de kortste tijd weer in Nijmegen op
de rails te krijgen. Maar het spoor naar succes bleek meermalen – tijdelijk – geblokkeerd door vergunningen en eisen. En
door een kas die door oplopende investeringen steeds maar
niet vol genoeg leek te worden.

Net voor de afreis nog leek zich een nieuwe hobbel aan
te dienen: een bewoner van de Wezenlaan vreest opnieuw
stankoverlast en roept op om de trein elektrisch of op
waterstof te laten rijden. Hij staat alleen in zijn bezwaar. De
gemeente Nijmegen namelijk vindt dat er in het Goffertpark
zeer zeker een volwaardige plaats is voor het treintje. Temeer
omdat er geen kolen meer worden gestookt, maar CO2-neutrale houtbriketten. Het gemeentebestuur is dan ook niet van
plan een blokkade op te gaan werpen zolang de stichting zich
aan de milieuregels houdt.
Wind mee
Versleten schoenen, verkleumde handen, slaaptekort. Niets is
de drie werkende vrijwilligers van de Stoomgroep bespaard
gebleven. Ze zetten door, gingen deuren langs, kregen middenstanders en Haring Party mee, haalden het publiek over
toch vooral te doneren en kregen de volle wind in de rug
toen de provincie Gelderland hen beloonde met € 25.000. Het
bleek allemaal voldoende om hun lieveling onderhand eens
binnen handbereik te gaan halen.
Maar al staat Rollecate vanaf maandag dan dichtbij de
Goffert op stal, rijden doet hij nog niet. Vorige week legde de
stichting aan de verzamelde media uit welke praktische zaken
haar nog te doen staan. Om via fondsen de daarvoor benodigde € 40.000 binnen te halen, krijgt ze steun van de Federatie
Industrieel Erfgoed Nederland. ❤
Tekst en illustratie: Henk Verhagen
(henk@hartvannnijmegen.nu)
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’s Werelds
kleinste
hoortoestel
bij
Van den Bergh
Opticiens en
Audiciens

“Praktisch
onzichtbaar,
maar toch vol
geavanceerde
technieken om
spraak en muziek optimaal
te kunnen
horen”

Hatertseweg 825, Nijmegen
024 350 2814
www.opticienvandenbergh.nl

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

Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl
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‘Zonnedak Hazenkamp’ zoekt
grote daken voor zonnepanelen
In de Hazenkamp is, in
samenwerking met de
wijkraad Hazenkamp, de
Initiatiefgroep Zonnedak
Hazenkamp opgericht.
De initiatiefgroep is op
zoek naar gezamenlijke
daken om vol te kunnen
leggen met zonnepanelen.
Geïnteresseerde bewoners
kunnen eigenaar worden
van een deel van de zonne
panelen en zo duurzame
energie opwekken
en gebruiken.

W

ijkbewoners die met dit
initiatief mee willen doen,
Wim van Beurden (links) en Pjotr Timmerman, oprichters van Initiatiefgroep Zonnedak
kopen aandelen in een
Hazenkamp. Ze houden een rol isolatiefolie vast
daarvoor op te richten coöperatie.
voordelen. “Ahold kan oplaadpunten voor elektrische auto’s
Deze coöperatie stelt een overeenrealiseren, zodat klanten de auto kunnen opladen tijdens het
komst op met de eigenaar van een dak. De initiatiefnemers
boodschappen doen. Een dak boven het parkeerterrein voorwillen gebruikmaken van de postcoderoosregeling – bij de
komt ook oververhitte auto’s in de zomer. En het levert energie
fiscus heet dit Regeling Verlaagd Tarief. Die regeling bestaat
voor de buurt. Kortom, een win-win-situatie voor Albert Heijn,
inmiddels drie jaar en is een mogelijkheid om gezamenlijk het
opwekken van zonne-energie te financieren. De zonnepanelen haar klanten en omwonenden.”
De initiatiefgroep gaat overigens ook graag in zee met
hoeven dan niet op het eigen dak te liggen. Alle wijkbewoners
andere bedrijven of maatschappelijke instellingen in de buurt.
met de postcode van het desbetreffende dak kunnen meeVoorwaarde is dat het pand beschikt over een groot dak dat
doen. En ook de bewoners uit de wijken met een postcode
geschikt is voor de gewenste duurzame energieopwekking. ❤
die grenst aan de eerste postcode. Vandaar de naam ‘postcoderoos‘.
Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu)
Op zoek naar daken
Foto: Vincent Moll
Zonnedak Hazenkamp dacht eerst aan het dak van de nieuwe
Albert Heijn op het voormalig Smit Draad-terrein. Uit eerste
Meer weten?
gesprekken is duidelijk geworden dat Albert Heijn het dak van
Initiatiefgroep Zonnedak Hazenkamp krijgt onderde nieuwbouw deels zelf wil gebruiken voor de eigen duursteuning van WindpowerNijmegen en Burgers Geven
zame energievoorziening.
Energie. Ook de wijkraad Hazenkamp is intensief be“Maar we zijn nog in gesprek – zowel lokaal als landelijk –
trokken bij het maken van de plannen. Eigenaren van
met moederbedrijf Ahold over mogelijkheden om een ander
een mogelijk geschikt dak kunnen hun belangstelling
deel van het dak te gebruiken. Ook praten we over de mogeper mail kenbaar maken: info@burgersgevenenergie.nl
lijkheid van een extra dak voor zonnepanelen dat zou kunnen
of contact zoeken met Zonnedak Hazenkamp:
worden gebouwd boven het aan te leggen parkeerterrein,”
w.p.m.van.beurden@glazenkamp.net of 06 502 829 81.
aldus voorzitter van de initiatiefgroep, Wim van Beurden.“
Dat laatste heeft volgens Zonnedak Hazenkamp meerdere
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In hoog tempo realiseert Talis, ondanks onverwachte gebeurtenissen, de geplande vernieuwing van

Laatste hand aan vernieuwing Kolping

Een vuurpijl veroorzaakte een uitslaande brand op balkons van het appartementengebouw aan de Kolpingstraat

N

iemand raakt gewond bij de
uitslaande brand, maar de schade
door vuur, rook en bluswater is
behoorlijk. “Het is net of deze flat ons niet
is gegund,” blikken Ciska en Jan Klomp
terug op hun eerste nieuwjaarsmorgen
in appartement 4A16. Ze waren er zo blij
mee dat ze besloten hadden om voortaan buiten op het balkon te roken. Dat
houden ze intussen al zo’n vier
maanden vol.

iets voor half een geweest zijn dat hun
deurbel ging. Ciska: “Het was onze kleinzoon die riep dat oma en opa naar buiten
moesten komen. Er was brand, brand. Wij
hadden toen zelf nog niks gemerkt.”
Volgens Jan hebben de buren evenmin in de gaten dat een vuurpijl op hun
balkon een steekvlam veroorzaakt heeft
en bezig is grote schade aan te richten.

steeds verder aangewakkerd wordt en
zwarte rookwolken richting Groenestraat
trekken. De politie is er snel bij, met de
brandweer in haar kielzog. De balkons
branden dan als een toorts.
Donker
De balkondeur open, een snelle blik naar
buiten en Jan komt in actie. Hij gooit het
balkonmeubilair aan de kant. “Mijn
tuinslang zat nog ingepakt, dus
daar had ik niks aan. Een emmer
water vullen leek een eeuwigheid
te duren. Net of alles trager ging.
Op zo’n moment denk je nog: O,
een klein brandje, dat maak ik wel
even uit.” Maar door rook en het tussenschot met de buren ziet hij niets. “Het is
hiernaast begonnen, maar wij hebben de
meeste schade. Door die wind joh.” Driedubbel isolatieglas is gesprongen, maar
de binnenste ruit is intact gebleven. “Ge-

Brand dupeert bewoners
nieuwe appartementen
Kolpingbuurt

Siervuurwerk
Het echtpaar gaat die nacht na
twaalven het balkon op om het
vuurwerk in de buurt te bekijken.
Net als verderop in de Landbouwbuurt
wordt ook beneden op het nieuwe plein
in de Kolpingstraat veel siervuurwerk
afgestoken. “Na een minuut of tien was
het afgelopen en zijn we naar binnen gegaan,” zegt Jan. Het zal volgens zijn vrouw

“Daar was ook aangebeld en tegen de
deur geklopt om ze te waarschuwen,
maar ze deden eerst niet open, omdat ze
dachten dat er iemand bezig was belletje
te trekken.” Beneden staan intussen mensen te kijken hoe het vuur door de wind

Hart van Nijmegen - februari 2019

17

de Kolpingbuurt

buurt, nieuwe koers voor De Inloop >>
Alle renovatiewoningen in de Kolpingbuurt zijn gereed en bewoond.
De laatste huizenrij waar nieuwbouwwoningen moeten komen is
gesloopt, de eerste nieuwbouw is alweer bewoond. In het kielzog van
deze Talis-update denkt de gemeente hard na hoe ze ook gemeentelijk
buurtcentrum De Inloop een nieuw gezicht kan geven. Alle gesprekken
over ongemakken en klein persoonlijk leed in de wijk verstomden
even in oudjaarsnacht, toen een vuurpijl twee balkons van de
gloednieuwe flat verwoestte.
lukkig maar, anders waren de gordijnen
ook in de fik gegaan.” Op het moment dat
hij naar binnen rent, begeven alle stoppen het en botst Jan in het pikkedonker
tegen Ciska op. “Tand door mijn lip. Bam,
alles donker. En allemaal rook.”
De politie verordonneert Ciska en Jan
om te vertrekken. “Dan word je bang.
Je moet alles achterlaten en de deuren openlaten. We wonen hier net vier
maanden. De zonwering aan het balkon,
zo´n screen. Net klaar, nog niet gebruikt.
En nou ligt ie beneden.” De huispapegaai
is in allerijl op de badkamer gezet maar
verhuist dezelfde nacht naar de buren.
“Daar was de lucht volgens de brandweer
schoner dan hier.”
Schade
De woning van de familie Klomp is de
plek van waaruit de brandweermensen
het vuur te lijf gaan. “Tuurlijk, wij snappen
ook wel dat blussen hun prioriteit was.
Maar de sporen zijn bij ons wel terug te
zien.” Slangen door de kamer, spullen in
de gang gesmeten, een stuk uit de muur,
overal roetplekken, de vele rook die is
binnengekomen. Hoe groot hun schade
is, weten ze nog niet. “We voelen ons vies
in ons eigen huis. Van dat roet, van het
water.” Ciska zegt dat het ´allemaal materieel´ is, dat ze blij is dat er met henzelf
niks is gebeurd. Daar is Jan het eigenlijk

wel mee eens. “We hadden ook in bed
kunnen liggen toen de brand uitbrak.”
Nog dezelfde nacht kunnen Ciska en Jan
terug hun woning in. Maar slapen doen
ze amper.
Het is de tweede keer in korte tijd dat
het Klomp-appartement schade oploopt.
Eerder was er een afsluiting gesprongen
in de nieuwe keuken. “Kwam er een watergolf de kamer in.” Ditmaal is het bluswater waarvan het laminaat een koude
douche krijgt. “Ik word er niet blij van,”
zegt Jan. Ciska zucht er ook van. “We waren net klaar, alles nieuw. In deze nieuwe

flat, het oogappeltje van de buurt.” Ze
worden er, zeggen ze. ´wat moedeloos’
van. “De eerste dagen was het hier niet te
harden.” Jan haalt de schouders op. “Wat
kan ons hier eigenlijk nog gebeuren?
Hooguit dat de flat de grond inzakt.” Talis
is de dagen na de brand bezig geweest
met inspectie van de schade en het verwijderen van bekleding op de balkons. Ze
gaat na hoe de brand- en roetsporen het
best gereinigd kunnen worden.
(vervolg artikel op pagina 18-19)

Een geblakerde gevel herinnert aan de brand in de oudjaarsnacht
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vervolg van pagina 16-17

In hoog tempo realiseert Talis, ondanks onverwachte gebeurtenissen, de geplande vernieuwing van

Laatste hand aan vernieuwing Kolping

Met de klok mee van linksboven naar linksonder:
De beheerders van De Inloop in hun kantoor: Ria van der
Spoel en Norman Doeleman
Gemeentelijk Teamleider Accommodaties Jeffrey van Thiel
De gemeente gaat na maart de rolluiken verwijderen van
buurtcentrum De Inloop
De vraag is nog of het niemandsland achter De Inloop
dienst kan doen als moestuin voor Van Tuin tot Bord
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de Kolpingbuurt

buurt, nieuwe koers voor De Inloop
Buurman van de flat is buurtcentrum
De Inloop dat steeds schriller afsteekt
bij alle nieuwigheid eromheen. Dat
beseft ook de gemeente Nijmegen,
eigenaar van het met rolluiken beveiligde gebouw. Ze zint op maatregelen
om De Inloop zichtbaar te updaten.
Binnen is al een begin gemaakt. De
Inloop dateert net als de Kolpingbuurt
uit de jaren vijftig. Het lange gebouw
was aanvankelijk een school en heeft
in de loop der jaren allerlei functies
gekregen. Onder burgemeester Guusje
ter Horst is het een buurtcentrum geworden, destijds nog verdekt opgesteld
achter een woningblok en een hekwerk.
Fort Knox
Pas nu corporatie Talis de hele Kolpingbuurt op de kop zet, is De Inloop aan
een open plein komen te liggen. Vol in
het zicht, en redelijk afzichtelijk. Wanneer het pand namelijk dicht is, oogt
het vanwege de gesloten, gedateerde
rolluiken als een bastion. Geen gezicht
anno 2019. Dat kan anders, denkt de
gemeente.
De afdeling Vastgoed puzzelde hoe
het gebouw er nog voor de zomer aan
de buitenkant uit zou moeten zien en
bedacht dat de rolluiken weg konden.
Het is nog even de vraag of dat voor
het hele gebouw gaat gebeuren. Jeffrey
van Thiel is als Teamleider Accommodaties binnen al aan de slag gegaan.
Samen met de vaste beheerders
Norman Doeleman en Ria van der
Spoel zegt hij ervoor te zorgen dat ‘De
Inloop weer een bruisend gebouw’
gaat worden. De grote zaal heeft al
een verfbeurt gehad en oogt fris,
net als een vergaderzaaltje dat wat
privacy geeft. “We hopen een dusdanige neutrale sfeer te creëren dat ook
mensen van buiten de Kolpingbuurt
hierheen willen komen. Vandaar dat we
veel roodzwartgroen van NEC hebben
verwijderd.”

Wensen
Van Thiel: “Wat ook veranderd is: de
beheerders zijn er meer dan voorheen.
Ze verdelen voortaan hun tijd evenredig tussen De Klokketoren en De
Inloop. Eerst dienden gebruikers zelf
hun zaken hier te organiseren, maar
sommigen vonden dat best lastig. Hun
wensen waren onder meer dat professionele krachten zoals de beheerders
hen zouden helpen. Dat willen we als
gemeente meer faciliteren, samen met
Bindkracht 10. Sinds de zomer staan de
beheerders dan ook vaker ingepland.
En als gebruikers aangeven dat ze nog
meer willen, bekijken we dat steeds
weer. Eerst was de boodschap te vaak
dat iets niet kon.”

Rolluiken
verdwijnen bij
bruisend
buurtcentrum
De Inloop
Beheerder Doeleman schetst dat de
aanloop bij De Inloop flink minder was
geworden, onder meer omdat vrijwilligers vertrokken toen hun kinderen
groter werden. “Het was bijna dood
hier. Maar we hebben een babyboom
gehad en hopen nu op meer activiteiten. Nu het gebouw zichtbaarder is,
krijgen we meer mensen binnen. Uit de
flat hiernaast bijvoorbeeld komen ze
voor de bingo.”

Een sterk punt is de goed toegeruste
sportzaal waar gebruikers hun conditie
kunnen verbeteren. Verdere activiteiten: jongereninloop, knutselgroep, integratieproject, huiswerkclub, meidengroep en kaartclub.
Talis
De Inloop wil ter verhoging van de inkomsten ook vaste huurders binnenhalen en ziet corporatie Talis bereid haar
beheerder Bert van den Hurk in het
buurtcentrum kantoor te laten houden.
Hij zat in pand Kolpingstraat 73, maar
dat is gesloopt. Talis zelf schat in dat
bewoners Van den Hurk ‘ergens vanaf
februari of maart’ in De Inloop kunnen
aantreffen.
Er zijn verder gesprekken of de Voedselbank interesse heeft om in De Inloop
en Het Hert een uitgiftepunt te hebben. Ook wordt er uitgedokterd of De
Inloop open kan zijn buiten de tijden
dat er activiteiten worden gehouden
zodat bezoekers er ook voor een kopje
koffie en praatje terecht kunnen. Dan
is er achter het gebouw nog dat stuk
niemandsland dat amper bereikbaar is.
Van Thiel: “Misschien kan er een
moestuin komen voor Van Tuin Tot
Bord. Ik vind het wel belangrijk dat er
draagvlak voor is. Wat ik probeer is om
een balans te krijgen tussen verhuur
van ruimte en activiteiten voor de
buurt.” ❤
Tekst en foto’s brand: Henk Verhagen
(henk@hartvannijmegen.nu)
Foto’s De Inloop: Willem Melssen

Vrijdag 8 februari begint om 15:30 uur in De Inloop het Architectuurcafé.
Project Kolpingbuurt wordt dan toegelicht door architect Martin Paul Neys
(Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw), Michel Pott
(corporatie Talis) en Tjeerd van der Put (Hendriks Bouw en Ontwikkeling).
Met aansluitend een rondwandeling door de wijk. Entree gratis.
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Wetenschapper in de wijk

Het bijzondere van het alledaagse,

In het hart van Nijmegen staan
drie toonaangevende instellingen
die zich met onderwijs en onderzoek bezighouden: de Radboud
Universiteit, het Radboudumc en
de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN). In Nijmegen-
Midden wonen heel wat wetenschappers die verbonden zijn aan
één van deze instellingen. In deze
rubriek komen zij aan het woord.

T

on Satink zet zich al zijn hele werkzame leven in voor
mensen die een beroerte hebben gehad (een CVA). Ton
is docent aan de opleiding Ergotherapie van de HAN
en daarnaast als onderzoeker verbonden aan het lectoraat
Neurorevalidatie, ook van de HAN. In deze aflevering vertelt hij
hoe hij onderwijs en onderzoek inzet voor mensen die na een
CVA weer thuis wonen.
Jij hebt jezelf bij Hart van Nijmegen aangemeld voor een
interview in de rubriek Wetenschapper in de wijk. Waarom
deed je dat?
“Als onderzoeker werk ik steeds meer in de wijken waar Hart van
Nijmegen verspreid wordt. Het leek me leuk om er in het blad
wat over te vertellen. Ik houd me vooral bezig met toegepast
onderzoek, dat wil zeggen dat ik voor maatschappelijke vraagstukken een oplossing probeer te vinden. In mijn geval is dat
het zoeken naar de juiste ondersteuning voor mensen die een
CVA hebben gehad en weer thuis wonen. Als ergotherapeut wil
ik namelijk graag het dagelijks functioneren verbeteren.”
Wat is jouw vakgebied en hoe ben je hierin terechtgekomen?
“Ik ben al sinds 1992 ergotherapeut. Veel van mijn familie zit in
de medische wereld, maar de ‘medische blik’ vond ik te beperkt.
Daarom koos ik voor ergotherapie. Daarmee richt je je op het
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dat is de kern van ergotherapie
weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen
met een beperking. Ik heb me vooral bezig gehouden met mensen die een CVA hebben gehad. Kijken hoe zij weer de dingen
konden doen die ze belangrijk vonden, ondanks het CVA.”

Wat heeft jouw speciale interesse?
“In 2016 ben ik gepromoveerd op het onderwerp ‘zelfmanagement in CVA-revalidatie.’ Beleidsmakers vinden zelfmanagement erg belangrijk. De zorg moet zo georganiseerd worden
dat wanneer patiënten weer thuis zijn, ze zelf de touwtjes in
handen houden. Maar ik merkte dat in de praktijk zelfmanagement vooral neerkwam op het managen van de medische
gevolgen van een CVA. Voor de cliënten (eenmaal thuis zijn ze
patiënt-af ) was zelfmanagement echter veel meer dan dat.
Zo interviewde ik een oudere vrouw die na een beroerte
weer thuis woonde en merkte dat ze naast het managen van
het fysieke herstel, vooral bezig was met het opnieuw vormgeven van haar rol als oma. Wat kon ze nog wel met de kleinkinderen en wat niet? Die vorm van zelfmanagement is dus het
onderwerp van mijn promotieonderzoek geworden. Ik kwam
tot de conclusie dat daar nog veel uitdagingen liggen voor
zorgprofessionals: zorg bieden bij rol- en emotioneel zelfmanagement in de thuissituatie.”
Je zei dat jij toegepast onderzoek doet en dat je steeds meer
in de wijk bezig bent. Hoe ziet dat eruit?
“Voor mijn promotieonderzoek heb ik veel mensen geïnterviewd die een CVA hebben gehad, ook in de wijken van Hart
van Nijmegen. Het bleek dat mensen vooral behoefte hadden
aan ondersteuning bij het oppakken van hun sociale leven en
alles wat daarbij hoort. Ik ben in 2016 op basis van de inzichten
uit mijn promotieonderzoek, een nieuw initiatief gestart: Ergomaatje. Daarin werken studenten een dagdeel per week met
cliënten met een beperking.”
Ten slotte: hoe ben je in deze wijk terechtgekomen en hoe
bevalt het?
“Ik woon sinds 2007 aan de Muntweg en dat bevalt goed, al
is het wel een drukke weg. Jarenlang heb ik in Amsterdam
gestudeerd, gewoond en gewerkt, maar het oosten van het
land – waar ik oorspronkelijk vandaan kom – bleef trekken. In
2004 ben ik verhuisd naar Nijmegen. Omdat ik niet meteen iets
wilde kopen, heb ik eerst een woning gehuurd in het centrum.
In 2007 heb ik de overstap naar een koopwoning gewaagd. De
grote tuin hier aan de Muntweg gaf de doorslag, ik ben dol op
tuinieren.” ❤
Tekst: Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Els Baltjes

Ergo-maatje en De DOE-fabriek in
De Klokketoren

Project Ergo-maatje is één van de wijkinitiatieven die
Ton Satink in samenwerking met het NAH-centrum
(onderdeel van Pluryn in De Klokketoren) heeft opgezet. Studenten ergotherapie gaan een half jaar lang
een dagdeel in de week op stap met mensen met nietaangeboren hersenletsel of ze blijven thuis om samen
een kopje koffie te drinken, al naar gelang de wensen
van de cliënt.
Ergotherapiestudenten leren zo hoe belangrijk de
sociale en emotionele kant van revalidatie is. Dus de
meneer die graag musea bezocht, maar dat niet meer
zelfstandig kon toen hij in een rolstoel terechtkwam,
was dolgelukkig met zijn ergotherapiestudent. Samen
gingen ze op pad, waarbij de student leerde wat er
allemaal bij komt kijken om iemand in een rolstoel een
museum in te krijgen, en de meneer eindelijk weer aan
zijn hobby toekwam.
Het succes van Ergo-maatje smaakte naar meer en
daar is De DOE-fabriek uit voortgekomen. Sinds een
half jaar organiseert deze ‘fabriek’ in wijkcentrum De
Klokketoren tweemaandelijkse inspiratieavonden
waarbij studenten ergotherapie, bezoekers van het
NAH-centrum, wijkbewoners en zorgprofessionals
bespreken welke ‘dagelijkse activiteiten’ mensen met
niet-aangeboren hersenletsel verder kunnen helpen.
De eerstvolgende inspiratieavond vindt plaats op
maandag 25 februari. Meer informatie en aanmelden
kan via doefabriek2018@gmail.com
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‘Als wijkagent heb ik de tijd om
een hele casus uit te werken’

Hazenkamp heeft een nieuwe wijkagent: F
 ranziska Kruse. Zij houdt
een jaar lang t oezicht en werkt samen met haar collega’s aan een
veilige en leefbare wijk. Verslaggever Dirk-Jan Burgersdijk sprak met
haar bij de viskraam van Ruizendaal op de Steenbokstraat.

"D

it is zó leuk, in uniform onder
de mensen op straat je werk
doen,” vertelt Franziska enthousiast. “Ik ben sinds 2013
hoofdagent in het team op de Muntweg.
Eerder werkte ik bij de noodhulpdienst.
Dan reageer je snel op meldingen die bij
de politie binnenkomen. Leuk werk, maar
je bouwt geen band op met de mensen,
omdat je maar kort contact met ze hebt.
Je bent bezig met kortetermijnoplossingen. Je plakt een soort pleister en dan ga
je weer weg.”
Franziska wilde die band wél en daarom
is ze twee jaar geleden met een leertraject
begonnen. “Inmiddels ken ik Hazenkamp
en weet ik wat er speelt bij de mensen,
maar ook bij de woningbouwstichting,
jongerenwerkers en andere organisaties.
Daar profiteer ik komend jaar van in mijn
werk als wijkagent in Hazenkamp.”
Veilig en leefbaar
“Veel contact met bewoners hebben is
super. Als wijkagent heb ik de tijd om een
hele casus uit te werken. Dan pas kan ik
echt bijdragen aan een veilige en leefbare
wijk.” Franziska houdt van haar werk, “dat is
toch ook mijn hobby.”
Ook de winkeliers op de Steenbokstraat
kent Franziska, en de vishandel. “Ik wilde
al héél jong bij de politie terwijl er toch
niemand bij mij in de familie agent is. Het
werken met mensen leek mij geweldig! En
als scholiere heb ik ook nog mijn zakgeld
verdiend met vis schoonmaken in de
viskar haha, vandaar de foto!”
Deze winter zit Franziska in de auto,

“maar in de zomer rijd ik veel op de
brommer door de wijk. Als mensen me
aanspreken dan stop ik hoor. Te voet dit
werk doen is lastig, want krijg ik dan een
reanimatie vijf straten verderop dan ben ik
gewoon te laat.” ❤
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Wat doet de wijkagent?
De wijkagent is verantwoordelijk
voor de totale politiezorg binnen de
wijk. Hij of zij richt zich op de aanpak
van sociale problemen, maar ook
op zaken als overlast, criminaliteit,
milieu en verkeer. In samenwerking
met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd
werkt de wijkagent voortdurend aan
het verbeteren en vergroten van de
veiligheid in de wijk of buurt.
De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals
de gemeente en maatschappelijke
organisaties. Met deze organisaties
worden problemen overlegd en een
adequate aanpak besproken. De
informatie uit de buurt is daarbij van
essentieel belang.
De wijkagent is telefonisch bereikbaar via het algemene politienummer 0900-8844. Vraag naar de
wijkagent voor uw buurt. Digitaal
is de wijkagent te vinden op
www.politie.nl/mijn-buurt
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De schilder is de beste
vriend van uw huis!
Binnen en buitenwerk | Houtrotreparatie
Diverse wandafwerking

www.somonschilderwerken.nl
06-206 505 65

Xyleem Meubelmakerij
maakt meubels op maat
van massief (lokaal) hout.
Van tafels tot boekenkasten
en van bedden tot keukens.

Gastgezinnen gezocht

Je kunt een eigen ontwerp
uitvoeren, maar ook
laten uit
een door Xyleem ontworpen

Voor:

huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld

Wat:

een veilige en liefdevolle plek voor een dier

Periode: een paar maanden tot maximaal een jaar

meubel naar jouw wensen
laten maken. Meer info:
www.xyleem.nl of bel:

Kosten: kosten kunnen worden vergoed

06-28626344

Het enige wat we van u vragen is de liefdevolle zorg voor
een dier dat het zo hard nodig heeft. Voor meer informatie
kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons per e-mail.
blijfvanmijndier@ifaw.org
ifaw.org/blijfvanmijndier

Wij geven ook praktische
cursussen houtbewerken en
meubelmaken, zowel voor
beginners als voor mensen
met meer ervaring.
Meer informatie hierover
vind je op onze
on website
www.xyleem.nl
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AlfaLaval-terrein: onenigheid over
volume zorgwoningen en sociale huur

Eerste schop nu écht in de grond
voor nieuwe AH

Achter en naast het nieuwe Albert Heijn-
terrein aan de Groenestraat komt straks woningbouw. Het merendeel op het voormalige
AlfaLaval-terrein aan de St. Hubertusstraat,
maar ook op de strook die grenst aan de achtertuinen van dat deel van de Wezenlaan dat
grofweg loopt tot aan het voormalige Talispand. Allemaal grond die gekocht is door
KlokGroep.

M

aar die ontwikkelingen gaan allerminst gelijk op met de
bouw van de nieuwe AH. Vandaar dat KlokGroep een van
de oude AlfaLaval-hallen vast verhuurd heeft aan Het
Rijks, dat er – net zoals in het oude Talis-pand – nu tijdelijk leerlingen in huisvest. In elk geval tot medio 2020, laat Harold van Rooijen,
algemeen directeur van KlokGroep, weten: "En mogelijk zelfs nog
iets langer."

Sinds de kerstvakantie is het weer even stil op het Smit
Draad-terrein aan de Groenestraat, waar komend voorjaar o.a. een nieuwe Albert Heijn gebouwd wordt. Vanaf
begin september hebben vrachtwagens onafgebroken
af en aan gereden met puin en zand. Maar de sloop en
afvoer en sanering van de vervuilde grond zijn achter
de rug, tijd voor de volgende fase: de eerste schop in de
grond. Dat gaat gebeuren nadat de contouren van het
gebouw precies uitgezet zijn. Henkjan Jongbloed, namens ontwikkelaar Plegt-Vos: "We hebben het eerst mooi
glad gemaakt en daarna gaan we het weer openleggen;
zo werkt dat. Waarom dat anti-kraakpand (waarin o.a.
leden van de Nijmeegse rockband Navarone woonden en
werkten, RL) er nog staat? Eigenlijk zou Plegt-Vos dat ook
meenemen in de sloop, maar daar kwamen we financieel
met KlokGroep, de huidige eigenaar, niet uit. Ga er maar
vanuit dat het snel gesloopt zal worden."

Verschillende standpunten
Daarnaast spelen ook nog de vooralsnog onverenigbare standpunten die gemeente en KlokGroep huldigen over de percentages
zorgwoningen en sociale woningbouw op het terrein. De gemeente wil van beide typen woningbouw structureel meer terugzien dan
wat KlokGroep voor ogen staat. "Voor de bouw van zorgwoningen
zoeken we nog een zorgverlenende samenwerkingspartner. Dat
kan de Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG) worden, een partij waarmee wij vaker allianties aangaan," aldus Van Rooijen. "Maar we gaan
deze maand eerst verder praten met de gemeente." ❤
Tekst: Roeland Loosen (roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Renovatie van de Splendor-bedrijfshal met authentieke betonnen boogconstructie zorgt voor 'schitterend'

Nieuw! Een kantoorstraat in de
Aan de St. Annastraat vlakbij het spoor staat het prachtige gebouw van
wat ooit als Gloeilampenfabriek Nijmegen begon. Achter de gevel ligt
een enorm fabrieksterrein, hier werkten ooit meer dan zevenhonderd
mensen. Al jaren is de Splendorfabriek en het terrein erachter een
bedrijfsverzamelgebouw waar zo’n tachtig bedrijven een onderkomen
hebben gevonden. Vorig jaar kwam één van de twee grote bedrijfshallen
leeg te staan. Tijd voor een renovatie, vonden de eigenaren.
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moderne kantoren

Splendorfabriek >>

D

e Splendorfabriek bestaat
globaal uit drie gedeeltes: het
gebouw aan de St. Annastraat,
daarachter twee grote hallen (naast
elkaar) van elk zo’n vijftien bij tachtig
meter, en daar weer achter een groot
pand. Dit laatste gedeelte is bereikbaar
via de Gorterplaats aan de Groenestraat.
In een van die grote hallen was meer
dan dertig jaar Jeka gevestigd. Jeka is
gespecialiseerd in de efficiënte inrichting van bedrijfshallen. Een jaar geleden
verhuisde het bedrijf naar Beuningen en
kwam de linker bedrijfshal leeg te staan.
De rechter hal wordt (nog) gebruikt als
garage en opslagplaats.

Betonnen boogconstructie
De twee grote hallen stammen uit 1928
en hebben een betonnen boogconstructie. Dat betekent dat er een ruimte zonder pilaren is van meer dan 1200 m2 –
bijzonder voor die tijd. Jos Joore, een van
de vennoten van Vermeer c.s. , vertelt dat

de eigenaren van de Splendorfabriek zijn
gaan brainstormen wat er met de leeggekomen hal moest gebeuren. Belangrijk
was dat er recht werd gedaan aan het
historische karakter. De hal moest hal
blijven en de boogconstructie moest
zichtbaar zijn.
Baas Architekten uit Tilburg werkte
het idee uit van een ‘straat’ met kantoren,
waarin de dakconstructie zichtbaar blijft.
Dit plan is verder uitgewerkt. De straat
telt zo’n dertig, zeer moderne kantoorruimtes. De kantoren variëren van 25m2
tot 60m2. Het plafond en de muren van
de hal werden wit. De lichtstraten in het
dak kregen nieuw en goed geïsoleerd
glas, zodat er ook daglicht naar binnen
viel. De hal heeft een basistemperatuur en de kantoren kunnen hun eigen
klimaat regelen. Met de verbouwing van
de hal werden tevens op de platte daken
van de Splendor zevenhonderd zonnepanelen geplaatst!

Uitstraling
De gerenoveerde hal heeft zoveel uitstraling dat alle kantoren aan één bedrijf zijn
verhuurd: Proud Nerds. Proud Nerds is
een combinatie van drie ict-bedrijven die
tezamen de ict (websites, data-opslag, etc
) van andere bedrijven regelen. De Proud
Nerds zijn waardige opvolgers van de
mensen die ooit lampen maakten in de
hal! De gerenoveerde hal is een prachtig
voorbeeld van wat een moderne toepassing met een oude industriehal kan doen.
De eigenaren zijn zo enthousiast dat
volgens Joore er nu al plannen gemaakt
worden voor de andere hal. Op 1 februari
zijn de kantoren van Proud Nerds geopend. (vervolg artikel op pagina 28)
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll

Lees het artikel verder op pagina 28-29
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vervolg van pagina 26-27

>> Honderd jaar Splendorgeschiedenis
Bron: noviomagus.nl/Gastredactie/SVSplendor/Splendor.htm

H

onderd jaar geleden, in 1919, werd de Gloeilampenfabriek Nijmegen opgericht; een klein fabriekje aan
de Van Gendtstraat. De gloeilamp was een nieuw
product en de vraag naar lampen steeg in die tijd explosief.
De naam veranderde in 1926 in NV Splendor Gloeilampenfabrieken, kortweg Splendor (schittering in het Latijn).
Al in 1928 werd een groot, nieuw gebouw aan de St. Annastraat betrokken. Achter het hoofdgebouw staan, nog steeds,
twee grote bedrijfshallen. Een belangrijk kapitaalverstrekker
was de toenmalige mededirecteur Anton Jurgens jr., een van
de grondleggers van Unilever. Het gebouw werd ontworpen
door architect Pothoven en is een beschermd monument
van de gemeente Nijmegen. De productie van Splendor
werd uitgebreid met auto-, rijwiel- en andere miniatuurlampen, bestemd voor binnen- en buitenland. De crisis van de
jaren dertig werd succesvol doorstaan, zo succesvol dat er
eind jaren dertig meer dan vijfhonderd mensen werkten bij
Splendor.

Tweede Wereldoorlog
In de oorlog werd Splendor door de bezetters onder gezag
geplaatst van de Duitse gloeilampenfabriek Osram. Een geluk
was dat hierdoor de Splendor-werknemers in eerste instantie

vrijgesteld werden van dwangarbeid in Duitsland. De fabriek
kon door blijven produceren ondanks de gebrekkige grondstoffentoevoer en de export die stil lag.
Direct na de oorlog werd besloten over te gaan tot
grootscheepse renovatie en uitbreiding van gebouwen en
installatie van nieuwe machines. Zo ontstonden de pakkerij,
de expeditieafdeling, een schaftlokaal en de lakkeerinrichting. Deze gebouwen zijn te zien als men via de Gorterplaats
(ingang Groenestraat) naar de Splendorfabriek gaat.
35 miljoen lampen
Rond 1960 werkten bij Splendor zo’n zevenhonderd werknemers. Op de laatste dag van december 1962 werd de 35-miljoenste huishoudlamp geproduceerd. Vanaf de jaren zeventig
liep de omzet van Splendor, als gevolg van de energiecrisis
en de toenemende concurrentie van de lagelonenlanden,
steeds verder terug. Splendor werd onderdeel van Philips
en steeds meer bedrijfsonderdelen werden verplaatst naar
andere fabrieken, andere landen of zelfs afgestoten. In 1982
zijn alle activiteiten in Nijmegen gestaakt. ❤

Tekst: Piet Hieltjes
Foto: Noviomagus.nl
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Gestart in 't Hart

‘t Biermenneke: ruim zeshonderd
speciaalbieren voor de liefhebber

De tijd dat ‘bier’ zo’n beetje hetzelfde was als
‘pils’ ligt allang achter ons. Speciaalbieren zijn
gemeengoed geworden. In een willekeurige
supermarkt staan er vaak al tientallen soorten
uitgestald in het vak, in het café moet eerst de
bierkaart grondig worden bestudeerd alvorens
een bestelling te plaatsen.

M

aar meer dan zeshonderd soorten bier – in prijs
variërend van twee euro tot zo’n zestig euro per fles
– op een winkeloppervlak van pak ‘m beet twintig
vierkante meter: is dat niet een beetje overdreven?
Maurice Huisman (28) van speciaalbierwinkel ’t Biermenneke
aan de St. Jacobslaan kan er wel om lachen: “Het zijn er wel veel,
ja… We zijn op zoek naar bieren die nergens anders te vinden
zijn. Niet in Nijmegen, niet in Nederland: nergens niet. Tja, en
dan groeit je assortiment ongemerkt naar het aantal dat we nu
in huis hebben.”
Piet Huisman
’t Biermenneke opende in juli vorig jaar zijn deuren en wordt
gerund door Maurice Huisman en zijn vader Hans. Beiden zijn
natuurlijk ook bekend van het ernaast gelegen (biljart)café Piet
Huisman. Daar ligt ook de kiem voor de liefhebberij in speciaalbieren. “We zijn in het café vier jaar geleden begonnen met het
inkopen van een kleine hoeveelheid speciaalbieren. Eerst een
stuk of twaalf en daarna al snel dertig om een beetje mee te
kunnen gaan met het gemiddelde van de collega’s. Vervolgens
bestel je er wat meer en wat meer en wat meer. En zo zitten we
nu op de vierhonderd plus bieren in het café.”

Steeds vaker vroegen de gasten in het café of ze bier konden
kopen om mee naar huis te nemen. “En dat mag nu eenmaal
niet. Toen het pand naast ons leeg kwam te staan, dachten we
dus: goh, kunnen we daar geen bierwinkeltje beginnen? En zo is
het gekomen”, zegt Huisman.
Belangstelling voor het enorme bierassortiment van ’t Biermenneke is er genoeg: “We mogen echt niet mopperen,” zegt
Huisman. “Kijk: mensen onder de dertig drinken nauwelijks nog
pils in het café. Die kiezen voor bijzondere bieren. Wat is er nou
mooier dan een avondje met je vrienden aparte biertjes proeven en er lekker over te praten?”
Hij heeft ze zelf nog niet allemaal geproefd, maar komt wel
een heel eind: “Je moet toch weten wat je verkoopt, dus je moet
blijven proeven. Tja, da’s wel een vervelende bijkomstigheid…” ❤
Tekst en foto: Ronald Spaak (ronald@hartvannijmegen.nu)

’t Biermenneke, St. Jacobslaan 26, Nijmegen,
www.biermenneke.nl
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
SPORTBLESSURES
Elke maandag van 17.00-17.30 uur
T: 024 – 833 00 22
E: fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl
Voor informatie zie T, E, W.
W: www.fysiotherapiehazenkamp.nl
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‘Buurtbewoners helpen hun buurt mooier
te maken, dat maakt mijn werk zo leuk’
Vanaf 1 november vorig jaar is AnneMarie Cobussen de nieuwe wijkregisseur openbare ruimte voor het
stadsdeel Nijmegen-Midden (en voor
Nijmegen-Zuid en Centrum). Misschien komt u haar wel tegen in de
wijk, daarom is het fijn even kennis
te maken en te weten wat een wijk
regisseur doet. Hart van Nijmegen
ging met haar in gesprek.

V

oorheen heette de functie nog gewoon
‘wijkbeheerder’, wat voor mensen beter te
begrijpen is. Waarom is de naam veranderd? Anne-Marie: “ ‘Wijkbeheerder’ dekte niet
meer de lading van de functie. Ik ‘beheer’ niet zelf,
maar ben het aanspreekpunt voor inwoners als
zij vragen hebben over de openbare ruimte die
niet simpel via de Meld en Herstel app kunnen
worden opgelost. Dat zijn vaak vragen of klachten
met meerdere aspecten. Ik overleg hierover met
collega’s binnen de gemeentelijke organisatie en
zet lijnen uit, zodat de vraag goed wordt opgepakt. Mensen hoeven zo niet zelf overal te gaan
‘shoppen’. Ik houd de regie en koppel in sommige
gevallen terug naar de inwoners, vandaar de naam
wijkregisseur.’’
Ze is veel buiten het gemeentehuis om een situatie ter plekke te bekijken en met inwoners te praten. “Mensen
vinden het fijn om een gezicht te zien van de gemeente en
hun verhaal te kunnen doen. Soms gaat het om verkeerssituaties. Ik haal dan mijn collega’s erbij die daar over gaan”.
nijmegen.mijnwijkplan.nl
Anne-Marie is enthousiast over Mijn Wijkplan, dat nu een jaar
bestaat. “Op de website nijmegen.mijnwijkplan.nl kunnen
mensen ideeën inbrengen voor hun wijk, en die samen met
hun buren uitwerken en realiseren. Als wijkregisseur houd ik
in de gaten wat financieel en technisch mogelijk is en of er
voldoende draagvlak is in de buurt. Maar de bewoners zijn zelf
aan zet.” Op verschillende plekken in Nijmegen-Midden zijn al
plannen uitgewerkt, zoals speelplekken voor kinderen bij de
Dingostraat, de Marga Klompélaan en aan de Oude Groenewoudseweg. Er komt een picknickbank in de Kastanjehof.
Anne-Marie is nu bezig met een plan van bewoners van de

Annemarie Cobussen, de nieuwe wijkregisseur openbare
ruimte van Nijmegen-Midden
Tollensstraat om in de Spoorkuil de biodiversiteit te vergroten.
Het contact met wijkbewoners vindt ze erg waardevol.
“In mijn vorige functies bij de gemeente was ik inhoudelijk
betrokken bij het groen in de gemeente, eerst als adviseur en
later als groenopzichter in verschillende wijken van Nijmegen.
Nu ben ik meer een verbinder en procesbegeleider en werk ik
samen met inwoners aan het verbeteren van hun leefomgeving. Het is mooi om te zien hoe een plan de buurt verbindt en
mensen bij elkaar brengt.” ❤
Tekst: Jacqueline van der Jagt
(jacqueline@hartvannijmegen.nu)
Foto: Els Baltjes
Contactgegevens wijkregisseur: a.cobussen@nijmegen.nl
of 06 527 515 58
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Het Verleden in Verhalen : van Eucharistische Kruistocht tot De Valkhorst

Jeugdeducatie in Willemskwartier

Fabrieksmeisjes van de KJV in 1932. Tweede van links de 16-jarige Marietje van Keeken

In deze aflevering van Verleden in Verhalen
schetst Henny Fransen hoe de jeugdeducatie in de eerste helft van de twintigste eeuw
in onze wijken eruitzag. Keuzestress was er
niet, want het latere (eventuele) beroep was
afhankelijk van maatschappelijke positie en
geslacht. Vanaf de jaren dertig werd culturele
vorming steeds belangrijker.

V

oor de Tweede Wereldoorlog gingen veel meisjes na
de lagere school als dienstbode aan het werk, want
iedere gulden was welkom in de crisisjaren. Voor een
dienstmeisje was een werkdag van tien uur heel gewoon, terwijl
een meisje ’voor dag en nacht’ dat intern woonde, zelfs gemiddeld twaalf uur per dag werkte. Toen er vanaf 1920 steeds meer
fabrieken verrezen, werd de verleiding groot om óók in een
fabriek te gaan werken, want dit betekende meer vrije tijd en
een hoger loon.

Eucharistische Kruistocht
In 1928 wordt er aan de Groenestraat 30 een EK-huis voor
rooms-katholieke fabrieksmeisjes geopend. Godsdienstige
vorming is het hoofddoel van deze Eucharistische Kruistocht,
die zich al spoedig ontwikkelt tot een algemene katholieke
jeugdzorg. Naast godsdienstige vorming staan culturele ontwikkeling, huishoudelijke vorming en voorbereiding op huwelijk en
gezin op het programma. Enkele jaren later neemt de Katholieke
Jeugd Vereniging (KJV) die tevens zorgt voor arbeidsbemiddeling en scholing van de meisjes, de EK-huizen over. De EK-bijeenkomsten vinden intussen in het aangebouwde parochiezaaltje
ter linkerzijde van de Groenestraatkerk plaats.
Interview
In 1930 gaat Marietje van Keeken uit de Pater van Meursstraat
als spinster bij de Kunstzijdefabriek NYMA werken. Zij is dan 14
jaar en sluit zich meteen aan bij de groep fabrieksmeisjes van de
KJV. Rond haar tachtigste levensjaar kijkt Marie in een interview
terug op haar jaren bij de katholieke jeugdvereniging.
“De club bestond uit verschillende groepjes. Je had bijvoorbeeld de fabrieksmeisjes-, kantoormeisjes- en de dienstbodengroep. De leidsters werden gerekruteerd op pensionaten, waar
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en Hazenkamp

meisjes uit de ’betere stand’ hun scholen volgden. Zij mochten
wel leren, maar daarna gaan werken was beneden hun stand
en daarom werden uit deze groep vrijwilligsters gezocht die
zich wilden inzetten voor de jeugd. In veel arbeidersgezinnen
waren in die tijd geen leesboeken of
radio aanwezig en je kon je over het
algemeen ook niet verder ontwikkelen. Op de jeugdvereniging was
dit wel mogelijk. Er werden daar
allerlei activiteiten aangeboden, zoals
volksdansen, declameren en toneelspelen, maar ook leren tafeldekken
en dergelijke. Het volksdansen vond
meestal plaats in de gymzaal van de
Sint Jansschool. In 1935 vertrok een
grote groep KJV-ers naar Rome. Ze kwamen uit heel Nederland
en ook uit de Groenestraatparochie gingen er enkele leden mee.
De reis werd per trein gemaakt en duurde drie dagen. Daarna
was er een verblijf van vijf dagen in Rome en tenslotte weer drie
dagen reizen naar huis.”
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De Haard en De Valkhorst
De Nijmeegse predikanten Creutzberg en Barger stellen zich
tot ideaal om de in fabrieken en werkplaatsen werkende
jeugd een tehuis te geven, waar zij zich na hun werkuren kunnen ontspannen. Zo komt er in 1930
een groepje meisjes bijeen in een
huis aan de Hazenkampseweg, waar
mevrouw Le Roy-Maus, een ’Haardvuur’ ontsteekt, dat zoveel warmte
biedt, dat het vuur niet meer dooft.
De meisjes kunnen na het werk bij
hun clubhuis ’De Haard’ voor zang,
toneel en gymnastiek terecht. Tegen
de tijdgeest van verzuiling in past
De Haard het principe van open
deur toe, want het maakt geen onderscheid naar geloof of
politiek. Iedereen, hetzij met een rooms-katholieke, protestantse, socialistische, communistische of liberale achtergrond,
is welkom.
Voor de huishoudelijke ontwikkeling van de
meisjes wordt er in
1931 een Kook- en
Huishoudschool
aan de Tollensstraat
geopend. In 1938
krijgt De Haard een
nieuw gebouw aan
de Groenestraat 172,
waar de meisjes in
hun vrije tijd terecht
kunnen. In 1953 verschijnt daar ook een
clubhuis voor werkende jongens, ’De
Valkhorst’ genaamd.
Geleidelijk aan worden
de activiteiten van De
Haard en De Valkhorst
gebundeld en ontstaat
er meer samenwerking,
zodat er niet alleen
biljartavonden voor
jongens, maar ook
gezamenlijke dansavonden voor jongens en meisjes worden
georganiseerd. ❤

'In veel arbeidersgezinnen
waren in die tijd geen
leesboeken of radio aanwezig
en je kon je over het algemeen
ook niet verder ontwikkelen'

Jonge Wacht en
Jonge Werkman
Ook de katholieke jongens worden tot een
leven van godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk bewustzijn opgevoed. Zo is
er De Jonge Wacht
voor jongens van
12 tot 16 jaar en De
Jonge Werkman voor
de werkende jongemannen tot 23 jaar.
In parochieverband
worden religieuze
bijeenkomsten gehouden, maar ook
Diaconaal Centrum De Haard
in 2018
sport, speurtochten
en wandeltochten
georganiseerd.
Tijdens festiviteiten loopt de jeugd in uniform, waarbij de
stoet met trommels en vaandels wordt begeleid. Zo marcheren er in de paasweek van april 1931 tachtig jongens van de
’Katholieke Jeugdvereniging om negen uur ’s morgens vanaf de
Groenestraatkerk richting Ooijpolder, om via Zyfflich, Wyler en
de Duivelsberg ’s avonds weer moe en hongerig terug te keren
bij de Groenestraatkerk.

Tekst en foto’s: Henny Fransen (henny@hartvannijmegen.nu)
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Oprichters van de Houtwerf zoeken een nieuwe horeca-exploitant nu Helden is gesloten

Diversiteit en buurtfunctie, daar
Tijdens de medio
december gehouden
Winter op de Werf
borrelde en bruiste
het weer volop. Deze
sfeervolle wintermarkt vond plaats in
de panden en buiten op het terrein
van de Houtwerf aan
de Hatertseweg 23.
Sowieso gonst het
van de activiteiten
op deze locatie. Acht
namen van ondernemers en ondernemingen telt het bord
bij de ingang van het
terrein inmiddels. En
er komt nog meer bij.
Al enige tijd namelijk
wordt gezocht naar
een exploitant van het
horeca-deel dat leeg
staat sinds Helden de
deuren sloot.

Laurien Renckens

Het Bakkerscafé

N

aast Black & Blue, Based on Roots, Kukel & Kuijpers, Jacco Otten, Bakkerscafé
dé Bakkerij en het HAN Leermeester Lab, biedt de Houtwerf ook onderdak aan
het kantoortje van entrepreneur Alwin Willems en het atelier van kunstenaar
Laurien Renckens, eigenaren van de grond en de panden. Zij waren vier jaar geleden
de initiatiefnemers en oprichters van de Houtwerf.
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gaat het om bij de Houtwerf’
Wereld mooier maken
Idee achter het goedbezochte Winter op de Werf-evenement:
initiatieven, ondernemers en activiteiten centraal stellen die
'de wereld, om te beginnen bij Nijmegen, een beetje mooier
maken'. En een zaak van Jacco Otten, de Nijmeegse bloemenkunstenaar, sluit daar natuurlijk naadloos bij aan. En zo
geschiedde: naast zijn prachtige zaak aan de Van Broeckhuysenstraat is Otten met weer een fraaie winkel nu ook neergestreken op de Houtwerf en daarmee de nieuwste loot aan de
tak van 'de werf'.
Een ander succesnummer op de Houtwerf is Bakkerscafé
dé Bakkerij, begin dit jaar door indebuurt.nl nog uitgeroepen
tot één van de tien 'tofste' Nijmeegse ondernemers van het
jaar. Net als Otten is het Bakkerscafé een onderneming (of
beter: een maatschappelijk initiatief ) die op de Houtwerf een
tweede filiaal startte. Bovendien werden ook de ovens naar de
Hatertseweg verplaatst, van waaruit o.a. Sanadome en Vesters
met brood en banket beleverd worden. Jaren geleden startte
Stichting Bakkerscafé onder het motto 'Het kan wél' met Bakkerscafé Brood op de Plank aan de Castellastraat (onder de
Graafsebrug), dat z'n succes inmiddels ruimschoots bewezen
heeft. Beide cafés worden gerund door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Ontmoetingsplek
Dat laatste was ook de filosofie van het inmiddels vertrokken
restaurant Helden, waar een aantal mensen werkte met een
kwetsbare positie in de samenleving. Tot afgelopen zomer,
toen Helden de deuren sloot. Er was gedoe met de exploitant.
"Jammer, want Helden ging op zich goed," vertelt Laurien
Renckens. "Tot op de dag van vandaag worden we door mensen gebeld met de vraag of ze er kunnen eten. Alwin en ik hebben al veel gesprekken gevoerd in onze zoektocht naar een
nieuwe exploitant, maar het is moeilijk. Horeca is echt keiharde
business en de concurrentie groot. Ken je Buur, tegenover de
speeltuin in Brakkenstein? Een ontmoetingsplek, met kleinschalige horeca - ook een leerwerkbedrijf, vergaderfaciliteiten
en werkplekken. Maar ook kunnen bewoners er terecht met
zorgvragen bij de Stip en het sociaal wijkteam. Wat ze daar
doen, spreekt ons heel erg aan.Vanwege het kleinschalige en
vooral vanwege de functie die het in de buurt heeft. Nee, we
hebben nog niet met ze gesproken, maar dat kan zo maar
gebeuren."
Onderscheidend
Met die buurtfunctie is volgens Renckens één van de essentiële kenmerken genoemd van wat de initiatiefnemers met de
Houtwerf beogen. "Ontmoeten staat wat ons betreft hier centraal. Wij proberen op de werf partijen met elkaar in contact

te brengen. Ideeën die bij ons oppoppen raken aan buurteconomie, aan collectiefjes. Een initiatief als Buur laat zien dat dat
ook onder jonge mensen leeft. Het zijn heel vaak ook jonge
mensen die dit soort dingen opstarten."
Naast die buurtfunctie hechten Renckens en Willems aan
diversiteit, wat terug te zien is in de verschillende ambachten
op de werf. "Juist die maken een plek leuk. En zo'n plek onderscheidt zich ook van de massa," aldus Renckens. "En volgens ons
kan iemand als Jacco Otten met z'n bloemen en accessoires iets
wezenlijks toevoegen aan dat concept. We hadden Jacco vorig
jaar uitgenodigd voor ons Zwerf op de Werf-evenement en hij
was enthousiast. Maar hij vond het ook spannend om iets bij ons
te starten. Toen hebben wij gezegd: 'Probeer het dan gewoon
voor een jaar'. En zo is het gegaan. Met het Bakkerscafé was het
eigenlijk precies zo: via-via en informeel."

Het Bakkerscafé
Met de buurt
Toen Helden zich, als één van de eerste werf-activiteiten, enkele
jaren geleden in de buurt aankondigde, stond een aantal buren
direct op z'n achterste poten. Vanwege te verwachten parkeeroverlast regende het bezwaarschriften. Zelfs van bewoners die
een parkeerplaats op eigen terrein hadden. Maar de extra parkeerdruk bleef uit. Op de vraag hoe de relatie met buurtgenoten
nu is, vertelt Renckens: "We hebben een prima verstandhouding
met de buurt. De mensen die om ons heen wonen, komen brood
halen bij het Bakkerscafé en wonen maar wat graag onze 'huiskamerconcerten' bij." ❤
Tekst: Roeland Loosen (roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
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Boven: Coen Vernooij in zijn atelier bezig met de soldeervlam
Linksonder en pagina rechts: Objecten van Coen Vernooij
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Kunstenaar in de wijk

Licht en schaduw spelen met het
werk van kunstenaar Coen Vernooij

Vierkant van vorm en toch niet, zwarte lijnen die recht lopen

maar bij nader inzien toch gekromd zijn. Het werk dat kunstenaar
Coen Vernooij maakt in zijn atelier aan de Dobbelmannweg 5 is
in al zijn ogenschijnlijke eenvoud ingewikkeld.

D

e werkruimte van Vernooij is
overzichtelijk. Een keukentje,
een sober tafeltje met schoolstoeltjes die nog lijken te verwijzen
naar de tijd dat er een bewaarschool
in zat, schappen voor zijn werk dat ook
aan de muur hangt, en een keurige
werktafel. Zwarte vlekken en enkele
gekleurde vegen zijn stille getuigen
dat de kunstenaar zijn koperen en
ijzeren staven met de soldeervlam te
lijf is gegaan.
Burgemeester
De 66-jarige Vernooij “is nu veertig
jaar bezig” zoals hij het zegt, sinds zijn
opleiding aan de Kunstacademie op
de afdeling Architectonische Vormgeving in Arnhem. Tot zo’n twintig jaar
terug hield hij zich voornamelijk bezig
met opdrachten. “Het was de tijd van
de totaal-plannen. Bijvoorbeeld voor
een schoolplein waarop ook kunst was
gedacht. Of voor gebouwen. Ik heb het
lang gedaan, maar er zaten nadelen
aan. Mijn werk werd kwetsbaarder,
dus dat diende vernielbestendig te
worden. Ook duurde het traject van
ontwerp tot uitvoering erg lang, soms
wel vijf jaar. Tegen de tijd dat het er
eindelijk kwam, wilde ik er zelf eigenlijk alweer iets aan veranderen.”
Atelier
Twintig jaar woonde en werkte de
kunstenaar in Arnhem, tot de liefde
hem naar Nijmegen voerde. Vernooij

werd Nijmegenaar
zodra hij aan de
Spadestraat een atelier vond. Ongeveer
twintig jaar werkt hij
nu aan de Dobbelmannweg waar nog
zo’n veertien kunstenaars druk zijn. Sinds
hij vormen reduceert
tot de essentie, tot
de lijnen die hem
persoonlijk interesseren, heeft Vernooij
een scala aan werk
gemaakt. Terwijl
hij uitlegt wat hem
bezighoudt, valt een
intens winters zonnetje op de muur.
Het licht geeft een vierde dimensie aan
het lijnenpatroon dat er al was.
Het geheim van de smid? Vernooij
lacht in al zijn bescheidenheid. “Het begint met iets wat me opgevallen is. En
dan, op een voor mezelf ook raadselachtige manier, wordt het uitgekleed
tot aan de basis; tot aan de essentie.
De vorm, dat wat er gebeurt, is belangrijk. Sommigen noemen het Escher,
maar zelf zie ik het niet zo. Escher
tekende plat en kon daardoor allerlei
trucs toepassen. Ik werk in 3D, daar
zitten geen trucs in. Ik speel met de
ruimte. Het veranderlijke interesseert
me. Wat ik doe, is eigenlijk tekenen in
de ruimte.” ❤

Meer zien van Coen
Vernooij?
Werk van Vernooij is tot 8 februari
te zien bij Singular-Art, Waalkade
72. Via www.coenvernooij.nl is de
onlangs verschenen uitgave
‘Lacune proeven’ verkrijgbaar.
www.combolution.com
Tekst: Henk Verhagen
(henk@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
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HOLLANDSE
HARING
5 VOOR 7 EURO
7 VOOR 10 EURO
2 EURO PER STUK

Geef uw stoel
of bank een
2e leven

Geef jij een kind
als Tariku een eerste
schooldag cadeau?
SMS TARIKU naar 4333
en geef eenmalig 3 euro

Hatertseweg 469
6533 GH Nijmegen
024 - 356 47 55

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

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

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM

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

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

‘t Hoen Therapie

Groenestraat 199
6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492

• Natuurvoedingsmiddelen

Nijmegen
Elst

•Uitgebreid assortiment

T.
W.
E.

•Ook glutenvrij
•Goede parkeergelegenheid

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

Leeuwstraat 1
Bachstraat 1a
06-28895489
www.thoentherapie.nl
welkom@thoentherapie.nl

Fysio-, oedeemfysio- en meridiaantherapie
Op 2 januari 2019 open ik mijn praktijk.
Meridiaantherapie is nog relatief onbekend in
Nederland. In het buitenland worden met deze
therapie al langer goede resultaten behaald bij o.a.
vermoeidheidsklachten, slapeloosheid en koude
voeten. Neemt u gerust contact met mij op voor een
vrijblijvend consult.
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Vrijwilliger in ’t zonnetje

Ingeborg de Moor vindt het mooi
dat boeken een tweede leven krijgen

De tweedehands boekwinkel ‘Books 4 Life’,
die zich eerst aan de Wolfskuilseweg bevond,
is sinds 1 oktober 2018 te vinden aan de
St. Annastraat 72. Ingeborg de Moor (54) uit
Hazenkamp is er sinds twee jaar vrijwilliger.
Hoe ben je bij ‘Books 4 Life’ terecht gekomen?
“Ik ben al twintig jaar freelance personeelsadviseur en dat doe ik
drie tot vier dagen in de week. Ik was al een hele tijd vrijwilliger
bij ‘School’s Cool’, maar daar begeleidde ik maar één kind. En omdat ik als personeelsadviseur ook al met individuen werk, wilde
ik iets anders. In dat jaar had ik de nalatenschap van mijn ouders
opgeruimd, meer dan twintigduizend boeken, dus ik was handig
in sorteren geworden. Ik las een stukje in het wijkblad over de
winkel. Het sprak me erg aan dat alle vrijwilligers een adoptiekast
hebben die ze bijhouden, maar ook dat boeken een tweede leven krijgen en dat de opbrengst naar goede doelen gaat. Ik had
op de website gelezen dat ze een algemeen bestuurslid zochten.
Dat zou ik met mijn achtergrond best eens kunnen proberen,
dacht ik. Dus iets meer doen dan alleen in de winkel werken.”
Wat houdt je werk bij ‘Books 4 Life’ precies in?
“Ik heb eerst een tijdje in de winkel gewerkt om te kijken wat ik
ervan vond, en toen ben ik daarnaast ook vicevoorzitter gewor-

den. Ik doe wat algemene taken, onder andere de gesprekken
met de nieuwe vrijwilligers en ik ben één van de organisatoren
van de jaarlijkse uitreiking voor de goede doelen. Daar maken
we elk jaar een mooi feestje van. Dat is dan het resultaat en de
beloning van een jaar hard werken door alle vrijwilligers.”
Wat vind je leuk aan het werk?
“Het werk is resultaatgericht. Ik ben altijd blij als we een hoge
omzet hebben. In mijn werk weet je nooit wat mensen met een
advies doen, maar hier zie je meteen aan het einde van de dag
wat je bereikt hebt. En het werken met verschillende collega’s en
klanten is erg leuk. Met z’n allen houden we de winkel draaiende,
dat is het uitgangspunt. Dat vind ik prettig.”
Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken?
“Nee, we hebben zelfs een wachtlijst. We zoeken wel per direct
een nieuwe voorzitter.”
Tekst en foto: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

Openingstijden winkel: maandag t/m vrijdag 13.0017.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur. Meer informatie
op www.books4lifenijmegen.nl
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Van het gas af? Betrokken buurtbewoners onderzoeken samen de mogelijkheden

‘Is het misschien mogelijk een kleinschalig,

Rien, Koen en Carolien draaien graag zelf aan de knoppen

Vroeg of laat gaan we allemaal van het
gas af, zoveel is zeker. Vooralsnog gaat
de gemeente Nijmegen niet actief aan
de slag in onze wijken. Dat betekent
echter niet dat bewoners rustig wachten tot ze aan de beurt zijn. Een groep
buurtbewoners komt om de zes weken
bijeen om de mogelijkheden te onderzoeken een en ander zelf op te pakken.
Hart van Nijmegen schoof aan
bij hun overleg.

P

roject ‘Gasloos Bredero’ zit nog in een pril stadium,
maar het enthousiasme is er niet minder om. Vooral bij
initiatiefnemer Koen Dortmans uit de Brederostraat, die
zo’n jaar geleden in de buurtapp polste wie er wilde meedenken over de mogelijkheden om van het gas af te gaan. Met
een aantal buurtbewoners is hij sindsdien enkele keren bij
elkaar gekomen. Mensen van het eerste uur haakten weer af,
maar nieuwe geïnteresseerden sloten zich ook aan. Vanavond
zijn er vier bewoners: Chris, Marcel, Rien en Carolien. Allemaal
uit het Willemskwartier, van Brederostraat en Hofdijkstraat tot
Guido Gezellestraat. “We willen het breder trekken dan alleen
de nieuwbouw van het Willemskwartier,” zegt Koen.
Nieuwsgierig
Nieuwsgierigheid speelt een grote rol bij Koen. “Wat kun
je als burgers doen als het om duurzaamheid gaat? We zijn
nu vooral individueel connected, zo zie ik het, en het is niet
zinvol als ieder voor zichzelf aan de slag gaat. In de ogen van
veel mensen initieert de overheid en volgt de burger, maar
wat kun je bereiken als je het zelf doet, met buurtbewoners?
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lokaal warmtenet aan te leggen?’
Daar ben ik wel benieuwd naar.”
Die nieuwsgierigheid is ook de
reden voor buurtbewoners Chris
en Marcel om mee te denken, al
zegt Marcel er meteen bij dat hij
geen mogelijkheden ziet voor zijn
eigen huis in de Guido Gezellestraat. “Het stamt uit 1930 en ik
heb eerst nog een paar stappen te
maken in isolatie.” Dat geldt voor
meer huizen in de wijk.
Koen heeft al een gesprek
gehad met de gemeente. “Hieruit
werd mij duidelijk dat het geen
optie is dat we allemaal warmtepompen gaan aanschaffen; dat
kan het elektriciteitsnet niet aan.
Het is verstandiger om te kijken
wat je collectief kunt doen. Is
het bijvoorbeeld mogelijk een
kleinschalig, lokaal warmtenet aan
te leggen?” Rien legt de warmtevisie van de gemeente op tafel. Het is hem opgevallen dat het
Willemskwartier nergens wordt genoemd als kansrijke wijk
om van het gas af te gaan. “Ik werk bij Royal Haskoning als
adviseur voor gemeenten, die in 2021 allemaal een warmtevisie moeten hebben. Bij die gemeenten zie ik dat alle partijen
moeten meedoen, van woningcorporaties tot zorginstellingen
en hogescholen. En wijzelf dan, als burgers? Ik wil het graag
zelf doen.” Veel gemeenten zijn nog aan het zoeken hoe ze het
precies kunnen aanpakken. Koen: “Nijmegen loopt voorop in
Nederland. Hier kan het gebeuren.”
Kritische geluiden
Naast de wijken in stadsdeel Dukenburg gaat de gemeente
aan de slag in Hengstdal en Bottendaal. Koen heeft een festival bezocht over het thema in Bottendaal. “Als zoiets van bovenaf wordt opgelegd hoor je vaak kritische geluiden, vooral
bij particuliere huurders. Zij vrezen wat huisbazen gaan doen
met de huur als ze flinke investeringen moeten doen.” Chris
ziet op zijn werk bij een architectenbureau wat er gebeurt
als alles top down gaat bij woningbouw. Ook hij is benieuwd
wat burgers samen teweeg kunnen brengen. In Hengstdal
is een duurzaamheidsgroep van burgers actief, weet Koen.
“Dat helpt. Ik kreeg daar als tip om de bewonersgroep uit
te breiden. Via-via proberen we nu steeds meer mensen te
betrekken.” “Massa bepaalt de oplossing,” zegt Rien. “Als een
groep burgers sta je sterker tegenover gemeenten en woningcorporaties, die hun eigen visie hebben.”

Overleg tussen Marcel, Koen, Chris, Carolien en Rien
Eens in de zes weken komt de groep bij elkaar. “Het moet
niet te vaak zijn,” zegt Koen. “We doen het er allemaal bij. Veel
mensen zijn positief over ons initiatief, maar zetten zelf niet
direct stappen.” “Misschien hebben we een paar beroepspensionado’s nodig,” oppert Rien lachend. Het gaat de bewoners
er vooral om er op tijd bij te zijn en ‘in the picture’ te komen bij
de gemeente Nijmegen. “Vroeg of laat gebeurt het ook hier,
in onze wijk,” zegt Koen. “Voor Dukenburg is een flinke pot
geld beschikbaar, maar lang niet alles wordt gesubsidieerd.
Mensen moeten ook wat betalen, maar krijgen het er zelf ook
beter van. De energie- en gasrekening loopt nu steeds verder
op, het is mooi als je daarop kunt besparen. Misschien kunnen
energiemaatschappijen het geld dat mensen nu betalen oormerken, zodat je het op buurtniveau kunt terugkrijgen. Als je
dat geld in een potje stopt, kun je echt stappen maken.” ❤
Tekst: Tefke van Dijk (tefke@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
Interesse om mee te denken of wil je meer weten?
Stuur dan een mail naar gasloosbredero@gmail.com.
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#wattedoen
Iedere dag is er wel iets te doen in de wijk.
Maar wat allemaal? En wie tref je daar?
Verslaggever Tefke van Dijk en fotograaf
Vincent Moll zoeken het uit.
Jokeren en klaverjassen
Al meer dan veertig jaar bestaat kaartvereniging De Vrijbuiter en
bestuurslid Mimi Joosten (71) schudt de kaarten al gauw 25 jaar.
Iedere vrijdagavond zit ze aan een tafeltje bij de ingang van de
kaartzaal, langs de bar in Voorzieningenhart ’t Hert. Het is er een
drukte van jewelste. Enkele mannen drinken nog even moed in
aan de bar terwijl de vaste kaartliefhebbers een voor een binnendruppelen.
Mimi noteert dat ze er zijn en int drie euro. Twee euro voor het
spel van de avond en een euro extra voor ‘leuke dingen’ door het
jaar heen. “Een nieuwjaarsborrel met hapjes, een drankje tijdens
carnaval, uit eten en de jaarlijkse geldprijs voor de kaarter die
de meeste potjes heeft gewonnen. Vorig jaar was ik dat,” vertelt ze trots. “Ik heb leren klaverjassen op de camping en in het
begin vond ik een toernooi heel eng, maar al doende leert men.”
Vanavond zijn er 22 deelnemers: tien jokeraars (waarvan 1 man)
en twaalf klaverjassers (waarvan 2 vrouwen). De aanwezigen
komen niet alleen uit het Willemskwartier, ook uit Waterkwartier,
Dukenburg, Wijchen, Lent en Elst.

“Toevallig is er vanavond ook iemand die voor het eerst komt
kaarten,” zegt Mimi. De leeftijd ligt behoorlijk hoog. “De jeugd kan
niet meer kaarten,” zegt een van de vrouwen. “Kinderen zitten
vooral achter de computer. Laatst kwam ik iemand tegen van
22 jaar. Nou, dat was een unicum.” ❤

Houd je van kaarten? Kom dan op vrijdag een potje spelen in voorzieningenhart ’t Hert, van 20:00 uur tot 23:00
uur. Of 23:15 uur, dat hangt af van ‘hoe de potjes vallen’.

Jutten in het ❤

A

l wandelend zag ik op de parkeerplaats van het Goffertstadion een zakje rozenvoeding liggen. Wat moeten ze bij NEC
met rozenvoeding? De resultaten van de afgelopen periode waren niet rooskleurig (helaas). Oké, de Nijmeegse godenzonen mogen er zijn. Voetbalstukken als Guus, Brahim en Niek doen menig meidenhart sneller slaan. Ik zie de meiden
al staan bij de poort, elkaar verdringend voor een glimp van hun ‘man
of the match’. Duwen en trekken, daar past een bosje rozen niet bij.
Gebruiken de voetballers misschien rozenblaadjes om de hardnekkige stank van de sporttassen te verbloemen? Iedere moeder kent
dit fenomeen, je trekt de rits van de sporttas open en de geur van
vochtige sportkleding komt je tegemoet. Nee, ik denk niet dat onze
jongens daar rozenblaadjes voor gebruiken. Het blijven tenslotte
jongens, nietwaar.
Het had misschien logischer geleken als het zakje bij het Rosarium
had gelegen. Een onhandige hovenier die in de winter de rozen wil
helpen, verliest ongezien een zakje. Iets soortgelijks is hier gebeurd.
Jochem komt in het donker aanrijden, opent de achterklep van zijn
auto en pakt een grote tas vol met zakjes rozenvoeding. Hij wil, net
als de meeste fans, dat NEC weer in de eredivisie gaat spelen. Stiekem
leegt hij wekelijks zakjes op het veld van De Bloedkuul. Deze voeding
is wat NEC nodig heeft aankomend seizoen, voor je het weet zitten ze
weer op rozen en is alles weer rozengeur en maneschijn. ❤
Tekst en foto: Sabine Terheggen (sabine@hartvannijmegen.nu)
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Wat is er te doen in de bieb
Muntweg?

Paul Groos als Koning Kluns

Ook in februari en maart organiseert
Bibliotheek Muntweg een aantal interessante activiteiten voor jong en oud. Er zijn
twee hoorcolleges, een kindercollege en drie
workshops voor kinderen.
13 februari en 13 maart: Universiteit van Muntweg
Regionale experts verzorgen hoorcolleges in de bibliotheek
over uiteenlopende onderwerpen. Op 13 februari spreekt Nijmegenaar Bart Janssen over het bombardement op Nijmegen
op 22 februari 1944. Bart Janssen sprak gedurende een periode
van tien jaar met ruim vierhonderd ooggetuigen en schreef hun
verhalen op in zijn boek De pijn die blijft.
Op 13 maart vertelt schrijver en dichter Noud Bles over het
lot van vrouwelijke componisten. Pianist Sebastiaan Oosthout
speelt hun werken. De componiste Fanny Hensel-Mendelsohn
schreef meer dan 460 werken voor de piano en toch hebben
weinig mensen van haar gehoord. Hoe anders is dit met mannelijke componisten als Mozart, Bach en Beethoven.
Bibliotheekleden en studenten betalen €2,50 voor een
kaartje, overige bezoekers €4. Koop vooraf een kaartje in de
bibliotheek of via www.obgz.nl/uni-muntweg. De hoorcolleges
starten om 10:30 uur en duren tot 12:00 uur.
3 februari: kindercollege over muziek
Het kindercollege ‘Ik hoor, ik hoor, wat jij niet hoort’ wordt
verzorgd door Jeroen Swarte van De Klankzaak en is geschikt

voor kinderen vanaf 6 jaar. De entree is gratis. Het college duurt
van 10:00 tot 11:00 uur. Aanmelden kan via de bibliotheek of via
muntweg@obgz.nl
6 maart, 13 maart en 23 maart: workshops voor kinderen
Go Shorty is een internationaal filmfestival in Nijmegen waar
korte films te zien zijn. Op 6 maart zien kinderen tussen de 4 en
14 jaar niet alleen de leukste korte films in de bibliotheek, maar
leren ze ook tijdens een interactieve workshop hoe films worden
gemaakt. De workshop duurt van 14:00 tot 16:30 uur en de
toegang is gratis.
Op 13 maart kun kinderen een eigen 3D-wereld maken met
virtual reality. Zij leren werken met het programma Co-Spaces
en maken bijvoorbeeld een kasteel, ruimteschip, doolhof of
tentoonstelling. Met Blockley programmeren zij de bewegingen
van de objecten. Met een VR-bril op genieten ze van hun zelfgemaakte wereld. Deze workshop is geschikt voor kinderen vanaf
10 jaar en is gratis. Vooraf aanmelden via muntweg@obgz.nl.
Meer informatie is te vinden op www.obgz.nl/digiplayground
Op 23 maart vertelt Paul Groos de eigenwijze sprookjes van
Koning Kluns. Welbekende sprookjes, maar verhalenverteller
Paul Groos vertelt ze net een beetje anders. Hierna kunnen
kinderen zelf aan de slag met een kleurplaat, tekening of puzzel. Gratis toegang. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Vooraf
aanmelden via muntweg@obgz.nl ❤
Tekst: Bibliotheek Gelderland Zuid
Foto: Marcel Krijgsman
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Straatnamen verklaard

Voorvechters katholieke arbeiders
in Goffertwijk
Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), https://de.wikipedia.org, www.biografischportaal.nl, www.parlement.com

Kettelerstraat
Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler (18111877) was een Duitse
theoloog en politicus. In
1850 werd hij benoemd
tot bisschop van Mainz.
Hij was lid van de
Duitse Centrumpartij en
medeoprichter van de
Katholieke Arbeidersbeweging in Duitsland.
Hij kreeg als bijnaam de
arbeidersbisschop. In
1870 stemde hij tegen
Wilhelm Emmanuel Freiherr von
definiëring van het
Ketteler deacademic.com)
dogma van de onfeilbaarheid van de paus, tijdens het Concilie van het Vaticaan.
In Mainz is ter nagedachtenis aan bisschop Ketteler tussen
1911 en 1913 een kerk gebouwd, de Herz-Jesu-Kirche. Ketteler ligt begraven in de Dom van Mainz.

Engelsstraat
Arnoldus (Arnold) Hendrikus Johannes Engels (1869-1940)
groeide op in een eenvoudige weversfamilie in Twente. Hij
was vakbondsbestuurder van de Katholieke Arbeidersbeweging in Overijssel en lid van de Roomsch Katholieke Staatspartij (RKSP). Engels was erg populair onder de katholieke
Twentse fabrieksarbeiders. Van 1916 tot 1937 was hij lid van
de Tweede Kamer waar hij zich hoofdzakelijk bezighield met
economische aangelegenheden. Na zijn afscheid
werd hij geridderd in de
Orde van de Nederlandse
Leeuw.
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvan
nijmegen.nu)
Arnold Engels (BWSA Biografisch Woordenboek
van het Socialisme en de
Arbeidersbeweging in
Nederland)

Wijkraad Hazenkamp wil meer AED’s in de buurt
AED's (hartdefibrillatoren) kunnen mensenlevens redden
bij acute hartstilstand. Daarom is het belangrijk dat deze op
veel plekken, ook in de Hazenkamp, aanwezig zijn. De wijkraad Hazenkamp wil via het project Buurt-AED geld inzamelen en op verschillende plaatsen in de wijk AED-apparaten
laten plaatsen. Ook wil ze duidelijk maken aan wijkbewoners
waar ze hangen en hoe ze gebruikt moeten worden.
De wijkraad Hazenkamp is op zoek naar mensen die ervaring hebben met het project Buurt-AED en daarbij willen
helpen. Zij kunnen contact opnemen via wijkraad.hazenkamp@gmail.com of 024 356 30 53.
Tekst: Wijkraad Hazenkamp

Meer weten?
Voor meer informatie over AED’s in de buurt,
www.buurtaed.nl
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Werk van kunstenaar Ted Felen
‘duurzaam hergebruikt’

Het mozaïek Nosos, Diagnosis, Therapeusis, Sanatio, 1977
(Foto: www.facebook.com/Ted-Felen-in-Memoriam)

Niet alleen hout, plastic en afval wordt gerecycled of hergebruikt om een duurzamere wereld
te creëren. Ook kunst kan een tweede leven
krijgen, al gaat dat niet vanzelf. Vrienden en
familie van Ted Felen hebben zijn mozaïek uit
Gezondheidscentrum Hazenkamp een nieuwe
bestemming weten te geven.

I

n de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw gaf
de overheid vaak opdracht aan kunstenaars om kunst
te ontwerpen voor openbare gebouwen. Het kunstwerk
moest betrekking hebben op de functie van het gebouw.
Deze kunstwerken, vaak mozaïeken, sgraffito’s, sculpturen
of glas-in-lood ramen, werden ontworpen voor stadhuizen,
gerechtsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, culturele centra
en andere openbare gebouwen. Veel van deze gebouwen zijn
in de laatste jaren gesloopt. Helaas zijn hierbij ook veel van
deze kunstwerken verloren gegaan. Gelukkig zijn er mensen
die hun best doen om deze kunstwerken te redden en ze een
nieuw leven in een ander gebouw te geven.
Ted Felen
Dit lot stond ook een mozaïek van de Nijmeegse kunstenaar
Ted Felen (1931-2016) te wachten. Felen werd geboren aan de
Groenestraat en groeide op aan de Willemsweg. Hij studeerde

Ted Felen in zijn atelier. Foto: Ger Loeff

en

aan de academie in Arnhem en maakte in eerste instantie
figuratief werk. Later creëerde hij abstract werk waarin de zon
en het heelal een grote rol speelden. Vanaf de jaren zestig
maakte hij celachtige structuren. Hierbij liet hij zich inspireren
door mythologie en de bijbel. Hij was medeoprichter van de
kunstenaarsgroep ‘Nada’. Ook opende hij in deze tijd ‘Gallerie
Taurus’ in Nijmegen.
Gezondheidscentrum Hazenkamp
In 1977 ontwierp Ted Felen voor het Gezondheidscentrum
Hazenkamp aan de Vossenlaan een Ravennamozaïek met de
titel: Nosos, Diagnosis, Therapeusis, Sanatio (Ziekte, Diagnose,
Behandeling, Beterschap). Veertig jaar lang is het onderdeel
van het gezondheidscentrum geweest. Vanwege de sloop van
het pand moest er een nieuw onderkomen voor het mozaïek
van vier bij vijf meter gevonden worden.
Mede dankzij familie en vrienden van Ted Felen, Erfgoedvereniging Heemschut en een subsidie van de gemeente
Nijmegen, is dit gelukt. Eind 2017 werd het mozaïek met een
gewicht van 3500 kilo, met muur en al via een hoogwerker uit
het gebouw getakeld. Hiervoor moest eerst een sleuf in het
dak gezaagd worden. Het werk is herplaatst in Huize Aqua
Viva, een centrum voor wonen en zorg voor mannelijke religieuzen aan de Heyendaalseweg. ❤
Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)
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Betreft: Nieuwbouw Albert Heijn aan de Groenestraat
Geachte wijkbewoners,
Via deze advertentie willen wij u graag informeren dat PlegtVos Oost B.V. is gestart met de nieuwbouw van de Albert Heijn
op het voormalige Smit Draad-terrein aan de Groenestraat te
Nijmegen. Naast de Albert Heijn biedt het gebouw nog ruimte
voor nog twee nader in te vullen commerciële ruimten.
De afgelopen maanden heeft de sanering van het terrein
plaatsgevonden. In december is de sanering afgerond en het
terrein bouwrijp gemaakt.
Vanaf de 2e week van januari zijn de bouwwerkzaamheden
voortvarend van start gegaan. Na het aanbrengen van de fundering zullen vanaf medio februari de begane grond-vloeren
gelegd worden, waarna de staalconstructie opgebouwd zal
worden.
Eind juni gereed
De totale bouw, de aanleg van de infrastructuur en het maken
van twee ontsluitingen aan de Groenestraat zullen conform de
planning eind juni gereed zijn. Dit betekent dat de Albert Heijn
nog voor de bouwvak in gebruikgenomen zal worden.

De standaard-werktijden op de bouw zijn op werkdagen van
07.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Wanneer werkzaamheden
langer duren of in het weekend of op feestdagen plaatsvinden,
zullen wij u, de omwonenden, hierover tijdig informeren.
Ondanks dat wij proberen om de overlast voor de omgeving
zoveel mogelijk te beperken, kunnen wij enige overlast helaas
nooit volledig voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Contact
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze
uitvoerder Marco Renkens via telefoonnummer 088-5886000.
Marco is ook bereikbaar via de mail op oost@plegt-vos.nl.
Wij vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Plegt-Vos Oost B.V.

Lunchcafé &
vergaderaccommodatie
onderdeel van Pluryn De Winckelsteegh
Ontmoet onze medewerkers!
Die zijn namelijk heel speciaal, maar
tegelijkertijd ook heel gewoon.
Nieuwsgierig geworden? Kom langs!

Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u in februari, maart en april 2019
15% korting op uw gehele rekening.
Winkelsteegseweg 99, Nijmegen
088 779 4794 | www.meneervosnijmegen.nl
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Van tuin tot bord

Juniorkoks maken spinazie
cupcakes en proeven sprinkhanen
In het najaar van 2018 konden kinderen uit
het Willemskwartier genieten van ‘Van Tuin tot
Bord Junior’. Gedurende zes middagen kookten
de kinderen de ene week een gerecht voor het
buurtrestaurant en gingen de andere week op
een speelse manier aan de slag met gezonde
voeding.

V

an Tuin Tot Bord is een buurtactiviteit door en voor
bewoners in Nijmegen-Midden. De Klokketoren en De
Haard hebben allebei een moestuin die bewerkt wordt
door buurtbewoners. In twee kookgroepen verwerken zij de
oogst van de moestuin iedere week tot een driegangenmaaltijd.
Voor kinderen
De juniorversie van Van Tuin Tot Bord is een samenwerkingsproject met Brede school het Kleurrijk en welzijnsorganisatie
Bindkracht10. Elly Janssen, projectleider bij Van Tuin tot Bord,
en kinderwerker Bianca Bolwerk vertellen enthousiast over het
project met de kinderen. “De start was in de moestuin van De
Klokketoren. Daar werd de eerste keer in een heksenketel soep
gemaakt en gegeten. Een week later maakten de kinderen een
spinaziecupcake als voorgerecht voor de driegangenmaaltijd.
Twee weken later werd een bietenburger als hoofdgerecht
gemaakt en weer twee weken later het nagerecht. Het grand
dessert was helemaal bijzonder: rodekool-bonbons, stracciatella-yoghurt en pompoencake.”

Eten bij Van Tuin tot Bord
In Voorzieningenhart ‘t Hert serveert de kookgroep van
Van Tuin tot Bord maaltijden op dinsdag om 18:00 uur, in
De Klokketoren op donderdag om 18:00 uur. Een maaltijd
kost €6,50 kinderen betalen €3,50. Iedereen is welkom.
Je moet wel even reserveren: www.vantuintotbord.nl

De kookgroep van ‘t Hert en De Klokketoren begeleidden
de jonge koks bij het presenteren van de gerechten in de
buurtrestaurants. Ouders en broertjes en zusjes waren ook
uitgenodigd om samen te dineren.

Moestuinkenner gezocht

Smaakbingo
Aan deze Van Tuin tot Bord junior deden twee groepen van
elk achttien kinderen mee. De ene groep bestond uit kinderen van groep drie en vier en de andere groep bestond uit
kinderen van groep vijf, zes en zeven. De kinderen werden
geworven via school en flyers in buurthuizen. Er moest geloot
worden omdat te veel kinderen zich hadden opgegeven.
Op de dagen dat er niet gekookt werd, gingen de kinderen
aan de slag met gezonde voeding. Ze deden een smaakbingo,
proefden meelwormen en sprinkhanen en leerden mindfull
eten: eerst goed kijken, goed ruiken en dan rustig proeven.
De kinderen zijn ook op bezoek geweest bij Streekbakker
Jorrit en hebben van hem geleerd om pepernotendeeg te
maken.
Van Tuin Tot Bord Junior 2018 was een groot succes en
wordt in het nieuwe schooljaar zeker herhaald. ❤

Bij De Haard wordt een kenner gezocht die kan
ondersteunen bij de organisatie van de moestuin.
Meer informatie: 06 204 972 35.

Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Van Tuin tot Bord

47

48

Hart van Nijmegen - februari 2019

Bedrijfshartjes
Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen
zij een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevalt 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 (23 en 24 maart 2019), moeten uiterlijk 1 maart 2019 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestr., Vossenlaan /

RESTORATIVE YOGA VOLGEN? Het lichaam wordt ondersteund door

Oude M
 olenweg, Hatertseweg, S.de Bruïneweg, Bankastr. en Malvert.

kussens en dekens. Deelnemers verblijven tot wel 15 minuten in de

Ook voor verhuur kleine bedrijfsruimtes. Voor informatie kijk op:

poses en oefenen in het verdiepen van de adem om zo mentale onrust

www.garagebox-nijmegen.nl

en spanning in het lijf los te laten. Woendagochtend 10:30-12:00 uur,
donderdagmiddag 12:30-14:00 uur. Schependomlaan 17E.

SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging bij u

www.yogavaruna.nl of info@yogavaruna.nl

aan huis. Tel: 06 206 874 66.
MET PLEZIER MUZIEK LEREN MAKEN? Klarinet- en saxofoonles bij
GEDIPLOMEERD COUPEUSE ‘Samira’ biedt zich aan voor kleding

jou thuis! Voor beginners en gevorderden. Maak een afspraak voor een

(ver)maken, reparatie, gordijnen. Voor 65+ kom ik aan huis.

proefles. Kijk op www.muzimaas.nl of bel 06 448 763 69.

Watertorstraat 24, 6533 PV Nijmegen, tel: 024 355 64 00,
06 418 003 80. E-mail: s.shaba@hotmail.com

HET LEUKSTE KINDERKOOKFEESTJE vier je natuurlijk bij Kids and
Cooking Nijmegen! Waar anders kunnen kinderen op hun verjaardagsfeestje een compleet feestmaal bereiden? Er zijn verschillende thema’s
en na afloop is het natuurlijk heerlijk proeven van alle zelfgemaakte
gerechten. Op www.kidsandcookingnijmegen.nl staan alle mogelijkheden vermeld.

seuren

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

Kijk ook op www.seuren.nl

Ruit herstellen? Seuren bellen!

BEELDEND COACHING VOLGEN? Praten en denken heb je meestal
genoeg gedaan. Intuïtief tekenen, kleien of schilderen leidt je naar
inzichten die onbewust vaak al aanwezig zijn. Deze inzichten kunnen een vernieuwende blik op de eigen situatie geven. Mail voor een
gesprek over werkwijze en duur van de coaching naar
sophiaroffel@hotmail.com
ADMINISTRATIEKANTOOR LUITEN biedt hulp bij uw aangifte
inkomstenbelasting of andere fiscale zaken. Bel Floor Luiten op
06 381 174 70, bij u in de buurt!
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Hartjes
Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu.
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (23 en 24 maart), moeten uiterlijk 1 maart 2019 binnen zijn.

DOORLOPEND MEDITEREN in de stijl van Zen. Elke eerste
maandag van de maand van 20:30-22:00 uur in Voorzieningen
hart ’t Hert, Thijmstraat 40. U kunt aansluiten op maandag
4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni en 1 juli. Graag tijdig
vooraf aanmelden. Kosten: vrijwillige bijdrage. Info en
aanmelden, robbenwacm@gmail.com

OPEN REPETITIE VOOR GEVORDERDE BLAZERS bij Tarcisius.
Op zoek naar een berengezellig orkest? Kom dan naar de open
repetitie van Tarcisius. Datum: 5 februari van 20:00-22:00 uur in
Roomsch Leven, Heijendaalseweg 239, Nijmegen. Meld je aan
via bestuur@harmonietarcisius.nl en geef aan welk instrument
je speelt. Alleen komen luisteren mag ook!

DE DOE-FABRIEK organiseert in samenwerking met NAHcentrum Pluryn op maandag 25 februari een inspiratieavond
over dagelijkse activiteiten voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH). Wijkbewoners, cliënten NAH-centrum,
zorgprofessionals en studenten ergotherapie zijn van harte
welkom. Locatie: Wijkcentrum De Klokketoren, Slotemaker
de Bruïneweg 272. Aanvang: 19:15 uur. Aanmelden via
doefabriek2018@gmail.com

OEFENRUIMTE VOOR DRUMMER gezocht in/om Nijmegen.
Leo (55) zoekt een ruimte waar zijn drumstel opgesteld kan
blijven staan. Heeft u een oefenruimte, kent u mogelijkheden
of heeft u tips, bel dan a.u.b. met Leo: 06 275 465 60.

DE NIJMEEGSE STADSTUINEN organiseert op 8 juni 2019 de
jaarlijkse opentuinendag van 10:00-17:00 uur. De organisatie
zoekt liefhebbers die hun tuin willen openstellen. Alles kan: van
kleine tuinen met knusse hoekjes tot grote tuinen met kunst
en vijvers. Ga naar www.nijmeegsestadstuinen.nl en vul het
inschrijfformulier in.
EDUCATIEVE NATUURTUIN GOFFERT zoekt bestuurslid dat op
termijn de functie van secretaris wil vervullen. Het administratieve gedeelte ligt bij een ‘vrijwilliger administratieve taken’. Als
bestuurslid werk je aan de verbinding tussen bestuur en werkorganisatie. De Educatieve Natuurtuin kent een goede organisatie
en een hecht bestuursteam. Informatie bij Peter Engelhard,
pam.engelhard@chello.nl
OUDER- EN VRIENDENKOOR QUOD LIBET van Vrije School
Nijmegen is een ouderenkoor geworden. De dirigent, ook oud,
weet met grote zang-pedagogische bagage altijd weer twee uur
lang te boeien. Mannen én vrouwen, ook zonder zangervaring
zijn van harte welkom op maandagavond, vrije school Meander,
Celebesstraat, Nijmegen. A. Heldens-Seegers 024 356 79 12.
BRIDGECLUB MOENEN is een actieve Nijmeegse bridgeclub
die nieuwe leden met ervaring zoekt. Bridgen houdt de geest
helder en fris. Bridgeclub Moenen speelt al ruim 30 jaar iedere
dinsdagmiddag in het wijkgebouw aan de Archimedesstraat.
Aanmelding via m.a.hoppenbrouwers@glazenkamp.net of
tel. 024 356 77 00.

VOCAAL ENSEMBLE TISSONANT ZOEKT NIEUWE LEDEN.
Vocaal Ensemble Tissonant is een gemengd koor met 18 zangers. Zij repeteren op woensdagavond van 20:00-22:15 uur en
zijn momenteel op zoek naar een tenor en een bas. Kijk voor
meer informatie op www.tissonant.nl of bel met Peter van
Neerven: 024 355 55 47.
RODE MARIKENS VAN NIMWEGEN zoeken nieuwe leden.
Profiteer van de gratis instap en proefperiode t/m februari 2019.
Dames 50-plus (en min) die hun leeftijd vieren in ‘sisterhood’
met als enige regel een dresscode: Rode Hoed-Paarse Outfit.
Ben jij die sprankelende, energieke, ondernemende vrouw,
meld je dan aan. Info: rodemarikensvannimwegen.nl
WERELDWINKEL NIJMEGEN zoekt vrijwilligers voor de nieuwe
locatie in het centrum. Om deze stap te kunnen maken zijn er
enthousiaste vrijwilligers nodig om in de winkel te staan voor
de inkoop, PR, inrichting winkel. Belangstellenden kunnen
mailen naar secr.wwnd@gmail.com of kijk op
www.wereldwinkelnijmegen.nl
RUILBEURS AH-VOETBALPLAATJES georganiseerd door
Quick 1888 in samenwerking met alle Nijmeegse vestigingen
van AH. Datum: woensdag 13 februari (clubhuis en sporthal
Dennenstraat 25, Nijmegen). Bezoekende kinderen kunnen tevens gratis deelnemen aan voetbalclinics verzorgd door spelers,
oud-spelers en oud-trainers van NEC. Informatie en opgave voor
de clinics in de AH-vestigingen.
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Hart van Nijmegen ontmoet
lezers bij Winter op de Werf

Zaterdag 15 december was Hart van
Nijmegen aanwezig bij Winter op de Werf,
een initiatief van en bij de Houtwerf aan de
Hatertseweg. Redacteuren spraken er met
lezers over het blad. De positieve reacties
waren hartverwarmend. Bezoekers konden
bovendien mee doen met een fotowedstrijd.

D

e prijzen, het kinderboek Van wie is de sok en een
hapjesplank, werden beschikbaar gesteld door Kinderboekwinkel Nijmegen en leerbedrijf De Stadsboom.
Bovendien was er een kaars te winnen gemaakt door Marie
Louise van der Ploeg uit de Muntenbuurt. De opbrengst
van haar kleurrijke kaarsen gaat naar een vrouwenproject in
Ghana. Hart van Nijmegen dankt al deze partijen voor hun
medewerking. De prijswinnaars zijn op de hoogte gesteld.

Reacties
Misten bezoekers van de Hart van Nijmegen-stand bepaalde
onderwerpen in het blad? In dat geval kon men op een
flipover noteren waarover ze zouden willen lezen. De reacties
varieerden van ‘zwarte gaten en atomen’, ‘zwerfafval’,
‘de bezorgers van Hart van Nijmegen’, ‘de racebaan die de
St. Annastraat aan het worden is vanaf de Kapittelweg’ en ’de
conflicterende belangen van gebruikers van het Goffertpark’.
Laat er nu een artikel over het laatste onderwerp in de maak
zijn voor één van de volgende nummers!
Hart van Nijmegen is er weer graag bij in december 2019 en
hoopt op evenveel enthousiaste reacties van lezers. ❤
Tekst en foto’s: Elvi van Wijk (info@hartvannijmegen.nu)
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Fysiotherapie
Sint Anna

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

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

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

Avalon Fitcentre

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

De vertrouwde naam
in uitvaartzorg
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 OudMariënboom aan de Groesbeekseweg bieden
wij de mogelijkheid om in een stijlvolle,
informele omgeving in alle rust en beslotenheid
afscheid te nemen.
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen | www.kk.nl

(024) 323 44 44
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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!

VOLG ONS!
@de_groeneweg
De Groene Weg slagerij Bas Derksen

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

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

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

