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Ryanair krijgt flinke tik op de vingers
Gijs van Mierlo woont in de
wijk Hazenkamp en is advocaat
arbeidsrecht. Hij schrijft graag
over wat hij in zijn werk zoal
meemaakt.
Afgelopen jaar was het erg onrustig
binnen Ryanair. Twee stakingen in
de zomer, annuleringen van vele
vakantievluchten en de door Ryanair
aangekondigde sluiting van haar basis op vliegveld Eindhoven,
haalden regelmatig het nieuws.
Dit alles heeft ook onder het vliegpersoneel het nodige teweeg
gebracht. Door de sluiting van de basis Eindhoven kregen zij
het aanbod overgeplaatst te worden naar andere vliegbases in
Europa. Velen hebben dit geweigerd. Dat leidde weer tot diverse
procedures waarin het Ryanair werd verboden tot eenzijdige
overplaatsing over te gaan en zij van UWV geen toestemming
kreeg deze medewerkers te ontslaan.
Een aantal piloten was het op een gegeven moment zo zat, dat
zij uiteindelijk zelf bij de rechter ontbinding van hun arbeidsover-

eenkomst hebben gevraagd wegens een verstoorde arbeidsverhouding. En met succes.
In een achttal procedures ontvingen de piloten naast de transitievergoeding nog eens extra vergoedingen die varieerden tussen
de € 350.000 en € 425.000. De rechter vond dat de motieven om
de vliegbasis Eindhoven te sluiten ongeloofwaardig waren en dat
de indruk was ontstaan dat de aangeboden overplaatsing een
vergeldingsactie was voor de twee stakingen, kort daarvoor. Als
gevolg daarvan was door toedoen van Ryanair een onwerkbare
situatie ontstaan die haar duur is komen te staan.
Indien u de komende periode met het vliegtuig met vakantie
gaat, dan hoop ik dat u stakingen bespaard blijven. Fijne vakantie.

Mocht u van mening zijn dat uw werkgever u op oneigenlijke motieven probeert te 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.

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden

Uithoekjes

Nieuwe rubriek
'Uithoekjes' op pag. 33
De eerste aflevering
speelt zich hier af.
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Het is zover! De zomer is in het land.
Voor velen is daarmee de vakantietijd
aangebroken. En wat is er nu lekkerder dan deze extra vrije tijd te gebruiken om te lezen? Op het strand, aan
het zwembad of gewoon in de eigen
tuin. Deze editie van Hart van Nijmegen is een aardige om mee te beginnen. Vinden wij tenminste. Want ook
dit nummer zit barstensvol verhalen
over bijzondere gebeurtenissen en mensen in uw directe omgeving.
De bouw van de nieuwe Albert Heijn aan de Groenestraat, de renovatie
van de Kolpingbuurt, maar ook de Vierdaagse, alles komt voorbij in het
vierde nummer van 2019. En er is een nieuwe rubriek! Voor ‘Uithoekjes’
verkent Dirk Jan Burgersdijk de vergeten plekjes van ons stadsdeel. Wat of
wie komt hij daar tegen? U gaat ‘t lezen.
Een andere primeur in dit nummer is de bijdrage van de gemeente op
pagina 26-27. Hier leest u nieuwtjes over ontwikkelingen in onze wijken
waar de gemeente, samen met bewoners, een hand in heeft gehad.
Bij Hart van Nijmegen gaan we de komende maanden niet alleen maar
vakantie vieren. Want er is extra werk aan de winkel! Samen met het
eerstvolgende nummer, dat verspreid zal worden in het weekend van 20
en 21 september, ontvangt u namelijk een Hart van Nijmegen-special. Een
special over de Tweede Wereldoorlog, omdat deze dit jaar 75 jaar geleden
ten einde kwam.
Voor deze special verzamelen onze eindredacteur Ypie Veenstra en
redacteur Piet Hieltjes verhalen over de sporen die deze periode achterliet
in ons stadsdeel. Een mooie en intensieve klus die mogelijk gemaakt wordt
dankzij subsidie van de gemeente Nijmegen en een investering van Hart
van Nijmegen zelf. Om er iets extra moois van te maken vragen we onze
lezers om hulp. Hoe u kunt bijdragen leest u op pagina 49.
Rest mij u een fijne zomer te wensen. Ik zie u graag weer in september!
Vriendelijke groet,
Elvi van Wijk, hoofdredacteur Hart van Nijmegen

COLOFON
E-mail: info@hartvannnijmegen.nu Web: www.hartvannijmegen.nu
Volg ons ook op
Hart van Nijmegen
Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat
bestaat uit de wijken Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal, Nije Veld en Goffert (zie kaart hiernaast).
Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en ontvangt een bijdrage
uit het budget wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen.
Hoofdredacteur: Elvi van Wijk, Hazenkampseweg 21, 6531 NB Nijmegen (tevens correspondentieadres
Hart van Nijmegen), 06 553 400 08, info@hartvannijmegen.nu. Eindredactie: Ypie Veenstra.
Vormgeving: Wilke Zomerveld. Penningmeester: André Dopheide, penningmeester@hartvannijmegen.nu
Adverteren: Huberdien Hornikx, 024 356 61 09/ huberdien@hartvannijmegen.nu. Bedrijfshartje plaatsen:
bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu (zie p. 48). Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu
(zie p. 49). Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu
Foto voorkant: Marion van Aanholt. Eén van de mensen in de... Goffertweg. Foto: Vincent Moll.
Volgende nummer: kopij vóór 30 augustus 2019, verspreiding 21 september 2019.
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Inwoners van Midden-Nijmegen over hun hoogtepunt van het jaar: de Vierdaagse

‘Je moet het zelf meemaken,
Over ruim twee weken is het weer zover: de Vierdaagse. Voor Nijmegen
en omstreken een belangrijke gebeurtenis in het jaar. En wat doe
je dan? Drie mogelijkheden: je ontvlucht de invasie en gaat op
vakantie. Je ondergaat de drukte gelijkmoedig. Of je geniet met volle
teugen van een gezellige week. Hart van Nijmegen sprak begin juni
vier liefhebbers die al jaren kiezen voor het laatste: door te lopen, te
verzorgen of gewoon te gaan kijken naar ‘The Walk of the World’.

Anneke Hillenaar (l) en haar wandelmaatje Wiljo Brenninkmeijer

A

nneke Hillenaar (74) vertelt in
haar huis aan de Rode Kruislaan
(Park Heyendaal) dat het begon
met een voornemen op een oudejaarsfeest in ’92. “Als Nijmeegse moet je hem

een keer gelopen hebben, zei ik tegen
een vriendin. Waarom niet komend jaar?”
Ze beloofde ter plekke mee te lopen.
Ze liepen ‘m samen in ’93 en ’94. Haar
vriendin Marlou haakte daarna af wegens

blessures, maar Anneke pakte het na wat
jaren weer op met Wiljo, een vriendin uit
de buurt. Ze werden vaste Vierdaagsemaatjes.
Dit jaar start ze voor de veertiende
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dan pas weet je hoe leuk het is’
keer. Zonder Wiljo helaas,
voor wie de mars te zwaar is
geworden nadat ze de laatste
twee keer met één long de
Vierdaagse heeft uitgelopen.
Ze gaat nu met twee andere
vrienden. “Alleen lopen is ook
leuk. Je kan je eigen tempo
aanhouden en maakt sneller
een praatje met medelopers.
Maar als je er doorheen zit, is
een vast wandelmaatje fijn.
Wiljo en ik hadden veel steun
aan elkaar.”

Dolly Joosten

Waterkwartier
Ze heeft een leuke herinnering aan zo’n moeilijk moment
tijdens een Vierdaagse.
“Op dag Twee (de Dag van
Wijchen) liep we door het
Waterkwartier waar ze er altijd
een feestje van maken. Ik zat
er goed doorheen, had een
suikershot nodig, zei Wiljo. We
zagen een man in onderhemd bij een tafel zitten, met
daarop grote geluidsboxen én een fles
cola. Mochten we daar wat van kopen,
vroegen we. Hij zei: “Sie krieg alles, wat
mot je?” Hij wenkte een klein jongetje om
een plastic bekertje voor ons te vullen.
Daarna haalde hij nog een fles cognac
tevoorschijn en deed er een scheut bij.
“Sie giet het uitlopen,” riep hij me na. “Ik
ging als een speer richting finish.”
De Vierdaagse is verslavend vindt ze,
door die sfeer en saamhorigheid. “Je
levert met elkaar een prestatie, daarbij
geholpen door al die mensen in de dorpen en straten waar je doorheen komt. Ze
sproeien je nat op een warme dag, of er
staan teiltjes water om je petje in te dopen. Dat is hartverwarmend.” Een keer op
dag Drie (de Dag van Groesbeek) moest
ze nodig naar de wc op de Postweg, na in
Berg en Dal een groot glas bier te hebben
gedronken. Ze zag een deur openstaan
en vroeg aan de vrouwen vóór het huis of

ze naar de wc mocht. De reactie was “Ga
je gang, donderdag is hier Plasdag!”
Zolang het wandelen nog enigszins
probleemloos gaat, wil ze niet stoppen of
een jaar overslaan. “Ik ga gewoon door.
Het helpt om fit en gezond te blijven, en
ook het trainen is leuk.” In 2017 heeft haar

'Ga je gang,
donderdag is hier
Plasdag!'
kleinzoon Bram de laatste dag meegelopen, dat vond ze heel leuk. Ze hoopt dat
haar kleinkinderen echt een keer meedoen. “Het is zo’n mooi evenement.”
Veertien logees
Dolly Joosten (64) uit de Doctor
Scheapmanstraat (Willemskwartier) liep
de Vierdaagse twintig keer, met een groep
van de wandelclub waar ze lid van was.

In ’93 overleed een vriend uit de groep
en is ze gestopt. Maar haar liefde voor de
Vierdaagse zette ze voort door logies te
bieden aan wandelaars. “Als ex-deelnemer
weet ik hoe fijn het is om een slaapplaats
te hebben waar je goed wordt verzorgd”.
Ze begon in 1994 met zes gasten uit
Kockengen die ze vond via de VVV. Haar
broer in Uithoorn, zelf ook wandelaar,
verwees kennissen naar haar door. Het
aantal groeide snel naar dertien mannen
en één vrouw. “Ze komen uit verschillende plaatsen in de Randstad maar zijn
inmiddels een vriendengroep geworden.
Als ze in de buurt zijn om te trainen,
komen ze langs voor een kop koffie en
kletsen we bij.”
Het is dit jaar de zesentwintigste keer,
en Dolly heeft er weer zin in. “Iedereen
kent elkaar goed, het is altijd gezellig
en vertrouwd. Alles loopt op rolletjes.
Ik sta om 2.00 uur op en zet het ontbijt
klaar, voor ieder wat wils, ook om mee
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Inwoners van Midden-Nijmegen over hun hoogtepunt van het jaar: de Vierdaagse

‘Je moet het zelf meemaken,

Theo Loeffen
te nemen. Zij worden wakker, douchen
volgens een strak schema, ontbijten
en zijn weg. Dan doe ik hun was en ga
boodschappen doen voor het avondeten.
Een vriendin uit de buurt zorgt voor verse
soep als ze moe terug komen. Om half zeven is het avondeten, klaargemaakt door
mijn man Wim. We scheppen op in de
kamer en gaan dan lekker buiten zitten
onder de partytent. Daarna uitbuiken en
kletsen met een biertje of drankje, en naar
bed.” Haar drie kleinkinderen komen in
die week vaak langs om te helpen. “Ze zijn
ermee opgegroeid en willen dat echt niet
missen.” Hoe passen de gasten allemaal in
Dolly’s huis? We krijgen een rondleiding.
Op de zolder staan acht bedden en op de
eerste verdieping zes, verdeeld over twee
kamers. Het ziet er goed verzorgd uit.
De groep kent elkaars kinderen en
kleinkinderen en deelt lief en leed. “Twee
jaar geleden hebben we via een stichting
geregeld dat de vrouw van één van de

wandelaars, die erg ziek is, bij de intocht
kon zijn. Met een team van verzorgenden
zat ze langs de kant met een spandoek.
Haar man was diep ontroerd.” Arie, de
‘leider’ van de groep, laat elk jaar nieuwe
t-shirts maken met haar naam erop, dat
vind ze een hele eer. Op vrijdag komen

'Ik vind wandelen
gewoon hartstikke
leuk, als kind al'
vrienden en familie na de finish mee naar
huis en wordt al het eten opgemaakt. Een
mooie afsluiting van de Vierdaagse.
“Een beetje lui”
Nog een verslaafde aan de Vierdaagse is
Theo Loeffen (67). Of liever gezegd aan
wandelen in het algemeen. Terwijl zijn
vrouw Sylvia koffie zet in hun woning
aan de Helmersstraat (Willemskwartier),

vertelt Theo dat hij dit jaar
ongeveer negenhonderd
km (!) heeft gelopen. “Niet
heel veel, ik ben de laatste
tijd een beetje lui. Komende
week ga ik de avondvierdaagse lopen, dan kan ik
weer 60 km bijtellen.” Theo
loopt het hele jaar door. Als
het weer het toelaat, pakt hij
zijn rugzak en begint vanuit
huis te lopen, 20 tot 40 km
op een dag. “Je kunt overal
naartoe gaan, Nijmegen
verveelt niet. Ik vind wandelen gewoon hartstikke leuk,
als kind al. Ik ga meestal
wel alleen, vooral bij de
Vierdaagse. Ik loop vrij snel
en wil voorin zitten, niet in
die drukte in het midden.
Met een groep moet je je
aanpassen, dat werkt niet.”
Hij heeft goede schoenen
en sokken, daar bespaart
hij niet op. “Bij de loopwinkel in de Bloemerstraat
hebben ze een loopband. Probeer een
rechts gestuurde schoen, zeiden ze. En
inderdaad, die lopen perfect”. Een andere
verslaving, het roken, heeft hij drie jaar
geleden opgegeven. “Gewoon in één keer
gestopt, dat is de enige manier. Een flinke
verbetering. Ik heb nu meer lucht als ik
moet klimmen.”
Dit jaar loopt hij voor de drieëntwintigste keer, wat hij nog niet eens zoveel
vindt. “Ik spreek tijdens de Vierdaagse
mensen die hem al dertig, veertig keer
gelopen hebben. Ik ben wel eens ingehaald door een vrouw van 80, die even
met me opliep. Ze deed nog regelmatig
een Long Distance Walk (200-300km).
Daar ben ik een broekie bij. Maar tel er
nog twintig jaar bij op, als mijn lijf het
toelaat, dan kom ik daar ook nog wel”. Hij
vindt alles leuk aan de Vierdaagse. “Vooral
de gesprekken die je onderweg hebt met
mensen uit allerlei landen. Met sommigen
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dan pas weet je hoe leuk het is’
van hen heb ik nog contact via Facebook.
Ja, het is één van de twee: het bevalt je, of
je loopt hem nooit meer,” sluit hij af. Het is
duidelijk bij welke groep híj hoort.
Via Gladiola
Ruud de Kluijs (78) heeft vele Vierdaagsemarsen voorbij zien komen. Hij woonde
zestig jaar aan de St. Annastraat, tijdens
de Vierdaagse omgedoopt tot ‘Via
Gladiola’. Op de foto toont hij trots een
tekening van de drie huizen die van zijn
familie waren, nummers 338 t/m 342.
“Mijn opa heeft daar begin vorig eeuw
een kwekerij opgezet van voornamelijk
bromelia’s. Toen mijn vader en oom in de
zaak kwamen hebben ze nog een bloemensalon en een woonhuis erbij laten
bouwen, ontworpen door de architect
Estourgie, ook de architect van kasteel
Heyendaal. Nu zit ik alweer wat jaren hier
aan de Hazenkampseweg. Maar bij de

intocht loop ik vaak nog even naar mijn
oude stek.”
Hij herinnert zich nog goed de intochten van toen hij kind was. “Er liepen veel
meer militairen mee, ook Amerikanen
en Engelsen die toen nog in Duitsland
waren gestationeerd. Elke eenheid had
zijn eigen muziekkapel. Het waren hele
shows die voorbij kwamen, met prachtige
muziek en aankleding, vooral voor die
tijd. Ik keek mijn ogen uit en liep vaak een
eindje op met de soldaten.”
Zijn vader maakte altijd een tribune
van houten kisten en planken voor de
familie en vrienden die steevast langs
kwamen. “Zoveel vertier had je toen niet,
de intocht was een terugkerend hoogtepunt in het jaar. De St. Annastraat was
toen veel smaller, we zaten vanaf huis al
dicht op de mars en konden alles goed
zien.” Later, met zijn eigen zoons, genoot
hij nog steeds van de intochten. “Maar

Ruud de Kluijs toont een tekening van de drie huizen aan
de St. Annastraat die van zijn familie waren

zoveel levende muziek als toen is er niet
meer, het geld gaat naar andere dingen.”
De zomerfeesten kwamen erbij. “Daar ben
ik met mijn kinderen een keer naartoe geweest, maar dat was erg druk. Ze moesten
op mijn schouders zitten, anders werden
ze geplet. Het vuurwerk heb ik vaak met
ze gezien, prachtig.” Zijn kinderen zijn
inmiddels volwassen en wonen niet meer
naast de deur. “Misschien als de kleinkinderen wat groter zijn, dat ze weer naar de
intocht komen kijken.”
Kriebelen
Na deze boeiende verhalen te hebben
gehoord, begint het weer te kriebelen.
Nog twee weken te gaan… ❤
Tekst: Jacqueline van der Jagt
(jacqueline@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Els Baltjes
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Drie inwoners uit Nijmegen-Midden zijn onderscheiden door de koning

Lintjes'regen' in hart van Nijmegen
Vlak voor Koningsdag zijn drie Nijmegenaren uit het
verspreidingsgebied van Hart van Nijmegen, bekroond met een
koninklijke onderscheiding: Barbara Franke, Titti Mariani en Gijsbert
van Heijst. In bijgaande profielen leest u waarom het de koning
behaagd heeft juist deze drie te onderscheiden.

Prof. Dr. Barbara Franke (49)
Benoemd tot: Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw.
Woont: in de Annie Romein-Verschoorlaan.
Is: hoogleraar aan de Radboud Universiteit en expert op
het gebied van de genetica en biologie van aandoeningen als ADHD en autisme. Ze onderzocht bijvoorbeeld
welke erfelijke factoren ('genen') bijdragen aan ADHD en
autisme. Ook liet ze met haar team zien hoe, op moleculair
niveau en in de structuur van de hersenen, ADHD bij kinderen
verschilt van ADHD bij volwassenen. Franke is een door media,
patiëntenorganisaties en overheid veelgevraagd expert.
Uit het jury-rapport: “Het onderzoek van mevrouw Franke
is van een uitzonderlijk hoog en internationaal erkend
niveau en heeft de kennis rondom genetische (risico)
factoren voor deze psychiatrische aandoeningen
aanzienlijk vergroot. Mevrouw Franke is (mede-)
oprichter van het International Multicenter persistent
ADHD Collaboration, het Donders Cognomics Initiative en het grootste
internationale genetica consortium."
Zegt er zelf over: "Ik was totaal verrast. Aangenaam, natuurlijk! Überhaupt had ik er niet bij stilgestaan dat mij dit kon overkomen. Ook al omdat ik niet wist dat mensen van buitenlandse komaf (Franke is van oorsprong Duitse,
RL) koninklijk onderscheiden konden worden. En ik heb ook nog een stuk carrière
voor me, ben nog niet uitgewerkt. Ik werk met hart en ziel aan mijn specialisme, maar
ik doe bijvoorbeeld geen vrijwilligerswerk en ben, alleen op m'n eigen vakgebied,
maatschappelijk actief. Behalve dat ik deze onderscheiding een grote eer vind, komt
de aandacht hopelijk ook het onderwerp, ADHD, ten goede."

Tekst: Roeland Loosen (roeland@hartvannijmegen.nu). Foto's Gijsbert van Heijst en Titti Mariani: Vincent Moll. Foto Barbara
Franke: Paul Lagro
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Prof. Dr. C. (Titti) Mariani (64)
Benoemd tot: Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Woont: in de Groenestraat.
Is: hoogleraar aan de Radboud Universiteit met als leeropdracht
Plantkunde. Als eerste vrouwelijke hoogleraar van de faculteit
der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica richtte
zij haar onderzoek op de celbiologie van de plant en de
voortplanting bij planten. De kennis over de nachtschade, een
specifiek plantengeslacht, is door haar onderzoek vergroot en
zij heeft er mede voor gezorgd dat het kassencomplex in 2014
vernieuwd is.
Uit het jury-rapport: “Door haar uitzonderlijke (persoonlijke
en vakinhoudelijke) aandacht voor de individuele student is zij
een excellente docent. Zij maakt wetenschap voor eenieder begrijpelijk en haalt die hiermee uit een 'ivoren toren'. Als Italiaanse expat
is zij actief bij Trajanus, een organisatie die in Nederland verblijvende expats kennis laat maken met de Nederlandse cultuur, historie
en gewoonten. Bij Dante Alighieri zorgt zij er als lid voor dat
studenten, medewerkers en geïnteresseerden kennis kunnen
maken met Italiaanse kunst en cultuur door muziekavonden en reizen naar Italië te organiseren.”
Zegt er zelf over: "Hartstikke leuk was het! En ik was natuurlijk compleet verrast. 's Morgens had ik op de radio
wel gehoord dat het weer lintjesdag was. Dus toen de burgemeester
diezelfde ochtend mijn kantoor binnenstapte, had ik het wel al snel door.
Buongiorno!, zei meneer Bruls. En met hem vulde de kamer zich met nog veel
meer mensen, ook de rector en de decaan van onze faculteit. Een heel bijzonder
moment. En die mensen waren allemaal blij voor mij, dat vond ik zelf het mooiste."

Mr. G.J.M. (Gijsbert) van Heijst (66)
Benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Woont: in de Dromedarisstraat.
Is: vrijwilliger bij de supportersclub van MVV (Maastricht). Hij
verzorgt onder andere columns in het programmaboekje
en was in het verleden ook penningmeester/voorzitter van
diezelfde supportersclub. Daarnaast is hij voorzitter van de
stichting Hart voor Hazenkamp, die tot doel heeft het leef- en
woonklimaat in de wijk te verbeteren, in stand te houden en
te bewaken.
Uit het jury-rapport: “De heer Van Heijst ondersteunt
diverse personen op het gebied van belastingrecht en
bezoekt hen als zij zelf niet meer mobiel zijn. Ook is hij voorzitter/penningmeester van de Gepensioneerdengroep Anthos (110
leden), gepensioneerden die voorheen in dienst waren van C&A.”
Zegt er zelf over: "De vrijdag voor Koningsdag zou ik in de
Stadswinkel drie mensen helpen met hun belastingaangifte:
de heren Hassan, B.E. Hagen en De Koning. Namen die bij
mij geen belletje deden rinkelen, op dat moment. De
heer Hassan kwam niet opdagen en bleek telefonisch
onbereikbaar. Vervolgens stapte de burgemeester
binnen en zaten er in een zaaltje allemaal familieden
en vrienden. Compleet verrast was ik. Bijzonder dat iedereen dan in het
complot blijkt te zitten. En dat mijn vrouw dit een jaar voor mij verborgen
heeft weten te houden!"
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Verbouwing creatieve broedplaats met heel strakke begroting

De basis van De Basis staat …
Nu de benodigde twee miljoen euro binnen is, krijgt De Basis
het nieuwe jasje waarnaar het zo lang heeft uitgekeken.
Ruim honderd belangstellenden hieven zaterdag 1 juni jl. het
bubbelglas op dit voor muziekminnaars heuglijke moment.
Hart van Nijmegen was er vanzelfsprekend bij.

Z

aterdag, 1 juni, 14:12 uur. Terwijl de zon de graffiti op de muren van het voormalige ‘Roosje’ aan de Groenewoudseweg extra uitlicht, maken zo’n zestig bezoekers van de open dag van De Basis binnen kennis met elkaar en de verbouwingsplannen. In de (nu nog) grote zaal kun je, getooid met VR-bril, alvast een kijkje nemen in
het toekomstige café of de productie- en oefenruimtes. Het voormalige café is het decor
van geanimeerde panelgesprekken tussen muzikanten en muzikale ondernemers die
de basis (voor succes) al hebben gelegd en toehoorders die juist niets liever willen.
Bijna definitieve go
De organisatie van deze open dag is het directe gevolg van het binnenhalen van de
twee miljoen euro, nodig voor de aankoop en renovatie van het karakteristieke pand.
“Ongeveer 60 procent van het bedrag is opgehaald bij investeerders, onder wie zo’n 500
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tijd voor actie
certificaathouders. De overige 40 procent
wordt bancair gefinancierd,” vertelt Frank
Brink, bestuurslid van De Basis. “Momenteel werken we aan het gladstrijken van
de laatste plooien, maken we hypotheekafspraken met de bank. Een definitieve
go volgt als het volledige koopcontract er ligt, wat niet lang meer
zal duren. Met het geld dat we
nu hebben, kunnen we De Basis
omvormen zoals we voor ogen
hebben. Structureel extra geld,
bijvoorbeeld uit subsidies, krijgen
we niet. Dat hoeft ook niet. We
liggen niet aan het subsidie-infuus. We moeten onszelf kunnen
bedruipen. Anders heeft het
geen zin om dit avontuur aan
te gaan.”

ontmoeten. Tegelijkertijd is De
Basis dé plek om als Nijmeegse
en regionale muziekmakers de
krachten te bundelen, zodat je
sterker staat op cultureel, maar
ook op economisch gebied. Zelf
maak ik op mijn werkplek in de

Met een Virtua
Nostalgie bewaren
l Reality-bril ko
nden bezoeker
een kijkje nem
s
En dat avontuur neemt als het
en in het toek
om
stige café en de
productie- en
oefenruimtes
goed is na de zomervakantie
concrete vormen aan. “Sinds
het licht op groen staat, zijn de gesprekSmeltkroes (Honigcomplex, red.) dageken met de aannemer in volle gang. De
lijks mee hoe fijn het is om met gelijkgeomgevingsvergunning is gecheckt op het
stemden je ding te doen. Je bereikt zoveel
bestemmingsplan en oké bevonden. Ook
meer dan wanneer je elkaar per toeval een
het ontwerp is zo goed als rond," aldus
keer tegen het lijf loopt.”
communicatiemanager Erik Guillot.
In dat ontwerp is onder meer voorzien
Superambitieus
in het herinrichten van alle ruimtes, de
“De Basis is een plek voor muziekmakers
vervanging van het complete dak en het
die willen doorgroeien naar de next level,”
plaatsen van nieuwe ramen en kozijnen.
stelt Torre Florim, die in de op het terrein
Architect Bo Kristiaan Janssen: “Idee is
gelegen studio van ‘zijn’ band De Staat
om het pand deels te verbouwen, maar
belangstellenden meeneemt in het verwe willen ook zoveel mogelijk inbouwen,
haal van De Basis als bijzondere creatieve
zodat een deel van de nostalgie bewaard
blijft. Ruimtes zijn door hun flexibele opzet broedplaats. “Ben je nog niet professioneel
bezig, maar zou je dat wel willen? Dan kan
bovendien eenvoudig om te bouwen, wat
dat hier. De Basis is een super ambitieus
het extra interessant maakt voor potentiproject voor ambitieuze mensen. Daarom
ële huurders.”
huur je hier in eerste instantie een plek
voor twee jaar en dus niet voor onbepaalKrachten bundelen
de tijd. Idee is ook dat je hier vaak bent.
Angela Verkuijlen, voormalig NachtUiteindelijk is dat de basis van De Basis:
burgemeester van Nijmegen en (bijna)
elkaar tegenkomen en zo dingen samen
bestuurslid van De Basis, herkent veel in
oppakken en organiseren.”
de woorden van Janssen. “Huurders kunnen hier samenwerken, innoveren, elkaar

hts:
naar rec
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k
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Ieniemienie vrijplaats
Dat die boodschap van het ‘samen’
aanslaat, blijkt ook uit de steun van
honderden certificaathouders, van wie
een deel deze middag aanwezig is om
mee te proosten op het bereiken van
de zo belangrijke financiële mijlpaal.
“Tijdens mijn studie ging ik hier vaak naar
concertjes,” vertelt Patrick Vadasz, kersvers
certificaathouder. “Voor mij is het een
haast magische plek, een ieniemienie vrijplaats die ik graag mee in stand wil helpen
houden.” En daarin is hij niet de enige, zo
blijkt uit andere reacties.
Dan is het officiële moment daar. Terwijl
iedereen een glaasje bubbels krijgt overhandigd, neemt bestuurslid Paul van Buul
kort het woord. “Gefeliciteerd allemaal met
dit fantastisch moment. De financiering is
rond. We, nee beter: jullie, hebben dat voor
elkaar gekregen, door mee te bouwen aan
De Basis. Aan de andere kant: we hebben
weinig reserves, werken met een heel
strakke begroting. Als jullie andere mensen warm kunnen maken om met jullie en
ons mee te bouwen; graag. Proost!” ❤
Tekst: Pieter Matthijssen 
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Doe mee in/met De Basis

Op de website van De Basis kun je
je vanaf nu aanmelden voor een
werkplek. Ook mag je je nog steeds
inschrijven als certificaathouder.
Benieuwd? Check:
www.debasisnijmegen.nl
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Wetenschapper in de wijk

Misha Katsnelson: ‘Het zit in onze
onderwerp willen begrijpen’

Misha Katsnelson

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

D

eze keer is de beurt aan prof.
dr. Misha Katsnelson, hoogleraar theoretische fysica aan de
bètafaculteit van de Radboud Universiteit.
Katsnelson verricht onderzoek naar grafeen, het allerdunste koolstoflaagje dat er
bestaat. In 2013 ontving hij de Spinozapremie. Sinds 2004 woont hij met zijn
vrouw Marina in de Hazenkamp. Beiden
zijn uit Rusland afkomstig, zijn vrouw is als
docent verbonden aan dezelfde faculteit.
Misha Katsnelson studeerde in de
Sovjet-Unie, waar hij een zeer brede
opleiding in de natuurkunde kreeg. Hij
specialiseerde zich in de theoretische
natuurkunde van de vastestoffysica en is
wereldwijd één van de meest geciteerde
en bekendste theoretisch natuurkundigen op dit gebied.
Een Russische onderzoeker in de stad
Nijmegen, hoe is dat zo gekomen?
“Ik werkte samen met een collega hier
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cultuur dat we meer van een
aan de universiteit. Vanwege die samenwerking kwam ik regelmatig in Nijmegen.
Ik vond Nijmegen een prettige stad en
leerde hier veel mensen kennen. Uiteindelijk heb ik als hoogleraar gesolliciteerd in
2004. Ik ga een aantal keer per jaar terug
naar Rusland. Het gezin van mijn dochter
woont daar en ik onderhoud een aantal
wetenschappelijke samenwerkingen met
Russische onderzoekers.”
Waaruit bestaat uw vakgebied en wat is
uw fascinatie hiervoor?
“Mijn interesse in natuurkunde ontdekte
ik op de middelbare school, waar ik een
zeer enthousiaste en getalenteerde leraar
had. Op de universiteit had ik veel geluk
met goede leraren die deze interesse
ondersteunden en verder ontwikkelden. Momenteel probeer ik met mijn
onderzoeksgroep de eigenschappen
van gecondenseerde materie te verklaren en te voorspellen. We onderzoeken
hoe de eigenschappen van materialen
kunnen veranderen onder invloed van
bijvoorbeeld temperatuur, magneetvelden en elektrische signalen. Collega’s
van bijvoorbeeld het Magnetenlab of de
Lasergroepen hier aan de universiteit, zetten mijn theorieën om in experimenten.
Overigens gebeurt het omgekeerde ook.
Als wordt bevestigd wat ik als theoreticus
heb bedacht, is dat geweldig. Ik ontwikkel
methoden en als deze dan lukken, vind ik
dat echt fantastisch.”
Wat levert uw onderzoek op? Ofwel, wat
hebben wij eraan?
“De onderzoeksgroep is theoretisch, in
zoverre zijn er niet direct toepassingen te
noemen. Onze impact is vooral cultureel.
Kijk, wetenschap is belangrijk voor grote
ontdekkingen. Het zit in onze cultuur dat
we meer van een onderwerp willen begrijpen. We willen weten wat we nu nog
niet weten. Dat draagt uiteindelijk bij aan
een betere wereld. Natuurlijk zijn er ook
toekomstige toepassingen. Het bijzonder
dunne koolstoflaagje waaruit grafeen
bestaat, kan zeker worden gebruikt voor

alle soorten sensoren, voor verschillende
foto-elektronische apparaten, voor aanraakschermen en waarschijnlijk nog veel
meer.”
2004 was het jaar van de ontdekking van
grafeen. Heel cool om bij dit onderzoek
betrokken te zijn, toch?
“Zeker. Juist in die tijd begon ik in Nijmegen. Ik had de Spinozapremie gewonnen
en een Europese beurs en ik wilde een
aantal fundamentele problemen in de
natuurkunde aanpakken. Vanaf het begin
ben ik bij het onderzoek naar grafeen betrokken geweest, nu kon ik het onderzoek
voortzetten.”

voorzieningen zoals musea en theater zijn
dichtbij. Doordat ik in de buurt van de universiteit woon, loop ik elke dag naar mijn
werk. Ondanks dat ik al vijftien jaar lang
bijna elke dag dezelfde weg volg, geniet ik
er nog steeds van.”
Ter afsluiting: wat is leuk om over u te
weten?
“In 2010 heeft de Radboud Universiteit mij
de Radboud Science Award toegekend.
Samen met een team van jonge wetenschappers heb ik dit geld gebruikt om
lesmateriaal voor basisschoolleerlingen
te ontwikkelen. Om hen nieuwsgierig te
maken naar wetenschap en wetenschap

Grafische weergave van grafeen. Afbeelding: Radboud Universiteit/Team Katsnelson

Team Katsnelson

De onderzoeksgroep van Katsnelson probeert de eigenschappen van gecondenseerde materie te voorspellen en te verklaren door hun microscopische
structuur en elektronische toestanden te onderzoeken. In bijvoorbeeld het
Magnetenlab wordt getest door elektrodes op een materiaal aan te brengen
en de stroomsterkte te meten. Zo ondersteunen en stimuleren ze experimentele onderzoeken die relevant zijn voor materiaalwetenschap en -technologie. Eén van de bekendste materialen is grafeen. Het is een spannend nieuw
materiaal dat in 2004 is ontdekt. Katsnelson is de leidende theoreticus op het
gebied van deze tweedimensionale vorm van koolstof, waarvoor de ontdekkers, Andre Geim en Konstantin Novoselov, de Nobelprijs ontvingen in 2010.
De onderzoeksgroep van Katsnelson maakt deel uit van het Instituut voor
Moleculen en Materialen, een interdisciplinair onderzoeksinstituut in natuuren scheikunde van de Radboud Universiteit.
Hoe bent u in de wijk terecht terecht
gekomen?
“Toen ik in 2004 met mijn vrouw vanuit
Rusland hier kwam werken, zochten
we natuurlijk huisvesting. Een collegaprofessor heeft mij op deze wijk gewezen
en toen zijn we hier gaan kijken. Het
voelde meteen prettig. De mensen zijn
heel aardig en behulpzaam. We wonen
hier nu vijftien jaar helemaal naar wens.
Het is lekker rustig in de wijk en culturele

te laten ervaren.
O ja, ik heb ook nog een Facebook-account met ongeveer vijftienhonderd volgers, maar een echte ‘hit’ op social media
ben ik niet. Ik ben wel vaak geïnterviewd
door de Nederlandse media.” ❤
Tekst: Miriam Heijmerink
(miriam@hartvannijmegen.nu)
Foto: Radboud Universiteit/Dick van
Aalst
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Mensen in de…

AFSPREKEN
EERSTGEBOREN

Sanne (9) en Iris (8) lopen samen met oma
van school naar huis. Ze moeten er even
goed over nadenken, maar komen tot de
conclusie dat ze voor de derde keer afspreken. Ze zitten op basisschool De Hazesprong
in klas 5b van meesters Rob en Frank. Vorig
jaar hadden ze juffen, die vonden ze ‘ietsje
leuker’. De meesters zijn soms iets strenger,
maar op vrijdag krijgen ze altijd leuke lessen.
Iris vindt vooral aardrijkskunde en rekenen
leuk, de voorkeur van Sanne gaat uit naar tekenen. Ze hebben een druk weekprogramma
waardoor ze niet vaak kunnen afspreken. Iris
gaat twee middagen naar bso Struin, heeft
drie keer zwemtraining en een dag ballet.
Sanne doet aan blokfluit en turnen. Of ze op
de foto mogen? Daar moeten hun ouders
toestemming voor geven. Ze kennen de drie
mobiele nummers uit het hoofd.

klinkt chiquer
Dries Baadenhuijsen (‘het
rkt als geboren
dan het is’, 46 jaar oud) we
al twintig jaar bij
en getogen Nijmegenaar
achter de balie in de
Van der Stad. Hij begon
ofd van het projectenHertogstraat en is nu ho
vier kinderen onder
bureau. Vandaag heeft hij
deren Milou (2), Youp
zijn hoede. Zijn eigen kin
klasgenootje van
(5) en Dries (7), plus Isa, een
hun huis aan het
Dries. Ze zijn op weg naar
ar hij nu zeven jaar
Alphons Sieberspad, wa
one. Dries is hun
woont met zijn vrouw Sim
n kind in de straat.
eerste, en het eerstgebore
rd er bij de buren een
Een paar dagen later we
derboerderij komen
jongen geboren. Bij de kin
ze vinden het erg
ze bijna iedere vrijdag en
je terugkomt in de
leuk dat het stoomtreint
g in gezeten toen hij
Goffert. “Dries heeft er no
nog een foto van.”
klein was. Daar hebben we

HERMAN

met
Marion van Aanholt (60) wandelt drie tot vier keer per dag
bullhonden Herman (12) en Luna (3). Luna is een rasechte Franse
g.
kruisin
een
is
en
gen
Gronin
dog uit Rotterdam, Herman komt uit
terug
kwam
en
“Zijn moeder is ontsnapt door het kattenluikje
wie de
met Herman en andere pups, haha. We hebben geen idee
in
vader is. Hij had in ieder geval haar en een staart.” Luna kwam
verzon
n
honde
e
ander
de
het gezin na een herplaatsing, voor
n we
nen de kinderen de naam. “Altijd mensennamen. Zo hebbe
in
jaar
een Willem en een Rita gehad.” Marion woont nu dertien
huis in
de Wezenlaan, met veel plezier. “Ik wilde graag een oud
grote
de
met
blij
vooral
is
een omgeving met reuring. Mijn man
een
ook
nu
n
garage, waar vier oldtimers in passen. We hebbe
oldtimer-camper gekocht. Die staat erachter.”
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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 s tellen
zomaar een paar vragen aan toevallige voorbijgangers. Lees de verrassende
verhalen die zij tegenkomen.

FIETSEN

Constant Okouere is 54, al gokt zijn zoontje
Aimé (6) dat hij 52 of 53 is. Ze zijn na schooltijd een eindje gaan fietsen. Meestal spreekt
Aimé met iemand af, maar dat is vandaag niet
gelukt. Gelukkig is een rondje op de fiets met
papa een prima alternatief. Constant woont
nu zeven jaar in de Okapistraat, twintig jaar
geleden kwam bij vanuit Congo naar Nederland. Het bevalt hem goed in de wijk. “Het is
hier rustig, een fijne buurt voor kinderen en je
hebt alles bij de hand. We gaan vaak naar de
kinderboerderij en activiteiten in de Goffert.”
Wat het lievelingseten is van Aimé? Pannenkoeken of friet, gokt zijn vader. De jongen verrast zijn vader met ‘wraps’ als antwoord. “Dat
is verrassend,” reageert Constant. “Ik vind veel
lekker, als het maar iets met vlees is.”

SPEELTIJD

PENSIONADO’S

Ans Visser (71) uit Angeren
(op zestien kilometer rijden) wacht met hond
Sjuul (3) op haar
man en kleinkinderen Sop
hie (11) en Cato (8).
“We hebben jarenlang een
dag in de week
vast opgepast, nu alleen per
oproep en soms
logeren.” Zo ook vandaag,
al zit een logeerpartij
er niet in. “Mijn man gaat mo
rgen 25 kilometer
wandelen. Dat doet hij om
de zes weken met
een groep pensionado’s. Zel
f doe ik aan nordic
walking, met van die stokke
n. Dat geeft meer
veiligheid en meer bewegi
ng.” Na haar werk als
basisschoolleerkracht (me
t remedial teaching
en handvaardigheid) is ze
vooral creatief
geweest met beeldhouwen,
bronsgieten en
schilderen. Wat ze vanmid
dag gaan doen, weet
ze nog niet. “Ik denk er zelf
aan wat plantjes te
halen voor de tuin, of even
naar de bieb.”

Susan Bink (44) roept haar zoon
Tom (8) terug voor de foto. “Dit
gaat allemaal
van onze speeltijd af,” moppert
zijn vriendje. Hij zal even moete
n wachten.
Gelukkig bieden de herten van
de kinderboerderij afleiding. Sus
an werkte vijf
jaar bij een grensoverschrijdend
communicatiebureau in Duitsla
nd toen ze de
overstap maakte naar de Bibliot
heek Gelderland Zuid, waar ze
nu
bijna een
jaar werkt als PR-adviseur. “Ik vind
het een dynamische organisatie
met een
mooie maatschappelijke rol. We
verzorgen allerlei cursussen voo
r
taal
vaardigheid en digitale vaardigheden.”
Ze woont sinds januari 2007 aan
de
Mu
ntweg.
“Een drukke weg, maar dat is stee
ds minder een nadeel nu de kind
eren
groter
en zelfstandiger worden.”
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gbuurt dit jaar te zien op
Documentaire over renovatie Kolpin

NPO1
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De voorspelling is uitge
komen voor de Kolpingbuurt. Het zou heftig
worden, de renovatie en
vernieuwing van de wijk.
Dat klopt helemaal. Het
was letterlijk adembenemend, alles ging op de
kop. Maar eindelijk krijgen
de bewoners lucht. Op de
groenaanplant in het najaar
na, is het zo goed als klaar.

E

erst een paar woningen slopen, dan
een nieuw appartementengebouw
uit de grond stampen, vervolgens 127 woningen renoveren, dan 115
huurhuizen met de grond gelijkmaken en
uiteindelijk 99 nieuwe woningen bouwen.
Zo is het bedacht en besproken, zo is
het uitgevoerd. Met open straten, leuke
pleintjes, mooie materialen. Maar het
heeft kruim gekost, zowel door het tempo
waarin als door het stof dat er her en der is
opgewaaid.
Sommigen vroegen zich af waarom
niet alles tegen de grond gegooid was.
Anderen klaagden dat ze hun huis amper
konden bereiken. Derden mopperden dat
ze toch wel erg weinig verbetering van
de renovatie merkten. Van iedereen die
er continu op is aangesproken, zullen Talis-

medewerkers Elly Wolf en Bert van den
Hurk er als altijd aanwezige beheerders in
de wijk het meest mee van doen hebben
gehad. Maar ze staan beiden nog overeind, dus de schade lijkt beperkt gebleven.
”Bert, wanneer leggen ze drempels? Want
er wordt veel te hard gereden,” is alweer
een nieuwe vraag nu de Kolpingstraat zo
goed als gereed is.
Bonte stoet
Stenen eruit, bomen weg, riolering verwijderd, straten open, werkers van Hendriks
Bouw, de architect, Talispersoneel van
allerlei pluimage, bouwvakkers, dakdekkers, schilders, de brandweer, tuinlieden,
grondwerkers, kabeltrekkers, een bonte
stoet aan materiaal en materieel; het circus van Jeroen Bosch kan nooit zo divers
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1. Bewoner Joop Wijers ziet het allemaal
aan
2. Sloop Lep XIII-straat
3. Opruimactie
4. Nieuwjaarsviering 2017-2018
5. Interieur renovatiewoning
6. Talisbeheerder Bert van den Hurk
tijdens Pasen 2018
7 Een bonte stoet personeel
8 Zonnepanelen voor de Kolpingbuurt
9R
 inus en Ietje Hommers hebben een
levensbestendige woning gekregen
10 Optimisme zegeviert
11 Fotograaf William Moore (met zonnebril) maakt meer dan 1500 foto’s
van de bouw

6

5

geweest zijn als wat de bewoners van de
Kolpingbuurt anderhalf jaar lang aan hun
voordeur voorbij hebben zien trekken.
Fotograaf William Moore legde het in meer
dan 1500 foto’s van begin tot eind vast,
zoals hij onlangs nog uitlegde tijdens een
rondleiding in de wijk.
Lange tijd waren er ook verdacht weinig
mensen op straat te zien; die zaten teruggetrokken in hun wisselwoning, renovatiehuis of nieuwe woning. In de oudejaarsnacht brak er na een vuurpijlinslag brand
uit op enkele balkons van het nieuwe
appartementengebouw. Dat kreeg een
lange nasleep, want de destijds gebruikte
gevelstenen bleken niet meer verkrijgbaar
te zijn. Uitermate lastig voor de bewoners,
uiterst ongemakkelijk voor bedenkers en
bouwers. “Maar het wordt opgelost,” luidt
de verzekering van Talis.

11

Een documentaire
‘Daar zouden ze een film van kunnen maken,’ zouden ze in de Kolpingbuurt kunnen
zeggen. Een film? Nee, een documentaire
hebben ze bij KRO-NCRV in Hilversum bedacht. Die heet ‘Kolpingbuurt’ en is dit jaar
in zes afleveringen te zien op NPO1. Fons
de Poel, Hester van Dijk en cameraman
Leo Baatsen schetsen op hun manier het
bijzondere bouwjaar dat de Kolpingbewoners hebben meegemaakt. De Poel: “Wat
we met de serie hopen te bereiken: onbevooroordeeld een Nederland laten zien dat
we eigenlijk nauwelijks kennen.” ❤
Tekst: Henk Verhagen
(henk@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: William Moore
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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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Uitgiftepunt Voedselbank in
De Inloop

De Voedselbankvrijwilligers van uitgiftepunt Goffert

Voedselbank Nijmegen heeft
sinds woensdag 12 juni een
achtste uitgiftepunt: Goffert.
Een team van zeven vrijwilligers zorgt ervoor dat klanten
elke week hun voedselpakket
krijgen in buurtcentrum De
Inloop in de Kolpingbuurt.

E

en toenemend aantal inwoners van
Nijmegen doet een beroep op de
hulp van de Voedselbank. Op dit
moment gaat het om ongeveer zevenhonderd gezinnen. Omdat de toeloop op
sommige uitgiftepunten behoorlijk groot
werd, ruimt de organisatie op de woensdag in De Inloop een nieuwe plek in.
Coördinator Klantgericht Proces Voedselbank Nijmegen is al zes jaar lang Margriet Bosma. Uitgiftepunt Goffert kreeg
op de openingsdag negentien klanten te
bedienen. “We hebben al onze klanten
tevoren aangeboden dat ze ook hier
voortaan hun pakket kunnen afhalen,”

zegt zij. “Van hen hebben er zeventien positief gereageerd. Twee klanten zijn nieuw
bij ons. Het is een begin. We verwachten
dat er nieuwe bijkomen. Maar de keus ligt
helemaal bij de klanten.”

weten wat er speelt en waar ze tegenaan
lopen. “Eerst moesten ze bijvoorbeeld
alleen de temperatuur meten van koelboxen, maar sinds kort ook van diepvriesboxen. Ik wil van ze horen hoe dat gaat.”

Drive
Bosma werkt als ‘lead process engineer’
en is zich zes jaar geleden als vrijwilliger
gaan inzetten voor de Voedselbank die
helpers vroeg. “Ik dacht, ik heb het goed.
Wat kan ik inleveren en teruggeven
aan de maatschappij? Gewoon helpen,
een bijdrage leveren. Dat is mijn drive.”
Sindsdien is ze elke vrijdag – en soms
vaker vanwege voorbereidingen en
overleg – in touw voor de Voedselbank.
Ze is 32 in plaats van 36 uur gaan werken
en leverde behalve werktijd ook salaris
in. Maar ze klaagt niet om dit zelfgekozen
‘lot’. “Ik krijg er leuke collega-vrijwilligers
voor terug.”
Wat ze op haar Voedselbankvrijdag
doet is erg gevarieerd. Soms besteedt ze
een deel van de tijd aan administratie,
dan weer maakt ze een rondje langs de
verschillende uitgiftepunten. Ze wil feeling houden met de vrijwilligers om te

Vrijdag
Goffert is de enige waar pakketten niet
op vrijdag, maar op woensdag worden
uitgereikt. “We wilden eens een ander
moment aan onze klanten aanbieden,
omdat we signalen kregen dat niet
iedereen op de vrijdag kan. Bovendien:
soms hebben we op vrijdagen goederen
over die nog een tijd goed houdbaar
zijn. Die hoeven we nu niet weg te doen,
maar kunnen we in het woensdagpakket
aanbieden.” ❤
Tekst: Henk Verhagen
(henk@hartvannijmegen.nu)
Foto: Margriet Bosma

Wie vragen heeft voor de Voedselbank of zich wil aanmelden:
intake@voedselbanknijmegen.nl

19

20

Hart van Nijmegen - juli 2019

gasfles v�llen?
DeskunDig, Veilig en goeDkoop
er���d v���tat���. k�aar t�rw�j� � wacht.

B�taangas en ProPaangas
B�jv����� ��r ���� �� �w �a�fl��.
roggeweg 7-9 nijmegen
telefoon 024 - 354 05 64
www.hoeserrogas.nl
In hetInkampeerseizoen
vanaf 5 meivan
t/m begin
4 aug. ook
zaterdag
open
van 9.00
tot 12.30 uur
het kampeerseizoen
meioptot
en met
begin
augustus

ook op zaterdag open van 09.00 tot 12.30 uur.
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Speel Rollecate en steun de
terugkeer van het Gofferttreintje

Rollecate lijkt een vreemde
naam voor een spel over het
Gofferttreintje. Lijkt, want de
naam van het treintje is Rollecate! Michiel de Wit is vrijwilliger bij Stoomgroep de Goffert
en ijvert voor de terugkeer van
het treintje in het Goffertpark.
Hij ontwikkelde daarvoor het
spel Rollecate.

K

ees Neve, de oorspronkelijke
maker van het treintje, bedacht
in de jaren zestig de Amerikaans
klinkende naam Rollecate voor zijn
stoomlocomotief met wagons. Treintje
Rollecate deed oorspronkelijk dienst in
het ‘Westerndorp’ in Linnaeushof, een
grote speeltuin in de bollenstreek. Neve
construeerde daarvoor een heuse rode
‘koeienvanger’ op zijn stoomlocomotief.
Tussen 1985 en 2012 reed de stoomtrein
in het Goffertpark en werd toen verkocht
aan Nils Holgersson’s World in Zweden.
De Stoomgroep de Goffert heeft als
doel het Gofferttreintje weer te laten
rijden. Om dit te bekostigen kreeg de

Stoomgroep niet alleen subsidie, maar
initieerde ook allerlei publieksacties om
geld te verwerven. En met succes, Rollecate is uit Zweden teruggehaald en inmiddels weer in Nijmegen. Op Koningsdag 27 april was de trein te bewonderen
in de Goffert.

Meer
weten?
Het spel Rollecate kost €25,
waarvan een deel naar het treintje
gaat. Het is onder andere te koop
bij Dekker vd Vegt en Pronk! De
tekening is gemaakt in Sri Lanka.
Kilsdonk in Nijmegen produceerde
het doosje. In tingieterij De Tinnen
Roos uit Millingen aan de Rijn is de
mini-Rollecate gegoten.

Domino met kaarten
Om het spoor weer te herstellen en de
trein weer te laten rijden is nog meer
geld nodig. Met het spel Rollecate hoopt
Michiel de Wit een bijdrage te leveren.
Rollecate is een soort domino met
kaarten, met die kaartjes moet een rails
worden gelegd om te zorgen dat het minitreintje Rollecate kan rijden. Rollecate
wordt gespeeld met vier dobbelstenen
en is een race tegen de klok. Degene met
de minste strafpunten wint.
Het spel is qua moeilijkheidsgraad van
een middenniveau. In kaarttermen heeft
het een niveau van toepen of rikken,
aldus Michiel. Het is niet zo moeilijk als
een groot bordspel, maar niet zo makkelijk als ganzenbord. Je kunt erbij kletsen
en wat drinken. Het spel is voor spelers
vanaf een jaar of acht. En het is zoals bij
elk spelletje: je moet het een paar keer
spelen om het echt te begrijpen.
Michiel heeft Rollecate in eigen beheer uitgebracht. Het treintje waarmee
gespeeld wordt is een exacte kopie van
het echte Gofferttreintje. ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto's: Michiel de Wit
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Gemeente schat in dat 14 van 28 kerken binnen vijf tot tien jaar dichtgaan

Nijmegen omarmt religieus erfgoed en
Religieus erfgoed is in
gevaar. Door vergrijzing,
terugloop en financiële
perikelen lopen 14 van de
28 kerken in Nijmegen de
kans binnen vijf tot tien
jaar te moeten sluiten. Dat
is de inschatting van de
gemeente. Zij werpt zich
op als luisterend oor en
adviseur.

Z

oals het met het thema vergrijzing
is gegaan, zo loopt het ook met de
kerken in Nederland: decennialang
tekent zich al af dat er problemen zitten
aan te komen. En inderdaad, de gebedshuizen zijn door allerlei oorzaken over hun
gloriejaren heen.
In 2008 verscheen de studie Geloof in de

Maranathakerk

Toekomst!; Strategisch Plan voor het Religieus
Erfgoed. De opsteller ervan is prof. dr. Nico
Nelissen uit Nijmegen. Hij juicht het, in zijn
tussenbalans uit 2018, toe dat behoud van
religieus erfgoed intussen op de agenda
staat. Eén van de punten die hij nu van
essentieel belang vindt voor de toekomst
van religieus erfgoed: “De vorming van een
Nationaal Fonds.”
Agenda
Zowel landelijk als stedelijk, peinzen
bestuurders, kerkeigenaren en fondsbeheerders over de beste manier om leegkomende kerken een passende bestemming
te geven. Ook Nijmegen trekt zich het lot
van zijn 28 kerken aan. Als vervolg op de
Erfgoedagenda van oktober 2018, werkt Ingeborg Swart aan de lokale Kerkenvisie. Zij
is medewerker van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling en heeft de afgelopen tijd
vele gesprekken gevoerd met bisdom Den
Bosch, parochiebesturen en kerkeigenaren.
Zelf heeft Nijmegen één kerk in bezit: de
Byzantijnse Kapel aan de Dobbelmannweg.
“Als een kerk leegkomt, hoor je: daar kan
een boekwinkel in, of er kunnen concerten

worden gehouden,” zegt Swart. “Maar daar
is slechts beperkt vraag naar. Zoiets kan
niet in elke kerk. Daar komt veel bij kijken:
toiletten toevoegen, verwarming goed regelen. Veel kerken zijn monumenten, daar
gelden speciale regels voor. Bovendien
hebben we hier de Stevenskerk die al een
belangrijke culturele positie bekleedt.”
Overleg
Nijmegen wil niet afwachten tot eigenaren
of kopers met allerlei plannen komen, maar
vanaf het begin meepraten over de wording van plannen. De stad wil luisteren, adviseren en overleggen met allerlei partijen
die bij een (her)ontwikkeling betrokken
zijn. Swart: “We willen meedenken, dat is
het. De essentie is: we doen het samen. Kijken wat er geschikt zou kunnen zijn. Ik heb
heel leuke gesprekken gehad en voelde me
altijd welkom aan tafel. Bij sommige kerken
zijn er geen problemen, daar loopt het juist
heel goed.” ❤
Tekst: Henk Verhagen
(henk@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
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denkt mee over nieuwe bestemmingen
Kerken in Nijmegen-Midden
Van de 28 gebouwen die momenteel in de gemeente Nijmegen in
gebruik zijn voor religieuze vieringen, staan er vijf in het gebied van
wijkmagazine Hart van Nijmegen. Er zitten geen ‘zorgenkindjes’ tussen,
zegt Ingeborg Swart. Zij houdt zich als medewerker van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling bezig met het project Religieus Erfgoed.

Maranathakerk, Steenbokstraat 86. Eigenaar is de Protestantse Gemeente Nijmegen. Het gemeentelijk monument dateert van 1963 en is
ontworpen door architect W. Ingwersen. De eigenaar verkoopt de kerk
niet meer, de aspirantkoper is uit beeld. Deze kerk heeft een ontmoetingsfunctie in de wijk Hazenkamp, waar verder geen accommodatie
voorhanden is waar bewoners elkaar kunnen treffen. De schok bij velen
was groot toen bekend werd dat het gebouw verkocht zou worden.

Byzantijnse Kapel

Antonius van Padua/Groenestraatkerk, Groenestraat 229. Eigenaar
van de kerk uit 1910 is de Parochie Heilige Drie-eenheid. Het rijksmonument is van de hand van architect A. Margry. De eigenaar bekijkt wat
ze met deze grote Groenestraatkerk wil gaan doen.
Byzantijnse Kapel, Dobbelmannweg 3. Het gemeentelijk monument
uit 1937 is eigendom van de gemeente Nijmegen en ontworpen door
architect C. Pouderoyen. Orthodoxe gemeenschappen maken gebruik
van deze kapel. Er is plaats voor zestig tot zeventig personen. De
Servisch-orthodoxe kerk wil meer ruimte en is bezig te bekijken of ze
kan verhuizen naar hartje Beek. Daar wil ze de grote Bartholomaeuskerk aankopen voor een bedrag van zo’n 3,5 ton.
Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk, Hatertseweg 113. De kerk is
gebouwd in 1923 en eigendom van de Parochie Heilige Drie-eenheid.
Architect is Henri Thunnissen. Een héle grote kerk, met een afnemend
bezoekersaantal. Daarom is het gebouw nu feitelijk te groot voor het
aantal mensen dat er komt. In hoogtijdagen met honderden gelovigen
ging dat goed. Qua onderhoud is het nu een hele opgave. De eigenaar
heeft nog meer kerken in eigendom, en is nu aan het inventariseren
wat ze met welke kerk voor ogen heeft.

Antonius van Padua/ Groenestraatkerk

Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk

Studentenkerk, Erasmuslaan 9a. F. Meerdink is architect van het gebouw uit 2008. Eigenaar is de Radboud Universiteit Nijmegen. Met het
bestuur van de universiteit als eigenaar is de Studentenkerk eigenlijk
een geval apart. Er is constant aanloop van veel jonge mensen die zich
aansluiten. De andere kant ervan is dat er weinig binding is, omdat de
bezoekers na een aantal jaren weer weg zijn. Er gebeurt van alles: filmavonden, samen koken. Het is een levendige plek, deze oecumenische
kerk waar katholieken, protestanten en moslims elkaar ontmoeten.
Studentenkerk
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HEERLIJKE
BIOLOGISCHE PIZZA
UIT DE HOUTOVEN*
*Traditie sinds 2016 ;-)

KOM JE DE
VIERDAAGSE
INTOCHT VIEREN?

Vrijdag 19 juli, 11.00–19.00 uur,
Thijmstraat 119, vóór de winkel,
200 meter van de Via Gladiola.

Kom langs in onze bakkerijwinkel of op www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 | 6531 CP Nijmegen | 024 737 04 83
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Eerst ‘Kwiek’ bewegen, daarna
ontmoeten in de Maranathakerk

Bewegen is gezond, fitness is
‘hot’ en sportscholen beleven
gouden tijden. Maar wat moet
je als het lichaam niet meer zo
goed wil meewerken en voldoende beweging steeds minder vanzelfsprekend wordt?
De werkgroep Kwiek Hazenkamp-Sint Anna heeft
er wat op bedacht.

V

oldoende lichaamsbeweging is
juist voor ouderen heel erg belangrijk. Daar kunnen we wat aan doen,
was de gedachte binnen de Werkgroep
Kwiek Hazenkamp-Sint Anna (onderdeel
van de Stichting Hart voor Hazenkamp).
En dus wordt er momenteel hard
gewerkt aan de Kwiek-beweegroute die
start en eindigt bij de Maranathakerk in de
Steenbokstraat. De Kwiek-beweegroute –
er zijn er inmiddels zo’n dertig in het hele
land – is ontwikkeld in samenwerking met
de gemeente Nijmegen, de provincie, de

GGD Gelderland-Zuid en Bindkracht 10.
Wat is die Kwiek-beweegroute precies?
Voorzitter Hans Hermes van de werkgroep
legt uit: “De route bestaat uit een dubbele
lus. Je kunt ervoor kiezen de korte of de
lange lus te lopen, maar je kunt natuurlijk
ook de héle route lopen van ruim een
kilometer. Onderweg tref je verschillende
stoeptegels aan waar je in totaal vijftien
oefeningen kunt doen. En dat zijn echt
geen heel vermoeiende inspanningen,
hoor. Je moet denken aan bijvoorbeeld
over een lijn lopen, schouders draaien,
opstaan en gaan zitten, evenwicht
behouden: allemaal oefeningen die voor
ouderen heel goed te doen zijn.”
Ontmoeten
Vanaf 3 juli biedt de werkgroep Kwiek
Hazenkamp-Sint Anna op de woensdagmiddagen in de Maranathakerk ook
een activiteitenprogramma aan voor
oudere buurtbewoners. “We beginnen dan
eerst met het gezamenlijk lopen van de
beweegroute. Dat zal de eerste tien keer
onder begeleiding van een fysiotherapeut
zijn zodat de deelnemers inzicht krijgen in
wat er voor hen wel of niet mogelijk is. Na

het ‘bewegen’ tijdens de Kwiek route, staat
‘ontmoeten’ centraal tijdens het activiteitenprogramma.”
Hoe dat programma er precies uit zal
gaan zien, staat nog niet helemaal vast. “Je
kunt denken aan bijvoorbeeld spelletjes
doen, samen koken, knutselen, muziek
maken en dansen of een bingomiddag.
Maar bij de invulling van dat programma
willen we vooral de deelnemers zélf betrekken. Wat vinden zij leuk en zinvol om
te gaan doen?”
Dat er veel animo bestaat voor de
Kwiek-beweegroute en het programma in
de Maranathakerk bleek begin juni tijdens
een eerste bijeenkomst van belangstellenden. Door de opkomst van vele tientallen
buurtbewoners kwam de organisatie bijna
stoelen tekort. ❤
Tekst en foto’s: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu)
3 juli 13:30-16:00 uur: Feestelijke
opening Kwiek activiteiten in de
Maranathakerk aan de Steenbokstraat. Meer informatie:
www.hartvoorhazenkamp.nl
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Nijmegen Midden
Goffert, Hazenkamp, Heijendaal, Nije Veld, St. Anna
Als bewoner weet u het beste wat er beter kan in de
openbare ruimte van uw wijk. Ook in 2018 hebben
bewoners meegedacht en (mee)gewerkt aan de
inrichting van hun wijk. Doet u in 2019 weer mee?
Nijmegen Midden

Wijkregisseur
De wijkregisseur openbare ruimte is uw aanspreekpunt voor alle
vragen over de openbare
ruimte. Wijkregisseur
voor Nijmegen Midden
is Anne-Marie Cobussen.

Henny Käyser-Fontaine en Jacques van Dinteren, Graffitikunst

‘Er was veel overlast van graffiti. De wijkregisseur vertelde
over het wijkbudget en stelde een muurschildering voor.
Het is een strip geworden die de geschiedenis van deze
plek vertelt. Alles komt er in terug. De molen, de tram,
het oude CWZ en de huidige situatie. Het kunstwerk is
echt een meerwaarde voor de hele wijk!’

2018

Toegankelijkheid
In de Kastanjehof is meer ruimte
gemaakt voor hulpdiensten. Op verzoek van bewoners is beplanting
toegevoegd en er komt een nieuw
gazon en een picknicktafel.

2019

Facelift Kolping
De Kolping is flink op de schop
gegaan. In 2019 krijgt de openbare
ruimte een facelift in de vorm van
extra groen en zes pleintjes met
elk een eigen karakter.

Hier kunt u terecht met al
uw vragen over de openbare ruimte.
Ze is bereikbaar op
a.cobussen@nijmegen.nl
of bel 024 - 329 27 74,
mobiel 06 - 52 75 15 58.

Meld en Herstel
Kleine ongemakken in de
openbare ruimte zoals
kapotte straatlantaarns
en losliggende stoeptegels? Meld ze via de
Meld&Herstel app, telefonisch via 14 024 of via
de website nijmegen.nl.
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Bewoners aan zet met het wijkbudget
Operatie steenbreek in het Willemskwartier

Om bewoners te betrekken bij de inrichting van de wijk
heeft elke wijk sinds 2018 een eigen wijkbudget. Samen met
bewoners is dit budget ingezet om de openbare ruimte op
te fleuren. Voor 2019 is een nieuw wijkbudget beschikbaar.
De hoogte van het wijkbudget voor uw wijk vindt u op
nijmegen.nl/mijnwijkplan. Bekijk hier ook welke ideeën aanspraak maken op het nieuwe wijkbudget of dien zelf een idee in.

Jan Luykenstraat, Willemskwartier, Nije Veld
Steenbreek in het Willemskwartier, tegels eruit, groen erin.
Bewoners wilden graag een groenvak in plaats van een groot
trottoir. De planten zijn samen aangeplant en worden door
bewoners zelf onderhouden.

Spiegelhof, Willemskwartier,

Voetballen in
de Hazenkamp

Groene vingers

Nije Veld

Dingostraat/Hazenkampse-

Historische muur

Hatertseweg, Sint Anna

De bewoners aan de Spiegel-

weg, Hazenkamp

Bij de OLV Lourdeskerk aan de Haterseweg is een moestuin

hof onderhouden het perkje

De kinderen in de Hazenkamp

gemaakt.

rondom de historische muur

kunnen lekker voetballen

afkomstig uit de Tweede We-

doordat twee goals zijn

reldoorlog. Voor de viering op

geplaatst op een veldje

5 mei zijn er nieuwe bloemen

achter het oude ROC.

geplant en er zijn natuurlijke
speeltoestellen geplaatst.

Groen rond de bomen
Landbouwbuurt, Nije Veld
Bewoners hebben in de
hele wijk geïnventariseerd
waar vergroend kan worden.
Bewoners hebben verschillende boomspiegels en
bloemvakken geadopteerd
en planten deze in.

Kastanjemineermot-vrij

Opfleuren wijktuin

Hazenhof, Hazenkamp

Bijzondere
onderdoorgang

De bewoners aan de Hazenhof willen de kastanjebomen aan

St. Annastraat/Rode Kruis-

De bewoners van de Oude

de Dobbelmannweg vrij krijgen en houden van de kastanje-

laan, Heijendaal

Groenewoudseweg zijn

mineermot. Hiervoor zijn biologische bestrijdingsmiddelen

Het poortgebouw bij apparte-

verblijd met speeltoestellen

in de boom gehangen. De bewoners vegen trouw enkele malen

mentencomplex ‘Bellevue’ is

en een tuinhuisje in hun

per week de gevallen bladeren weg.

opgefleurd met graffitikunst.

gezamenlijke wijktuin.

Bewoners waren het er na

Spelen in de Goffert

goed overleg over eens.

Harriet Freezerlaan/Marga

Het moest geen waalkade

Klompelaan, Goffert

of St. Stevenstoren worden,

De kinderen rondom dit veldje

maar iets dat het verleden

zijn verblijd met een wipkip,

van deze plek laat zien.

goals en een tafeltennistafel.

Kunstenaar Combolution

Voor de ouders werd er een

(Vincent William) maakte een

bankje geplaatst.

strip die de geschiedenis van
de wijk laat zien.

nijmegen.nl

Landbouwbuurt, Nije Veld
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Het Verleden in Verhalen

Beetsplein: bewaard gebleven stukje
Naast Rijks- en gemeentelijke monumenten, zijn er ook (delen
van) wijken die cultuur- of architectuurhistorisch als waardevol
aangemerkt en beschermd worden. Op 8 juni 2005 heeft
de gemeenteraad van Nijmegen een woonbuurt in de wijk
Willemskwartier aangewezen als gemeentelijk beschermd
stadsbeeld. De kern van dit gebied vormt
zich rondom het Beetsplein.

Van linksboven met de klok mee: Poortwoning Beetsplein, 1930 , Poortwoning Beetsplein, 1978 , Beetsplein 1989, Hofdijkstraat 1978
Kaartje pagina rechts in het midden: Beschermd Stadsbeeld Willemskwartier: Groene lijn = begrenzing beschermd stadsbeeld, geel = beschermde stadsbeeldobjecten/woningen, rood = Rijksmonument De Tweeling (Bureau Architectuur en Monumenten gemeente Nijmegen, 2005)
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vooroorlogse arbeiderswijk

H

et Willemskwartier is begin twintigste eeuw aangelegd in het gebied
Nije Veld. Voorheen was dit een
landbouwgebied. Rond 1910 ontstonden
de eerste herenhuizen aan de Willemsweg.
Omdat er veel fabrieken en bedrijven in de
omgeving waren, moesten er betaalbare
woningen voor de arbeiders en hun gezinnen komen. Tussen 1917 en 1925 werden
er veel arbeiderswoningen in het Willemskwartier gebouwd.

Sociale woningbouw
In de periode 1900-1940 werden er in
Nijmegen op grote schaal woningen
gebouwd voor de lagere inkomensklassen
in de wijken Waterkwartier, Willemskwartier en Wolfskuil. De in 1906 opgerichte
Woningbouwvereeniging ‘Nijmegen’ (het
huidige Portaal) gaf opdracht tot de bouw
van deze arbeiderswoningen. De woningen
werden gebouwd naar het ontwerp van
architect Johannes Coenrades Hermans,
die toen de huisarchitect van de woningbouwvereniging was. Het ontwerp had een
tuindorpachtige opzet. De wijk vormde een
zelfstandige eenheid binnen de stad. Een
gevarieerde opzet met winkelvoorzieningen en voornamelijk in laagbouw uitgevoerde aaneengeschakelde eengezinswoningen met een tuin. Dus een dorp in de
stad. De woningen in het Willemskwartier
zijn in vier fasen uitgevoerd.
Beschermd Stadsbeeld Willemskwartier
Een deel van de bebouwing in het Willemskwartier bestaat nog uit vooroorlogse
sociale woningbouw. Vanaf halverwege de
jaren zeventig is een groot deel van de sociale woningbouw gesloopt en vervangen
door nieuwbouw. Toen er eind twintigste
eeuw weer plannen waren om arbeiderswoningen in Nijmegen te slopen, kwam er
op dit voorstel veel weerstand. Veel mensen
vonden dat de typische sociale arbeiderswoningen behouden moesten blijven. Dit
leidde ertoe dat een onderzoekscommissie de waarde van de stadsbeelden ging
onderzoeken, en zowel in Willemskwartier,

Waterkwartier en Wolfskuil beschermde
stadsbeelden werden aangewezen.
Voor bouwen, verbouwen of slopen in
een beschermd stads- of dorpsgezicht
gelden andere regels dan in gebieden zonder beschermde status. Met de status van
beschermd stadsbeeld kunnen de huizen
niet meer worden gesloopt en komen er
subsidiemogelijkheden om de complexen
te behouden en beheren.

Beetsplein
Het gebied rondom het Beetsplein in
het Willemskwartier is in de laatste fase
(periode 1922-1925) gebouwd. Deze laatste
fase omvatte de bouw van 159 woningen.
Naast de woningen aan het Beetsplein,
bestaat het uit de bebouwing langs de
Heyestraat, Hofdijkstraat en Maerlantstraat
en de daarop aansluitende gevelwanden
aan de Thijmstraat en de Groenestraat. Deze
beschermde woonbuurt kent een overzichtelijke structuur met een centraal plein. De
Groenestraat en de Thijmstraat vormen de
begrenzing aan de zuid- en noordzijde.
De bebouwing bestaat uit gesloten
bouwblokken van hoofdzakelijk één bouwlaag. De lengte en hoogte van de gevels
verschillen en sommige gevels verspringen
ten opzichte van elkaar. Dit in combinatie
met de verschillende dakvormen, zorgt voor
een schilderachtig effect. De bakstenen gevels met enige accenten van siermetselwerk
en de rode dakpannen zorgen voor een
verbindend element. De traditionele architectuur wordt gekenmerkt door eenvoud,
kleinschaligheid en ambachtelijkheid. De
meeste woningen hebben voortuintjes met
lage gemetselde tuinmuurtjes. Bijzonder

is het poortgebouw in de noordoosthoek
van het Beetsplein, waar de Hofdijkstraat op
het plein aansluit. De gevel is naar het plein
gericht en bestaat uit één bouwlaag. Het is
symmetrisch opgezet met links en rechts
van de doorgang een woning.
Agnes Reiniera Fröbelschool
De bouwblokken aan de Groenestraat zijn
van een iets eerdere datum, maar vormen
een logische begrenzing van het gebied en
zijn daarom in het beschermd stadsbeeld
opgenomen. Ook de voormalige Agnes
Reiniera Fröbelschool (tegenwoordig ‘De
Tweeling Kinderopvang’) uit 1920 behoort
tot het gebied. Deze voormalige kleuterschool van architecten J. Vingerhoets en
C.N. Hoogterp werd genoemd naar de
tweelingdochters van Jonkheer Rutgers
van Rozenburg; Agnes en Reiniera. Na de
geboorte van zijn dochters, schonk hij uit
dankbaarheid geld voor de bouw van een
goede christelijke school. Het bijzondere
aan dit gebouw zijn de identieke vleugels
die haaks op elkaar staan. Dit gebouw is
sinds 2002 een Rijksmonument en ingesloten binnen het beschermd stadsbeeld.
Renovatie
Het beschermde Stadsbeeld Willemskwartier is in hoofdopzet nog vrijwel in
oorspronkelijke staat. De woningen zijn wel
gerenoveerd en hebben nieuwe ramen,
deuren en dakkapellen gekregen, waardoor
het gevelbeeld enigszins is veranderd.
Begin jaren zeventig werd midden op het
Beetsplein een speeltuin gerealiseerd. Deze
werd op Koninginnedag 1972 feestelijk
geopend.
Door de beschermde status blijven de
aanwezige stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten
behouden, en kunnen we ons op sommige
plekken nog wanen alsof we ons in het
begin van de twintigste eeuw bevinden. ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

WIJ DENKEN MET U MEE
Crematorium Jonkerbos
ligt in een bosrijke omgeving
aan de rand van Nijmegen.
Ons crematorium staat
bekend om de persoonlijke
dienstverlening en de
vele mogelijkheden op
het gebied van gedenken.

CREMATORIUM
JONKERBOS

Voor, tijdens en na de plechtigheid
De plechtigheid kan op alle denkbare manieren
worden ingevuld, bijvoorbeeld in onze onlangs
gerenoveerde Boszaal. Maar ook voorafgaand
aan de plechtigheid kunt u bij ons terecht. In
de afscheidskamer kunt u op uw eigen manier
afscheid nemen van uw dierbare. In kleine kring
of met meer familie en vrienden, wat u wenst.

Weg door Jonkerbos 51
6532 CN Nijmegen
T 024 - 356 56 45
E info@crematoriumjonkerbos.nl
www.crematoriumjonkerbos.nl

Straatnamen verklaard
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Twee voorvechtsters van de
vrouwenemancipatie
Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) en socialhistory.org

Annie Romein-Verschoorlaan. Anna Helena Margaretha Verschoor (1895-1978)
werd geboren in de Burghardt
van den Berghstraat 107.
Ze was historica en schrijfster met een marxistische
inslag. In 1920 trouwde zij
met de historicus Jan Marius
Romein. Ze sloten zich aan
bij de Communistische Partij
in Nederland (CPN). Annie
Romein-Verschoor heeft
Annie Romein-Verschoor
vele literair-sociologische en
(foto: socialhistory.org)
cultuurhistorische publicaties
op haar naam staan en heeft zich haar hele leven ingezet
voor de vrouwenemancipatie. Zij ontving verschillende prijzen, waaronder de Constantijn Huygensprijs voor haar hele
oeuvre. Op initiatief van het Centrum voor Vrouwenstudies
van de Katholieke Universiteit Nijmegen werd op 5 februari
1988, exact tien jaar na haar dood, een gedenksteen aan haar
geboortehuis geplaatst.

Harriët Freezerlaan. Harriët Freezer was het pseudoniem van
Wilhelmina (Miep) Eybergen (1911-1977). Ze was historica en
feministisch schrijfster. Ze schreef
romans en columns en voor De
Groene Amsterdammer, Elsevier
Weekblad en Het Parool. In 1968
was ze medeoprichtster van de
Man Vrouw Maatschappij (MVM).
Tot haar dood was ze medewerkster van het feministische maandblad Opzij. Ze richtte zich vooral
op de ‘gewone’ vrouw. Hierdoor
kreeg ze de bijnaam huis-tuin-enkeukenfeministe.
Harriët Freezer (foto:
In 1978 werd door het maandwww.geheugenvannederland.nl)
blad Opzij de Harriët Freezerprijs
(ring) en de Annie Romeinprijs ingesteld. Tot 2007 werden deze
prijzen uitgereikt aan een vrouw of organisatie die een belangrijke bijdrage had geleverd aan de emancipatie van de vrouw. In
2008 is de naam van de prijs gewijzigd in Opzij Literatuurprijs.
Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

‘Deze oorlogsverhalen zijn
het waard om voort te leven’
Ook Hart van Nijmegen staat dit jaar stil bij 75
jaar vrijheid. Daarom verschijnt er in september
een ‘bewaarspecial’ met verhalen van mensen
die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt in wat nu het stadsdeel Nijmegen-Midden is. Redacteur Piet Hieltjes en eindredacteur
Ypie Veenstra trekken de kar en vertellen wat
hun enthousiast maakt.
Piet: “Bij mij in de Hindestraat ken ik al jaren verhalen over wat
er in mijn straat in de oorlog is gebeurd. Nog steeds merk je de
diepe sporen die dit heeft achtergelaten. Daar wilde ik graag
iets mee doen. Dus leek me een special met dit soort verhalen
heel geschikt.”
Ypie: “Dat vond de redactie van Hart van Nijmegen ook, Piet.
Maar zo’n idee uitvoeren is veel werk. Je moet verhalen, en
ook foto’s, verzamelen en vervolgens tot een leesbaar verhaal
maken. Al die verhalen bij elkaar, moeten dan weer een samenhangend geheel vormen. Kortom, echt een klus voor een

eindredacteur. Daar heb
ik me voor aangemeld.”
Piet: “We zitten er nu
middenin. En met ‘we’
bedoel ik een clubje
van tien die het verzamelen en schrijven voor
z’n rekening neemt.
Superleuk om te doen. Ik kreeg van alle kanten telefoontjes
en e-mails van mensen die onze oproep in Hart van Nijmegen
hadden gelezen. Een man van honderd heeft een razzia in het
Goffertstadion meegemaakt. Ze zochten mannen voor de Arbeitseinsatz. Er is een prachtig dagboek van een jonge vrouw
uit het Willemskwartier. Echt indrukwekkende verhalen.”
Ypie: “We noemen het dan ook een ‘bewaarspecial’. Deze oorlogsverhalen zijn het waard om voort te leven en bewaard te
worden. Steeds minder mensen zijn ooggetuige geweest.
Zo houden we de herinnering aan de oorlog levend.”
Tekst: Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Els Baltjes
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Uithoekjes

Een ‘vergeten’ driehoek tussen spoor en Graafseweg
In alle wijken zijn ze te vinden, ‘uithoekjes’, plekken die maar weinig mensen
kennen. Nu verstilde stukjes terrein,
maar ooit met een bepaald doel aangelegd en ingericht. In deze rubriek worden ze verkend en beschreven.

G

epensioneerd machinist Rienus Leerentveld staat
op station Nijmegen tussen de rails van de sporen
uit Den Bosch en Venlo die hier samenkomen; de
perrons liggen twintig meter verderop. “Hier, op dit stukje
grond van de NS, stond vroeger de grote locomotievenloods met een draaischijf ervoor. Met die draaischijf konden we,
zonder groot rangeerterrein, treinen van spoor laten wisselen
of keren.Ik heb nog meegemaakt dat ie gebruikt werd, voor
de laatste oude Duitse stoomlocomotieven. Dat was in 1965.
Daarna is de boel gesloopt. De busbaan met viaduct vanaf de
Graafseweg naar het station ligt daar nu. Alleen onze twee gebouwen van de NS-ontspanningsvereniging staan hier”.
Rangeerterrein, opstelsporen en draaischijf
Dit stukje wijk is een ‘vergeten hoek’ van het Willemskwartier. Op
het kaartje van het verspreidingsgebied van dit blad (pagina 2)
staat het als driehoek helemaal bovenin aangegeven: tussen de

spoorlijnen en de Graafseweg. Omdat er eind 19e eeuw op het
plateau van het toekomstige centraal station te weinig plaats
was voor een uitgebreid rangeerterrein en opstelsporen, werd
aan beide kanten van de spoorlijn, kort voor het centraal station,
ruimte gemaakt voor rangeerterreinen met opstelsporen en een
draaischijf. Ook het talud van de Graafseweg is toen opgeworpen. Onder de grote blauw-gele portaalkraan vervolgt Rinus:
“hier zat Weg en Werken van de NS, zij onderhielden het spoor,
de bovenleidingen en wissels en overwegen enzo. Elk jaar werd
met de kermis paling verkocht.” ❤
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk (dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto's: Vincent Moll

Jutten in het ❤

D

e zon scheen, het was een mooie dag. Als vanzelf loop je dan naar het
Goffertpark, net als veel andere Nijmegenaren. Mensen doen van alles in
het park: voetballen, frisbeeën, vliegeren, gewoon luieren of barbecueën.
Begin van de avond, bij een boom zie ik een paar schoenen staan.
Ik begrijp meteen wat er hier is gebeurd. De zon schijnt en Patrick (de eigenaar
van de schoenen) kijkt uit het raam, hij is dol op lekker weer. Hij wil het gras tussen zijn tenen voelen. Snel trekt hij zijn kleren aan en in een mum van tijd staat hij
aan de rand van het park. Hij schopt zijn schoenen uit en staat met blote voeten
in het gras, hemels! De zon schijnt op zijn bol, zijn dag kan niet meer stuk. Hij
dartelt het veld op. Aan de overkant van het veld staat Lindsey. Lindsey ziet Patrick, schopt haar pumps uit, rent hem tegemoet en valt in de armen van Patrick.
Omgeven door een haag van voetballen, frisbees en vliegers dansen ze de wijde
wereld in. Ze verdwijnen in de sluierwolken van de barbecues, de zon tegemoet.
Dan denk je niet meer aan je schoenen, liefde is sterker.
De pumps van Lindsey moeten nog ergens aan de overkant van het veld liggen. Mocht je de pumps van Lindsey vinden, trek dan je schoenen uit, stap op het
zachte gras en kijk uit naar jouw eigen Patrick of Lindsey. Voor je het weet dans je
de zon tegemoet. ❤

Tekst en foto: Sabine Terheggen (sabine@hartvannijmegen.nu)
Donderdagavond, Slotenmaker de Bruïneweg, Goffertpark
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Kruidvat in nieuwe AH; Action mogelijk in oude AH

Ontwikkelingen nieuwe AH en renovatie
9 januari 2019

22 februari 2019

22 maart 2019

Hart van Nijmegen-fotograaf Vincent Moll en redacteur Roeland Loosen houden de ontwikkelingen rond
de bouw van de nieuwe AH en de renovatie van de
Groenestraat nauwlettend in de gaten. Vincent heeft
vanaf januari de ontwikkelingen met zijn camera vastgelegd. Roeland meldt het laatste nieuws over het
oude en nieuwe AH-pand.

28 maart 2019

8 april 2019

10 april 2019

K

ort na de opening van de
nieuwe AH aan de Groenestraat
op 11 juli zal ook Kruidvat in
dat nieuwe pand z'n intrek nemen.
Dat meldt Wim Brouwer, belegger en
eigenaar van o.a. een aantal bedrijfspanden aan de Groenestraat, waaronder het oude AH-pand.Bovendien zou
Brouwer van plan zijn appartementen
te bouwen op de plaats van de hallen
die staan op het terrein schuin achter
de Emma Apotheek, aldus een ingewijde. En ook met de nieuwe AH heeft
Brouwer dus bemoeienissen, maar hoe
precies wil hij niet kwijt aan Hart van
15 april 2019
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Groenestraat in woord en beeld
28 maart 2019

27 mei 2019

Nijmegen. "Van de 2000 m² zijn er 1.400
voor AH, 360 voor het Kruidvat en dan
resteert nog een oppervlak voor een
derde formule. In elk geval geen Gall &
Gall," zo verzekert Brouwer.
Action in oude AH...?
Op de al maandenlang aanhoudende
en hardnekkige geruchten dat er een
Action in de oude AH zou komen,
wenst Brouwer niet in te gaan. De
Action aan de Graafseweg zou daar al
drie jaar illegaal zitten, voor voortdurende overlast zorgen en weg moeten.
Op de bouwtekening zou de naam
23 april 2019

20 juni 2019

'Action' al vermeld staan.
"Zegt Wim Bernink (voorzitter van
de ondernemersvereniging aan de
Groenestraat, RL) dat ik daar met hem
over moet praten? Ik ben maar een
eenvoudige belegger en ik houd van
eerlijkheid en openheid. Dus ik ga
zeker met Rob praten, maar pas als dingen zeker zijn. Ik ben bezig met diverse
initiatieven en praat o.a. met slager Bas
Derksen en een welzijnsorganisatie
over een mogelijk food-concept, maar
ik werk niet mee aan verhalen over
geruchten."
7 mei 2019

Mocht er toch een Action gaan
komen, dan loopt Bernink zich in elk
geval al warm om de Raad van State te
herinneren aan haar uitspraak van enkele jaren geleden. Daarin stond onder
meer dat er, vanwege de verkeersoverlast, geen nieuwe supermarkt in het
oude AH-pand mag komen en dat bij
een nieuwe invulling 'groen ondernemen' voorop moet staan. ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
27 mei 2019
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Onze papa heeft het

allerlekkerste

biologisch

vleesegen!

van hééééél Nijm

Bekijk vooral onze BBQ-folder op de website!

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

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

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

Koken met een verhaal is de passie
van ‘mevrouw De Bok’

O

nder het motto ‘Mevrouw De Bok
kookt’ is Marloes van der Sluis
haar eigen bedrijfje begonnen:
Huis 18. “Ik hou van koken. En van goed
eten. Dat is echt de basis. Toen we hier
ruim een jaar geleden kwamen wonen
dacht ik bij mezelf: weet je wat, ik ga
het gewoon doen! Na twintig jaar voor
onszelf te hebben gekookt, ga ik kijken
of andere mensen mijn gerechten ook
lekker vinden. Als het aanslaat wil ik dit
fulltime gaan doen en ga ik op zoek naar
een ruimte waar ik kan beschikken over
een professionelere keuken.”

Geen zin om te koken? Of
gewoon zin in lekker eten,
dat je zelf niet zo snel zult
klaarmaken? Dan kun je
sinds kort een beroep doen
op Marloes van der Sluis,
die graag voor jou in haar
keuken in de Gemsstraat
aan de slag gaat.

Koken op bestelling
Marloes van der Sluis werkt twee dagen
in de week als marketeer in de sport en
voorlopig doet ze haar kookactiviteiten
‘erbij’. “Ik ben begonnen met afhaalmaaltijden op de dinsdag. Mensen kunnen
zich van tevoren bij me opgeven of ze
kunnen gewoon langskomen. Tja, en als
het op is dan is het op.”
Daarnaast kookt ‘mevrouw De Bok’
graag voor je op bestelling. “Ik kan een
complete maaltijd verzorgen, maar ook
een lunch, uitgebreide borrelhapjes of
een lekkere taart.” Tenslotte heeft Marloes
van der Sluis haar eigen assortiment van

vers gemaakte producten
zoals bijvoorbeeld pindakaas,
lemon curd, pesto en koekjes.
Verse ingrediënten, producten van het seizoen en
zoveel mogelijk uit de eigen
omgeving: dat zijn de vuistregels waar Marloes onder
geen beding van afwijkt. “Dat
vind ik echt heel belangrijk.
Groenten haal ik uit m’n eigen
moestuin en uit een andere
moestuin, vlees koop ik bij de
biologische slager en als ik
in de winkel boodschappen
doe, let ik goed op waar het
vandaan komt. Bij mij geen
sperziebonen uit Nigeria of
aardbeien in de winter!”
Koken met een verhaal
Naast koken is schrijven de grote passie
van Marloes van der Sluis. En dus vind je
op de website van Huis 18 ook ‘de verhalen van mevrouw De Bok’. “Ik vind het
heerlijk om het bijzondere verhaal achter
de alledaagse gerechten te vertellen. En
dat ik in de huid van de fictieve mevrouw
De Bok kan kruipen maakt het extra leuk:
dan kan ik mijn fantasie de vrije loop
laten!” ❤
Tekst: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Marloes van der Sluis

Meer informatie:
www.huis18.com
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HOLLANDSE
HARING
5 VOOR 7 EURO
7 VOOR 10 EURO
2 EURO PER STUK

VAKANTIE IS...

GRATIS ADVERTENTIE

38

Geef uw stoel
of bank een
2e leven

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

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

Hatertseweg 469
6533 GH Nijmegen
024 - 356 47 55

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM

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

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

‘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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Kerkhof Groenestraat; een plek
om over het leven na te denken

Het kerkhof achter de
Groenestraatkerk is een
prachtige, serene plek in de
Hazenkamp. Een plek om
even te wandelen, over het
leven na te denken.

H

et Kerkhof Groenestraat is
nu een begraafplaats voor
iedereen. Vroeger was het een
kerkhof voor de parochianen van de
Groenestraatkerk, vertelt Hans Penninx,
beheerder van het kerkhof. Nu kunnen
er ook mensen van buiten de parochie
begraven of bijgezet worden. Hans
geeft een rondleiding en vertelt over
de geschiedenis. Het kerkhof is in 1910
aangelegd; het jaar dat de kerk werd
ingewijd. Er zijn nu meer dan achthonderd graven. In totaal zijn er in die ruim
honderd jaar 3200 mensen begraven of
bijgezet.
Van familiegraf tot strooiveld
De meeste graven zijn familiegraven,
maar er zijn ook grafkelders, er is een
plek om as te verstrooien en er zijn
plekken waar de urn begraven kan
worden. De zusters die ooit tot de

nonnencongregatie ‘Dochters van Onze
Lieve Vrouw’ – gesticht door Johanna
de Lestonnac – behoorden, zijn in een
eigen hoek begraven. Zij verbleven in
het voormalige kloostercomplex aan de

Dobbelmannweg. De plekken op het
kerkhof waar de kleine kruisjes staan, zijn
plekken die al gereserveerd zijn. Er wordt
aan gedacht om in een lege hoek ruimte
te reserveren voor natuurlijk begraven.
Een graf ‘huur’ je voor
twintig jaar, daarna
verleng je die overeenkomst of wordt
het monument
geruimd. Dat geldt
niet voor de graven
van het kinderkerkhof en de graven van
oorlogsslachtoffers.
Voor het onderhoud van het kerkhof
is de bijdrage € 32
per jaar. Een lage
bijdrage vergeleken
met de andere kerkhoven van Nijmegen.

❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
Plattegrond Kerkhof Groenestraat. Tekening: Lenie Raats
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Thuis in het
Rijk van Nijmegen
Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van
Nijmegen kennen we zo’n beetje iedere straat,
steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig
advies over welke woning aansluit bij uw
persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en
mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning
bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.
Meer weten? Neem dan contact op met
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.

Een
complete

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

(enkelvoudige)

bril voor

€99

Groenestraat 169, Nijmegen. 024-355 76 38.

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

> Boeken
> Cartridges
> Tijdschriften

> Wenskaarten
> Kantoorartikelen
> Gifts

Met ruim 25.000 artikelen tot onze beschikking
hebben wij nagenoeg alles voor jouw (thuis)kantoor.

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

Groenestraat 169, Nijmegen. 024-355 76 38
www.kantoorboekhandeljacobs.nl
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Vrijwilliger in ’t zonnetje

Contact met mensen en lekker bezig
zijn, daar houdt Ramon de Vaan van

Ga voor meer informatie naar
www.voedselbanknijmegen.nl,
www.zrcn.nl, of de Facebook
pagina Willemskwartier Nijmegen

Ramon de Vaan (42) is eigenaar van twee katten en
woont in het Willemskwartier.
Hij werkt als vrijwilliger bij
de Voedselbank Nijmegen én
bij het Zelfregiecentrum. Ik
spreek hem in de loods aan
de Winkelsteegseweg.
Hoe ben je bij de Voedselbank Nijmegen
terechtgekomen?
“Eigenlijk op eigen initiatief. In september 2018 ben ik hier begonnen als chauffeur. Maar op een gegeven moment
veranderden de tijden en toen kon ik dat
niet meer combineren met mijn andere
vrijwilligerswerk. Nu werk ik elke vrijdag
in de loods.”
Wat houdt je werk precies in?
“Bij de Voedselbank is het vooral veel
sjouwwerk van pakketten die vaak uit

houdbare, diepvries- en koelproducten
bestaan. Vrijdags is de uitgifte van de
pakketten op diverse locaties in Nijmegen en dan rijden de bussen af en aan,
lege kratten die uit de bus moeten en
de volgende rit weer ingeladen moeten
worden. Soms kunnen mensen onverhoopt hun pakket niet ophalen en dan
wordt ter plekke een pakket samengesteld en later die dag nabezorgd. Er zijn
ook mensen die op die dag naar de loods
komen om spullen te doneren voor de
voedselbank. Die moeten dan worden
opgeslagen of meteen in het verdeelproces worden opgenomen. Al met al is dit
best een intensieve dag voor me, maar ik
doe het graag. Gelukkig niet alleen, maar
samen met een team van zo'n honderdvijftig geweldige collega-vrijwilligers.”
Welk ander vrijwilligerswerk doe je
nog meer?
“Ik werk ook twee ochtenden in de
week achter de receptie bij het Zelfregiecentrum Nijmegen. Dat doe ik al

zeker drie jaar met veel
plezier. Het Zelfregiecentrum richt zich op
iedereen die meer grip
wil krijgen op zijn of
haar leven. Dat kan uit
balans zijn geraakt door
ziekte, langdurige behandeling, veel tegenslagen, eenzaamheid
of steeds terugkerende
moeilijke situaties.
Verder houd ik samen
met iemand anders de
Facebookpagina van
het Willemskwartier bij.
We zorgen dat die goed
draait en goed bekeken
wordt. We proberen
meer bezoekers te
genereren door veel
informatie van het Willemskwartier te posten
en hebben inmiddels
al een actieve en veel
bezochte pagina.”

 at vind je leuk aan het werk?
W
“Het contact met de mensen en de routine en balans. Je bent lekker bezig.”
Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken?
“Bij de Voedselbank hebben we altijd
mensen tekort, dus we kunnen zeker
extra vrijwilligers gebruiken. Bij het
Zelfregiecentrum kunnen mensen zich
ook altijd aanmelden als vrijwilliger.” ❤
Tekst en foto: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Wie zelf met vrijwilligerswerk wel
eens in het zonnetje gezet wil
worden – of iemand kent die dat
verdient – kan contact opnemen
met Leonie Valckx,
leonie@hartvannijmegen.nu
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Zomercolleges in Bibliotheek Muntweg
In de Bibliotheek Muntweg
(Muntweg 207) organiseert
Stichting Oud Geleerd Jong
Gedaan twee colleges over
de rol van de overheid bij
misdrijven in de samen
leving.

de dader? Zijn schuld wordt al jaren in
twijfel getrokken. Tijdens dit zomercollege komt deze zaak, samen met andere
mysterieuze misdrijven en veroordelingen, uitgebreid aan bod.

Woensdag 7 augustus 2019, 10:0012:00: Cold cases
Cold cases zijn strafrechtelijke zaken
die na vele jaren nog niet zijn opgelost.
De Deventer Moordzaak is zo’n zaak.
Belastingadviseur Ernst Louwes werd
in 2003 veroordeeld voor de moord op
de weduwe Wittenberg. Maar is hij wel

Woensdag 14 augustus, 10:00-12:00:
Mensenrechten, van euthanasie tot
privacy
Euthanasie is een omstreden onderwerp. Het wetsvoorstel Voltooid Leven
van D66-kamerlid Pia Dijkstra vermeldt
dat ouderen zelf over hun einde mogen
beslissen. Tegenstanders vinden dat de
overheid hiermee een grove inbreuk
maakt op een mensenrecht, namelijk het onvoorwaardelijke recht op
leven. Het recht op leven en andere
mensenrechten komen in dit college
uitgebreid aan bod. In hoeverre mag de
overheid bijvoorbeeld inbreuk maken
op het recht op privacy, om mensen te
beschermen? ❤

Jokolo wint 30e Nationaal Jongerenkorenfestival
Tijdens het Nationaal
Kampioenschap Jongerenkoren, dat jaarlijks wordt
gehouden in het Brabantse
Rijsbergen, heeft Jokolo
van zowel de publieksjury
als de vakjury de 1e prijs
gekregen.

J

okolo is het jongerenkoor van
de Lourdeskerk, opgericht in
1967. Het is ontstaan uit de
wens van meer eigentijdse klanken
in de kerk, de zogenaamde beatmissen. Jokolo staat onder leiding van
dirigent Jelle Roosen.
De jury complimenteerde Jokolo
met de groei die afgelopen jaar is
doorgemaakt. Zo werden zuiverheid
en fijnzinnig (niet hoorbaar) ademhalen
genoemd, iets waar het koor hard aan
gewerkt heeft. Het juryrapport sloot af
met: “geweldig optreden, fantastisch om
naar te luisteren”. De vier nummers die
door Jokolo zijn gezongen, staan inmiddels online: www.jokolo.nl/luister-zelf

Het koor repeteert iedere vrijdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur en
verzorgt met regelmaat eucharistievieringen op zondagochtend. Leden zijn
tussen de 18 en 35 jaar; met en zonder
katholieke achtergrond. Wil je meer
weten over Jokolo of een keer komen

meezingen? Neem dan contact op met
het bestuur. ❤

Kijk voor meer informatie op
www.jokolo.nl
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Steen eruit, GROEN erin! Vier
tuintips van Sytske van der Kooi
Sytske van der Kooi woont
aan de Muntweg en is tuin
adviseur. Ze vindt het belangrijk om de stad zo groen
mogelijk te maken. Daarom
zet zij zich in voor de campagne Operatie Steenbreek
Nijmegen, het initiatief dat
iedereen aanmoedigt om de
tuin groener te maken.

S

ytske van der Kooi helpt de lezers
van Hart van Nijmegen met een
aantal tuintips. “Speciaal voor de
mensen die weinig tijd hebben of geen
groene vingers hebben. Want ook zij
kunnen een mooie groene tuin maken.
Het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn.”
Tip 1. Zorg voor een goede basis
Voor een prettige tuin is de juiste
indeling belangrijk. Zorg voor genoeg ruimte (en de fijnste plek)
voor gazon, beplanting of terras.
Tip 2. Zet de planten op de
juiste plaats
Houd rekening met de wensen
van de plant. Hebben ze veel
zon of juist schaduw nodig,
verlangen ze droge of juist vochtige grond? Mogen de planten hoog
worden of moeten ze juist laag blijven?
Als je dit op een rij hebt, kun je planten
uitzoeken. Plant meerdere plantjes van
dezelfde soort bij elkaar in groepjes van
drie, vijf of meer. Beperk het aantal verschillende soorten. Zoek liever een paar
soorten uit die het goed doen in jouw
tuin. Kies soorten die het goed doen in
ons klimaat.
Tip 3. Bedek de bodem
Veel mensen houden niet van onkruid.
Door bodembedekkers te planten, voorkom je dat onkruid zijn gang kan gaan.

Bodembedekkers zijn vaste planten die
over de grond kruipen, bijvoorbeeld
waldsteinia ternata (goudaardbei), vinca
minor (maagdenpalm)
en de geranium
macrorrhizum (tuingeranium). Ook door
boomschors op de
aarde aan te brengen, geef je onkruid
weinig kans. Gebruik je
boomschors, dan moet
je dat eens in de drie á
vier jaar aanvullen. Loop
regelmatig door de tuin
en trek het opgekomen onkruid tussen
de planten vandaan. Door dit regelmatig
te doen, blijft het onderhoud van de tuin
te overzien.
Tip 4. Wilde tuin
Je kunt er ook juist voor kiezen om de
natuur zijn gang te laten gaan en het
onkruid te laten staan. Bij een wilde
bloementuin hoort onkruid er gewoon
bij! Een bloemenweide kun je zaaien
en maai je één á twee keer per jaar. Dat
scheelt veel tijd in onderhoud. Vlinders
en andere insecten maken dankbaar
gebruik van wilde bloemen.

Tekst: namens Operatie Steenbreek,
Ingrid Kerkvliet
Foto’s: Ontwerpbureau StaLa

Gratis tuinadvies

Dit jaar geeft Sytske van der
Kooi gratis tuinadvies aan twintig
huishoudens. Wie hier gebruik
van wil maken, kan een e-mail
sturen naar netwerk.steenbreek@
debastei.nl. Ga voor meer informatie over Operatie Steenbreek
naar www.debastei.nl/projecten/
operatie-steenbreek
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Handig in Hazenkamp: langer thuis
met slimme hulpmiddelen
Een uitleenservice van hulpmiddelen waarmee mensen
langer zelfstandig, veilig en
comfortabel thuis kunnen
blijven wonen. Wat begon als
een wild idee van een groep
bewoners uit de Hazenkamp,
is inmiddels ontwikkeld tot
een dienst waar buurtbewoners mee geholpen zijn.

Geen kosten
Maar meer deelnemers zijn zeker welkom!
Aan de uitleenservice zijn voor deelnemers geen kosten verbonden. Voor het
plan werd financiering gevonden bij de
gemeente Nijmegen, de stichting RCOAK
en Stichting Glazenkamp zelf. Als het project aan het einde van dit jaar een succes

blijkt, zal worden bezien hoe het structureel kan worden voortgezet. ❤
Tekst: Namens ‘Handig in Hazenkamp’,
Pim Ketelaars en Nini Enderlee
Foto: Eva Broekema, Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen

V

rijwilligers van Stichting Glazenkamp stelden zich ruim een jaar
geleden de vraag: wat kunnen we
nog meer doen met het snelle glasvezelnetwerk dat inmiddels van deur tot deur
in de Hazenkamp is aangelegd? Kunnen
we met het netwerk en de talrijke vrijwilligers die zich nog steeds voor de stichting
inzetten, iets bijdragen aan het vervullen
van de wens van veel bewoners om zo
lang mogelijk in deze plezierige wijk te
blijven wonen?
Slimme sensoren
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
tipte de vrijwilligers over een project in
de gemeente Rheden. Geïnspireerd door
de resultaten daarvan stelden zij een plan
op voor een uitleenservice voor hulpmiddelen. Denk aan: personenalarmering,
gebruiksvriendelijke telefoons en tablets,
slimme sensoren en deurcamera’s.
Waarom een uitleenservice? “Veel mensen hebben wel een idee van het bestaan
van hulpmiddelen, maar het is best lastig
kiezen uit het aanbod,” aldus één van
de deelnemers. “Daarom is het fijn als je
samen met een getrainde vrijwilliger een
keuze kunt maken en het apparaat vervolgens twee maanden kunt uitproberen.
De vrijwilliger kan ook ondersteunen bij
het installeren of het leren gebruiken van
het apparaat.” Inmiddels zijn meerdere
gebruikers geholpen.

Meer weten?

Woont u in de wijk Hazenkamp of in Park Heyendaal en heeft u
belangstelling voor ‘Handig in Hazenkamp’? Kijk dan op www.
glazenkamp.nl of stuur een mail naar info@glazenkamp.nl. U
kunt ook een boodschap inspreken op nummer 024-8900067.
Een vrijwilliger van Stichting Glazenkamp neemt dan contact
met u op.
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Gemeentelijke subsidie voor
het afkoppelen van een regenpijp
Hans Visser werkt bij de gemeente en is adviseur bij het
waterservicepunt. Hij regelt
alle zaken rondom water, behalve drinkwater. Nu is er iets
nieuws: subsidie voor afkoppelen van regenpijpen. Daarbij gaat het regenwater niet
meer door de regenpijp het
riool in, maar loopt het via de
afgekoppelde regenpijp zo
de tuin in.

H

ans vertelt: “Het regent tegenwoordig niet vaker dan vroeger,
maar het regent wel harder.
Daarmee komt er meer druk op het riool
en is het dus slim om het regenwater
regelrecht je tuin in te laten lopen. Ook
is het dan mogelijk om van het water dat
in de bodem terechtkomt, drinkwater
te maken. Als inwoners van Nijmegen
belangstelling hebben voor deze regeling, kunnen ze naar de website van de
gemeente gaan en daar bij ‘subsidies’
een aanvraag indienen. Bewoners hebben recht op € 10 per vierkante meter
van het dakoppervlak.”
Afgekoppelde regenpijp
Op de Muntweg loopt een stenen
goot in een voortuin. Hier woont sinds
een jaar Bart Custers. “Ik ben naar de
gemeente gegaan om te vragen of zonnepanelen mogelijk waren. Maar dat
was niet handig, want er staan teveel
bomen voor mijn huis.” Bart onderzocht
wat er wel mogelijk was om zijn huis een
duurzaam karakter te geven. Zo ontdekte hij de subsidie voor het opvangen
van regenwater. “In de voortuin heb ik
de regenpijp verlengd en daarna een
geul gemaakt van stenen. Zo komt het
regenwater in mijn tuin terecht en gaat
het niet naar het riool. Aan de achterkant

Bart Custers voor zijn huis aan de Muntweg
van mijn huis heb ik een regenpijp lopen
vanaf het dak van de schuur. Daar heb ik
een regenton onder geplaatst.”
Dakoppervlakte
Bart had recht op subsidie. De gemeente
baseert het subsidiebedrag op het
aantal vierkante meters van het dak.
Zo wordt duidelijk hoe lang de regen
nodig heeft om naar de goot te stromen.
“Ik heb de regenton en de goot aan de
voorkant in de winter gemaakt. Ik ben
benieuwd hoe de regen bij hevige buien
in de zomer wegstroomt. Het loopt echt
mooi naar beneden.”
Bart vond de aanvraagprocedure
nogal ingewikkeld, die zou eenvoudiger
kunnen. “Na de aanvraag heb ik zelf de
pijp verlengd en de goot gemaakt. Pas

daarna kreeg ik het geld van de gemeente.” Raadt hij het buurtbewoners aan?
“Dat hangt van de situatie af. Betegelde
tuinen krijgen geen subsidie, het water
kan niet de grond in.” Hart van Nijmegen
kijkt uit naar een flinke regenbui, goed
voor de tuin én de portemonnee. ❤
Tekst: Mariska Bouw
Foto: Vincent Moll

Meer weten?
Ga voor meer informatie over
het afkoppelen van regenpijpen
naar www.waterbewust.nl.
Subsidie aanvragen kan via
www.nijmegen.nl.
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WAAR REN
JIJ MEE?
Schrijf je in voor het team
en ontvang je startbewijs,
een trainingsprogramma en
ondersteuning tijdens elke
stap die je zet om geld op te
halen voor kankeronderzoek.

GA NAAR
RENTEGENKANKER.NL

Uitvaart in
de dierentuin
Een persoonlijk afscheid in de dierentuin Het is vrijdagmiddag, mijn telefoon gaat. De beller meldt dat
zijn moeder binnenkort komt te overlijden. Ruim een jaar geleden verzorgden wij de uitvaart van zijn vader.
Tijdens het telefoongesprek vertelt de zoon mij dat hij terugkijkt op een mooie uitvaart van zijn vader en
graag wil dat ik hen weer bij sta bij het regelen van de uitvaart van zijn moeder. “Het moet een persoonlijk
afscheid worden, en niet in een kerk of de aula van een crematorium.”
Toepasselijker dan deze locatie gaat het nooit worden De volgende ochtend neem ik contact op met verschillende (horeca-)locaties in de
omgeving, en vraag of het bij hen is toegestaan om een uitvaartbijeenkomst te houden met de overledenen erbij. We horen nog vaak dat men het
een vreemde combinatie vindt; bezoekers die gezellig aan het lunchen zijn, en naast hen een ruimte waar een uitvaart plaatsvindt. Bij het zien van
de lijst met mogelijke locaties gaan de ogen van de zoon direct naar het conferentiecentrum van de dierentuin. Zijn moeder was daar namelijk
jarenlang dierentuingids en coördinator van de gidsen. “Toepasselijker dan deze locatie gaat het niet worden.”
Langs de pinguïns op weg naar de uitvaart Tijdens de voorbereidingen hadden we veelvuldig contact met de afdeling evenementen. Op
de dag zelf werd er intensief samengewerkt met de medewerkers van de dierentuin. Op het parkeerterrein en in de dierentuin stonden
dierentuinmedewerkers en medewerkers van ons als uitvaartassistenten opgesteld. Zij ontvingen de bezoekers en informeerden hen over de
route naar de uitvaartlocatie. Erg bijzonder was het de genodigden langs de pinguïns en andere dieren, naar het conferentiecentrum te zien
lopen. Van veel belangstellenden ontvingen we na afloop reacties die allemaal neerkwamen op hoe bijzonder zij het vonden, een persoonlijk
afscheid in de dierentuin mee te kunnen maken. De zoon ontving vele mooie reacties over het afscheid van hun moeder, en dát op de plek waar
zij zo lang, met zoveel inzet, aanwezig is geweest.
Iedere uitvaart is uniek Horecalocaties zouden in overweging kunnen nemen of zij ruimte beschikbaar willen stellen voor een uitvaartplechtigheid.
Een aantal vragen waar zij wellicht over na kunnen denken is: waar sta je voor, waar wil je in voorzien, wil je medewerkers en andere bezoekers
confronteren met een kist, al dan niet geopend? Past het leven en de dood gelijktijdig op één locatie?
Meer columns kunt u lezen op: www.jurgentheunissenuitvaartzorg.nl
Bezoek de website voor o.a. reacties van nabestaanden en een videoportret.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Regio Nijmegen 024 – 22 101 22
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Icarus, kunst op een rotonde
uit de Griekse mythologie. Hij werd met zijn vader
Daedalus gevangen gehouden op het eiland Kreta.
Maar Daedalus bedacht een manier om te ontsnappen. Hij bouwde houten vleugels bedekt met
veren. Die veren werden vastgemaakt met was.
Met die was, waarschuwde Daedalus zijn zoon,
moet je niet te hoog vliegen, anders smelt de was
door de hitte van de zon. Maar Icarus werd zo enthousiast van het vliegen dat hij in zijn overmoed
te dicht bij de zon kwam waardoor de was smolt.
Icarus stortte neer in zee en verdronk.

In het midden van de rotonde op de Slotemaker
de Bruïneweg/Hatertseweg staat een bronzen
beeld. Er is niet zoveel tijd om naar dat beeld te
kijken. Dat is jammer. Want het is een beeld dat
ons een les leert.

H

et bronzen beeld stelt Icarus voor. Icarus leert ons
dat hoogmoed voor de val komt. Dat overschatting
van jezelf leidt tot de ondergang. Icarus is een figuur

Kunst op straat
De Icarus op de rotonde van de Slotemaker de Bruïneweg en de Hatertseweg is een beeld van Gerard
Bruning (1930-1987). Die informatie vind je op de
gemeentesite onder ‘Kunst op straat’ (www.nijmegen.nl/kos).
Als je op de webpagina ‘locatie’ aanklikt, verschijnt een kaart
van Nijmegen met tientallen rode driehoekjes/vlaggetjes.
Achter elk driehoekje staan de kunstenaar, het beeld en een
jaartal. Klik je het beeld aan, dan zie je het beeld. Klik je de
kunstenaar aan, dan krijg je informatie over de kunstenaar. ❤
Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannnijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

#Wattedoen
Iedere dag is er wel iets te doen in de wijk. Maar
wat allemaal? En wie tref je daar? Verslaggever
Dirk Jan Burgersdijk en fotograaf Vincent Moll
zoeken het uit.
Karate in ’t Hert
Toen fitnesscentrum Nijmegen82 aan de Thijmstraat eind vorig
jaar abrupt sloot, besloten trainers Roland Leenhouwers en Marc
van Son voor zichzelf te beginnen met karateclub ‘Daruma ryu’.
Ze namen de twee karategroepen van Nijmegen82 mee en
huurden trainingsruimte in Voorzieningenhart ‘t Hert. De beide
mannen verzorgen karatetrainingen voor jong én oud. De minimumleeftijd voor kinderen is zes jaar.
Roland kreeg als middelbare scholier in 1985 les van Joop
Weijers, de oprichter van Nijmegen82, en nam na diens overlijden de trainingen over. Ook Marc heeft zijn roots bij Nijmegen82,
sinds hij er in 2002 met zijn oudste dochter voor karateles kwam.
Marc traint al sinds zijn jeugd. ❤

Iedereen kan altijd een keer gratis meedoen met de
trainingen op maandag en donderdag van 18:00-20:00
uur in Voorzieningenhart ‘t Hert, Thijmstraat 40. Ga voor
meer informatie naar www.darumaryu.nl
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Bedrijfshartjes
Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje 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 (21 en 22 september 2019), moeten uiterlijk 30 augustus 2019 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.
GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestr., Vossenlaan /

ZHINENG QIGONG BEGINNERSCURSUS, kom in beweging! Door

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

langzame, eenvoudige bewegingen maak je het lichaam soepel en

Ook voor verhuur kleine bedrijfsruimtes. Voor informatie kijk op:

komt de geest tot rust. Kleine groepjes van max 6 deelnemers, 5

www.garagebox-nijmegen.nl

donderdagmiddagen van 13:30-15:00 uur of 5 donderdagavonden van
19:30-21:00 uur. Start 15 augustus 2019. Praktijkadres: Leeuwstraat 1,

GEDIPLOMEERD COUPEUSE ‘Samira’ biedt zich aan voor kleding

Nijmegen. E-mail: maudwienbelt@gmail.com Tel: 06 123 724 13.

(ver)maken, reparatie, gordijnen. Voor 65+ kom ik aan huis.
Watertorstraat 24, 6533 PV Nijmegen, tel: 024 355 64 00,

OLDPAIN2GO, NIJMEGEN tegen chronische pijn in de vorm van lage

06 418 003 80. E-mail: s.shaba@hotmail.com

rugklachten, artrose en artritis enz. De pijn is te verminderen of zelfs
helemaal te verwijderen. Kijk op www.oldpain2go.com/client-feed-

RESTORATIVE YOGA VOLGEN? Het lichaam wordt ondersteund door

back-videos en bel vrijblijvend om te weten of je in aanmerking komt

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

voor behandeling. Saray Praktijk: 06 114 523 78.

poses en oefenen in het verdiepen van de adem om zo mentale onrust
en spanning in het lijf los te laten. Woensdag Nijmegen-West & vrijdag

MET PLEZIER MUZIEK LEREN MAKEN? Klarinet- en saxofoonles bij

Brakkenstein 10:30-12:00 uur. www.yogavaruna.nl,

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

info@yogavaruna.nl of 06 142 456 97.

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

SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging bij u
aan huis. Tel: 06 206 874 66.

seuren

24-uurs glasservice
Directe schade-afhandeling
met uw verzekeraar!
Gezonder
Slimmer
Zelfstandiger

Bel 024 - 323 10 10
Dag en nacht!

Kijk ook op www.seuren.nl
Vooruitgang begint met onderwijs.
Daarom zetten we vanuit onze ziekenhuizen in
Afrika vakopleidingen op voor jongeren met een
beperking, leiden we zorgprofessionals op en
bouwen we lagere scholen.
KLEIN IN NEDERLAND, GROOTS IN AFRIKA.
HELP MEE: WWW.HOSPITAALBROEDERS.NL

Ruit herstellen? Seuren bellen!
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Hartjes
Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu.
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (21 en 22 september 2019), moeten uiterlijk 30 augustus 2019 binnen zijn.
DOORLOPEND MEDITEREN in de stijl van Zen. Ervaringsgewijs
ontdekken, thuis en in groepsverband elke eerste maandag van de
maand van 20.30u tot 22.00u in Voorzieningenhart 't Hert Thijmstraat 40. Instappen elk moment mogelijk t.w. 2 sept; 7 okt; 4 nov.
en 2 dec. Kosten: vrijwillige bijdrage. Info en aanmelden:
robbenwacm@gmail.com

IJsbeerstraat 12. Zondag 7 juli is er weer een concert in de Hortus,
aanvang 14:30 uur. Info op www.floscampi.nl

SLUIT JE AAN BIJ WANDELGROEP 'EN ROUTE'. De groep draait
zelfstandig en het lidmaatschap is gratis. De club wandelt op
zaterdag of zondag, gemiddeld 7-8 km, in het prachtige Rijk van
Nijmegen en het Reichswald. Je bent van harte welkom om mee te
lopen! Meer info: enroute.annette@gmail.com

DE STEFAANTJES, de muziekvereniging voor kinderen van 8-18
jaar, geven zondagmiddag 30 juni vanaf 15:00 uur een zomers
picknickconcert. Neem je picknick(kleedje) mee, strijk neer op het
grasveldje hoek Steenbokstraat/IJsbeerstraat en geniet van de
muziek! Iedereen is welkom. Het concert is gratis. Een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.

STICHTING HORTUS NIJMEGEN zoekt vaste planten voor meer
variatie in de borders: schaduwplanten, walsteinia, phlomis en
phloxen. Neem contact op via contact@hortus-nijmegen.nl

BRIDGECLUB MOENEN heeft plaats voor nieuwe leden. De bridgeclub speelt iedere dinsdagmiddag in De Schakel, Archimedesstraat AED VOOR NIMRODSTRAAT en omgeving. Bewoners overwegen
om een AED voor de buurt aan te schaffen. Vanaf 19 augustus zal
9. Interesse? Bel 024 356 77 00 of 024 344 31 72.
in de Nimrodstraat en omliggende straten middels een huisbezoek
geïnventariseerd worden of er draagvlak is voor de aanschaf van
KOOR EN ORKEST FLOS CAMPI is altijd op zoek naar nieuwe
een AED. Voor info: margajeroen@glazenkamp.net
leden! Zangers, strijkers, koperblazers... Koor en orkest repeteren
elke woensdagavond van 19:45-22:15 uur in het SSGN-gebouw,

Steun de special over de Tweede
Wereldoorlog!

D

e ‘bewaarspecial’ Het Hart van Nijmegen in de Tweede
Wereldoorlog bevat namelijk geen advertenties. De
redactie moet dus andere bronnen aanboren om deze
mooie special gefinancierd te krijgen. Een deel van de kosten
wordt gedekt door een subsidie van de gemeente Nijmegen,
maar om een special te maken van de kwaliteit die u van Hart
van Nijmegen gewend bent, is er nog ongeveer € 1500 nodig.
Vindt u het belangrijk dat deze special er komt? En wilt u daaraan bijdragen? Uw financiële bijdrage is van harte welkom. Met
€ 15 helpt u ons een stukje op weg. In ruil hiervoor krijgt u in de
special een vermelding als donateur.

HE
RT NIJMEGEN
HART
VAN

De redactie van Hart van Nijmegen is enthousiast
aan de slag gegaan met het maken van een ‘bewaarspecial’ over de Tweede Wereldoorlog. Lees
daarover het artikel op pagina 31. Maar enthou
siasme alleen is niet genoeg…

BEWAARSPECIAL

Het bezoek van Prinses Juliana aan Canadese troepen op het voormalig terrein van voetbalvereniging Quick in de Hazenkamp, juni
1945. Bron: Collectie Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.
Fotograaf: J. Beynes
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL62 INGB
0005672046 t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna,
onder vermelding van ‘bewaarspecial’
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Al 85 jaar
slagvaardig

Harry van Loon

Sophie van Loon

Elles Verheul

Sinya van Duin

Bert Knuiman

Cindy Jansen

Leonie Rutgers

Vince Hoogakker

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

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

samen scoren
tegen kanker
Vraag nu meer
informatie aan
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Op reis deze
zomer?

Zorg dat u goed voorbereid bent en neem een
reisset mee. Dit voorkomt ongemakken in het
buitenland. Vragen? Wij helpen u graag!
Gedreven door gezondheid
Zuider Apotheek Nijmegen Zuider Apotheek Hazenkamp
St. Jacobslaan 339
Vossenlaan 90
6533 VD Nijmegen
6531 SP Nijmegen

Zuider Apotheek Malvert
Malvert 5133
6538 DG Nijmegen

Zuider Apotheek Brakkenstein
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen
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‘Goedkoper wonen
dichtbij de stad’

Nijmegen

15 minuten
15 minuten
30 minuten

Cuijk

!

www.cuijkwoont.nl

