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Gijs van Mierlo woont in de wijk 
Hazenkamp en is advocaat ar-
beidsrecht. Hij schrijft graag over 
wat hij in zijn werk zoal mee-
maakt. 

Steeds vaker installeren werkgevers 
camera's op de werkplek, bijvoorbeeld 
ter bescherming van hun producten 
tegen diefstal of vernieling. Maar mag 

dat zomaar? Een werknemer heeft toch ook recht op privacy op de 
werkplek?, is een vraag die mij regelmatig wordt gesteld.

Nee, dat mag niet zomaar. Daar gelden strenge regels voor.  
De werkgever dient zich steeds opnieuw af te vragen of de inzet 
van camera's noodzakelijk is, of niet een minder zwaar middel kan 
worden ingezet en of de privacy van de werknemer niet zwaarder 
dient te wegen.

Wil een werkgever toezicht houden via camera's in bijvoorbeeld 
het magazijn of op kantoor, dan dient hij zijn personeel daarover te 
informeren. Ook zal de Ondernemingsraad toestemming moeten 
geven, mag cameratoezicht op de werkplek niet langer duren 

dan noodzakelijk en mogen beelden niet langer dan noodzakelijk 
worden bewaard.

De praktijk leert dat deze regels door werkgevers niet altijd worden 
nageleefd. Je zou denken dat het bewijs dat wordt verkregen via 
camerabeelden met behulp van camera's die eigenlijk niet op de 
werkplek mochten hangen, niet gebruikt mag worden in bijvoor-
beeld ontslagprocedures. 

Niets is minder waar. Dergelijke beelden worden doorgaans als 
bewijs toegestaan. De redenering is dan vaak dat de waarheidsvin-
ding vóór gaat op de inbreuk van de privacy die een werknemer 
ook op de werkvloer heeft. In het uiterste geval kan de inbreuk lei-
den tot een schadeclaim van de werknemer tegen zijn werkgever.

Cameratoezicht op de werkplek

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

Mocht u vragen hebben over de rechten van werkgevers 
en werknemers als het gaat om privacy op de werkvloer, 
dan staan de arbeidsrechtspecialisten van Brunet Advo-
caten u graag te woord. Meer info op  www.brunet.nl.

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden
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Beste lezer,
De redacteuren van Hart van Nijme-
gen zijn de afgelopen weken weer in 
een aantal interessante onderwerpen 
gedoken. Zo stak Henk Verhagen zijn 
licht op bij 52Nijmegen, het voor malige 
 FiftyTwoDegrees, ofwel het kolossale 
en beeldbepalende gebouw op bedrijventerrein de Winkelsteeg. Het zit 
nagenoeg vol, vernam hij. Maar waarmee? 
     Redacteur Eef van Hout stortte zich ondertussen op het Goffertpark. 
Mensen maken op verschillende manieren gebruik van ons groene hart. 
Meestal gaat dat prima, maar soms ook niet. Waar ligt dat aan? Eef zocht  
’t uit en komt met een terechte boodschap; we moeten gewoon een 
beetje rekening houden met elkaar. 
     Ik ben in het bijzonder trots op dit soort van verhalen, waarvoor wij 
zaken uitpluizen. Ik hoor heel graag of u ze ook zo waardeert. Laat ’t me 
gerust weten via info@hartvannijmegen.nu
     Daarnaast wil ik dit editorial benutten om u te wijzen op het volgende. 
In 2019 en 2020 viert Nijmegen 75 jaar vrijheid. Reden waarom Hart van 
Nijmegen komende september een special wil uitbrengen met verhalen 
over ons stadsdeel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor zijn we op 
zoek naar verhalen van bewoners die de bezetting en de bevrijding heb-
ben meegemaakt. Als kind of (jong)volwassene moeten vele wijkbewoners 
getuige zijn geweest van gebeurtenissen in hun straat of buurt die een 
onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. Onze redacteur Piet Hieltjes 
hoort ze graag. U kunt hem bereiken via piet@hartvannijmegen.nu of  
06 241 338 75. O ja, lees ook op pagina 22 van dit nummer de oproep om 
deze verhalen. 

Ik zie u graag weer in mei! 

Vriendelijke groet,
Elvi van Wijk, Hoofdredacteur Hart van Nijmegen

PS: Mensen vragen vaak wat nu precies het verspreidingsgebied is van 
Hart van Nijmegen. Reden voor ons om het colofon uit te breiden met een 
kaart van stadsdeel Nijmegen-Midden.
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Imposante kantoorkolos zit zo  goed als vol >>

Nijmegen heette voor-
heen FiftyTwoDegrees, als 
verwijzing naar zijn ligging: 

de tweeënvijftigste breedtegraad. Maar 
die naam is nooit ingeburgerd. In de 
volksmond heet het gewoon nog Philips/
NXP-toren, het bedrijf dat er direct bij in 
de buurt ligt. Het kantoorgebouw bevindt 
zich op de Novio Tech Campus, de schakel 
tussen digital health, life sciences en high 
tech. Het is een samenwerkingsverband 
van NXP, provincie, gemeente, Radboud 
Universiteit en Kadans Science Partner.
     “Eerst zagen mensen dit alleen als een 
donker gebouw met gekleurde lichtjes 
bovenin,” zegt commercial manager 
Pim van Os over 52Nijmegen. Die naam 
had het al toen het eind 2017 in han-
den kwam van zijn werkgever, Kadans 
Science Partner. “Alle verdiepingen zijn 
verhuurd, op negenhonderd vierkante 
meter na. Er is amper leegstand. Op dit 
moment wordt hier zowat de klok rond 
gewerkt. Altijd zijn er wel lichten aan.”

M en A
Dat Kadans 52Nijmegen niet kon laten 
lopen toen het te koop kwam, is logisch. 
“Voor ons betekende het een uitbreiding 
van de campus en ook meteen ons visite-
kaartje.” Het Haarense bedrijf, van meet af 
aan betrokken bij de Novio Tech Campus, 
is in 2013 al begonnen met herontwik-
keling van gebouw M. Dat vroegere pro-
ductiegebouw van NXP is omgetoverd 
tot een bedrijfsverzamelgebouw. Onder-

nemers op gebied van health en sciences 
hebben er hun kantoren, laboratoria en 
clean rooms. In 2016 heeft Kadans nog 
een pand op de campus herontwikkeld: 
Gebouw A dat pal aan het Jonkerbosplein 
ligt. Hierin huizen nu voornamelijk bedrij-
ven in de high tech-sector. Van Os: “Er is 
veel samenwerking tussen de gebruikers 
in M en A.” Op de campus zijn momenteel 
zeventig bedrijven gevestigd. Er werken 
in totaal 3400 mensen.
     Vanuit dezelfde filosofie als bij M en A, 
gaat Kadans te werk bij 52Nijmegen. “We 

willen meer dan vastgoedverhuurder zijn. 
We willen faciliteren, huurders ontzorgen, 
evenementen organiseren, ondersteu-
nende netwerken opzetten.” De klant 
wordt wat Van Os betreft op gebied van 
huisvesting en al zijn andere wensen zo 
gepamperd, dat deze er nooit meer weg 
wil. Kennelijk werkt deze strategie, want 
een grote klant als Royal HaskoningDHV 
dat op vijf verdiepingen kantoor houdt, 
heeft onlangs de huur langjarig verlengd.

Nog een luttele 900 vierkante meter is te huur, verder zit het zwarte 

kantoorgebouw 52Nijmegen op de kop van de Muntweg ramvol. 

Tot laat op de avond brandt er licht op de zeventien verdiepingen. 

Sinds Kadans Science Partner uit Haaren de kolos van 86 meter hoog 

eind 2017 overnam van Cromwell Property Group, floreren de zaken.

52

Eigenaar Kadans Science Partner pampert 52Nijmegen en zijn gebruikers

52NIJMEGEN   
Het gebouw telt zeventien verhuurbare etages, plus bijbehorende twee ver-
diepingen met 587 parkeerplaatsen. Kenmerkend zijn de zwarte en gekleurde 
pixelramen. Als TiftyTwoDegrees zag het pand het levenslicht tussen 2005 en 2007. 
Behalve het uiterlijk valt de bijzondere knik bij de achtste verdieping op. Met zijn 
86 meter is deze gigant het tweede hoogste gebouw van Nijmegen. Het is twee 
meter lager dan het Erasmusgebouw aan de Heyendaalseweg, maar wel weer 
vijftien meter hoger dan de Stevenskerk. Behalve kantoren en laboratoria herbergt 

52Nijmegen een restaurant, bar en 
ontmoetingsruimten. Vijf medewerkers 
zijn voor gebruikers van 52Nijmegen 
het gezicht en aanspreekpunt van Ka-
dans Science Partner. Altijd is een van 
hen aanwezig. Kadans Science Partner 
bezit niet alleen 52Nijmegen, maar ook 
de ernaast gelegen gebouwen M en A. 
De panden vullen elkaar aan op deze 
Novio Tech Campus, waar bedrijven ook 
onderling connecties hebben.

(vervolg artikel op pagina 6-7)  
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Uniek
Dat het snel zoveel beter gaat met 
52Nijmegen nu Kadans het gebouw in 
eigendom en volledig beheer heeft, heeft 
volgens manager Van Os een aantal re-
denen. “We hebben als Kadans een breed 
netwerk. Verder weten de lokale 
makelaars goed wat hun klanten 
willen. Daarnaast vertoont de 
economie natuurlijk een opgaande 
lijn. Wat ook meespeelt: dit is een 
uniek gebouw voor Nijmegen. Je 
verwacht zo’n pand eerder aan de 
Zuid-As in Amsterdam dan hier. Be-
zoekers reageren ook zo: ‘Dit hadden we 
niet verwacht.’ Juist omdat het zo uniek is, 
komen zoekende bedrijven al snel bij ons 
uit. Wij proberen ze meer te geven dan al-
leen de ruimte, we proberen met ze mee 
te denken, we verbouwen als dat voor 
hun bedrijfsvoering nodig is.”

     Alles aan het gebouw is groot maar 
door de donkere panelen is dat vanaf 
de straat amper te zien. Trappartijen zijn 
breed, de entree oogt enorm net als het 
voorliggende plein, de ontvangsthal 
is hoog. Centraal ligt de receptie waar 
bezoekers zich melden en opgehaald 
worden. Opvallend zijn verder de koffie-

bar met zijn brede toog en de talrijke 
zitjes die verrassend veel privacy bie-
den, ook al liggen ze volop in het zicht. 
Verborgen achter de koffiewand ligt het 
bedrijfsrestaurant. Onder en naast het 
gebouw liggen 587 parkeerplaatsen 
verdeeld over twee verdiepingen. Het dak 

is van buiten te zien als een flauwhellend 
groen grasveld. 

Fasen
52Nijmegen was ooit bedacht als eerste 
fase van een project dat bestond uit 
nog twee delen. De tweede fase was de 
ontwikkeling van het Jonkerbosplein. Op 

het middeneiland, waar altijd auto’s 
gratis geparkeerd worden, zouden 
een enorm congrescentrum en 
hotel met appartementen worden 
neergezet. Een sluis over de Neer-
bosscheweg zou beide gebouwen 
met elkaar gaan verbinden zodat 
klanten binnendoor en droog naar 

de overkant konden lopen. De derde fase 
bestond uit aanpassing van wegen rond 
de nieuwbouw, met aan weerszijden van 
de kantoren een forse rotonde: eentje bij 
de Graafseweg en eentje in de buurt van 
de Burgemeester Daleslaan.
     Deze plannen werden destijds 

Kimberley van Nuland (marketing en communicatie) en commercial manager Pim van Os van Kadans Science Partner in de enorme hal 
van 52Nijmegen

>> Imposante kantoorkolos zit  zo goed als vol
Eigenaar Kadans Science Partner pampert 52Nijmegen en zijn gebruikers

'Iemand wilde weten 
of de liften ook in een 

knik naar boven gingen'

(vervolg van pagina 4-5) 
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ontvouwd  tijdens een informatieavond. 
Toenmalig wethouder Paul Depla bena-
drukte na kritische vragen dat het uitdruk-
kelijk de bedoeling was alle fasen uit te 
voeren. “Want,” had een man wat bozig 
opgemerkt, “als fase A klaar is, laten jullie 
de rest natuurlijk voor wat het is. Jullie wil-
len dit gebouw erdoor drukken.” Ondanks 
Depla’s bezweringen dat ook B en C aan 
de beurt zouden komen, zijn deze gaan-
deweg naar de onderste la verhuisd toen 
de economische crisis zijn intrede deed. 
Intussen is er een geheel ander plan be-
dacht voor het parkeereiland: nieuwbouw 
van de Turkse Eyup Sultan Moskee. 

Knik
Uiteindelijk is dus de spraakmakende 
fase A uitgevoerd: de kantoorreus met 
een knik vanaf de achtste verdieping. Het 
maakt de massaliteit van het pand wat 
speelser. Architect Francine Houben van 
Mecanoo zegt er een uitnodigend gebaar 
mee te hebben willen maken. De buiging 
riep volgens haar ook onverwachte 
vragen op. “Iemand wilde bijvoorbeeld 
weten of de liften nou ook in een knik 
naar boven gingen,” aldus Houben. In 
2005 ging de bouw van start. Opvallend 
was de werkmethode: verdieping na 
verdieping werden vanaf de grond opge-
bouwd. De verdiepingen schoven als het 
ware kant en klaar de hoogte in.
     Nadat de architect haar werk had 
gedaan en de rest van de wereld ging 
veroveren, stortte de wereld voor sommi-
gen in. Philips en daarna NXP belandden 
in zwaar weer, met inkrimping tot gevolg. 
Andere bedrijven hadden het eveneens 
moeilijk. Het gevolg was dat FiftyTwoDe-
grees na de ingebruikname in 2008 lange 
tijd vooral alleen maar een groot gebouw 
was, met weinig levendigheid erin. Er is 
één halve etage op de zestiende verdie-
ping die nog herinnert aan de begintijd. 
Manager Van Os is niet te beroerd om die 
even te tonen. “Hier zie je het,” wijst hij op 
de lichtarmaturen in het plafond. “Daar zit 
de oranje tape nog aan. Nooit gebruikt.” 

Het uitzicht op het groene Goffertpark en 
de herboren Kolpingbuurt is overweldi-
gend (zie het artikel op pagina 40-41).

Ontmoeten
52Nijmegen is volgens Van Os in die zin 
ook anders, dat er gelijkgezinden in hui-
zen die elkaar kennen. “Naast het delen 
van kennis vinden wij ontmoeten erg be-
langrijk. Dat mensen elkaar tegenkomen 
en spreken. Dat ze van elkaar weten wat 
ze doen, en elkaar zakelijk kunnen vinden 
als dat nodig is. Hier zit bijvoorbeeld ook 
Nexperia, dat is ontstaan uit NXP. Dat is 
nu zelf een groot bedrijf. Nexperia en de 

campus hiernaast hebben wat met elkaar.”
Van Os en zijn collega’s introduceren dit 
jaar de zogeheten kennissessies. “Bedrij-
ven kunnen zich dan presenteren aan 
elkaar. Ze klimmen als het ware op een 
zeepkist. Verder zijn we voornemens de 
begane grond en eventueel het restau-
rant opnieuw in te richten. We willen er 
namelijk een stuk of vier vergaderzalen 
voor twaalf tot vijftig personen aanleggen 
die te koppelen zijn tot een geheel. Daar 
is vraag naar.” ❤

Tekst: Henk Verhagen (henk@hartvan-
nijmegen.nu). Foto's: Vincent Moll

>> Imposante kantoorkolos zit  zo goed als vol
Eigenaar Kadans Science Partner pampert 52Nijmegen en zijn gebruikers

Royal HaskoningDHV: 
‘tevreden huurder’ 
Eind 2014 maakte Royal HaskoningDHV de overstap van het ‘Estell’-gebouw aan de 
Barbarossastraat naar FiftyTwoDegrees. “We waren daar toen één van de grotere 
huurders,” zegt Frits Smedts, wiens taak het is om eigen personeel wereldwijd te 
huisvesten. De overstap naar 52Nijmegen – zoals het gebouw nu heet – is dermate 
goed bevallen, dat Royal HaskoningDHV in december het huurcontract met vijf jaar 
heeft verlengd.
Royal HaskoningDHV huurt 6310 vierkante meter, verdeeld over vijf verdiepingen, 
en honderdvijftig parkeerplaatsen. Het ingenieursbureau in advies en projectma-
nagement heeft vestigingen in meer dan dertig landen. Van daaruit werken zesdui-
zend mensen aan projecten in ruim honderdvijftig landen. 
Als directeur Services is Smedts wereldwijd belast met hun huisvesting. 52Nijmegen 
biedt het bedrijf, zoals hij het zegt, ‘een prettige werkomgeving en goede facilitei-
ten zoals receptie, vergaderruimte en parkeerplekken’. Hij vindt het een voordeel 
dat pandeigenaar Kadans Science Partner ook de naburige campusgebouwen M 
en A in bezit heeft. “Voor een vergadering met veel mensen kunnen we van ons 
kantoor op loopafstand naar gebouw M, waar we een zaal van tweehonderd men-
sen kunnen gebruiken. Dat scheelt geld en tijd. Dankzij Kadans weten we dat daar 
überhaupt zo’n zaal is.”
Smedts constateert dat het personeel het naar zijn zin heeft in 52Nijmegen. De 
werkvloer is behoorlijk groot. “Er is onderling veel uitwisseling, dat is voor ons van 
wezenlijk belang. Daardoor kunnen we elkaar helpen breed te kijken. Samenwer-
king is essentieel voor innovatie.” Hij vindt het ‘lastig voor de communicatie’ dat er 
toch nog vloeren tussen de medewerkers zitten, “maar er is geen alternatief. We 
hebben geen reden om te verhuizen.”
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Gedoe in het groen: het Goffertpark  en zijn gebruikers

e gemeente heeft Bureau Shift 
ingeschakeld om de situatie te 
onderzoeken. Medewerkers van 

het bureau hebben interviews afgeno-
men en observaties in het park gedaan. 
De conclusie in hun eindrapport van 

eind 2018, was dat de situatie eigenlijk 
wel meeviel en dat mensen het meestal 
onderling oplossen. Wel gaven ze het 
advies meer duidelijkheid te verschaffen 
door op de paden zelf aan te geven voor 
wie ze bedoeld zijn. Omdat het probleem 
meevalt, heeft de gemeente besloten 
niets te ondernemen, ook omdat ze van 
de gemeenteraad de opdracht heeft 
meegekregen het aantal borden met 10 
procent te verminderen.

     De redactie van Hart van Nijmegen 
wilde meer weten. Hoe komt het dat 
mensen elkaar in de weg zitten? Kennen 
ze de regels binnen het park? Tegenover 
het onderzoeksbureau beweerden de 
meesten van wel, maar de redactie nam 
het zekere voor het onzekere. Daarom is 
per doelgroep de boel op een rijtje gezet.

Fietsen 
Waar je mag fietsen, is duidelijk bij de 
fietspaden die langs de doorgaande 
wegen lopen en bij het snelfietspad. Deze 
zijn duidelijk voorzien van borden. Maar 
bij de paden door het park is dat ondui-
delijk, zeker als deze strak geasfalteerd 
zijn en uitnodigen tot fietsen. Er zijn ook 
paden waar aan de ene kant niets aan-
gegeven staat, en bij het andere uiteinde 
een bordje ‘voetpad’. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de route die veel scholieren 
van de SSGN door het park nemen. Bij de 
hoek van de Rentmeesterlaan duiken ze 
het park in richting Schop. Op deze hoek 
staat niets aangegeven. Maar diagonaal 
aan de andere kant van het pad, waar ze 
bij de Steinweglaan uitkomen, staat wél 
een bord. Daarna fietsen de scholieren 
het Konijnenpad op dat naar de Munt-
weg leidt. Ook hier aan de ene kant geen 
bord, en aan de andere kant een ondui-
delijke situatie; wel een bord dat het een 
wandelpad is, maar ook een uitrit naar het 
fietspad met dezelfde kleur tegels als het 
fietspad. 

Wandelen
Wandelen op wegen en paden is vrij. 
Op de geasfalteerde paden loop je wel 
het risico fietsers tegen te komen. Bij de 
meeste onverharde paden staat aangege-
ven dat het voetpaden zijn. 

Honden uitlaten
Met de hond aan de lijn mag je gebruik 
maken van alle paden waar andere 
wandelaars ook komen. Zo’n groot park 

nodigt uit om je hond los te laten lopen, 
maar dat mag niet overal in het Goffert-
park. Er zijn drie plekken in het park waar 
het wel mag, maar de begrenzing van die 
gebieden wordt niet duidelijk aangege-

Het Goffertpark vormt het groene hart van het stadsdeel Nijmegen-
Midden en wordt druk gebruikt om te wandelen, te fietsen, de hond 

uit te laten en voor tal van andere activiteiten. Zowel de redactie van 
Hart van Nijmegen als de gemeente kregen berichten dat verschillende 
groepen last van elkaar hebben en dat het onduidelijk is welke ruimte 

voor welke groep bedoeld is. Reden om op onderzoek uit te gaan.

D

Fietsers, wandelaars en hun honden zitten elkaar in het Goffertpark soms in de weg

Paaltje met bordje losloopgebied honden

Situatie pad langs Schop vanaf 
 Steinweglaan
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Gedoe in het groen: het Goffertpark  en zijn gebruikers

ven, niet op de website van de gemeente 
en niet in het park zelf. In het park staan 
lage paaltjes met gele bordjes waarop 
staat dat de hond er los mag lopen, maar 
dat je wel de poep moet opruimen. Een 
paaltje geeft echter geen grenzen aan. 
Die zijn alleen terug te vinden in de bijla-
gen van de Algemene Politie Verordening 
op de website van de gemeente, maar 
die vinden kost tijd, moeite en de juiste 
zoektermen. 
     Als service heeft deze redacteur zelf 
een kaartje gemaakt. De losloopgebieden 
staan in oranje aangegeven Er zijn er dus 
drie: de strook park tussen de Muntweg 
en het pad in het park dat daar parallel 
aan loopt, een veldje tussen het Konijnen-
pad en villa Heijdepark, en het grasveld 
tussen Steinweglaan, Slotemaker de 
Bruïneweg en het fietspad dat de school-
jeugd gebruikt en dat diagonaal over het 
veld langs de Schop loopt. Ongeveer daar 
waar de Theeschenkerij gepland is.

Natuurlijk kan een hond de bordjes niet 
lezen en moet je wel absolute stemcon-
trole over de hond hebben om te voor-
komen dat deze een grens oversteekt. De 
mogelijke conflictsituaties met andere 
parkgebruikers worden dan meteen dui-
delijk. Het veldje tussen Konijnenpad en 
villa Heijdepark is in dat opzicht het pret-
tigst; een open plek waar de hond kan 

rondrennen omgeven door bosranden 
die een barrière vormen richting omlig-
gende paden.

Grenzen 
De onduidelijkheid wat betreft de gren-
zen van de hondenlosloopgebieden is 
inmiddels besproken met Anne Marie 
Cobussen, de regisseur openbare ruimte 
van Nijmegen-Midden. Zij heeft het 
doorgegeven binnen de organisatie en 
het is afwachten wat er precies mee gaat 
gebeuren. 
     De politie gaat er vanuit dat mensen er 
onderling uitkomen. Volgens informatie 
van de wijkagent wordt er alleen ge-
handhaafd als er klachten binnenkomen. 
Het komt er dus uiteindelijk op neer dat 
iedereen gewoon rekening moet houden 
met elkaar. ❤

Tekst, foto’s en kaartje: Eef van Hout 
(eef@hartvannijmegen.nu) 

Het Goffertpark. De gebieden waar honden officieel los mogen lopen zijn oranje gemarkeerd

Fietsers, wandelaars en hun honden zitten elkaar in het Goffertpark soms in de weg

Situatie ingang Konijnenpas vanaf Muntweg
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Mensen in de… 

SKILERAAR
Ruben Lamboo (36) is samen met dochters 

Merel (4) en Lente (3) op weg van basisschool 

De Akker naar hun huis in de Antiloopstraat. 

Hij woont daar nu vijf jaar met zijn vriendin 

Marieke. “Ik ben graag buiten en Nijmegen 

heeft een prachtige achtertuin. We heb-

ben ons huis midden in de crisis gekocht en 

lachen ons nu kapot om de huizenprijzen.” 

Ze hebben elkaar zeven jaar geleden leren 

kennen in de sneeuw. “Schrik niet: ik was haar 

skileraar.” Vrijdag is zijn ‘papadag’ en Merel 

krijgt vriendinnetje Agnes (5) over de vloer. 

Sinds een week werkt hij bij een organisatie- 

en adviesbureau op het gebied van teamver-

andertrajecten. “Ik heb altijd veel met mensen 

gewerkt en wil graag werken aan hun ontwik-

keling. Dat kan ik nu, en tegelijkertijd moet ik 

nog veel leren.”

KICKBOKSEN
Abdullah Massud (30) is vanuit Hatert onderweg naar het 

centrum. Hij gaat ‘een beetje winkelen of koffie drinken’. 

“Soms pak ik de bus, soms ga ik lopen. Dat is afhankelijk van 

hoeveel geld ik op zak heb.” Mogelijk heeft hij dat volgende 

week meer, want hij is net bij het uitzendbureau geweest en 

hoopt dat hij maandag in ploegendienst aan de slag kan als 

machine-operator. Een liefde heeft hij op het moment niet. 

Niet in de vorm van een vriendin althans. Wel in de sport. Kick-

boksen om precies te zijn. Dat heeft hij een paar jaar gedaan 

in Gorinchem. In Nijmegen heeft hij net een paar weken een 

kamer en hij moet hier nog een club vinden. “Ik doe het vooral 

om fit en gezond te zijn, voor de fun en vriendenkring. Ik ben 

niet supergoed hoor, ik kan mezelf verdedigen.”

ROMA
Henny Vermeulen (83) komt net bij de huis-
arts vandaan voor fysiotherapie. Ze heeft 
last van haar linkerbeen en dat is lastig als 
je van wandelen houdt. Dat doet ze dan 
ook iedere dinsdagmiddag met een groep 
vijftigplussers van ’t Gilde Nijmegen.  
“Iedere keer een andere wandeling vanaf 
het station, met na afloop een kopje kof-
fie.” Ze gaat ook graag naar een museum 
of de film. In Lux, want daar draaien ze 
‘fatsoenlijke films’. Roma is mooiste film die 
ze recentelijk zag. Vroeger ging ze graag op 
vakantie naar Griekenland, Joegoslavië (‘tot 
de ellende daar begon’), Italië en Spanje, 
maar ‘dat gaat nu niet meer’. Ze is een echte 
Nijmeegse, zegt ze met trots. “Geboren mid-
den in de stad, waar ik ook in een drogisterij 
heb gewerkt. Ik ben nooit weggeweest. Je 
hebt hier alles, van water en bos tot heide.”
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Mensen in de… 
Opvallende ontmoetingen en spontane straatinterviews. Verslaggevers Dirk-Jan 
Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent Moll trekken de wijk in en  stellen 
zomaar een paar vragen aan toevallige voorbijgangers. Lees de verrassende 
 verhalen die zij tegenkomen.

CENTRAAL
Iridi Stollman (24) kwam drieënhalf jaar gele-

den vanuit Roermond naar Nijmegen voor de 

studie Biomedical science. Ze woont nu in de 

St. Jacobslaan, dichtbij de universiteit, en zit in 

het tweede jaar van haar master. “Tot nu toe 

heb ik alles gehaald. Met neurowetenschap 

als specialisatie wil ik als onderzoeker meer 

de psychologische kant op.” Vanmiddag is ze 

gewoon een eindje gaan lopen, omdat ze niet 

veel sport en met haar stage de hele dag zit. 

Haar grote liefde op dit moment? “Mijzelf. Dat 

klinkt misschien egocentrisch, maar ik sta cen-

traal in mijn eigen leven. Net als iedereen heb 

ik ook struggles gehad met mezelf. Nu gaat 

het goed en ik vind het belangrijk om liefde 

voor mezelf te hebben.”

BESTUURBAAR AUTOOTJE
Ditta Huigen (van ‘Jan Huigen in de ton’, 70) is vernoemd naar haar katholieke oma Catharina (ta) en niet-katholieke oma Dirkje (di). Zelf heeft ze twee kinderen: zoon Sandor (‘in die tijd hadden we veel Hongaarse vrienden’) en dochter Carin (‘vernoemd naar mijn moeder Catharina’). In de stad heeft ze een cadeautje gehaald voor haar kleinzoon, een warme trui voor zichzelf en de nieuwe filmagenda van Lux. “Mijn kleinkind wordt drie. Hij krijgt een bestuurbaar autootje. Kan hij achteraan lopen. En hij heeft al heel veel treinen.” Lange tijd is Adriaan van Dis haar grote liefde geweest. “Nu is hij een oude man en zijn boeken zijn ook niet meer wat ze zijn geweest. Ik vind nu ieder-een lief en met kleinkinderen heb ik genoeg liefde te geven.”

ZIELSVERWANTSCHAP
Karlijn Hermsen (39) woont nu ruim een half jaar bij Centraal Wonen Kastanje-hof. “Een bewuste keuze waar ik twee jaar voor op de wachtlijst heb gestaan. Ik vind het heel leuk om dingen met anderen te doen.” De afgelopen vijf jaar is ze vier keer verhuisd. Ze heeft op twee verschillende plekken in Heseveld gewoond en in Bottendaal. Daar werkte ze ook bij Brood op de plank. Nu is ze koffie wezen drinken bij het bakkerscafé op de Houtwerf. Tot drie dagen geleden werkte ze bij het Sociaal Wijkteam in Hatert en is nu op zoek naar een nieuwe baan. Vriend Marc is haar grote liefde. Ze hebben nu vier jaar een relatie. “We hebben dezelfde energie en zitten heel erg op één lijn. We staan op dezelfde manier in het leven. Ik denk dat het wel zielsverwantschap is.”
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emiddeld tot bovengemiddeld goed is het gesteld met de wijken Nije Veld, 
Goffert, St. Anna, Heijendaal en Hazenkamp die tezamen Nijmegen-Midden 
vormen, hoezeer ze onderling ook verschillen. Vooral het Willemskwartier – en 

de Kolpingbuurt volgt – scoren beter dan voorheen. In het algemeen geven inwoners 
het cijfer 7,7 aan de stad en 7,5 aan hun eigen omgeving. Dat is ietsje hoger dan de 
vorige keer. Nijmegen-Midden loopt mooi in de pas met de rest van de stad, die wel 
een aantal zorgenkindjes kent. Beneden het gemiddelde scoren vijf wijken: twee in het 
centrum en drie in Dukenburg.

Iedere twee jaar krijgt het ge-
meentelijke bureau Onderzoek en 
 Statistiek de opdracht de Stads- 
en Wijkmonitor samen te stellen. 
 Bestuurders en beleidsmakers 
krijgen daarmee een beeld van 
de staat van de stad en de deel-
gebieden daarbinnen. Wat zegt de 
monitor over de wijken van 
het stadsdeel Nijmegen-
Midden waar de lezers 
van Hart van 
Nijmegen 
wonen?

G

Nijmegen-Midden scoort goed  in Stads- en Wijkmonitor 2018 
Tweejaarlijkse Stads- en Wijkmonitor peilt woon- en leefklimaat in Nijmeegse wijken
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Nije Veld
De wijk Nije Veld heeft de laatste jaren 
een sprongetje omhoog gemaakt en is 
van het predikaat ‘beneden gemiddeld’ 
af. Dat schrijft de gemeente voor een 
groot deel toe aan de vernieuwing van 
het  Willemskwartier, de grootste buurt in 
deze wijk. Op meerdere plekken zijn sinds 

2005 nieuwbouwwoningen verrezen en is 
de openbare ruimte vernieuwd. Belangrijk 
is ook het ontstaan van Voorzieningen-
hart ‘t Hert, waarin veel verenigingen en 
Basisschool Het Kleurrijk zijn gehuisvest. 
Professionals die er werken, omschrijven 
Nije Veld als een leuke, gastvrije, rustige en 
gekleurde wijk waar iedereen kan wonen. 
Wel constateren ze een concentratie van 
lage inkomens en een hoog aandeel van 
mensen zonder werk. Veel huishoudens 
ontvangen hier meerdere vormen van 
zorg- en welzijnsondersteuning. Maar er 
is nog werk te doen voor de gemeente, 
getuige de klachtenprioriteitenlijst van 
bewoners van Nije Veld: zwerfvuil en 
hondenpoep, druk verkeer, drugsoverlast, 
parkeerproblemen en (hang-)jongeren.

Goffert
Wijk Goffert kenmerkt zich op drie punten: 
het Goffertpark (met NEC-station en 
openluchttheater), de Kolpingbuurt en 
grote werkgevers Winkelsteeg, CWZ en 
 Sanadome. De monitor is duidelijk opge-
steld voordat de Kolpingbuurt onderhan-

den genomen werd. De Kolping 2.0 gaat 
een nieuwe fase in en staat op het punt 
afgerond te worden. De opvang van dak- 

en thuislozen en wooncomplex van de 
GGZ worden als ‘risicogebieden’ aangeduid. 
Waar wijkwerkers de Emancipatiebuurt 
(of Park Jonkerbosch) als ‘rustig en sterk’ 
typeren, zijn in de Kolpingbuurt volgens 
hen ‘alle gebruikelijke risico’s van een 
achterstandswijk aan de orde’. Ze hebben 
goede verwachtingen van de transformatie 
die intussen, zoals gezegd, op punt van 
afronding is. Punten die volgens Goffertbe-
woners met voorrang aangepakt moeten 
worden, is groenonderhoud, druk verkeer 
en verkeersonveiligheid, en zwerfvuil. 
Vooral de vele auto’s in het park en rond het 
stadion zijn velen een doorn in het oog.

St. Anna
Bewoners van de wijk St. Anna hekelen het 
drukke verkeer, de verkeersonveiligheid en 
de problemen met parkeren. Ze schrijven 

de overlast toe aan werknemers en bezoe-
kers van de universiteit en het Radboudzie-
kenhuis. Het is er overigens goed wonen, 
geven ze aan. Alleen voor de wooncom-
plexen Knollenpad en  Kastanjehof wordt 
aandacht gevraagd. Door een andere 
toewijzing van woningen is er, blijkens de 
wijkmonitor, ‘een nieuwe instroom van be-
woners, waardoor tegengestelde leefstijlen 
voor botsingen en overlast zorgen’.

Heijendaal
De wijk Heijendaal kenmerkt zich door een 
bovengemiddeld en stabiel woon- en leef-
klimaat. Bewoners noemen volgens de op-
stellers van de wijkmonitor geen specifieke 
buurtproblemen. De studentenhuisvesting 
door SSHN leidt niet tot klachten. Anders 
is dat met de grote verkeersstromen die 
in de ochtend- en avondspits door de wijk 
rijden en regelmatig de krant halen. De 
‘overbelaste’ Groenewoudseweg klaagt 
over geluidshinder en andere overlast. De 

gemeente vindt dat dan ook aandachts-
punten, net als de ontwikkeling bij station 
Heijendaal. Waar ook deze wijk niet aan 

ontkomt, is de toenemende verkamering 
door particulieren. “In de directe omgeving 
van station Heijendaal is de eerste verka-
mering van reguliere woningen zichtbaar.”

Hazenkamp
De wijk Hazenkamp is net als Heijendaal 
bovengemiddeld en stabiel qua leef-
klimaat. Bewoners zijn er overwegend 
tevreden en kunnen er ‘uitstekend’ wonen. 
Ze zijn goed georganiseerd, zetten zich 
in voor hun wijk en kunnen zichzelf goed 
redden. Dat heeft veel te maken met hun 
onafhankelijke financiële positie en hoge 
mate van geschooldheid. Een aandachts-
punt is de gegroeide groep ouderen in de 
Hazenkamp. Professionals signaleren dat er 
een initiatief is om een ‘dementievriendelij-
ke wijk’ te realiseren. Dan gaat het om ken-
nisoverdracht, ontmoeting en aanpassing 
van de openbare ruimte. En hoe goed je er 
ook mag wonen, de bewoners hebben ook 

een lijstje met ergernissen waaraan wat ge-
daan dient te worden: de verkeerssituatie 
rond scholen, de hoge parkeerdruk en de 
gestalde fietsen bij verkamerde panden. ❤

Tekst: Henk Verhagen 
(henk@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Jean Swagers 
Kaart: Gemeente Nijmegen

Nijmegen-Midden scoort goed  in Stads- en Wijkmonitor 2018 
Tweejaarlijkse Stads- en Wijkmonitor peilt woon- en leefklimaat in Nijmeegse wijken
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Ruud Klep tovert in zijn Versfabriek  koffiedrab om in oesterzwammen

n we worden ook steeds creatie-
ver bij het bedenken van nieuwe 
vormen van hergebruik. Ruud Klep 

(52) woont aan de Wezenlaan en houdt 
zich bezig met een wel heel bijzondere 
variant van hergebruik. Sinds januari 2018 
brengt hij dat met zijn Versfabriek ook in 
praktijk: Klep transformeert koffiedrab in 
oesterzwammen.

     “Het idee achter Versfabriek is eigenlijk 
heel simpel. De stad Nijmegen produ-
ceert een enorme hoeveelheid afval en 
voor een deel is dat afval nog heel goed 

bruikbaar. "Ik ben voornamelijk geïnteres-
seerd in het organisch afval en dan met 
name koffiedrab. Dat haal ik op bij het 
Radboudziekenhuis en bij verschillende 
horecaondernemingen. Dan praat je echt 
over enorme hoeveelheden: alleen het 
Radboud produceert per week al zoiets 
van zevenhonderd kilo koffiedrab. Daar 
halen we maar een deel van op hoor: het 

meeste gaat nu nog naar de afvalverwer-
king,” zegt Klep.
     Versfabriek staat op het terrein achter 
het voormalige klooster Sancta Maria 

aan de Bredestraat. Als de koffiedrab daar 
is gearriveerd dan gaat Klep ermee aan 
de slag in de ruimte die hij zijn ‘keuken’ 
noemt. Daar wordt de koffiedrab ver-
mengd met koffievliesjes (restproduct 
na het branden van de bonen), kalk en 
schimmelsporen. Het substraat dat zo 
ontstaat gaat in lange geperforeerde 
plastic zakken.

Grote worsten
"Ze lijken een beetje op grote worsten. En 
die hangen we op in de containers hier op 
het terrein. Daar voltrekt zich het eigenlij-
ke wonder!” zegt Klep. “Eerst een week of 
drie in donkere en warme omstandighe-
den. Daarmee simuleren we de zomer als 
de sporen nog in de grond zitten. In die 
drie weken groeit de schimmel helemaal 
door de zak heen. Daarna verhuizen ze 
naar een andere container waar het licht 
is en een stuk koeler. Herfstomstandighe-
den, zeg maar. In drie weken tijd groeien 
de oesterzwammen naar buiten en kun je 
ze oogsten.” 
     Op dit moment heeft Klep zo’n vijftien 
klanten die de oesterzwammen van hem 
afnemen. “Voornamelijk horeca, maar 
ook het Radboud is een klant van me. Als 
particulieren erom vragen mogen ze hier 
wel een mandje komen plukken, maar ik 
richt me vooral op de zakelijke markt. Ik 
probeer restaurants te verleiden om hier 

We zijn inmiddels wel wat gewend op het gebied van gescheiden 
afvalinzameling. Glas deponeren we in de glasbak, organisch afval 
gaat in de groene container, oud papier in de blauwe container en 

plastic en blik doen we keurig in een aparte vuilniszak. Duurzaamheid 
en hergebruik: het zijn begrippen waar onze grootouders nog amper 

van hadden gehoord, maar die voor ons inmiddels gesneden koek zijn. 
Alles is erop gericht om de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk  

te beperken. Of liever nog: tot nul te reduceren.

E

In zijn Versfabriek verwerkt Ruud Klep een deel van het voedsel dat in de horeca wordt weggegooid



15Hart van Nijmegen - maart 2019          

 

Ruud Klep tovert in zijn Versfabriek  koffiedrab om in oesterzwammen

hun oesterzwammen te kopen en niet 
bij de Hanos. Mijn oesterzwammen zijn 
verser, lokaler en beter!”

Bitterbal
De oesterzwam is een smakelijke pad-
denstoel die steeds populairder wordt. 
“Wordt veel gebruikt in de Aziati-
sche keuken maar er worden steeds 
meer culinaire toepassingen voor 
bedacht. Zo is er al een burger ge-
maakt van oesterzwammen op de 
markt. En een bitterbal: de zwam-
bal! Ook de huidige trend van min-
der vlees en meer vegetarisch eten 
doet de vraag naar oesterzwammen 
toenemen.”
     Ruud Klep is van huis uit bioloog en 
ecoloog en duurzaamheid heeft altijd een 
grote rol voor hem gespeeld. Ook tijdens 
de vijftien jaar die hij werkzaam was in 
de toeristische sector draaide het om 
de vraag: hoe kunnen we het toerisme 
duurzamer aanpakken? Daar liep hij naar 
eigen zeggen ‘een beetje vast’ omdat de 

ontwikkelingen hem niet snel genoeg 
gingen. Tijd voor wat anders dus.
     “Toen ik zo’n drie jaar geleden samen 
met mijn toenmalige compagnon begon 
na te denken over Versfabriek stond ons 
een breder concept voor ogen. We wilden 
iets doen met de steeds groter wordende 

hoeveelheid voedsel die in de horeca 
wordt weggegooid. In die eerste plannen 
wilden we ook zelf iets op horecagebied 
gaan doen, maar dat bleek toch een te 
grote investering te vergen. Vandaar dat 
ik alleen verder ben gegaan en wat klein-
schaliger met Versfabriek ben begonnen.”

Geld
Als Ruud Klep niet bezig is met zijn Vers-
fabriek, is hij docent aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN) en 
aan Fontys Hogeschool in Tilburg. Daar 
begeleidt hij voornamelijk studenten bij 
het schrijven van hun afstudeerscripties 

op het commerciële en marketing-
vlak. “We zijn nu ruim een jaar bezig 
met Versfabriek, maar het levert nog 
niet voldoende geld op om ervan te 
kunnen leven. Maar met een jaar of 
twee wil ik toch wel zover zijn dat ik 
er een goed inkomen aan verdien. 
Lokale afvalstromen gebruiken en 
landbouw bedrijven in de stad. La-
ten zien dat dat kan in een stedelijke 

omgeving: dat is mijn grote passie!” ❤

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

Ruud Klep in de container waar de herfst wordt gesimuleerd

In zijn Versfabriek verwerkt Ruud Klep een deel van het voedsel dat in de horeca wordt weggegooid

'Alleen het Radboud 
produceert per week al 

zoiets van zevenhonderd 
kilo koffiedrab'

Meer weten?
www.versfabriek.nl
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Treintje Rollecate herenigd met 
bestuur Stoomgroep

Het trotse bestuur van Stoomgroep De Goffert voor hun Rollecate. V.l.n.r.: Jordi Wouters, Pim Egbertzen en Rob Quint

Vrieskou, snijdende wind, 
 slapeloze nachten. Het deer-
de de drie bestuursleden van 
Stoomgroep De Goffert niet 
meer toen ze begin februari 
de publiekslieveling in hun 
eigen Nijmegen konden knuf-
felen. Treintje  Rollecate had 
de reis vanuit Zweden goed 
doorstaan en werd met liefde 
uit de truck getild. De datum 
waarop het weer rond de 
Kinderboerderij rijdt, is nog 
onbekend.

 
e Vlotkampweg met zijn vele 
verkeer is druk en de entree naar 
bouwbedrijf Van de Water oogt 

smal omdat er langs de weg auto’s ge-
parkeerd staan. Maar met wat steken en 
draaien slaagt de chauffeur erin de lange 
truck in zijn achteruit het terrein op te ma-
noeuvreren. Hij wordt gadegeslagen door 
foto- en filmploegen van diverse media. 
Niemand wil het moment laten schieten 
waarop het treintje daadwerkelijk tevoor-

schijn komt. Ook wethouder Bert Velthuis 
trotseert de kou en komt de Stoomgroep 
met haar aanwinst gelukwensen.     
     De Stoomgroep is sinds 2015 actief 
bezig om de trein weer naar Nijmegen 
terug te halen. Ze bestaat uit de drie-oud-
machinisten Pim Egbertzen, Rob Quint 

en Jordi Wouters, van wie de laatste geen 
oog dicht gedaan heeft sinds de truck 
onderweg was. De eerste lading die de 
chauffeur deze winterdag bij zich heeft, 
bestaat uit de tender, de locomotief, een 
wagonnetje en een grote stapel rails. Eind 
februari bracht hij de laatste staven rails 
en twee wagonnetjes.

Eerste rondje
In een eerste opwelling is voorjaar 2020 
genoemd dat Rollecate zijn eerste rondje 
weer zal rijden. Penningmeester Rob 
Quint wil geen spelbederver zijn, maar 
tempert de feestvreugde alvast enigszins. 
“We hebben al eerder data genoemd 
die we niet hebben kunnen halen. Er is 
nog heel veel te doen, en van sommige 
dingen zijn we afhankelijk van anderen. 
Ik weet inmiddels hoeveel tijd daarmee 
gemoeid kan zijn.”
     Quint zegt dat het bestuur voortdu-
rend bezig blijft met subsidies, statie-
geldacties, collectes. Er volgt nog overleg 
met een school waarvan hij de naam niet 
wil prijsgeven. “We polsen of de school 
iets kan betekenen bij de bouw van de 
remise.” Ook wil het bestuur nog om tafel 

met de vraag of het treintje voor een deel 
over het terrein mag rijden dat tot restau-
rant Croy behoort. “Verder is er contact 
gelegd met het Stoomwezen voor een 
koude keuring; dan weten we alvast hoe 
de vlag erbij hangt. Er is kortom, nog veel 
werk te verzetten.” ❤

Tekst: Henk Verhagen
(henk@hartvannijmegen.nu) 
Foto’s: Willem Melssen

D
Onbekend is nog wanneer de bel van 
 Rollecate over het terrein van de Kinder-
boerderij gaat klinken
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Pontanusstraat 1 | 6524 HA  Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl 

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

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

Groenestraat 169, Nijmegen. 024-355 76 38
www.kantoorboekhandeljacobs.nl

 > Boeken  > Wenskaarten 
 > Cartridges  > Kantoorartikelen 
 > Tijdschriften  > Gifts  
 
Met ruim 25.000 artikelen tot onze beschikking 
 hebben wij nagenoeg alles voor jouw (thuis)kantoor.

Groenestraat 169, Nijmegen. 024-355 76 38.  

Van den Bergh
opticiens - audiciens
Hatertseweg 825, Nijmegen 
024 350 2814 
opticienvandenbergh.nl

Zienswijze

“Zo, klaar!”
“Schat, ik ben trots op je”, zegt haar man 
Tom plagerig. Ze kan er nu om lachen, 
maar een paar dagen geleden was dat 
wel anders. Verzekeringen vergelijken, 
bellen over vergoedingen, polisvoor-
waarden uitpluizen en niet te vergeten 
de lange wachttijden aan de telefoon, 
gek werd ze ervan.

Maar het loont: Marja heeft haar verzeke- 
ring uitgebreid met een ruimere brillenver-
goeding. De zware klapper vol verzekerings- 
papieren kan gelukkig weer de kast in. 
Van de ruimere vergoeding maakt ze 
een week later al gebruik. Op aanraden 
van haar zus rijden ze naar winkelcentrum 
Hatert, waar de winkel van Van den Bergh 
opticiens is.

“Welke vind jij de mooiste?”, vraagt ze aan 
Tom terwijl ze voor de etalage staan. “Die 
ene met die glazen”, zegt hij gekscherend 
terwijl hij zijn schouders ophaalt. Niet veel 
later struint Marja binnen de rekken vol mon-
turen af. Hij moet lachen om haar, ze voelt 
zich zichtbaar als een kind in een snoep-
winkel. “En deze, wat vind je hier van?”, 
klinkt het na een tijdje. Tom zet zijn meest 
bedenkelijke blik op en Marja weet dan al 
genoeg. 

Vijf minuten later kan ze haar enthousiasme 
niet onderdrukken. “Tom, kijk dan!” “Dit wordt 
‘m!”, zegt ze. Na een uitgebreide oogme- 
ting door een professionele opticien worden 
de glazen besteld, vanzelfsprekend regelt 
Van den Bergh de declaratie 
bij de zorgverzekeraar.
Goed bekeken, 
Marja....

Snoepwinkel

Tot ziens!
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Hazenontmoeting is leerzaam 
en leuk

Een Hazenontmoeting

In één van de zalen van 
de Maranathakerk aan de 
Steenbokstraat is elke vierde 
donderdag van de maand 
een Hazenontmoeting. Een 
Hazenontmoeting is een 
bijeenkomst voor bewoners 
uit de Hazenkamp en omlig-
gende wijken. Tijdens elke 
bijeenkomst wordt, onder 
het genot van een kopje kof-
fie of thee, een onderwerp 
 besproken.  
 

e Hazenontmoetingen worden 
al vijf jaar georganiseerd. Er is 
reeds een keur van onderwerpen 

behandeld zoals de wijkagent vertelt, 
eetbare bloemen, het levenstestament, 
de wijkmanager vertelt, hospice en Van 
Tuin tot Bord.

Lijst met onderwerpen
De deelnemers stellen onderwerpen voor, 
en gezamenlijk wordt dan een lijst met 
onderwerpen gemaakt die de komende 
Hazenontmoetingen aan de orde zullen 

komen. De middag duurt van 14:00 uur 
tot 16:00 uur, de toegang is gratis. Na de 
ontvangst met koffie en thee behandelt 
de gastspreker een onderwerp. In het 
tweede deel van de middag kan het 
onderwerp met elkaar en de gastspreker 
verder worden uitgediept, of kunnen er 
andere dingen ter tafel komen die met 
elkaar gedeeld worden. Uiteraard mogen 
ook tijdens het verhaal van de spreker 
vragen worden gesteld.

Nader tot elkaar
Op de vraag of het bespreken van een on-
derwerp niet beperkend werkt voor het 
sociale contact, wordt ontkennend ge-
antwoord. Die onderwerpen leiden juist 
tot het met elkaar in gesprek gaan, elkaar 
leren kennen en nader tot elkaar komen. 
Een ander voordeel is dat vooral nieuwe 
deelnemers gemakkelijker komen; door 
zo’n spreker hoef je niet meteen met 
elkaar in gesprek, je kunt luisteren en als 
het ware eerst de kat uit de boom kijken.
     Als je wat vaker komt, leer je elkaar 
langzaam aan (maar zeker) steeds beter 
kennen. Zo ontstaat er op een natuurlijke 
wijze een nieuwe kennissen- en vrien-
denkring. De komende maanden zullen 
de Hazenontmoetingen draaien om het 

Centrum voor Ontmoeting in Levensvra-
gen, buurtalarmering en “iets creatiefs 
met mevrouw Th. Hiddink”.
     Op donderdag 25 april treedt ‘Nim-
weegs Lief & Leed’ op tijdens de Ha-
zenontmoeting. Deze zanggroep zingt 
over het Nijmegen van voor en direct 
na de oorlog. Het publiek wordt bij hun 
optredens van harte uitgenodigd om 
mee te zingen met de refreinen die op 
het diascherm zijn te lezen. Entree is dan 
€ 3,50. ❤

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

Deelnemen aan de Hazen-
ontmoeting
Belangstellenden kunnen gewoon 
de vierde donderdag van de 
maand naar de Maranathakerk ko-
men. Aanmelden is niet nodig en 
iedereen is meer dan welkom. Wie 
het toch iets officiëler wil, kan zich 
opgeven bij Gerty Vierwinden via 
g.vierwinden@glazenkamp.net. 
Gerty is de coördinator van de 
Hazenontmoetingen. 

D
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EC for Success richt zich op leer-
lingen uit de groepen zes, zeven 
en acht van het basisonderwijs 

en de klassen één en twee uit het voort-
gezet onderwijs. Uit de statuten: "NEC 
for Success zet de kracht van voetbal in 
om het zelfvertrouwen van leerlingen te 
vergroten en hun zelfbeeld te verbe-
teren. Ook wordt gewerkt aan sociaal-
emotionele doelen als samenwerken, 
motivatie, concentratie en omgaan met 
elkaar. Daarnaast is het deelnemen aan 
NEC for Success een feelgood expe-
rience waarvan de leerlingen een boost 
krijgen." Deelname is kosteloos. 
     Het project NEC for Succes wordt mo-
gelijk gemaakt dankzij de participatie 
van de schoolbesturen van het basis-
onderwijs en voortgezet onderwijs in 
Nijmegen. NEC faciliteert de ruimtes in 

het stadion, zorgt ervoor dat een speler 
op bezoek komt en dat iedere deelne-
mer twee gratis wedstrijdkaarten krijgt.
     Vanuit betaaldvoetbalorganisatie NEC 
is Martijn van Bergen (39) al negen jaar 
de man achter dit onderwijsproject. Ge-
boren in Overasselt woont Van Bergen 
al ruim tien jaar in Nijmegen, waarvan 
de laatste paar in het Willemskwartier. Al 
snel ontwikkelde hij zelf een NEC-hert, 
niet in de laatste plaats omdat 'ie ook 
een paar jaar in teams van de NEC-
voetbalschool speelde. Na de pabo-
opleiding was hij twaalf jaar leerkracht 
op de NSV2. 

Hoe ziet het programma er  precies uit? 
"Leerlingen komen één keer per week 
naar het stadion voor een bijeenkomst 
van twee uur. De bijeenkomsten starten 

De sportieve prestaties 
zijn helaas nog steeds 

niet om over naar huis te 
schrijven, maar met het 

naschoolse onderwijs-
project NEC for Success 

scoort de club wel dege-
lijk. Hart van Nijmegen 

interviewde Martijn van 
Bergen, de spil van dit 

sympathieke project. 

N

‘De kracht zit 'm in de topsport-  omgeving, de link met NEC’
Nimweegs rood/groen/swerte trots doet ook aan maatschappelijk ondernemen

Martijn van Bergen: "Na NEC for Success 
staan leerlingen steviger in hun schoenen"
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‘De kracht zit 'm in de topsport-  omgeving, de link met NEC’
Nimweegs rood/groen/swerte trots doet ook aan maatschappelijk ondernemen

om 16:00 uur en eindigen om 18:00 uur. 
De leerlingen uit het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs zitten in aparte 
groepen. In een groep zitten maximaal 
vijftien leerlingen, afkomstig van ver-
schillende scholen. 
     Het leercentrum is geopend van maan-
dag tot en met donderdag. Deelnemers 
worden door ons op een 
bepaalde dag ingedeeld. 
Een bijeenkomst is net als 
een voetbalwedstrijd inge-
deeld in een warming-up, 
eerste helft, rust, tweede 
helft en een cooling-down. 
In de warming-up bespre-
ken we het doel van de 
bijeenkomst. In de eerste 
en tweede helft zijn we be-
zig met de opdrachten en 
activiteiten. De rust is ook 
echt een pauzemoment. 
Tijdens de cooling-down 
kijken we terug op de 
bijeenkomst en reflecteren 
we op het leerdoel. Iedere 
bijeenkomst is gekop-
peld aan een thema met 
verschillende activiteiten, 
zoals een persconferentie 
met een NEC-speler, een 
boksclinic, het maken van een eigen 
spandoek of het bezoeken van een 
wedstrijd."

Die leerdoelen stellen leerlingen zelf op? 
"Ja, dat doen ze door het maken van een 
opstelling zoals je bij een voetbalelftal 
doet. In de basis komen elf goede eigen-
schappen van de leerlingen en op de 
reservebank plaatsen ze eigenschappen 
die ze nog kunnen verbeteren. Uit deze 
laatste groep formuleren ze een leerdoel 
waaraan ze tijdens de bijeenkomsten 
gaan werken."   

Wie zijn de docenten/begeleiders?
"Elke sessie zijn er ongeveer vier begelei-
ders: stagiaires van de HAN, het ROC en 
ikzelf."

Het project veranderde z'n naam begin 
dit jaar van Playing for Success in NEC 
for Success. Vanwaar die naamsveran-
dering? 
"Dat hebben we gedaan omdat de 
kracht van het project zit in de topsport-
omgeving van het Goffertstadion en in 
interactie met spelers van NEC. En NEC is 

nu eenmaal een sterk merk. Dan is zo'n 
naamsverandering vrij logisch."

In hoeverre zijn al die directiewisselin-
gen en andere onrust, zowel sportief 
als organisatorisch, de afgelopen jaren 
van invloed geweest op jou en het 
project?   
"Die hebben geen invloed op mijn werk 
en het project gehad. Natuurlijk heb ik in 
al die jaren heel wat directeuren, trainers 
en vooral spelers zien komen en gaan, 
maar het project staat los van de pres-
taties van de club. Op welke positie NEC 
ook staat, het blijft voor leerlingen altijd 
leuk, bijzonder en spannend om te leren 
en te beleven in het Goffertstadion.

Hoe succesvol is NEC for Succes zelf? Hoe 
is de animo; elke week weer volle bak? 
"Er kunnen elke keer maximaal vijftien 
leerlingen meedoen en tijdens de ses-
sies hebben we gemiddeld dertien à 
veertien leerlingen. Wij stellen aan het 
eind een verslag op, waar scholen vaak 
weer positief op reageren. De ervarin-

gen zijn dat leerlingen na zo'n cyclus 
steviger in hun schoenen staan, zeker-
der zijn en meer zelfvertrouwen hebben. 
Daarnaast hebben ze een superleuke 
tijd gehad in een inspirerende omge-
ving. Ik durf wel te stellen dat NEC for 
Success heel veel betekent voor die 
leerlingen." ❤

Tekst: Roeland Loosen 
(roeland@hartvannijmegen.nu) 
Foto’s: Vincent Moll

Meer weten over NEC for 
Success?
Ga naar www.necmaatschappelijk.
nl/necforsuccess voor meer infor-
matie en aanmeldings formulieren

Logo's gemaakt door kinderen die bij NEC for Success zijn geweest. Ze hangen in de kuil, naast de trap 
waarmee de spelers het veld betreden.
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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

Als klein jongetje op de basisschool keek ik al vol verwondering naar het huis aan de overkant, in de Akkerlaan 
achter de Lourdeskerk, in de wijk Sint Anna. Grote donkerblauwe auto’s met mannen in pak reden de oprit 
op en af. De familie van het huis kende ik ook, het waren kennissen van mijn ouders. Er heerste toen nog een 
soort taboe op het vak van uitvaartverzorging, dus we spraken er nooit over. Tot ik zestien was en besloot om 
bij de broers die het familiebedrijf runden aan te kloppen: ik wilde begrafenisondernemer worden.

Al bijna zeventien Vol overtuiging stond ik voor de deur: hier wil ik werken. “Hoe oud ben je dan?” vroegen de broers Veenstra. “Zestien en 
een half. Bijna zeventien.” Ik hoopte dat ik met dat antwoord en mijn lengte van bijna twee meter een volwassenere indruk maakte, omdat ik heel 
graag bij hen wilde komen werken. Binnen spraken we uitgebreid over het uitvaartvak. En raakte ik alleen maar meer geïnteresseerd.
 ‘’Ik hoopte dat ik met dat antwoord en mijn lengte van bijna twee meter een volwassenere indruk maakte’’.
 
Auto’s poetsen, dragen, rijden Uiteindelijk begon ik met auto’s wassen, samen met de zoon van één van de eigenaren. Een paar weken 
later kreeg ik een pak op maat. Ik mocht mee naar mijn eerste uitvaart als drager! Ik vond het zo fijn om bij te kunnen dragen aan het afscheid, 
om wat voor de nabestaanden te betekenen. Nadat ik mijn rijbewijs haalde, mocht ik de volgauto rijden. Zo leerde ik stap voor stap alle praktische 
zaken rondom een uitvaart kennen en was ik op weg om een echte begrafenisondernemer te worden.

Advertenties uitpluizen Elke dag keek ik rouwadvertenties na in de krant. Ik herkende vaak aan de schrijfstijl door welke uitvaartverzorger 
een advertentie opgesteld was. Zo wist ik soms al voor ik gebeld werd of ik dat weekend als chauffeur en drager klaar kon staan. En nu zijn de 
rollen omgedraaid: anderen herkennen opeens mijn overlijdensadvertenties.

Bijzonder contact Met familie Veenstra heb ik altijd veel contact gehouden. Dankzij hen heb ik mijn ‘rugzak’ goed gevuld met brede kennis 
van het vak. Van het dragen van een kist tot het bijstaan van de familie en het regelen van een complete uitvaart, dat ik later bij een collega-
onderneming leerde. Helaas kan ik dat nu niet meer tegen één van de broers zeggen. Hij overleed enige tijd geleden. Ik ben hem echter eeuwig 
dankbaar, omdat hij één van de broers was die mij de kans heeft gegeven om begrafenisondernemer te worden en dit mooie vak uit te oefenen.

Begrafenisondernemer worden: 
        van drager tot een eigen onderneming

In 2019 en 2020 viert Nijmegen 75 jaar vrijheid. Om dit te her-
denken wil Hart van Nijmegen komende september een special 
uitbrengen over de ‘kleine oorlogsgeschiedenis’ die zich afspeel-
de in de wijken Willemskwartier, Landbouwbuurt, Muntenbuurt, 
Hazenkamp, St. Anna en Heijendaal (huidig stadsdeel Nijmegen-
Midden). De lezers maken kennis met deze geschiedenis om het 
besef te vergroten dat in de eigen straat of straten vlakbij, bezet-
ting en bevrijding diepe sporen achterlieten in het dagelijks leven 
van gewone mensen. 

Oproep
De redactie is op zoek naar onbekende verhalen van wijkbewo-
ners die de bezetting en de bevrijding hebben meegemaakt. 
Wie wist dat er onderduikers in de straat zaten? Wie was NSB-er 
en wie verzette zich juist en wat betekende dit voor de verhou-
dingen in de buurt? Wat merkte je van de oorlogshandelingen? 
Mensen die zulke verhalen kennen of documenten, foto’s of film 
over zulke  verhalen hebben, kunnen contact opnemen met Piet 
Hieltjes: piet@hartvannijmegen.nu of 06 241 338 75.

Hart van Nijmegen zoekt verhalen uit 
de Tweede Wereldoorlog

HART   HE RT 

Foto: Spieghelstraat (Willemskwartier) in oorlogsjaren
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Op 17 april organiseert de 
bibliotheek aan de Muntweg 
‘s ochtends een interactieve 
 lezing over klimaatverande-
ring. ‘s Middags zijn kinderen 
vanaf acht jaar van harte 
welkom bij de workshop 
‘stop -motion filmpjes maken’.

Hoorcollege ‘Klimaatverandering: 
hoe zit dat?’ 
Op een terrasje zitten in februari, al 
jaren geen witte kerst: dat het klimaat 
verandert, merken we allemaal. Is dat 
onze eigen schuld of zijn er ook andere 
oorzaken aan te wijzen? Wat zal de toe-
komst bieden en hoe bereiden we ons 
daarop voor? Geograaf Mark van Heck 
schreef diverse educatieve boeken over 
dit onderwerp. Op woensdag 17 april 
van 10:30 tot 12:00 uur vertelt hij erover 
in Bibliotheek Muntweg in het kader 
van de ‘Universiteit van Muntweg’. Het 
is een interactieve bijeenkomst: vragen 
staat vrij! Bibliotheekleden en studenten

 betalen € 2,50 voor een kaartje, overige 
bezoekers € 4. Let op: koop een kaartje 
vooraf in de bibliotheek of via  
www.obgz.nl/uni-muntweg. Doe dit 
vooral op tijd, want de zaal zit snel vol. 

Workshop stop-motion filmpjes 
 maken (8+)
Een stop-motion filmpje is gemaakt van 
foto’s die je snel achter elkaar afspeelt. 
In deze workshop leert fotograaf Nienke 
Wiering kinderen zelf zo’n animatie te 
maken. Wat is ervoor nodig? Kinderen 
gebruiken hun eigen smartphone of 

tablet, de gratis app ‘Stopmotion Studio’ 
en verder vooral veel fantasie! Deze 
workshop is geschikt voor kinderen 
vanaf 8 jaar en is gratis en duurt van 
14:30 tot 16:30 uur. Meld je vooraf aan 
via muntweg@obgz.nl. Wie vaker aan 
de slag wil met nieuwe digitale tech-
nieken, kan bekijken wat er nog meer 
te doen is in de Digi Playground van de 
bieb: www.obgz.nl/digiplayground. ❤

Tekst: Bibliotheek Gelderland-Zuid

Universiteit van Muntweg - klimaatverandering

Hoorcollege klimaatverandering en 
stop-motion filmpjes maken in de bieb

23

Een stop-motion filmpje maken
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Bewoners Vossenlaan bezorgd  om  monumentale eik 

Historisch besef 
hebben ze zeker, 

Hazenkampbewoners 
Gijsbert van 

Heijst en Theo van 
Zuylen. Ze weten 

welke belangrijke 
gebeurtenissen 
zich rondom de 

monumentale eik aan 
de Vossenlaan hebben 
afgespeeld. Nu vrezen 

omwonenden dat 
de boom schade zal 
ondervinden van de 

nieuwbouw en hebben 
een bezwaarschrift 

ingediend. 

inds 1907 staat de eik aan de Vos-
senlaan. Bij de bouw van Gezond-
heidscentrum Hazenkamp in 1970 

werd hij als monumentaal aangemerkt. 
Een monumentale boom is minstens 
tachtig jaar oud en gezond. Daarnaast 
wordt gekeken of een boom beeldbe-
palend is, cultuurhistorisch waardevol of 
een bijzondere soort. Een monumentale 

boom staat op de bomenlijst en mag 
niet gekapt worden. Naar schatting zijn 
er in Nederland 400.000 monumentale 
bomen.
     De eik aan de Vossenlaan maakt 
oorspronkelijk deel uit van een langere 
rij eiken die diende ter afscheiding van 
de sportvelden van Quick 1888. In 
september 1944 was de eik het centrale 

punt van een omheind gebied waarin 
Duitse krijgsgevangenen bijeen werden 
gehouden. 

Nieuwbouw
Gezondheidscentrum Hazenkamp maakt 
nu plaats voor drie nieuwe woningen, 
rondom de eik. De sloop van het ge-
zondheidscentrum begon in 2017. Meer-

S
Gijsbert van Heijst (links) en Theo van Zuylen bij de monumentale eik aan de Vossenlaan

Stichting Hart voor Hazenkamp en Bomenstichting vechten voor gezond behoud honderdtwaalfjarige eik
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Bewoners Vossenlaan bezorgd  om  monumentale eik 
dere wijkbewoners hebben zorgen geuit 
dat de boom wordt aangetast door de 
nieuwbouw. Zo liggen de parkeerstroken 
geheel onder de kroon van de boom 
waardoor het parkeren van auto’s leidt 
tot het risico op olie- en benzinelekkage. 
Bovendien blijkt uit de bouwtekening 
dat de erker van de bungalow geheel 
op het wortelstelsel van de eik wordt 
gebouwd. 
     Volgens Van Heijst en Van Zuylen 
neemt projectontwikkelaar Reuvers de 
beschermde status van de eik niet seri-
eus. Hun ‘nonchalante houding’ irriteert 
de wijkbewoners. Jammer genoeg leidt 
een bemiddelingsoverleg niet tot een 
bevredigend resultaat. “Onze grootste 
irritatie is de hautaine houding van de 
Nijmeegse ambtenaren,” geeft Gijsbert 
aan. “We worden als burgers niet serieus 
genomen.”
     De omgevingsvergunning is aange-
vraagd en verleend. Hierbij zijn door de 
gemeente voorwaarden gesteld, o.a. 
met betrekking tot het snoeiwerk en 
het wortelbed. Maar ambtenaren van de 
gemeente geven aan dat zij niet zullen 

handhaven. Gijsbert en Theo: “Wie gaat 
dit dan wél controleren?”

Bezwaarschrift
Gijsbert en Theo hadden niet het ver-
trouwen dat het goed zou komen met 
de zorg voor de eik. Gesteund door de 
Bomenstichting, een vrijwilligersorgani-
satie die “de zorg en aandacht bevordert 
voor bomen in de stad en op het platte-
land,” dienen de wijkbewoners, verenigd 
in de Stichting Hart voor Hazenkamp, 
een bezwaarschrift in bij de gemeente. 
Tijdens een hoorzitting hebben ze hun 
bezwaren mondeling toegelicht. 
     Inmiddels is het bezwaarschrift afge-
wezen omdat alle procedures juist zijn 
doorlopen. De wijkbewoners zijn teleur-
gesteld. Hoe nu verder? Een procedure 
bij de bestuursrechter is een mogelijk-
heid. Hart voor Hazenkamp beraadt zich 
op verdere stappen. 

Weerwoord gemeente Nijmegen
In een reactie op dit artikel geeft 
de woordvoerder van de gemeente 
 Nijmegen aan dat bij de bouwvergun-

ning duidelijke voorwaarden zijn gesteld 
ter bescherming van de boom. De ge-
meente is diverse malen ter plekke gaan 
inspecteren. 
     De meldingen van omwonenden zijn 
verder volgens de gemeente wel degelijk 
serieus behandeld. Zo zijn de sloopwerk-
zaamheden na een melding door de 
buurt tijdelijk stilgelegd, en is de aanne-
mer een aantal keren aangesproken op 
onzorgvuldig werken in de nabijheid van 
de boom. Nadien heeft hij de vereiste 
maatregelen genomen. 
     Bij gemelde snoeiwerkzaamheden is 
een medewerker van de gemeente ter 
plaatse geweest en heeft geconstateerd 
dat de snoei werd uitgevoerd door een 
deskundig groenbedrijf. Daarnaast heeft 
vanuit de gemeente het bemiddelings-
overleg plaatsgevonden.  ❤

Tekst: Miriam Heijmerink 
(miriam@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen

Natuurtuin Goffert ligt aan de Goffertweg 19 en is een weldadige plek 
om te vertoeven. Al wandelend loop je door diverse landschappen die 
kenmerkend zijn voor Nijmegen en omgeving. 
     Een veertigtal vrijwilligers zorgt voor de benodigde taken die deze 
tuin zo sprankelend maakt. Zo verzorgt een aantal vrijwilligers na-
tuurlessen aan kinderen van de basisscholen, anderen onderhouden 
de tuin en een derde groep vrijwilligers zorgt voor de bloemen- en 
kruidentuin. 
     Er heerst een fijne werksfeer. Als vrijwilliger kun je op verschillende 
manieren een bijdrage leveren. Ook een bestuursfunctie is mogelijk, 
er is een vacature. Bel voor informatie over vrijwilligerswerk met Lieke 
Honée, 06 461 348 74 of mail naar info@natuurtuingoffert.nl ❤

Tekst: Natuurtuin Goffert

Kom helpen in Natuurtuin Goffert

Stichting Hart voor Hazenkamp en Bomenstichting vechten voor gezond behoud honderdtwaalfjarige eik
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Berchmanianum: monumentaal  studiehuis van de jezuïeten >>
Van studiehuis, via rusthuis, naar academiegebouw 

Het statige Berchmanianum aan de Houtlaan maakt vanaf 
oktober 2018 onderdeel uit van de campus van de Radboud 
Universiteit. Het is het nieuwe academiegebouw waar onder 

andere de bestuurlijke en juridische zaken zijn ondergebracht, 
en waar de diploma-uitreikingen plaatsvinden. Vele jaren 

geleden echter had het gebouw hele andere bewoners. 

Het Verleden in Verhalen

Scholastieken in de bibliotheek, 1961. In de scholastiekenbibliotheek konden de 
scholastieken studeren, naslagwerken raadplegen of de krant lezen
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Berchmanianum: monumentaal  studiehuis van de jezuïeten >>
Van studiehuis, via rusthuis, naar academiegebouw 

et gebouw heeft een boeiende 
geschiedenis die begint in de 
jaren twintig van de vorige eeuw, 

als de Nederlandse Provincie van de 
jezuïeten opdracht geeft voor de bouw 
van een filosofisch studiehuis, het Col-
legium Berchmanianum. Let op: géén 
klooster. 
     Wie zijn de jezuïeten? Het zijn leden 
van “de Sociëteit van Jezus”, een manne-
lijke katholieke orde die in 1534 in Parijs 
is opgericht. De orde, die in 1540 werd 
goedgekeurd door paus Paulus III, heeft 
als hoofdmotto “Tot meerdere eer van 
God” (Ad majorem Dei gloriam). Dat mot-
to kunnen jezuïeten uitvoeren in allerlei 
maatschappelijk functies. Ze wonen dan 
ook niet in besloten kloosters, maar in 
‘jezuïetenhuizen’ en nemen actief deel 
aan het maatschappelijk leven. Het zijn 
vaak kritische denkers, gevormd door 
studie. Onder hen zijn veel docenten 
en wetenschappers. De huidige paus 
 Franciscus is een jezuïet. 
     Terug naar het gebouw. De keuze 
van de jezuïeten om het Collegium 

Berchmanianum in Nijmegen te bou-
wen was geen toeval, maar een logisch 
gevolg van de opening van de Roomsch 
Katholieke Universiteit in 1923. Ook 
andere katholieke orden en congregaties 
bouwden in die jaren hun studiehuizen 
in Nijmegen, dat toen de bijnaam “Rome 
van het Noorden” had. Berchmanianum 
werd in 1928-1929 gebouwd naar een 
ontwerp van de architecten Joseph 
Cuypers en Pierre Cuypers jr., zoon 
en kleinzoon van de beroemde Pierre 
Cuypers die het Rijksmuseum in 
Amsterdam heeft ontworpen.   

Studiehuis
In het studiehuis konden aspirant-jezu-
ieten uit heel Nederland hun filosofische 
vorming volgen die drie jaar duurde. 
Die vorming maakte een belangrijk 
onderdeel uit van hun opleiding tot 
jezuïet. Maar ze volgden er ook vak-
ken als biologie en natuurkunde. Het 
 Berchmanianum was daarnaast hun 
woonhuis waar ze aten, sliepen, sporten 
en vriendschappen maakten. Er woon-
den gemiddeld zo’n zeventig mannen. 
Velen van hen werden na hun studie uit-

gezonden naar het buitenland en gingen 
daar lesgeven of op een andere manier 
hun geloof dienen in een maatschappe-
lijke functie.
     De naam van het gebouw gedenkt 
het korte, maar bijzondere leven van 
de jezuïet Jan Berchmans (1599-1621), 
een eenvoudige schoenmakerszoon uit 
Diest, België. Hij was een toegewijde 
 student (‘scholastiek’ in de jezuïeten-
orde) die werd uitverkoren om zijn oplei-
ding te volgen aan het Collegio Romano 
in Rome. Hij stierf op 22-jarige leeftijd. 
Na zijn heiligverklaring in 1888 werd hij 
patroonheilige van de studerende jeugd.

De oorlogsjaren
Op 29 mei 1942 werd het rustige leven 
in het studiehuis ruw verstoord door 
een brief van de Duitse Schutzstaffel. 
Het Berchmanianum werd door de SS 
gevorderd en alle bewoners moesten het 
gebouw verlaten. De SS deed in de jaren 
daarna wat verbouwingen in het pand 
met het doel het Berchmanianum te 
gaan gebruiken als Mutterheim; een huis 

H

Sociëteit van Jezus' in de kapel van het 
Berchmanianum

De achtertuin van het Berchmanianum (in weerspiegeling) met de nieuwe hoofdingang

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

>> Berchmanianum: monumentaal studie-
huis van de jezuïeten
Bronnen: Wikipedia, folder Radboud Universiteit bij tentoonstelling 90 jaar Berchmanianum, ru.nl, artikelen van Vox van 21-12-2014 en 4-10-2018

Communauteitsfoto, 1932. Deze foto geeft een goede indruk van zowel de groepsgrootte als de omvang van het gebouw

voor Arische vrouwen om hun kinderen ter wereld te brengen 
en volgens de Nazi-ideologie op te voeden. Het zou het eerste 
Mutterheim worden in Nederland, ‘Heim Gelderland’. In Duits-
land en andere bezette landen waren er al meer, als onderdeel 
van het ‘Lebensborn-project’, met als doel het scheppen van 
een zuiver Arisch ras. 
     Berchmanianum werd hier uiteindelijk niet voor gebruikt. 
Op 17 september 1944 verliet de SS in grote haast het gebouw 
toen Nijmegen frontstad werd. De jezuïeten konden terug-
komen en hun studie weer oppakken. Tot het einde van de 
oorlog werd in het gebouw ook nog een Amerikaans noodhos-
pitaal ondergebracht.  

Rusthuis
Na de oorlog begonnen studenten nog jaarlijks bij het 
 Berchmanianum, maar hun aantal werd geleidelijk minder, 
alsook het aantal jezuïeten in Nederland. In 1967 kreeg het 
Berchmanianum een andere bestemming als woon-en zorgin-
stelling voor oudere mannelijke geestelijken van katholieke 
congregaties en ordes. Een aantal van hen kwamen weer terug 
in het huis waar ze in hun jongere jaren hadden gestudeerd. 
Er heerste wederom een goede sfeer en er werd weer samen 
gegeten en gebeden. 
     In oktober 2013 kocht de Radboud Universiteit het 
 Berchmanianum aan, om in de toekomst te dienen als aca-

demiegebouw. Het campusterrein werd daarmee uitgebreid 
met 7,5 hectare, inclusief het bos en het park om het gebouw. 
In december 2016 verlieten de laatste zestig geestelijken hun 
vertrouwde huis om te gaan wonen in een nieuw en comforta-
bel woon-zorgcomplex in de wijk Brakkenstein. Het personeel 
verhuisde mee. 

Academiegebouw
De restauratie en verbouwing konden daarna beginnen. Het 
Berchmanianum is een rijksmonument, dus veel moest blijven 
zoals het was, met name de buitenkant. Toch werd een nieuwe 
hoofdingang gemaakt aan de parkzijde, zodat het gebouw 
meer verbonden is met de rest van de campus. Inwendig vond 
een modernisering plaats met behoud van het karakter en 
de oude elementen. Vele tussenmuren werden gesloopt. De 
kleine kamertjes waar de jezuïeten sliepen maakten ruimte 
voor open kantoorruimtes met moderne voorzieningen.  
     Op 21 januari van dit jaar is het Berchmanianum als acade-
miegebouw officieel geopend. Het jezuïetenhuis heeft een 
nieuwe bestemming, maar is ook weer terug in het hoger 
onderwijs. ❤

Tekst en foto’s interieur: Jacqueline van der Jagt 
(jacqueline@hartvannijmegen.nu) 
Foto’s exterieur Berchamanianum: Els Baltjes 
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p zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 vindt weer 
het jaarlijkse buitenfestival Vier de Natuur plaats, 
het grootste natuurfestival van Nederland. Iedereen 

kan bijdragen door zelf iets te organiseren. Vier de Natuur 
laat alle inwoners op een actieve manier genieten van het 
groen in de buurt, in de stad en daarbuiten. De Bastei, cen-

trum voor natuur- en cultuurhistorie, 
coördineert het festival in Nijmegen.
Vier de natuur nodigt iedereen – parti-
culieren, organisaties en bedrijven – uit 
om in het weekend van 25 en 26 mei 
2019 een activiteit ‘in het groen’ te or-
ganiseren. De algemene regel is dat alle 
activiteiten gratis toegankelijk zijn.
     Op de landelijke site van Vier de 
Natuur (www.fetedelanature.nl) staan 
praktische tips voor het opzetten van 
een activiteit in de natuur. Hier kun je 
een eigen evenement toevoegen aan 
het landelijk overzicht van deelnemers.
     Vanaf 1 april zijn bij De Bastei for-
mulieren beschikbaar om een activiteit 
aan te melden. Met een goed plan kom 
je voor een tegemoetkoming van € 50 
in aanmerking. Ook is het mogelijk bij 
grotere evenementen een bijdrage te 

krijgen voor faciliteiten als een tent en banken op locatie. 
De gemeente Nijmegen stelt hiervoor een budget beschik-
baar.
     Is je plan nog niet helemaal rond of heb je alleen nog 
maar een idee, neem dan eerst contact op met De Bastei via  
 vierdenatuur@debastei.nl  ❤

Vier de Natuur op 25 en 26 mei

it gaat het worden, dit gaan we doen! Een weekendje 
weg met één van de kids. Het idee, geboren langs 
het hockeyveld, waar een vader mij enthousiasmeer-

de. Met z'n zoon had hij dé hoofdstad bezocht, Rijksmuseum 
aangedaan, cultuur geproefd, en geschiedenis opgehaald. 
Even alle tijd voor elkaar. Ook manlief was enthousiast en 
dus mocht ik het spits afbijten met Scheetje. 
     Scheetje wellicht nog blijer begon meteen met een brain-
storm van factoren waar het weekend aan moest voldoen. 
Een hotelkamer met kussentjes op de bedden, een bureautje 
erbij waar ze haar Playmobil kon uitstallen, een zwembad, 
ontbijtbuffet met hagelslag, frietjes als avondeten, géén 
museumbezoek, wel shoppen, Wie is de mol in bed kijken, 
een toekan-vogel op de gevel van het hotel. Én lekker dicht 
bij huis omdat ze Papa, Schatje én kleine Pluis waarschijnlijk 
veel zou missen. Mijn zoektocht kon beginnen met maar 
liefst één match. Van der Valk Tiel... 
     "Joh, Tiel is nie viel," waarschuwde een vriendin mij nog, 
maar de kogel was al door de kerk. En zo geschiedde. Er 
werd uitgebreid gezwommen in het hotel, in drie winkels 
souvenirs geshopt voor de thuisblijvers, (Tiel was inderdaad 
‘nie viel’) en daarna gauw terug naar de hotelkamer waar 

we met de Playmobil speelden, onszelf tussen de kussentjes 
nestelden en in de skybar genoten van het uitzicht op de 
A15. We dineerden tussen de oudjes en sloten de avond af 
met ‘De Mol’.
     Het was fantastisch, knus, lief en fijn. En voelde als een 
wereldreis. Bij thuiskomst vertelden we voluit over onze 
avonturen en daagden we de heren uit vervolg te geven aan 
deze nieuwe familietraditie. "Ja," zei Schatje, "wij denken na 
over een voetbalweekendje, bijvoorbeeld Barça.....hè pap?"

Columnn: Lekker weekendje weg door Anna Wolfs

O

D
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De schilder is de beste 
vriend van uw huis!

www.somonschilderwerken.nl  
06-206 505 65

Binnen en buitenwerk | Houtrotreparatie 
Diverse wandafwerking

30

Het pollenseizoen
is van start!

Gedreven door gezondheid

Jeukende ogen? Last van een loopneus?
Kriebelhoest? Hooikoorts is geen pretje,
wij helpen u graag! Vraag ons om advies!

Zuider Apotheek Nijmegen
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen

Zuider Apotheek Hazenkamp
Vossenlaan 90
6531 SP Nijmegen

Zuider Apotheek Malvert
Malvert 5133
6538 DG Nijmegen

Zuider Apotheek Brakkenstein
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen
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Nog geen zicht op verbouwing 
Albert Heijn XL aan St. Jacobslaan

In februari 2018 werden de 
plannen voor een ingrijpende 
verbouwing gepresenteerd. 
Eind vorig jaar zou de nieuwe 
vestiging  haar deuren moeten 
hebben geopend, maar voor-
lopig is er van enige activiteit 
rond de Albert Heijn XL aan 
de St. Jacobslaan nog niets te 
merken. De plannen zijn in de 
ijskast beland en het is nog 
maar de vraag of de verbou-
wing van de grote AH-vesti-
ging überhaupt nog doorgaat.

ver de redenen van het uitstel 
dan wel afstel van de verbou-
wing blijft het vooralsnog gissen. 

Supermarktmanager Huub Henskens wil 
er in elk geval niets over kwijt en verwijst 
naar het hoofdkantoor in Zaandam. Maar 
ook daar houdt men de kiezen stijf op 
elkaar. “Voor wat betreft de mogelijke 
verbouwing van de AH XL-winkel aan 

de St. Jacobslaan zitten we momenteel 
middenin het proces. Omdat er nog geen 
concrete plannen voor een verbouwing 
zijn, kan ik er nu dan ook nog niets over 
zeggen,” laat persvoorlichtster Felicity 
Bijnaar in een schriftelijke reactie weten. 
Op de vraag of de plannen financieel niet 
haalbaar zouden zijn, zoals De Gelder-
lander eind vorig jaar suggereerde, wil zij 
evenmin antwoorden.
     Het uitstel van de verbouwing ligt in elk 
geval niet aan problemen bij het verkrij-
gen van de benodigde vergunningen, 
omdat – bijvoorbeeld – de omwonenden 
bezwaar zouden hebben gemaakt tegen 
de verwachte toename van de verkeers-
overlast. Die vergunningen zijn in juli van 
het vorig jaar al verleend.

Andere aanblik
De plannen voor de verbouwing werden 
vorig jaar gepresenteerd, kort nadat de 
C&A-vestiging in het winkelcomplex werd 
gesloten. Voor de AH XL geen overbodige 
luxe, “want we kunnen de extra ruimte 
heel goed gebruiken,” zei Huub Henskens 
bij die gelegenheid. In de oorspronkelijke 

plannen zou het winkeloppervlak van 
de AH fors worden uitgebreid en zouden 
vooral de entree en de winkelpui een heel 
andere aanblik moeten krijgen. Zo zou de 
gevel zo’n tien meter naar voren moeten 
komen, waardoor er dertig parkeerplaat-
sen zouden komen te vervallen.
     Ook was het de bedoeling dat het com-
plex na de verbouwing meer het karakter 
zou krijgen van een ‘mini-winkelcentrum-
pje’. Waar nu de AH XL de dominante fac-
tor in het complex is, zouden in de nieuwe 
situatie de andere winkels in de ruime 
entreehal beter tot hun recht komen.
     Dat twee van die winkels – Blokker en 
Intertoys – momenteel in zwaar weer 
verkeren zou  een rol kunnen hebben 
gespeeld bij het niet doorgaan van de 
plannen. Ook de voorgenomen samen-
werking van Albert Heijn met de HEMA 
zou aanleiding kunnen zijn geweest om 
de plannen opnieuw tegen het licht te 
houden. Maar vooralsnog blijft dat al-
lemaal dus gissen…  ❤

Tekst: Ronald Spaak 
(ronald@hartvannijmegen.nu)

Impressie van de vernieuwde Albert Heijn Xl aan de St. Jacobslaan. Voorlopig is de verbouwing van de baan

O
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‘Televisie is een belangrijke verhalen-   verteller, ook in een tijd van sociale 
media’ 

erena Daalmans (34) uit de 
Schonckstraat begon in 2002 aan 
de studie Communicatieweten-

schap. In 2007 studeerde ze af en een 
jaar later rondde ze de master Amerika-
nistiek af. Sindsdien werkte ze als docent 
en promovenda bij Communicatiewe-
tenschap, tot ze in 2016 promoveerde 
op de representatie van moraliteit op 
televisie. Nu is ze docent Communica-
tiewetenschap en onderzoeker Commu-
nication & Media, Behavioural Science 
Institute aan de Radboud Universiteit.

Waar gaat het om bij communicatiewe-
tenschap?
“Het gaat om gemedieerde communica-
tie, oftewel hoe media mensen informe-
ren, beïnvloeden of vermaken. Com-
municatiewetenschappers onderzoeken 
de makers, inhoud en gevolgen van die 
gemedieerde communicatie. Mensen 
maken zich bijvoorbeeld zorgen over 
geweld op televisie, vanuit het idee dat 

als iemand dit ziet, het ook gaat doen. 
Zo simpel is het echter niet. Niemand 
gaat een bank overvallen na het zien 
van een bankoverval.”

Jij hebt gekeken naar moraliteit op 
televisie?
“Klopt, ik heb gekeken naar de inhoud 
van mediaboodschappen: wat zien 
we? Televisie wordt vaak gezien als een 
immoreel instituut, waar vreemdgaan 
en geweld veelvuldig voorbijkomen. 
Mensen zien op televisie veel regelover-
tredend gedrag, maar meestal ook 
de straf daarvoor. Een relatie gaat uit, 
vrienden gaan weg, iemand krijgt ge-
vangenisstraf. Psychologisch is het sterk, 
want mensen leren door te kijken naar 
anderen. Op televisie zie je het gedrag, 
maar ook de gevolgen. 
  

Wetenschapper in de wijk

In het hart van Nijmegen 

staan drie toonaange-

vende instellingen die 

zich met onderwijs en 

onderzoek bezighouden: 

de Radboud Universiteit, 

het Radboudumc en de 

Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen. In Nijmegen-

Midden wonen heel wat 

wetenschappers die ver-

bonden zijn aan een van 

deze instellingen. In deze 

rubriek komen zij uitge-

breid aan het woord.

S



Hart van Nijmegen - maart 2019          33

‘Televisie is een belangrijke verhalen-   verteller, ook in een tijd van sociale 
media’ 

Valt het dus wel mee met de negatieve 
invloed van media?
“Als een bestraffing duidelijk en zicht-
baar in beeld komt, is het niet logisch 
om dat na te doen. Televisie is het 
schavot van vroeger. Vooral soaps zijn 
heel normatief. Mensen overtreden daar 
de wet en doen verkeerde dingen op 
hun werk en in hun sociale leven. In 65 
tot 80 procent van de gevallen wordt 
het gedrag ook zichtbaar bestraft. Bij de 
verhouding tussen man en vrouw is het 
helaas minder rooskleurig. Bij gender 
zijn scripts al op jonge leeftijd gevormd 
en media hebben een belangrijke rol in 
de beeldvorming. De stereotypen op te-
levisie doen niet alleen vrouwen tekort, 
maar ook mannen.”

Waarom onderzoek naar televisie? 
Zijn andere media tegenwoordig niet 
invloedrijker?
“Mensen kijken dagelijks bijna drie uur 
televisie, gemiddeld 2 uur en 53 minu-
ten om precies te zijn. Televisie is een 
belangrijke verhalenverteller, zeker met 
de ontkerkelijking, en ook in een tijd van 
sociale media. Jongeren kijken minder, 
maar ook bij hen is televisie dominant. 
Bij een Netflix-serie als 13 Reasons Why, 
over een meisje dat zelfmoord pleegt, 
bestond de angst dat dit zou aanzetten 
tot zelfmoord. Het kan iets teweeg bren-
gen, maar onderzoek wijst uit dat het 
niet betekent dat mensen ook zelfmoord 
plegen. Dat komt onder meer doordat er 
meerdere perspectieven te zien zijn. We 
noemen dat ‘moral rumination’, ruwweg 
vertaald als ‘moreel herkauwen’. In het 
proces van oordeelvorming zijn series 
complexer geworden. Het is niet meer 
zo eenvoudig met een good guy en een 
bad guy. Je kunt een serie inzetten om 
dingen bespreekbaar te maken en men-
sen te laten nadenken over moeilijke 
thema’s. Zo kunnen we controversiële 
media inzetten om iets goeds te doen.”

Je woont in het Willemskwartier. Fijne 
wijk?
“Zeker, het is een sociale en gemengde 
wijk en daarmee is het een reflectie 
van de samenleving, met verschillende 
geloven en sociale klassen. Dat kan fout 
gaan, maar in het Willemskwartier gaat 
het goed. Onze kinderen Olivia en Ben-
jamin komen van alles tegen op school 
en het kinderdagverblijf. Ik ben zelf op-
gegroeid in een volkswijk en heb op een 

gemengde school gezeten. Zo kwam ik 
in contact met allerlei thuissituaties en 
daar heb ik baat bij gehad. In een Vinex-
wijk is teveel hetzelfde en dat is niet het 
leven. Een diverse wijk en een diverse 
school heeft duidelijk meerwaarde.” ❤

Tekst: Tefke van Dijk 
(tefke@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Melfi’s Choice
In de studie naar The Sopranos, waarin psychiater Dr. Melfi verkracht werd, 
maar de dader door een technische vormfout van de politie vrijkwam, twijfe-
len de participanten die de aflevering zien over rechtvaardigheid, de wet en 
hoe belangrijk de regels van de samenleving zijn. Dr. Melfi twijfelt er zelf over 
of ze maffiabaas Tony Soprano zal vertellen over haar verkrachting of niet, 
ze wil rechtvaardigheid voor wat haar overkomen is, maar de wet en justitie 
laten haar in de steek. Het overpeinzen van dit soort keuzes, waar de behoefte 
van een kijker tot rechtvaardigheid niet bevredigd wordt en in conflict is met 
Melfi’s keuze om Tony niks te vertellen, leidt vaak tot intense zelf-discussie. 
In theorie moet dit bijdragen aan iemands morele volwassenheid. Doordat 
je een moeilijke kwestie van verschillende kanten bekijkt en je afvraagt wat 
jij zou hebben gedaan, kun je je beter verplaatsen in anderen. In een ideale 
wereld draagt de controversiële media-inhoud van The Sopranos dus bij aan 
meer empathie.
 
Eden, A., Daalmans, S., Van Ommen, M., & Weljers, A. (2017). Melfi’s Choice: Morally Conflicted Content 
Leads to Moral Rumination in Viewers. Journal of Media Ethics, 32(3), 142-153.
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Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

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

www.wennekers-nijmegen.nl

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

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

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

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

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

Mijn praktijk ligt in de wijk De Hazenkamp.

Dromedarisstraat 15, Nijmegen   
06 4976 6889    

beapieters@glazenkamp.net
www.leerlingbegeleidingbeapieters.nl

Drs. Bea Pieters 
Pedagoog & Leerkracht
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elf heeft ze meer dan eens 
ervaren hoe verrassend het leven 
kan lopen. Dat bijvoorbeeld een 

rationele en verkeerde studiekeuze toch 
kan leiden tot een droombaan. “Maar 
ook dat ik niet de dingen deed die me 
dichter bij mezelf brachten, omdat ik 
controle over mijn leven probeerde te 
houden.” Afgelopen jaar heeft ze die 
controle losgelaten. “Het was een expe-
riment om te ontdekken hoe het ego 
werkt en me weghoudt van de zaken die 
belangrijk zijn.” Dat resulteerde in het 
boek.       
     Vóór het boek leerde ze door de 
studie haptonomie meer over mensont-
wikkeling en de verhalen waarin mensen 
gevangen kunnen zitten. “Tijdens die 
studie besloot ik dat ik mensen wil 
helpen zich van die verhalen te bevrij-
den. Ik wil hen laten ontdekken dat zij 
die verhalen simpelweg niet zijn, omdat 
ze afkomstig zijn van ons ego, dat ons 
alleen maar bang wil maken. In plaats 

daarvan kun-
nen we leren 
vertrouwen op 
onze potentie. 
Want daar zitten 
we allemaal bar-
stensvol mee.”

Vertrouwen
Dat geldt ook 
voor Editha, 
heeft ze ont-
dekt. De moe-
der van twee 
die al jaren aan 
de Hindestraat 
woont, had zelf 
nooit kunnen 
bedenken dat 
ze twee jaar 
lang een pop-
uprestaurant 
zou runnen, 
kookboeken op 
maat zou ma-

ken en haar gedachten over werkgeluk 
zou vertalen naar een boek. “Ik schreef 
het in zeven dagen. En mijn website 
vulde ik binnen anderhalve dag, want als 
de inspiratie er is, dan is ie er ook echt. 
Daar kun je op vertrouwen.”
     Editha ondersteunt mensen doordat 
ze schrijft en lezingen geeft over werk-
geluk. “Ik praat ook met mensen, bijvoor-
beeld wanneer ze vastzitten in hun 
werk, hun baan zijn kwijtgeraakt of deze 
juist zelf hebben opgezegd. Ik inspireer 
graag. Net zoals mensen als Rutger 
Bregman, Eckhart Tolle en Theo Fischer. 
Verder ben ik benieuwd waar ik over een 
jaar sta. Ik laat me graag verrassen.” ❤

Tekst: Elvi van Wijk 
(info@hartvannijmegen.nu) 
Foto: Els Baltjes

Editha wil inspireren bij het vinden van 
werkgeluk

Gestart in 't Hart

Meer weten?
www.lonked.com

Z“Als we geboren worden zijn 
we afhankelijk van anderen 
voor ons overleven. Die angst 
maakt dat we ons conformeren, 
bijvoorbeeld aan wat anderen 
mensen vinden of bepaalde 
normen voor succes. Ik wil 
mensen laten ervaren dat ze 
niet bang hoeven te zijn, maar 
dat ze kunnen vertrouwen op 
zichzelf en het leven. Dan kun-
nen ze alles uit zichzelf halen 
en doen waarvoor ze op aarde 
zijn.” Aldus Editha Gerdingh, 
schrijver van het boek Geluk(t), 
Leef om te werken.
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Ruimte voor 
een 

afbeelding

Slagerij De Groene Weg Bas Derksen
Groenestraat 189
6531 HE Nijmegen
024-3555060
nijmegen@degroeneweg.nl
www.nijmegen.degroeneweg.nl

 

Wij zijn op zoek naar een
gemotiveerde scholier/student om
ons team op zaterdag te versterken.

Ben je 16 jaar of ouder en lijkt het je
leuk om in onze winkel te komen
werken?   
Stuur dan je sollicitatie naar
nijmegen@degroeneweg.nl 
of loop gerust even binnen.

VACATURE
ZATERDAG
HULP

EMMA APOTHEEK 

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

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

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

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

HKZ gecertificeerd
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Bianca Bolwerk houdt van 
kinderen, vooral die van het 
Willemskwartier. Je komt haar 
tegen op het Activiteitenplein 
in ‘t Hert, maar ook op straat 
als ambulant kinderwerker. 
Ze richt zich op kinderen van 
zes tot twaalf jaar die nog op 
de basisschool zitten. Hoe ziet 
haar werk eruit?

aar werkweek verdeelt Bianca 
over twee taken: coördinator 
kinderactiviteiten van het Ac-

tiviteitenplein in Voorzieningenhart ‘t 
Hert en ambulant kinderwerker in het 
Willemskwartier. 

Coördinator kinderactiviteiten
Op het Activiteitenplein zijn alle activi-
teiten in de wijk voor basisschoolkinde-
ren ondergebracht: de sportactiviteiten, 
de culturele activiteiten in samenwer-
king met de Lindenberg, en de kinder-
activiteiten bij ’t Hert.  
     Samen met Fatma en Sonja organi-
seert Bianca de kinderactiviteiten bij ‘t 
Hert. De activiteiten zijn ingedeeld in 

blokken van zes of zeven middagen, 
elk blok heeft een thema. De kinderen 
van groep drie en vier komen maandag 
na school. De kinderen van groep vijf, 
zes en zeven  komen op donderdag 
na school. Doelstellingen zijn: minder 
schermtijd, een gezondere leefstijl en 
dingen ontdekken waarvan kinderen 
niet weten dat ze die kunnen. 
     Voorbeelden van thema’s zijn Van 
Tuin tot Bord Junior en het maken van 
een wijkkrant. In de maanden januari, 
februari werd gewerkt aan ‘het Wil-
lemskwartier ’s got talent’. De talenten 
werden met professionele begeleiding 
voorbereid op hun optreden in de 
grote zaal  van ‘t Hert. Ouders, broers en 
zusjes, familie, vrienden en bekenden 
vulden de zaal.

Ambulant kinderwerker
Bianca is ook ambulant kinderwerker. 
Zij gaat erop uit om kinderen op straat 
te ontmoeten. Er waren vorig jaar wat 
klachten over overlast van groepen kin-
deren. Sinds augustus gaat Bianca naar 
die kinderen toe om samen dingen te 
ondernemen. Omdat de kinderen haar 
kennen van het Activiteitenplein maakt 
ze gemakkelijk contact. 

     Het doel van Bianca is om negatief 
gedrag om te zetten in positief ge-
drag. Het gaat erom dat kinderen niet 
hangen, maar actief zijn. De kinderen 
hebben samen met Bianca  taarten ge-
bakken voor mensen die goede dingen 
doen voor de wijk. Bij Bakker Jorrit zijn 
er lekker dingetjes gebakken en die zijn 
uitgedeeld aan de mensen die geklaagd 
hadden. Hierdoor ontstond er meer 
wederzijds begrip. De kinderen houden 
nu rekening met de bewoners en de 
bewoners weten dat de kinderen het 
niet zo kwaad bedoelen.
     Bianca vindt de combinatie van acti-
viteitencoördinator en ambulant werker 
ideaal. Zij leert de kinderen goed ken-
nen doordat ze hen in allerlei situaties 
tegenkomt. Zo kan ze er aan bijdragen 
dat kinderen dingen ervaren die ze 
nog niet kennen en allerlei activiteiten 
ondernemen. Dat  geeft kinderen nu en 
in de toekomst veel meer kansen. ❤

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

H

Bianca Bolwerk heeft hart voor de 
kinderen van het Willemskwartier
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Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen

Kinderfeestjes

Workshops

Gelegenheidskaarsen

tel: 024 3553492 of 06 45302171

Groenestraat 199

6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492  

• Natuurvoedingsmiddelen

•Uitgebreid assortiment

•Ook glutenvrij

•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij

www.bijenkaars.nl

 

‘t Hoen Therapie 

 

Nijmegen  Leeuwstraat 1 
Elst Bachstraat 1a 
T. 06-28895489 
W. www.thoentherapie.nl 
E. 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. 
 
 

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

tel: 06-81472151 of 024-3553492

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM 
  

 
 

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

Geef uw stoel
of bank een 

2e leven

Geef uw stoel
of bank een 

2e leven

Hatertseweg 469
6533 GH Nijmegen 
024 - 356 47 55

                     

HOLLANDSE 
HARING

5 VOOR 7 EURO
7 VOOR 10 EURO

2 EURO PER STUK

Leerproblemen?  
A-RT biedt hulp bij o.a. spelling, rekenen, begrijpend lezen, 

Cito-training, leren plannen.   

 

  

  A-RT 
Remedial Teaching en Leerlingbegeleiding  
  
Anita Janssen   
Fretstraat 7 
6531 JE Nijmegen 
Telefoon: 06 11430886  

E-mail: anita.janssen@a-rt.nl  

Voor verdere info zie: www.a-rt.nl 
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Hoe ben je aan het vrijwilligerswerk 
gekomen?
In 2015 heb ik de kinderknutselclub voor 
de allerkleinsten van vier tot zeven jaar 
opgestart. Verder help ik mee met het or-
ganiseren van het kindercarnaval. Dat was 
er sinds een jaar of twee niet meer en dat 
wilden ze terugbrengen, dus werd me ge-
vraagd of ik daarbij wilde helpen. Verder 
doe ik al drie jaar mee met Halloween en 
sinds twee jaar help ik met de organisatie 
van de kerstmarkt.

Wat houdt het werk precies in?
Elke woensdagmiddag buiten de school-
vakanties doe ik samen met Beppie Borg 
de knutselclub. In het Technieklokaal gaan 
we met een groep van twaalf kinderen 
knutselen. Nel Peters doet tegelijkertijd 
een groep met kinderen van acht tot 
twaalf jaar. Meestal maken we dingen met 
een thema, zoals bijvoorbeeld iets voor 
Pasen, carnaval, moederdag of de herfst of 
de lente. We vragen elk jaar subsidie aan 
bij de gemeente en van dat geld en een 
kleine bijdrage van de ouders, schaffen 
we de materialen aan waar de kinderen 
mee kunnen knutselen. Het is hartstikke 
leuk en het is heel erg druk. Er is zelfs een 
wachtlijst.
     Het kindercarnaval organiseer ik samen 
met Beppie. We hebben dan een disco-
theek en doen de stoelendans en zo. Met 
Halloween ben ik ook altijd één van de 
adressen waar de kinderen langs kunnen 
komen. Ik versier dan met mijn kleinzoon 
de voortuin en de kinderen krijgen snoep. 
Samen met Nel Peters organiseer ik de 

kerstmarkt. Mensen kunnen een tafel 
huren en ik zorg voor muziek en hapjes en 
we hebben een popcorn- of suikerspin-
machine voor de kinderen. 

Wat vind je leuk aan het werk?
Dat de kinderen het allemaal hartstikke 
leuk vinden. Ze komen altijd graag naar 
het knutselen toe, ze slaan bijna nooit 
over. En het huis versieren voor Hallo-
ween, daar steek ik veel tijd en geld in, 
want het is zo leuk om te doen.  

Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken?
Ja, het zou mooi zijn als er meer mensen 
zouden willen helpen. Met Halloween 
bijvoorbeeld zijn er maar weinig huizen 
waar de kinderen langs kunnen komen. 
Het zou voor de kinderen leuk zijn als er 
meer mensen hun huis zouden versieren 
en snoepjes uitdelen. ❤

Tekst: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Elvi van Wijk

Jannie Janssen maakt ‘t kinderen 
graag naar de zin

Vrijwilliger in ’t zonnetje

Ook al komt ze oorspronkelijk 
uit de Kolpingbuurt, Jannie 
Janssen (58) woont al bijna 
veertig jaar in het Willems-
kwartier en wil er nooit meer 
weg. Ze is erg betrokken bij 
de verschillende activiteiten 
die in ’t Hert plaatsvinden.

Jannie Janssen  tijdens het afgelopen kindercarnaval bij ‘t Hert
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Architect Neys: 'Mijn gereed schapskist was vrij beperkt’ 

e vernieuwing en renovatie 
van de Kolpingbuurt gaat haar 
laatste fase in. In april zijn de 

bouwvakkers vertrokken en kan cor-
poratie Talis de puntjes op de laatste ‘i’s 
gaan zetten. Zowel voor bewoners als 
passanten is de wijk nagenoeg on-
herkenbaar geworden. Woningen zijn 
onderhanden genomen of gesloopt, 
veel nieuwbouw staat op een plek waar 
voorheen een straat lag, waar rijtjeshui-
zen stonden liggen pleinen, een stuk 
weg heeft plaats gemaakt voor een ap-
partementencomplex of woonwerkwo-
ningen. En er komt de helft meer groen 
dan er was.

Volksbuurt
Van 2000 tot 2014 heeft Talis, meldt 
projectleider Pott, problemen in de 
Kolpingbuurt integraal aangepakt. 
Nieuwe huurders moesten aan eisen 
gaan voldoen, bijvoorbeeld werk en in-

komen hebben. “We zijn begonnen met 
sociale vernieuwing, daarna hebben we 
de fysieke vernieuwing ingezet. Zo rond 
2014 was het sociale klimaat dermate 
stabiel, dat we aan renovatie konden 
gaan denken. Uitgangspunt was om de 
volksbuurt te koesteren.”
     Om dat laatste te kunnen bereiken, 
werkte Talis samen met klankbordgroep 
De Toekomst waarin twintig wijkbewo-
ners zitting hadden. Pott: “Want deze 
hele operatie zijn we aangegaan met en 
voor de bewoners. Het ging om sociale 
huurwoningen, geen koophuizen of 
dure huurwoningen.” Van de 242 wonin-
gen zijn er intussen 127 gerenoveerd, 
de rest is gesloopt. Nieuw zijn 99 wo-
ningen, verdeeld in levensloopbesten-
dige woningen, het hoge appartemen-
tengebouw, eengezinswoningen en vier 
woonwerkwoningen. “De verdeling is 
gemaakt naar aanleiding van wensen 
van de bewoners,” aldus Pott.

Honderden mensen  hebben 
zich er de afgelopen ander-

half jaar over verwonderd 
hoe de Kolpingbuurt zich 

in razend tempo ont-
doet van haar oude schil. 

Bijna zeventig gasten 
van het  Architectuurcafé 

toonden zich eveneens 
enorm verbaasd. In twee 

grote groepen zijn ze 
op sleeptouw genomen 
door  Talis-projectleider 
Michel Pott en architect 

 Martin-Paul Neys.

D

Kolpingbuurt overspoeld tijdens drukbezocht Architectuurcafé

Vanuit kantoortoren 52Nijmegen is de structuur van de Kolpingbuurt goed te zien 
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Architect Neys: 'Mijn gereed schapskist was vrij beperkt’ 
Wedstrijd
Degenen met wie Talis uiteindelijk in zee 
is gegaan, hebben flink moeten aanpo-
ten. Drie aannemers zijn de strijd om de 
gunning aangegaan. Ze werden door Talis 
en de bewoners beoordeeld op bouwtijd, 
architectuur, risico’s en kansen, en geld. 
Pott: “Het mocht maximaal 23 miljoen 
kosten, en voor 1 april 2020 diende het 
project te worden opgeleverd.” Hendriks 
Bouw en Ontwikkeling uit Oss was de 
winnaar. Deze aannemer voert de plan-
nen uit zoals architect Martin-Paul Neys 
en zijn bureau Hoogte Twee Architecten 
uit Arnhem ze getekend hebben.
     De 127 gerenoveerde huizen zijn 
dusdanig geïsoleerd en aangepast, dat ze 
van label C of D zijn opgewaardeerd naar 
label A. Volgens Pott zijn deze woningen 
niet groter gemaakt, omdat de kosten 
dan te hoog zouden zijn geworden. “Voor 
de huidige bewoners is de huur van de 
gerenoveerde huizen hetzelfde gebleven. 
Wie in nieuwbouw is gekomen, betaalt 
€ 600 voor een appartement en € 640 
voor een eengezinswoning. Dat is meer 

dan ze betaalden in hun oude woning.” 
Voor de woonwerkwoningen, die geen 
tuin hebben vanwege ruimtegebrek, is 
amper belangstelling. Talis denkt aan 
kleine ondernemers die er een kapsalon 
of atelier kunnen beginnen. “We willen 
veel levendigheid op het plein.”

Levendig
Met grote detailfoto’s onder de arm 
voert architect Neys zijn gezelschap aan. 
Breed gebarend onderstreept hij hoe hij 
voor elk soort woning tot oplossingen 
gekomen is. “Bij de nieuwbouw hebben 
we eenzelfde soort lijsten om ramen en 
deuren gemaakt als bij de gerenoveerde 
woningen. Maar mijn gereedschapskist 
was vrij beperkt. Daarom hebben we 
bij sommige gerenoveerde woningen 
het metselwerk langs de ramen donker 
geschilderd. We camoufleren de lelijke 
plekken.” 
     Terwijl de groepen de openliggende 
Kolpingstraat doorwandelen, zijn er ner-
gens Kolpingbewoners te zien. Hun afwe-
zigheid doet wat vreemd aan, wetende 

dat zowel de gerenoveerde- als de nieuw-
bouwwoningen al betrokken zijn. Her en 
der staat een auto die bestoft geraakt is 
door bouw- en grondwerkzaamheden. 
“De nieuwe huizen zijn,” vervolgt Neys, 
“flink wat groter dan de oude woningen. 
We hebben typische elementen die in de 
jaren vijftig gebruikelijk waren, terug-
gebracht in de nieuwbouw. We hebben 
gekozen voor een donkere, wat ruwere 
steen, en een rode gladde steen.” 

Muur
Neys wijst op de nieuw gemetselde tuin-
muren die de percelen afbakenen. Waar 
die witte rand in de muur voor is, willen 
sommigen weten. Ze menen dat het een 
koud kunstje is om, eenmaal de voet 
op dat randje zettend, over de muur te 
wippen. Ze boren onbedoeld in een open 
zenuw. De architect brengt in herinnering 
hoe vaak hij de muurtjes opnieuw gete-
kend heeft. “Eerst zou er open metselwerk 
zijn, maar dat vond de buurt geen goed 
idee vanwege inkijk. Het witte randje 
breekt de muur iets. Maar je kunt altijd 
discussiëren hoe hoog een muur zou 
moeten zijn om er niet meer overheen te 
kunnen klimmen.” ❤

Tekst en andere foto’s: Henk Verhagen 
(henk@hartvannijmegen.nu)
Hoofdfoto Kolpingbuurt: Vincent Moll

Kolpingbuurt overspoeld tijdens drukbezocht Architectuurcafé

Architect Martin-Paul Neys (rechts) geeft uitleg over het appartementengebouw

Kolpingstraat: rechts gerenoveerde wonin-
gen, links appartementengebouw
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VOORVERKOOP 
SEIZOENABONNEMENTEN  

GOFFERTBAD 
 

Van 1 maart t/m 26 april 2019  
 Via onze website: www.goffertbad.nl 

 

 In de twee Nijmeegse Sportfondsenbaden: 
 

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

 

 

TARIEVEN Normaal Voorverkoop 
Seizoenabonnement €   135,00 €   100,00    
Jeugdabonnement €   110,00 €     80,00 

 

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

2 ouders + 1 kind t/m 15 jaar €   230,00 €   175,00 
2 ouders + 2 kinderen t/m 15 jaar* €   260,00 €   200,00 
2 ouders + 3 kinderen t/m 15 jaar* €   290,00 €   225,00 
2 ouders + 4 kinderen t/m 15 jaar* €   320,00 €   250,00 
2 ouders + 5 kinderen t/m 15 jaar* €   350,00 €   275,00 
2 ouders + 6 kinderen t/m 15 jaar* €   380,00 €   300,00 
2 ouders + 7 kinderen t/m 15 jaar* €   410,00 €   325,00 

 
* In plaats van een tweede ouder mag ook een kind van het gezin ‘ouder dan 15 jaar’  

aan dit abonnement worden gekoppeld. 
 
 

OPENINGSTIJDEN 2019 
 

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

 
 

 Het Goffertbad is dit seizoen geopend 
van zondag 28 april t/m zondag 15 september 2019. 

 
 

Harry van Loon Elles Verheul Bert Knuiman Sinya van DuinLeonie Rutgers Cindy JansenSophie van Loon

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

Bel direct ons kantoor
(024) 365 10 10

Ook uw huis
verkopen?

Houtlaan 149 te Nijmegen Wezenlaan 56 te Nijmegen
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Er zijn verschillende subsi-
diemogelijkheden voor het 
groener maken van de tuin. 
De gemeente Nijmegen geeft 
bijvoorbeeld subsidie voor het 
ontstenen van een tuin, het af-
koppelen van de regenpijp en 
voor het  aanleggen van een 
geveltuin of een groendak. 
Ook Waterschap Rivierenland 
verleent subsidies. Soms is het 
aanvragen lastig en daarom 
helpt Operatie Steenbreek 
Nijmegen. 
 

wee adviseurs helpen vanaf nu 
inwoners gratis om wegwijs te 
worden uit de mogelijkheden en 

bij het invullen van het subsidieformu-

lier. Voor de gemeentelijke subsidies 
kun je terecht bij Hans Visser, Adviseur 
Water van het waterservicepunt bij de 
gemeente Nijmegen. Mail naar  
waterservicepunt@nijmegen.nl. 
Stuur voor hulp bij het aanvragen 
van subsidie van Waterschap Rivie-
renland een mail naar Han Derckx 
(han.derckx@debastei.nl), Adviseur 
subsidies bij Operatie Steenbreek 
Nijmegen. 
     Door tuinen groener te maken, 
kunnen we samen voorkomen dat 
het riool wordt overbelast bij hoos-
buien en dat de stad ook op tropi-
sche dagen te warm wordt. 
     Kijk voor meer informatie over 
de campagne Operatie Steenbreek 
 Nijmegen en de mogelijkheden 
voor zowel subsidie van de gemeente 
als Waterschap Rivierenland op 
www.debastei.nl/steenbreek. 

Behoefte aan meer informatie? 
Je kunt altijd mailen naar 
netwerk.steenbreek@debastei.nl ❤

Hulp bij subsidie voor een groenere tuin

T

Iedere dag is er wel iets te 
doen in de wijk. Maar wat 
allemaal? En wie tref je daar? 
Verslaggever Tefke van Dijk  
en fotograaf Vincent Moll  
zoeken het uit.
Doorlopend mediteren
Het licht is gedimd in het jongerencen-
trum van Voorzieningenhart ’t Hert. 
Stoelen, matjes en krukjes staan in een 
cirkel te wachten op de vijftien deelne-
mers aan een sessie Doorlopend medite-
ren van Wil Robben (72) uit de Thijmstraat. 
Hij kan vertellen wat ze doen, maar niet 
wat er gebeurt. “Bij zenmeditatie ga je uit 
je hoofd en naar je buik, daar zit energie, 
aandacht, levenskracht en vitaliteit. Je 
dagelijkse ik zit vol met concepten en je 
wordt voortdurend aangesproken op je 
hoofd. In je onderbuik huist vertrouwen en 
overgave, niet je ego.” Robben weet niet 
wat er bij mensen gebeurt tijdens de 25 
minuten meditatiestilte. “Aan de buiten-
kant is iedereen stil, maar ik heb geen 

idee wat er aan de 
binnenkant gebeurt. 
Er komt van alles in 
je op. Gedachten. 
Onrust.” Volgens hem 
wijst het lichaam 
de weg naar de 
bekkenbodem, de 
basis waar je met de 
ademhaling naartoe 
gaat. Zelf kwam hij 
in 1980 op het spoor 
van de zenmeditatie. 
“Heel anders dan 
theologie, wat ik heb gestudeerd. De kerk 
is cognitie, zen is het lichaam. De essentie 
van zijn en aandacht voor het hier en nu. 
Het brengt mij verbinding in met mezelf, 
anderen, leven en dood, winnen en verlie-
zen en de relativiteit van ik.”
     Vier voorwerpen staan voor vier pijlers. 
Een beeldje van boeddha, de ontwaakte, 
als symbool voor aanwezigheid in het 
hier en nu. Een lotusbloem, die uit de 
modder omhoog groeit en ondanks die 

ellende toch iedere ochtend opengaat. 
Een klankschaal, om te oefenen bij de 
aandacht voor het moment. En twee halve 
blokjes die met elkaar verbonden zijn, als 
symbool voor de dualiteit van leven in het 
hier en nu en de werkelijkheid. “Na afloop 
gaan mensen naar buiten en komen weer 
in de maatschappij, waar het ego vaak erg 
belangrijk is. Het is dan goed om telkens 
terug te keren naar de basis in je onder-
buik. Dat kunnen mensen doorlopend 
doen, thuis, elke dag.” ❤

#wattedoen

 Ervaren hoe je van hoofd naar buik kunt ademen?  
Dat kan elke eerste maandag van de maand van 
20:30 tot 22:00 uur in Voorzieningenhart ’t Hert. 
Aanmelden kan via robbenwacm@gmail.com
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Klopper & Kramer is de vertrouwde naam in

uitvaartzorg in Nijmegen en omgeving en staat

garant voor persoonlijke dienstverlening op het

hoogste niveau. Met grote zorgvuldigheid en

toewijding zijn wij betrokken bij iedere uitvaart

die wij begeleiden en nemen daar graag alle

tijd voor.

In ons eigen kleinschalige rouwcentrum Oud-

Mariënboom aan de Groesbeekseweg bieden

wij de mogelijkheid om in een stijlvolle,

informele omgeving in alle rust en beslotenheid

afscheid te nemen. 

De vertrouwde naam
in uitvaartzorg

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

Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna

Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892

www.fysiotherapiesintanna.nl

Theunissen   Fysiotherapeuten
Groenestraat 217 Y
6531 HH  Nijmegen

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

Fysiotherapie de Go�ert
Dobbelmannweg 118

6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268

www.fysiotherapiedego�ert.nl

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

tel: 024-6635173

Fysiotherapie
Sint  Anna

S a m e n w e r k e n d e  F y s i o t h e r a p e u t e n
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e gaan het voorjaar in. Files nemen af, fietsers nemen toe. Bij de univer-
siteit haal je de buitenlandse studenten op de fiets er zo uit. Slingerend 
schieten ze je voorbij op hun te kleine fietsjes. Voor ons misschien 

vreemd, maar deze studenten zijn juist heel blij om met twee voeten gelijktijdig 
bij de grond te kunnen. Uitermate handig als je de fietsregels nog niet beheerst.
     Terwijl ze fietsen, kletsen ze luid in hun eigen taal. Hoor mij hier als Italiaanse/
Amerikaanse/Chinese eens heerlijk vrij fietsen! Trots, alsof je niet alleen een fiets, 
maar de hele wereld bezit. 
Soms heb je niet de hele wereld tot je beschikking, alleen het fietspad. Zoals de 
kronkelende fietspaden rond de universiteit. Blij trappend komen buitenlandse 
studiebollen van de openbare weg en worden het labyrint van fietspaden opge-
stuurd, door de voor ons zo herkenbare blauw-witte fietspadbordjes.
     En was het jou al opgevallen, de fiets op het fietspadbordje heeft geen bel. 
Aaarrgghh! Studenten in verwarring... Mogen ze hier nu wel of niet doorfietsen? 
Fabricio, een Italiaanse filosofiestudent schroefde snel de fietsbel los en gooide 
die aan de kant. Opgelucht dat het plaatje klopte, fietste hij door. En zo kwam het 
dat ik juttend een bel vond bij de uni. ❤

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

Een woensdagavond, op het fietspad tussen Kapittelweg en Geert Grooteplein Noord

W

Wundtlaan
Wilhelm Max Wundt (1832-
1920) was een Duitse filo-
soof, fysioloog, psycholoog 
en psychiater. Hij studeerde 
medicijnen en werd in 1864 
hoogleraar fysiologie in Hei-
delberg, en in 1874 hoogle-
raar in de filosofie. In 1879 
stichtte hij in Leipzig het 
Psychologisches Institut, één 
van de eerste psychologi-
sche laboratoria ter wereld. 
Hij was één van de grond-
leggers van de empirische 
psychologie, waarbij met 
experimentele methodes de 

menselijke prikkels en reacties werden onderzocht. Tot dan 
toe was de psychologie vooral een theoretisch vak. Enkele 
van zijn werken worden gezien als de belangrijke basiswer-
ken in de psychologie.

Comeniuslaan
Jan Amos Komenský, in het Latijn Comenius (1592-1670), 
werd geboren in het markgraafschap Moravië in het huidige 
Tsjechië. Hij was een theoloog, filosoof, hervormer en peda-
goog. Hij pleitte voor onderwijs voor iedereen, zowel jongens 
als meisjes, rijk en arm, en hij schreef leerboeken. Zijn be-
langrijkste pedagogische werk was Didactica Magna (Grote 
Onderwijsleer). Komensky wordt 
wel de grondlegger van het 
moderne onderwijs genoemd. 
Toen in 1620 de protestanten al 
hun rechten verloren en door de 
katholieken werden onderdrukt 
en vervolgd, zwierf hij door 
Europa en woonde in landen als 
Polen en Zweden. In 1657 kreeg 
hij asiel in Nederland, waar hij 
uiteindelijk ook stierf. ❤
                                                                                                                              
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Twee wetenschappers in de wijk 
Heijendaal

Straatnamen verklaard

bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), https://nl.wikipedia.org, https://historiek.net en www.encyclopedia.com

Jutten in het ❤

Wilhelm Wundt (foto: 
 Wikipedia)

Comenius (foto: Wikipedia)
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en houtvuur zien branden, heeft 
wat. Het is knus en geeft een 
behaaglijke warmte. Maar er zijn, 

voor de stokers en de omgeving, na-
delen zoals stank- en rookoverlast. Wat 
Pjotr Timmerman en Wim van Beurden 
betreft kan dat veranderen. “Samen 
spannen we ons in om de Hazenkamp 
wat energievriendelijker te maken,” licht 
Van Beurden toe. “Daar past informatie 
over ‘Stoken zonder overlast’ wel in. 
Want er gaat nogal eens wat mis.” Dus 
laten ze in De Haard deskundigen aan 
het woord hoe dat toch mogelijk is, 
hout verbranden en niemands leefge-
not te verpesten.

Fikkie stoken
Hij noemt zichzelf ‘een man met een 
missie’, Wybrand Pauw van Skantiek uit 
Driel. Hij zet de kachel- en haardenzaak 
voort die Hans Veggelers veertig jaar 
geleden heeft opgezet. Met de studie 

E

Haal stookbrevet voor hout kachelstoken zonder overlast
De Haard aan Groenestraat komt in najaar met cursus ‘Stoken zonder overlast’ 

Achter de Haard geven Hans Veggelers (links) en Wybrand Pauw 
(andere kant van de kachel) een demonstratie wat de beste 

manier is om te stoken

Twintig procent van de bevolking 
heeft een houtkachel in huis. Wie er 
in de buurt woont, vindt het niet al-

tijd een pretje als de kachel gestookt 
wordt. Per 1 januari voert Europa 

strengere regels in. Er zijn evenwel 
manieren om hout zo goed te ver-

stoken, dat de buurt er geen last van 
heeft. Dat bleek tijdens een informa-

tieavond in diaconaal centrum  
De Haard aan de Groenestraat.
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Haal stookbrevet voor hout kachelstoken zonder overlast
De Haard aan Groenestraat komt in najaar met cursus ‘Stoken zonder overlast’ 

Chemisch Technologie op zak weet 
Pauw welke stoffen er in een houtkachel 
vrijkomen en waarom ze zulke overlast 
bezorgen; onder andere voor mensen 
die daar gevoelig voor zijn, zoals ast-
mapatiënten. In Nederland hebben 1,2 
miljoen mensen een longziekte. Pauw: 
“Mensen met een houtkachel veroorza-
ken, denk ik, niet bewust overlast. Het 
is meer uit onwetendheid dat ze het 
doen. Een kachel met hout stoken is net 
wat anders dan fikkie stoken met een 
houtvuurtje.”
     Zelfs iemand die geen houtkachel 
heeft, kan met plezier het betoog van 
een bevlogen Pauw volgen. Hij komt met 
‘vijf pijlers om overlast door houtrook 
te voorkomen’. Wie ervoor zorgt dat ze 
allemaal zijn afgevinkt, kan als kers op de 
taart nog een katalysator in de kachel-
pijp laten aanbrengen. Abcat, zoals het 
apparaat heet, werkt ongeveer zoals een 
katalysator bij een auto-uitlaat. “Maar het 
is geen wondermiddel. Je moet eerst al 
die andere stappen gezet hebben.”

Vijf pijlers
Je hebt een kachel, je hebt hout, het is 
koud, je wilt stoken. En dan? De vlam 
erin? Dat mag van Pauw. “Met goed 
droog hout, gekloofd tot een vuistdik 
blokje.” Duidelijk, maar gaandeweg zijn 
betoog blijkt droog hout een moeilij-
ker begrip dan de doorsneestoker zal 
verwachten. “Hout droogt door de wind, 
niet door de zon. Zorg dat je het zo op-
stapelt dat het dertig centimeter van de 
grond af ligt. Leg kopse kanten niet naar 
de zon want dan droogt het hout daar te 
snel in; zo sluit je het hout af en blijft het 
te nat. Nat hout zorgt voor een slechte 
verbranding. Gevolg: rook. Hoe minder 
je uitstoot, hoe hoger het rendement 
van de kachel. Je verstookt minder hout 
en bent milieuvriendelijker bezig.”
     Instinker: hout mag ook weer niet te 
droog worden, want dan vliegt het als 
gas te snel de schoorsteen uit en kun 
je de kachel blijven bijvullen. Pijlers 

twee tot en met vijf: goed stoken van de 
kachel, een goede kachel aanschaffen, 
zorgen voor een uitermate glad rook-
kanaal en regelmatig laten reinigen, erop 
letten dat het weer houtstook toelaat. 
Als het windstil en mistig is, blijft de rook 
buiten lang hangen.

Abcat
En dan, het toetje: de zogenoemde 
Abcat. De katalysator zit in een stuk buis 
en kan daar ter reiniging gemakkelijk 
worden uitgenomen. Oja, volgens Pauw 
moet je een kachel niet gebruiken voor 
hoofdverwarming. “Stook ‘m voor de 
gezelligheid.” Overlast begint bijna altijd 
met stank. “Met de Abcat zorg je voor 
naverbranding en haal je zowel de stank 
als hinderlijke uitstootstoffen weg. Wat in 
het vuur niet goed is verbrand, krijgt in 
de Abcat een tweede kans. Zo’n kataly-
sator is overigens geen vrijbrief om dan 
maar slecht te stoken.” Prijs van de Abcat 
inclusief installatie ligt net beneden  
€ 600.
     Pauw vindt de manier waarop 
 Nederland bezig is met milieu en duur-
zaamheid best halfslachtig. Wie een pel-
letkachel aanschaft, krijgt € 500 subsidie. 
“Terwijl niemand daarna gaat kijken of er 
soms vervuilende pellets gestookt wor-

den. Nu er strenge regels komen voor 
houtkachels, is te verwachten dat steeds 
meer mensen zo’n kachel kopen van-
wege de groeiende energierekening. Dat 
maakt voorlichting over het stoken van 
een kachel des te nijpender.” Dat vindt 
overigens ook staatssecretaris Stientje 
van Veldhoven. Zij is geen voorstander 
van een algeheel houtstookverbod maar 
wil betere voorlichting.

Stookbrevet
Net zo goed als iemand een rijbewijs 
nodig heeft om te kunnen autorijden, 
dient volgens Pauw een kachelbezitter 
een stookbrevet te halen voordat hij 
de haardblokken kan aansteken. Dat 
vinden Timmerman en Van Beurden een 
dermate goed idee, dat ze in het najaar 
in De Haard een cursus voor het halen 
van een stookbrevet organiseren. Tijdens 
twee sessies worden allerlei facetten 
over houtstook behandeld: een avond 
theorie, een avond praktijk. Van Beurden, 
zelf kachelstoker: “Je stookt de houtka-
chel toch met een iets geruster hart als je 
weet, dat je voor de buurt geen overlast 
veroorzaakt.” ❤

Tekst en foto: Henk Verhagen
(henk@hartvannijmegen.nu)

Met de Abcat zorg je voor naver-
branding en haal je zowel de stank 
als hinderlijke uitstootstoffen weg
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Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen 
zij een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje 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 (11 en 12 mei 2019), moeten uiterlijk 19 april 2019 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

Bedrijfshartjes

GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestr., Vossenlaan /  

Oude  Molenweg, Hatertseweg, S.de Bruïneweg, Bankastr. en Malvert. 

Ook voor verhuur kleine bedrijfsruimtes. Voor informatie kijk op:  
www.garagebox-nijmegen.nl

SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging bij u 

aan huis. Tel: 06 206 874 66.

GEDIPLOMEERD COUPEUSE ‘Samira’ biedt zich aan voor kleding  

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

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

RESTORATIVE YOGA VOLGEN? Het lichaam wordt ondersteund door 

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

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

en spanning in het lijf los te laten. Woendagochtend 10:30-12:00 uur, 

donderdagmiddag 12:30-14:00 uur. Schependomlaan 17E. 

www.yogavaruna.nl  of  info@yogavaruna.nl

MET PLEZIER MUZIEK LEREN MAKEN? Klarinet- en saxofoonles bij 

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

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

BEELDEND COACHING VOLGEN? Praten en denken heb je meestal 

genoeg gedaan. Intuïtief tekenen, kleien of schilderen leidt je naar 

 inzichten die onbewust vaak al aanwezig zijn. Deze inzichten kun-

nen een vernieuwende blik op de eigen situatie geven. Mail voor een 

gesprek over werkwijze en duur van de coaching naar  

sophiaroffel@hotmail.com

PRAKTIJK BIJ DE PEDICURE is gevestigd in de winkel van Schmidt 

Medica, In de Betouwstraat 9A. Hier worden uw voeten met aandacht 

en deskundigheid behandeld. Waar mogelijk worden natuurlijke pro-

ducten gebruikt. Ook voor voettraining en massages. Lid van Provoet. 

Kijk eens op www.bijdepedicure.nl of bel 06 572 483 24. 

FEESTJE? TROUBADOUR ROP treedt wekelijks op in heel Nederland, 

maar natuurlijk het allerliefst in thuishaven Nijmegen. Stel zelf uw mu-

ziekmenu samen uit 500 liedjes voor elke leeftijd. Alle informatie staat 

op www.uwtroubadour.nl, maar ook een persoonlijk gesprekje ter 

kennismaking kan altijd. Graag tot ziens! Rop Romers 06 400 930 61

FEEST VAN JE LEVEN GEVEN en zoek je een DJ die meer doet dan 

 alleen leuke muziek draaien? Een mooi feest voor jezelf, maar ook voor 

je gasten! Kijk op www.muziquest.nl of bel Simone Kiekebosch,  

06 155 001 29.

TRAININGEN GEWELDLOZE- OF VERBINDENDE COMMUNICATIE, 

vrijdagen 10 en 17 mei 2019.  "Luisteren naar waar het jou en de 

ander werkelijk om gaat.” Ontwapenend, doeltreffend en verbindend. 

 Monique Hoogakker, gecertificeerd trainer, 06 413 109 21. Info en 

aanmelden: www.fortmanncentrum.nl

HEERLIJKE VAKANTIE AAN ZEE! Dichtbij de uitgestrekte stranden in 

Zeeuws-Vlaanderen vindt u onze comfortabel ingerichte vrijstaande 

vakantiewoning met grote kindvriendelijke tuin en diverse terras-

sen. Mooie fietsroutes, verborgen kreken, pittoreske stadjes (Groede, 

Sluis), nabij de middeleeuwse plaats Brugge en het mondaine Knokke. 

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

VAKANTIE 2019 in FASCINEREND FRANKRIJK, BOURGOGNE. 
Twee prachtige gîtes te huur. Kom en geniet van wandelen, wijn-

excursie, welkomstmaaltijd, privacy, meren, charmante stadjes,  

brocantes, restaurants en nog veel meer! Kijk en reserveer op: 

www.unebellehistoire.fr

STUDIEKEUZEBEGELEIDING voor leerlingen van 5 havo of 6 vwo. 

Ben je nog niet uit de studiekeuze? Maak gebruik van de spoedcursus 

studiekeuze die start op 1 april en meld je nog voor 1 mei aan 

voor een studie die bij je past! Meer informatie: 

www.keuzemoment.nl/spoedcursus

VEGETARISCHE KOOKLESSEN in Pro College Nijmegen. Voor 

inspiratie en meer kennis opdoen over vegetarische voeding. 

Samen koken en eten. Per keer in te schrijven. Thema's als Indiaas, 

Turks, Mexicaans, paasbuffet, Indisch, Italiaans, peulvruchten enz. 

www.kokenmetdominique.nl of mail dcompanjen@yahoo.com 
of bel 06 130 790 08.
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BILJARTVERENIGING VOGEL is dringend op zoek naar nieuwe le-
den (55+) om in competitieverband te spelen in wijkcentrum Villa 
Nova. Er wordt gespeeld in Nijmegen en omgeving ’s middags van 
13:00 tot 17:00 uur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met tglboerakker@gmail.com of 024 344 06 67/06 306 816 21.

TWEE VLECHT-SCHUTTINGDELEN gratis af te halen in de 
 Antiloopstraat. 06 147 890 09

BEELDHOUWVERENIGING PIËTRA heeft ruimte voor enkele 
nieuwe leden. De vereniging bestaat uit ruim twintig zelfstandig 
werkende beeldhouwers met een gezamenlijke werkruimte aan 
de Gorterplaats (Splendorfabriek). Voor meer informatie en aan-
melding: www.beeldhouwen-pietra.nl

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

FIT, 50+ EN GOEDE (FIETS)BENEN? Kom onze fietsgroep van vier 
naar acht vrouwen versterken. Vanaf april fietst onze groep op de 
woensdagavond tochten van 45-60 km. Het tempo ligt gemiddeld 
rond de 25 km per uur. Start vanaf Hatertseweg (bij de molen). 
Graag reageren naar marjonbosker@gmail.nl

ZING JE MEE MET TIENERKOOR NIMMA? Maart 2019 start het 
nieuwe tienerkoor NIMMA, een projectkoor, met vier repetities en 
2 optredens: een mis (26 mei, Lourdeskerk) en een optreden op het 
Nationaal Jongerenkorenfestival (2 juni, Rijsbergen). Repetities o.l.v. 
ervaren dirigent Jelle Roosen. Aanmelden via www.koornimma.nl/
tienerkoor. Vragen via dianne@jokolo.nl. Deelname gratis. 

KOOR I CANTATORI zoekt zangers en zangeressen in alle stem-
groepen. Het koor bestaat uit acht enthousiaste zangers die elke 
woensdag van 20:00 tot 21:30 uur repeteren. Zij zingen drie- en 
vierstemmige muziek uit de renaissance en barok. Ervaring is wel-
kom maar enthousiasme is belangrijker. Zie voor meer informatie 
www.cantorij.nl of mail naar i.cantatori.nijmegen@gmail.com

JOKOLO IN CONCERT op vrijdag 12 april. De mooiste en beste 
nummers uit het repertoire van Jongerenkoor Jokolo komen 
voorbij tijdens deze sfeervolle avond in de prachtige Theaterkerk 
in Bemmel, aanvang 20:00 uur. Ook individuele koorleden zullen 

laten horen wat ze in huis hebben. Er zijn nog kaarten beschikbaar 
via www.jokolo.nl

GEMENGD ZANGKOOR CANTEMUS ZOEKT LEDEN voor alle 
stemgroepen, maar vooral voor tenoren en bassen. Iedere dins-
dagavond repetitie (veertig leden) van 20:00 uur tot 22:00 uur in 
wijkcentrum De Schakel. Het repertoire bestaat uit zowel pop- als 
klassieke muziek. Nieuwkomers worden begeleid. Voor meer infor-
matie: www.cantemusnijmegen.nl, cantemus.secr@gmail.com 
of Fokkelien 024 378 47 08, Mieke 06 496 081 60.

WWW.MAATJESNIJMEGEN.NL geeft een overzicht van maatjes-
projecten van vijftien Nijmeegse organisaties. Wie een hulpvraag 
heeft, komt via zoekopdrachten uit bij het project dat het beste 
past. En zo werkt het ook voor wie juist een maatje wil worden voor 
een ander. Zie bij ‘veel gestelde vragen’ voor mogelijke vrijwilligers-
verzekeringen of -vergoedingen. 

Hartjes

Directe schade-afhandeling 
met uw verzekeraar!

Bel 024 - 323 10 10 
Dag en nacht!

Ruit herstellen? Seuren bellen!

Kijk ook op www.seuren.nl

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

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 (11 en 12 mei 2019), moeten uiterlijk 19 april 2019 binnen zijn. 
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ontwerpburo StaLa
Groenestraat 294 | 6531 JC Nijmegen

Onze bedrijfsnaam is 
veranderd!

Onze nieuwe naam is:

STA LA
O N T W E R P B U R O

S T A D [ S ] L A N D S C H A P

Onze bedrijfsnaam is veranderd, 
maar we blijven uiteraard doen 
waar we goed in zijn: het ontwer-
pen van de buitenruimte, zowel 
openbaar als privé. We horen het 
graag als je hierbij onze hulp nodig 
hebt.

Kijk voor meer informatie op 
www.ontwerpburostala.nl

 GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
SPORTBLESSURES 

Elke maandag van 17.00-17.30 uur 
 

 
Voor informatie zie T, E, W. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
T:   024 – 833 00 22      
E:   fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl 
W:  www.fysiotherapiehazenkamp.nl 
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Voor de mooiste verse bloemen, kunstbloemen 
en planten kun je sinds kort in de buurt blijven: de 
bekende Nijmeegse bloemist Jacco Otten opende 
onlangs zijn tweede vestiging aan de Houtwerf aan 
de Hatertseweg. De creatieve bloemenzaak van 
Jacco Otten past perfect binnen het concept van de 
Houtwerf: dé plek in het hart van Nijmegen waar 
creativiteit, kunst, design, ambacht en maatschap-
pelijke betrokkenheid bij elkaar komen.

Waarom gekozen voor de Houtwerf? Jacco Otten: “We ston-
den hier een keer met onze spullen tijdens het evenement 
‘Zwerf op de werf’. Geweldige plek, en toen er ook nog eens 

deze prachtige ruimte beschikbaar kwam, begon het lang-
zaam een beetje te kriebelen. Deze winkel biedt ons alle 
mogelijkheden om onze spullen – bloemen, planten maar 
ook woondecoratie – op een mooie manier te presenteren. 
We werken steeds meer met kunstbloemen en -planten en 
die komen hier uitstekend tot hun recht.”
Nog een reden voor Jacco Otten om een nieuwe winkel iets 

buiten het centrum te openen: het parkeren. “Dat wordt een 
steeds groter probleem bij onze winkel in de Van Broeck-
huysenstraat. Klanten willen toch het liefst zo dicht moge-
lijk bij de winkel parkeren en in het centrum van Nijmegen 
wordt dat steeds moeilijker. Hier bij de Houtwerf heb je alle 
ruimte en is parkeren gratis,” zegt Otten.

Speciaal feestje
Jacco Otten is sinds jaar en dag een van de betere bloe-
menzaken in Nijmegen. Persoonlijke aandacht voor de klant 
staat hoog in het vaandel en in overleg met diezelfde klant 
wordt geprobeerd van ieder boeket of plant een speciaal 
feestje te maken. Misschien is dat ook wel de reden dat 
Jacco Otten de reputatie heeft van een ‘dure bloemist’. 
“En dat is niet helemaal terecht,” zegt Otten. “Als mensen 
onze mooie winkel binnenstappen denken ze inderdaad 
al snel: het zal hier wel duur zijn. Maar dat heeft alles te 
maken met de manier waarop we onze spullen presenteren. 
Je kunt alles op een rijtje uitstallen, maar je kunt ook een 
mooie sfeer in de winkel proberen te creëren. Dat laatste 
vinden we juist leuk. Natuurlijk: je kunt het zo duur maken 
als je zelf wilt, maar je kunt hier ook terecht voor een mooi 
boeket van vijftien euro of een vaasje voor een tientje.”  

Tekst en foto's: Ronald Spaak

Jacco Otten op de Houtwerf (Hatertseweg 23) is 
geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10:00  
tot 17:30 uur en zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur. 
Meer informatie: www.jaccootten.nl

De Houtwerf fleurt op met komst van 
bloemist Jacco Otten

Dit artikel kwam tot stand op initiatief van en in samen-
werking met Jacco Otten.    



Kom langs in onze bakkerijwinkel of op www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 | 6531 CP Nijmegen | 024 737 04 83

HET PLASTIVAL – GREENPEACE
zo 24 maart | Labyrinth Waalkade | Nijmegen

SONSBEEKMARKT
zo 7 april | Sonsbeekpark | Arnhem

MOMARKET 
za 20 april | Elly Lamakerplantsoen | Arnhem

LENTEMARKT 
za 4 mei | Warmoes – Hist. Tuinderij | Lent

ZELDZAAM MOOI FESTIVAL
zo 19 mei | Valkhofpark | Nijmegen

STREEKFESTIVAL LINGEZEGEN 
zo 19 mei | Park Bredelaar | Elst

 BAKKERIJWINKEL

 CURSUSSEN

 EVENEMENTEN

 GROEPEN 

 MARKTEN 

 HORECA

Xyleem Meubelmakerij
maakt meubels op maat 
van massief (lokaal) hout. 
Van tafels tot boekenkasten
en van bedden tot keukens.
Je kunt een eigen ontwerp 
laten uitlaten uitvoeren, maar ook 
een door Xyleem ontworpen 
meubel naar jouw wensen
laten maken. Meer info: 
www.xyleem.nl of bel:
06-28626344

Wij geven ook praktische 
cursussen houtbewerken en 
meubelmaken, zowel voor 
beginners als voor mensen 
met meer ervaring.
Meer informatie hierover
vind je op onvind je op onze website 
www.xyleem.nl

AL 
JAREN
HART 
VOOR 
DE WIJK
Uw communicati e door-
voeren in alle facett en van 
uw bedrijf? Wij helpen u 
met het ontwikkelen van 
signing, bewegwijzering en 
interieurdecorati e.

Kom eens langs om de 
mogelijkheden te bespreken:

Splendorfabriek 
Gorterplaats 15
Nijmegen

beMark.nl
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