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Gijs van Mierlo woont in de 
wijk Hazenkamp en is advocaat 
 arbeidsrecht. Hij schrijft graag over 
wat hij in zijn werk zoal  meemaakt. 

Als een werknemer langdurig ziek is, dan 
moet de werkgever in beginsel gedu-
rende de eerste twee jaren het salaris 
geheel of gedeeltelijk aan de werknemer 

doorbetalen. Duurt de arbeidsongeschiktheid daarna voort dan 
houdt die verplichting op. De werknemer krijgt dan doorgaans een 
WIA- of WW-uitkering. De arbeidsovereenkomst bestaat echter nog 
steeds. Dat wordt een slapend dienstverband genoemd.

Ofschoon de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte kan worden 
opgezegd doen veel werkgevers dat niet, omdat ze vaak bij ontslag 
wettelijk verplicht zijn een financiële vergoeding, de zogeheten 
transitievergoeding, aan de zieke werknemer uit te betalen. Zeker 
bij werknemers met lange dienstverbanden kan dat behoorlijk in 
de papieren lopen.

Langdurig zieke werknemers hebben in zo'n situatie vaker gepro-
beerd de transitievergoeding betaald te krijgen. Zij vroegen ontbin-

ding van hun arbeidsovereenkomst, met als reden dat de werk-
gever ernstig verwijtbaar handelde. Deze hield een inhouds loze 
arbeidsovereenkomst in stand, alleen om de transitievergoeding 
niet te hoeven betalen. De rechter heeft tot voor kort dergelijke 
verzoeken steeds afgewezen.

Toch lijkt er nu een kentering in de rechtspraak te komen. Op  
28 maart 2019 oordeelde de rechter in Den Haag namelijk dat het 
slapend houden van de arbeidsovereenkomst onder omstandighe-
den in strijd kan zijn met de eisen van goed werkgeverschap. Inmid-
dels heeft de rechtbank Limburg zelfs de nodige vragen hierover 
gesteld aan de Hoge Raad. Naar verwachting eind dit jaar zullen we 
weten hoe met de problematiek rondom slapende dienstverban-
den moet worden omgegaan. 

Slapende dienstverbanden

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

Mocht u te maken hebben met een slapend dienstver-
band en heeft u daar vragen over, dan staan de arbeids-
rechtspecialisten van Brunet Advocaten u graag te woord. 
Voor meer informatie zie www.brunet.nl

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden
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Willem Melssen
wm-f.nl

Beste lezer,
In deze mei-editie opvallend veel 
aandacht voor het Goffertpark. 
Puur toeval, maar ook weer niet 
heel raar als u bedenkt wat er al-
lemaal gebeurt in ons groene hart. 
Daarover kon u lezen in ons vorige 
nummer. 
     De spoorkuil, een groen gebied 
in het Willemskwartier, is weliswaar 
kleiner qua oppervlak, maar zeker 
ook een artikel waard. Redacteur 
Dirk Jan Burgersdijk en fotograaf Vincent Moll spraken er met bewoners 
over wat deze plek voor hen betekent. 
     Daarnaast bevat dit nummer een winactie (Music Meeting), verschil-
lende artikelen over verduurzaming van onze wijken en een terugblik op 
het treinongeluk in de Kolping in 1979. 
     Ik kijk ook even met u vooruit. Want in komend nummer, dat eind 
juni verschijnt, zouden we graag aandacht besteden aan de Vierdaagse. 
Wie van onze lezers heeft ‘m al zo vaak gelopen, dat we daar echt eens 
aandacht aan moeten besteden? Of wie van u heeft regelmatig lopers in 
huis en wil daar wel iets over vertellen? We horen ‘t heel graag via info@
hartvannijmegen.nu
     Zoal u misschien nog weet uit het vorige nummer, brengt Hart van 
Nijmegen in september een special uit over de ‘kleine geschiedenis’ van de 
Tweede Wereldoorlog in de wijken van Nijmegen-Midden. Op pagina 48 
vindt u nog een keertje een oproep. Nieuw is de fotoredacteur die de ma-
kers van de special zoeken. Deze gaat het fotomateriaal verzorgen, zoals 
het zoeken naar foto’s in archieven of bij mensen thuis. Belangstellenden 
kunnen mailen naar Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu), hoofd-
redacteur van de special.

Voor nu: veel leesplezier gewenst!

Vriendelijke groet,
Elvi van Wijk, hoofdredacteur Hart van Nijmegen

Tefke van Dijk
schrijfzolder.nl

COLOFON 
E-mail: info@hartvannnijmegen.nu Web: www.hartvannijmegen.nu 
Volg ons ook op            Hart van Nijmegen

Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat 
bestaat uit de wijken Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal, Nije Veld en Goffert (zie kaart hiernaast).  
Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en ontvangt een bijdrage 
uit het budget  wijk activiteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen. 

Hoofdredacteur: Elvi van Wijk, Hazenkampseweg 21, 6531 NB Nijmegen (tevens correspondentieadres  
Hart van Nijmegen), 06 553 400 08, info@hartvannijmegen.nu. Eindredactie: Ypie Veenstra.  
Vormgeving: Wilke Zomerveld. Penningmeester: André Dopheide, penningmeester@hartvannijmegen.nu 
Adverteren: Huberdien Hornikx, 024 356 61 09/ huberdien@hartvannijmegen.nu. Bedrijfshartje plaatsen: 
bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu (zie p. 48). Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu  
(zie p. 49). Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu 

Foto voorkant: Michael en Yannick Woerdman in hun nieuwe sportparkje in het Goffertpark. Foto: Vincent Moll. 
Volgende nummer: kopij vóór 7 juni 2019, verspreiding 29 juni 2019.
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Tennissers ontzet na plotseling  sluiten banen Goffertboerderij

De vaste tennissers, van wie er velen al tientallen jaren op de gravelbanen van de Goffertboerderij spelen, zijn verdrietig en boos over de 
manier waarop de poort voor hen is dichtgedaan

Goffertboerderij kan beheer tennisbanen niet rendabel krijgen
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Tennissers ontzet na plotseling  sluiten banen Goffertboerderij

e gravelbanen liggen op een 
hectare grond die bij de Goffert-
boerderij hoort. Over de banen 

ligt een groene waas van opgeschoten 
onkruid. In het mailtje geeft Croy ‘tot 
onze grote spijt’ aan dat de kosten niet 
opwegen tegen de baten. “Bovendien 
moeten we als gevolg van de overstro-
ming in mei 2018 en de aanhoudende 
droogte in de zomer van 2018 nog meer 
kosten dan normaal maken om te zor-
gen dat wij de kwaliteit kunnen bieden 
die u van ons gewend bent.”

Verdrietig
De boodschap in het mailtje komt bij 
de gebruikers als een donderslag bij 
heldere hemel. “Veel mensen zijn er erg 
verdrietig over. En de manier waarop 
we het te horen krijgen,” zegt Bink boos. 
Tot vorig jaar lagen de banen er volgens 
hem goed bij, “maar ze hebben er niks 
meer aan gedaan.” Hij verwijt Croy dat 
het niet in overleg met de tennissers is 
gegaan. “Nu zijn we allemaal gedupeerd. 
Al hadden ze de baanprijs vertweevou-
digd, wij zouden het betaald hebben.”
     Bink, en volgens hem zeker vijftig 
andere tennissers zijn uitgeweken naar 
‘een uithoek’: de banen van SV Hatert. 
“Zoals bij de Goffertboerderij wordt het 
daar natuurlijk nooit. Precies zestig jaar 
geleden had ik daar mijn eerste tennis-
lessen. Ik heb er nog altijd profijt van. Ik 
sta perplex, het is een voldongen feit.” 
Ook Marius van Schijndel tennist nu bij 
SV Hatert. “Ik heb geen cijfers, maar ik 
heb wel sterk de indruk dat de bezet-
tingsgraad al langere tijd erg laag lag. 

Wel jammer, maar weinig aan te doen.”
     Bink is niet de enige speler die van 
slag is. De 76-jarige Rita Siahaya van de 
Hazenkampseweg verwoordt het gevoel 
van zichzelf haar vriendinnen, onder 
wie een 82-jarige tennisster, die zeggen 
‘zwaar gedupeerd te zijn’. “Het is heerlijk 
om als oudere hier in de buurt buiten te 
kunnen tennissen met buurtgenoten. 
Decennialang hebben wij trouw onze 
contributie betaald. Dit besluit – zonder 
enige vorm van overleg – valt ons erg 
rauw op het dak. Velen van ons zijn op 
leeftijd en kunnen niet zomaar naar de 
andere kant van de stad komen om op 
een buitentennisbaan te spelen.”

Niet rendabel
In een weerwoord zegt manager Inge 
Daams van De Smaak Van Croy dat de 
tennisbanen niet meer rendabel zijn. 
Dat werd de afgelopen twee jaar steeds 
duidelijker. Het besluit om de banen 
dicht te houden was volgens haar dan 
ook al genomen voordat duidelijk was 
dat de pacht per 1 mei zou overgaan 
naar Asian Tapasrestaurant Mister 
Panda. “Dat staat er helemaal los van.”

     Volgens Daams liep het aantal spelers 
per seizoen al wat terug. Omdat het 
in de horeca volgens haar nog geen 
vetpot is, is besloten dit jaar geen groot 
onderhoud te plegen. Volgens tennisser 
Bink kostte een baan per seizoen (een 
half jaar) € 265. Daams licht toe dat niet 
is overwogen om die prijs te verhogen. 
“Want dan zou de huur te hoog worden. 
Er zijn al spelers die vertrokken waren.” 
Bink reageert dat zijn ploegje dus best 
meer had willen betalen. Hij kan er niet 
over uit hoe het is gegaan.
     Over de ontstane commotie zegt 
Daams: “We hebben geprobeerd het de 
tennissers uit te leggen, maar mensen 
willen het soms niet begrijpen. Ze heb-
ben geen idee wat erbij komt kijken 
om de banen te beheren.” Eigenaar van 
de Goffertboerderij  Auke Boon en zijn 
partner Frank Kalter zeggen desge-
vraagd vanuit Thailand dat Croy tegen 
de afspraken in ‘mensen buiten de deur 
heeft gezet’. “Dat is heel erg flauw en 
dom van Croy.”
     Nieuwe pachter van de Goffertboerderij 
en dus ook van de banen is Mister Panda. 
Bedrijfsleider van het nieuwe tapasres-
taurant is Lisa Ké. “Wie vragen heeft over 
bijvoorbeeld de tennisbanen, of wellicht 
interesse heeft in het organiseren van een 
feest of partij, kan contact met mij opne-
men via lisa@misterpanda.nl.  Ik zorg er 
dan voor dat de vraag bij de juiste persoon 
komt.”  ❤

Tekst: Henk Verhagen 
(henk@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll

Op 8 februari om 20:04:09 komt de onheilstijding per e-mail voor de 

tennissers die sinds jaar en dag gebruikmaken van de vijf banen aan de 

Goffertweg. Restaurant Croy De Goffert deelt mee ‘onze tennisbanen 

dit seizoen niet open te stellen’. 

D

Goffertboerderij kan beheer tennisbanen niet rendabel krijgen
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De Goffertboerderij. Foto: Vincent Moll

Straks Aziatische tapas eten bij Mister  Panda in Goffertboerderij
Restaurant Croy De Goffert verlaat Nijmegen en draagt meerjarige pacht over

 

e willen niet verward 
worden met de traditi-
onele Chinese keukens 

of wok-restaurants. Mister Panda is een 
nieuw en trendy concept en zet de 
Aziatische keuken op een geheel nieuwe 
manier neer,” zegt bedrijfsleider Lisa Ké. 
“Voor een vaste prijs kunnen gasten 
vanaf augustus onbeperkt genieten van 
heerlijke tapasgerechtjes. Daarnaast blijft 
het restaurant beschikbaar voor feesten 
en (trouw)partijen en verzorgt het, in elk 
geval in het weekend, een lunch of high 
tea.” Gasten kunnen dan onder meer de 

keuze uit salades en broodjes. In de keu-
ken staan Nederlandse en Aziatische koks.

Croy
Restaurant Croy staat bekend om zijn 
lage prijzen; in Nijmegen vroeg het in 
de laatste week voor zijn ‘Klassiekers 
driegangen-Menu’ een prijs van €14,95. 
Het had als pachter het eerste recht 
van koop, maar maakte daarvan geen 
gebruik. Woordvoerder Inge Daams, 
manager bij het Brabantse bedrijf: “We 
hebben inderdaad geen interesse. We 
worden er niet jonger op. We draaien tot 

"WDe pacht van de Goffert-
boerderij is per 1 mei in 
 handen van Asian  Tapas-
restaurant Mister Panda. De 
boerderij wordt de komende 
maanden grondig verbouwd 
en gaat naar verwachting in 
augustus open. Restaurant 
Croy De Goffert, dat sinds 2011 
aan de Goffertweg draaide, 
stopt helemaal in Nijmegen.
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het laatste weekend van april en gaan 
dan uit Nijmegen weg.”
     Bij de Goffertboerderij werkten zo’n 
30 medewerkers onder wie veel student-
parttimers, zegt Daams. “Het zijn goeie 
mensen. Misschien kunnen we ze bij een 
ander filiaal onderbrengen. Wie in de 
horeca werkt, kan overal beginnen.”
     Croy had zes vestigingen en stootte 
eerder al de zaak in Leusden af. Nu 
Nijmegen afvalt, houdt de zaak nog vier 
locaties over. Onduidelijk is echter of Croy 

de Pettelaar in Den Bosch aanhoudt. “De 
zaak liep minder goed dan verwacht. Ei-
genaar Jan Franken wil zich meer richten 
op een luxe tentenresort in Tanzania,” 
tekende het Brabants Dagblad half maart 
op uit de mond van bedrijfsmakelaar Ries 
Willems.

Mister Panda
Op 1 mei zijn de overdrachtspapieren 
getekend tussen de pachters Croy en 
Mister Panda. Bedrijfsleider Ké laat weten 
dat het Asian Tapasrestaurant ‘de intentie 
heeft om hier lang te blijven zitten’. De 
naam van het restaurant is wat haar 
betreft een voor de hand liggende. “De 
panda is de mascotte van Azië en een 
knuffelbare lieveling van het publiek. Dat 
staat precies voor de brede doelgroep die 
wij willen aanspreken: families, stelletjes, 
vrienden, jong en oud. Verder is Mister 
Panda makkelijk uit te spreken in verschil-
lende talen.” 
     De Goffertboerderij blijft een officiële 
trouwlocatie. ❤

Tekst: Henk Verhagen 
(henk@hartvannijmegen.nu)

Brief uit Thailand: ‘Drukke 
huiskamer van Nijmegen’

Auke Boon is met zijn partner Frank Kalter nog steeds eige-
naar van de Goffertboerderij. Ook sinds hun vertrek naar 
Thailand. Ze verpachtten de zaak aan Croy Restaurant maar 
willen – zo laten ze desgevraagd telefonisch weten – op 
 termijn verkopen. Boon stuurt een reactie.

“Ik heb bijna 25 jaar samen met mijn partner Frank Kalter de Goffertboerderij mo-
gen uitbaten. Dat is voor tegenwoordige horecabegrippen een enorme tijd. Frank 
en ik hebben samen met ons personeel menig huwelijksfeest mogen verzorgen, 
doch ook vele koffietafels. Het maakte ons niet uit wat voor soort bijeenkomst het 
ook mocht zijn, wij hebben er altijd naar gestreefd dit tot in de puntjes te verzorgen.
Natuurlijk liep het wel eens anders; dat hoort nu eenmaal bij zo’n drukke ‘Huiska-
mer van Nijmegen’, zoals dat toen genoemd werd. Heb je iets te vieren dan ging je 
gewoon naar de Goffertboerderij.
Vanuit dat oogpunt zie ik met lede ogen aan dat men het concept veranderd heeft, 
maar aangepast aan de wensen van deze tijd. Daar had niet zo’n rigoureuze veran-
dering hoeven plaatsvinden als de afgelopen jaren is gebeurd.
Mister Panda neemt inderdaad de exploitatie over van de Croygroep. Ik wens het 
bedrijf alle succes toe met deze onderneming in een van de mooie horecagelegen-
heden die Nijmegen rijk is.
En ja, weemoed hebben wij natuurlijk nog wel eens. Je kunt de jaren die je daar 
samen met het personeel hebt doorgebracht niet zomaar uit je gedachten strepen. 
Sterker nog: dat willen wij niet eens!
Wij zouden graag alsnog van deze gelegenheid gebruik willen maken om alle gas-
ten uit het verleden en het fijne personeel te bedanken. Want zonder hen zou  
de Goffertboerderij er niet zo mooi bijstaan als nu het geval is.”

Straks Aziatische tapas eten bij Mister  Panda in Goffertboerderij
Restaurant Croy De Goffert verlaat Nijmegen en draagt meerjarige pacht over

'Mister Panda is 
een nieuw en 

trendy concept'

Interieur restaurant Croy De Goffert. Foto: Croy De Goffert
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Cor met hond Arras: 'Hier zitten de baasjes  vaak wanneer de honden spelen'

e Spoorkuil Willemskwartier is 
deel van een groene verbindings-
zone en eigendom van NS-Vast-

goed. De kuil is erg droog en zanderig 
en onder de grasmat ligt soms een laag 
kiezels van de voormalige spoorbedding. 
Met de vernieuwing van de Tollensstraat 
helt de straat iets naar de spoorkuil, met 
tientallen goten die 
bij regen het water in 
de kuil krijgen. Goed 
voor het groen waar 
zoveel buurtbewo-
ners van genieten.
     Al ruim honderd-
dertig jaar bestaat de 
uitgegraven spoorkuil 
tussen Willemskwar-
tier en Bottendaal en 
zolang wordt hier met 
treinen gerangeerd. 
Er liggen nog wat 
rails en een verstopt 
restant van de loco-
motieven draaischijf. 
Machinist Martin over 
de treinstellen op de 
huidige opstelsporen: 
“Materieel wordt gewassen en binnenin 
gereinigd. Wij rijden deze treinen van en 
naar ’t station.” Verderop rijden dieseltrei-
nen naar station Heijendaal en Venlo.

Honden mogen los
In het Willemskwartier steekt Cor met zijn 
hond Arras de Tollensstraat over. Via een 
smal pad loopt hij de zonnige spoorkuil 
in. De hond mag hier los, op deze speciale 

hondenlosloopplek. “Kijk, hier hangt de 
eerste vuilniszak en daar verderop nog 
één. We hangen vuilniszakken in de kuul 
om het schoon te houden. Je wil niet we-
ten hoeveel er hier gedumpt werd, nu is 
het veel schoner.” Tevreden knikt hij naar 
de eerste hondenbezitster die we tegen-
komen. “Zegt nooit wat, maar dat hoeft 

ook niet, als de honden maar met elkaar 
overweg kunnen”. De hondenbezitster is, 
een uitzondering; er heerst een gemoe-
delijke sfeer onder de de eigenaren die 
hun hond uitlaten. De meesten kletsen 
wat met elkaar. 
     Het deel van de spoorkuil vanaf de 
Graafseweg tot aan de Thijmstraat, mag 
van de NS gebruikt worden als hon-
denlosloopgebied. Verderop laat Cor 

een bankje zien dat in een eiland van 
zand staat. “Hier zitten de baasjes vaak 
wanneer de honden spelen. De honden 
woelen de groenlaag weg. Verderop kan 
dat niet, er liggen daar scherpe stenen 
en kiezels en andere troep in de grond. Er 
zijn laatst prikstruiken gezet voor insecten 
en vlinders. Waren we niet blij mee, 

omdat de honden zich 
kunnen verwonden, 
maar het valt toch 
mee. Die struiken heb-
ben ze meteen verder 
weg gezet.”

Stilzitten of bewe-
gen, alles kan
Aangenaam verpozen 
in het groen? Dat kan, 
want er is een mooie 
picknickplek waar in 
de lente de fruitbo-
men in bloei staan. 
Vandaag doen dames 
bij de picknicktafel 
hun oefeningen. Maria 
legt uit: “Wij zaten 
bij fitnesscentrum 

Nijmegen ’82 in de Thijmstraat, maar 
dat is er niet meer. Nu hebben we een 
app-groepje: elke week zijn we hier, nu al 
voor de achttiende keer.” De picknickplek 
leent zich goed voor kinderfeestjes, de 
speelplek is twintig meter verderop.      
     Ook hier overal plastic zakken voor 
het vuilnis, opgehangen en vervolgens 
afgevoerd door Cor en enkele andere 
hondenbezitters. Cor: “Die ene gemeente-

Tussen de viaducten van de St. Annastraat en de Graafseweg bevindt 
zich aan de kant van het Willemskwartier de gelijknamige spoorkuil. 

Het is een rustig stuk groen waar veel mensen recreëren. 
Wie zijn ze en wat doen ze in de spoorkuil? Redacteur Dirk-Jan 

Burgersdijk komt er al jaren en doet verslag.

D

Veel buurtbewoners ontmoeten elkaar in Spoorkuil Willemskwartier
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Cor met hond Arras: 'Hier zitten de baasjes  vaak wanneer de honden spelen'

vuilnisbak is in de lange zomers volstrekt 
onvoldoende, maar wordt altijd keurig 
door de DAR geleegd. We willen er wel 
een paar bij.” 
     De in 2006 vernieuwde speelplek 
ziet er prima uit. Dat geldt ook voor het 
voetbalveld aan de Thijmstraat dat er al 
tientallen jaren ligt en dat met goed weer 
intensief gebruikt wordt. Een uitstekende 
plek voor de basisschool om te sporten, 
alhoewel die nu een paar honderd meter 
verderop in Voorzieningenhart ’t Hert zit. 
Op het voetbalveld komen ook andere re-
creanten acrobatiek beoefenen, fitnessen 
en bootcampen. Tennissen kan ook, bij de 
Graafseweg ligt een klein tennisveld.

Onvervulde wensen 
“Als er nou es een bankje bij kan komen 
en die picknicktafel meer in het zicht 
komt, dat scheelt in de troep die mensen 
achterlaten,” zucht Cor, “en wat bomen 

voor schaduw.” Hondenbezitter Chris 
oppert dat een poortje bij de trap naar de 
Tollensstraat zou voorkomen dat honden 
de straat oprennen. Arnold zou naast 
extra vuilnisbakken, ook graag fruitbo-
men onderin de kuil zien. “Leuk om met 
de hond doorheen te wandelen. En een 
wandelpad naar Spoorkuil Bottendaal 
zodat we dan via die spoorkuil een mooie 
ronde kunnen lopen.”

Wijkregisseur
Inderdaad willen wijkbewoners graag 
wat meer natuur en variëteit in deze 
bijzondere, groene en stille omgeving. 
Wijkregisseur Anne-Marie Cobussen van 
de gemeente kent de bewonerswensen. 
“Mensen kunnen meepraten over de 
verschillende ideeën voor de spoorkuil. 
Op 29 mei om 19:00 uur zijn wij aanwezig 
bij de grote trap aan de Tollensstraat. We 
gaan graag met iedereen in gesprek over 

de ideeën die zijn ingebracht, maar ook 
over de verouderde speeltoestellen.“ ❤

Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk 
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll

Veel buurtbewoners ontmoeten elkaar in Spoorkuil Willemskwartier

Rondleiding Spoorkuil 
Willemskwartier
Zondagmiddag 26 mei organiseert 
Wijkraad Willemskwartier in het 
kader van ‘Fête de la nature’ een 
rondleiding door de Spoorkuil 
Willemskwartier. Kijk in De Brug 
of op www.fetedelanature.nl. Leuk 
om te doen, kinderen en zeker  de 
hond mogen natuurlijk mee!  Meer 
informatie via willemskwartier- 
nijmegen@gmail.com of  
06 140 283 64.

Helemaal rechts staat, in het gele hesje, machinist Martin. Maria is de vrouw die op de tafel zit. Cor, met hond Arras, is de man met pet 
helemaal links. Hondeneigenaren Arnold en Chris staan niet op de foto
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uim veertig jaar geleden werd het 
voormalige Dobbelmannklooster 
gekraakt voor bewoning. In 1990 

hebben de bewoners zich aangesloten 
bij Woningbouwvereniging Gelderland 
(WBVG) die zich inzet voor collectief 
wonen in zelfbeheer. De woningbouw-
vereniging beheert de woningen met 
minimale kosten. De bewoners dragen 
zelf de verantwoordelijkheid voor hun 
woonproject. 
     Bijna dertig jaar geleden zijn de 
bewoners gestart met een eigen 
groenfonds om het complex in stand te 
houden en te verduurzamen. Dat ging 
dan om een paar gulden per maand 
per bewoner. Frits: “Als je 36 bewoners 
maal 12 maanden telt, dan kom je op 
een aardig bedrag per jaar. Dus na jaren 
heb je een behoorlijk kapitaal bij elkaar 
gespaard.”

Brainstormen
Ongeveer tien jaar geleden zijn de 
bewoners gaan brainstormen waar ze 

R

Lekker duurzaam: gratis regenwater  om het toilet mee door te spoelen
Bewoners Dobbelmannklooster leggen zelf regenwaterleidingnet aan

Samen graven aan een nieuwe regenwaterleiding

De bewoners van het voormalige 
Dobbelmannklooster in de wijk 

 Hazenkamp koesteren het ideaal van 
duurzaamheid. Jarenlang hebben ze 

gespaard voor een systeem waarmee 
ze regenwater konden opvangen en 

gebruiken. Frits Ogg, bewoner van 
het klooster en projectleider, vertelt 
aan Hart van Nijmegen hoe het alle-

maal in zijn werk is gegaan.
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Lekker duurzaam: gratis regenwater  om het toilet mee door te spoelen
Bewoners Dobbelmannklooster leggen zelf regenwaterleidingnet aan

het geld op het gebied van verduurza-
ming aan konden besteden. Zonnepa-
nelen waren toen nog erg duur en het 
verduurzamen van het pand zelf gaf 
te veel obstakels. Frits: “Het klooster is 
een gemeentelijk monument en je kunt 
niet zomaar alles aanpassen. Al brain-
stormend kwamen we op het idee om 
regenwater op te gaan vangen. We had-
den niet genoeg gespaard voor het hele 
complex, maar wel voor het deel waar 
dit het gemakkelijkst te realiseren was. 
We hebben een hoop geld bespaard 
door veel zelf uit te zoeken en veel werk 
zelf te doen in onze vrije tijd.”
     Iedere regenpijp moest afgekoppeld 
worden en aangesloten op een nieuw 
leidingensysteem voor het regenwater. 
Frits: “Eén van de bewoners kon zo’n 
kleine graafmachine besturen. En zo zijn 
we begonnen. Geulen graven en pijpen 
erin leggen. Met een kleine enthousiaste 
kerngroep zijn we zaterdagen en soms 
ook nog wel doordeweeks ermee bezig 
geweest.” En zo kwamen ze telkens een 
stap verder, maar soms ook een stap 
terug. Ze liepen regelmatig tegen din-
gen aan die ze niet voorzien hadden. Er 
zaten zoveel leerpunten in dit project.

Gods water
De bewoners hebben de hemelwateraf-
voeren van een aantal platte daken aan 
de achterkant van het klooster en een 
aantal dakdelen van de Groenestraat-
kerk aangesloten op het nieuwe ‘groen-
waterleidingnet’. De pastor reageerde 
heel enthousiast op het initiatief. Hij zei: 
"Het is Gods water, het is van iedereen, 
doe ermee wat je wilt. Dit lijkt mij een 
goede toepassing." De bewoners wilden 
het hele systeem onder de grond heb-
ben. Frits: “Dan heb je dus een groot gat 
nodig voor een wateropslagtank. Nou 
wil het geval dat er een gesaneerde olie-
tank in de achtertuin lag die eruit moest. 
Dat konden we mooi combineren, want 
toen de olietank eruit was, hadden we 
een groot gat.” De bewoners hebben 

een regenwateropvangtank van 8 m³ in 
het gat geplaatst. Het teveel aan regen-
water stroomt naar infiltratiekratten op 
vijf meter diepte, waarna het kan infiltre-
ren in de grond. Zo wordt ook nog eens 
de grondwaterstand aangevuld. 
     Frits: “Na de hoosbui van eind mei 
2018, stond het rioolwater tien centi-
meter hoog in de gemeenschappelijke 
wasruimte. Het riool kon de regenbui 
niet aan. En op de Groenestraat stond 
het regenwater een halve meter hoog. 
Hadden we die infiltratiekratten niet 
gehad dan was het rioolwater in ons 
complex in alle toiletten op de begane 
grond omhooggekomen en andere 
ruimtes en kelders ingelopen.”
     Als eerste zijn de wasmachines in de 
gezamenlijke wasruimte aangesloten 
op het regenwa-
tersysteem. Met 
behulp van een 
pomp wordt het 
water via aparte 
waterleidingen 
naar de wasma-
chines gepompt. 

Hete zomer
De afgelopen 
hete, droge 
zomer hebben de 
bewoners slechts 
gedurende twee 
weken water 
moeten bijvul-
len in de tank. Ze 
gebruiken slechts 
een kwart van de 
beschikbare hoe-
veelheid regen-
water gedurende 
de rest van het 
jaar.
     Eind maart zijn 
ook de toiletten 
op het regenwa-
ter aangesloten. 
Alle leidingen zijn 

door de bewoners zelf aangelegd. Een 
erkende loodgieter heeft de koppelin-
gen gemaakt. Frits: “Die zijn gevoelig 
voor lekkage, daar wil je geen proble-
men mee hebben.”
     Frits somt nog even alle voordelen 
van het opvangen en gebruiken van 
regenwater op. “Regenwater bevat geen 
kalk, dus wasverzachter gebruiken hoeft 
niet en er is ook minder waspoeder 
nodig. Er hoeft minder drinkwater opge-
pompt en gezuiverd te worden en het 
voorkomt het overstromen van het riool, 
want het regenwater komt vertraagd in 
de riolering.” ❤

Tekst: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu) 
Foto: Frits Ogg

Officiële ingebruikname
Dinsdagavond 23 april vond de officiële ingebruikname 
plaats. Naast de bewoners was onder andere Bernard 
Smit, directeur van de WBVG aanwezig. Wethouder Har-
riët Tiemens van GroenLinks was verhinderd, maar liet 
een boodschap voorlezen door Kristie Lamers van RvN-
hub die de avond leidde. Maartje Geurts, studente aan 
de TU Twente, presenteerde haar model van de regenwa-
terinstallatie, die ze als eindopdracht voor haar bachelor 
maakte. In de wandelgang hing een fries, gemaakt door 
bewoner en kunstenaar Wijndel de Waal, met daarop een 
voorstelling van de realisatie van het project. 

Frits Ogg tijdens de officiële ingebruikname op 23 april 
Foto: Vincent Moll
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Met de gebroeders Woerdman behendig  spieren trainen in de Goffert

waalf bij zestien meter meet het 
parkje dat pal aan de Slotema-
ker de Bruïneweg is gesitueerd, 

op een strook tussen de weg en het 
veelgebruikte skatepark. De vele stan-
gen in NEC-kleuren rood-zwart-groen 
vallen van ver al op. Meteen nadat ze 
geplaatst zijn is er al activiteit waar te 
nemen. “Dankzij de gemeente is het 
parkje dubbel zo groot geworden als 
we aanvankelijk voor ogen hadden,” 
zeggen de broers Michael (24) en Yan-
nick (23) Woerdman die toevalligerwijs 
allebei op 17 november jarig zijn.

In de buurt
De twee hebben meer gemeen: hun be-
hendigheid en de passie om te sporten. 
Bezig zijn in een fitnessruimte of sport-
school kon hen niet langer bekoren. 
“We wilden buiten sporten, in de zon en 
de frisse lucht.” In Papendal hebben ze 
rondgekeken, in Lindenholt hebben ze 
buiten gesport maar het was ze eigenlijk 
allemaal te ver weg. “We wilden 
iets in de buurt hebben,” bedach-
ten de twee Brakkensteiners drie 
jaar geleden.
     Dat er tussen idee en uitvoering 
zoveel tijd zit, heeft zijn reden. 
Een belangrijke: het gemis aan 
budget om de droom werkelijk-
heid te laten worden. De kentering 
kwam tijdens een gesprek met Marieke 
van Kan van de gemeente; zij is project-
leider op gebied van spelen, bewegen 
en ontmoeten. “Ik herinner me nog het 

gesprek,” zegt ze tegen beide heren, “dat 
we vorig jaar net voor de zomer hadden. 
Daar op dat bankje.”

Besproken
De sporters knikken en vullen aan dat 
het sindsdien in een stroomversnelling 
is gekomen. De locatie kwam in beeld, 

het geld werd gevonden. Inmiddels is 
de officiële opening gepland op 15 juni 
om 13:30 uur. Maar nog ging het niet 
over één nacht ijs. Van Kan zegt dat 

het project besproken is in een team 
dat onder meer bestaat uit gemeente, 
wijkagent, mensen van sport, onderwijs 
en openbare ruimte. De naaste buren – 
zwembad, school Het Rijks, Goffertboer-
derij – werden gepolst. Ook de politie en 
de jongerenwerker is gevraagd naar hun 
mening.
     En, wat vonden ze ervan? Van Kan: 
“De reacties waren allemaal posi-
tief, iedereen vond deze locatie een 
kansplek. Een initiatief zoals Calisthe-
nics is laagdrempelig, voor iedereen 
bereikbaar want openbaar en gratis te 
beoefenen. Toen was het: dat gaan we 
doen.” Dus werd het veld uitgezet en 
gingen graafmachines aan de gang op 
de hoek met de Goffertweg. Dat was 
de verkeerde plek... Michael: “Dat bleek 
de plaats te zijn waar bussen festival-
gangers brengen en ophalen. Maar dat 
wisten wij niet. Ja, pas toen er gegraven 
was hoorden we het.”

Kunstgras
Gat dichtgemaakt dus, nieuw terrein 
uitgezet aan de andere kant van de 
bosschage en graven maar. Gras 
eruit, zwarte grond eruit, wit zand 
erin, toestellen plaatsen en afwerken 
met verend kunstgras. In een zucht 
was het Goffertpark een sportpark 
rijker. Op een aantal toestellen zit 

een afbeelding wat voor oefeningen er 
op spierkracht gedaan kunnen worden. 
Ook staat er een informatiepaneel.
De broers Woerdman behoren tot 

De sportieve gebroeders Woerdman hebben het voor elkaar. 
Jarenlang aanhouden werpt zijn vruchten af: bij de skatebaan in de 

Goffert hebben ze, in overleg met en hulp van de gemeente, een 
sportparkje verwezenlijkt om op eigen spierkracht te trainen. 

Calisthenics heet deze tak van sport. 

Nieuw sportparkje voor het beoefenen van Calisthenics in juni officieel open  

Wie veel oefent wordt 
vlugger, kweekt 

spierballen en krijgt een 
strakke sixpack

T
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Met de gebroeders Woerdman behendig  spieren trainen in de Goffert

een groep van zo’n dertig mensen in 
 Nijmegen die aan Calisthenics doen. 
Beiden geven samen met Sportbedrijf 
gemeente Nijmegen na de officiële 
opening nog enkele maanden gratis 
lessen aan eenieder die wil ervaren wat 
er mogelijk is aan de toestellen. En dat 
is nogal wat. “We hebben zelf het parkje 
ontworpen, samen met de leverancier; 
wij keken naar het sportieve gedeelte, hij 
naar de technische aspecten. Er zijn veel 
verschillende stangen, op veel verschil-
lende hoogten. Deze van 2.20 meter is 
de langste die er in Nederland is. Je hebt 
hier honderden mogelijkheden.” ❤

Tekst: Henk Verhagen 
(henk@hartvannijmegen.nu)
Foto's: Vincent Moll

Michael en Yannick Woerdman bezig met Calisthenics in het nieuwe sportparkje in het Goffertpark

Nieuw sportparkje voor het beoefenen van Calisthenics in juni officieel open  

CALISTHENICS
De Engelse term Calisthenics bestaat uit 
twee Griekse woorden: kalos (mooi) en 
sthenos (kracht). Het geeft exact weer 
waar de sporters mee bezig zijn: trainen 
met eigen lichaamsgewicht, bedoeld om 
spierkracht te ontwikkelen en een atletisch 
lijf te krijgen. Geen halters en gewichten 
dus: de sporter trekt, duwt en draagt op 
eigen kracht. Calisthenics is een goede 
manier om fit te worden. Op een goedkope 
manier, want er is weinig meer vereist dan 
sportkleding. In het Goffert-sportparkje 
kan iedereen gratis trainen in de openlucht. 
Meer informatie over deze tak van sport is 
te vinden op 
www.calistenics-family.com

Bij de stangen is soms aangegeven 
wat de bedoeling is. ‘Human Flag’; 
met je lichaam een vlag nadoen
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Mensen in de… 

ALLES
Alejandra Ruiz Zapata (links, 38) uit Colombia 

en Anglita Yanti Setiasti (43) uit Indonesië 

werken sinds 2015 in hetzelfde gebouw. Ale-

jandra doet onderzoek naar bekkenbodem-

problemen bij vrouwen en Anglita onder-

zoekt prostaatkanker bij mannen. Ze hebben 

elkaar ontmoet op het lab en zijn inmiddels 

vriendinnen. Alejandra is sinds 2010 in Neder-

land. “Ik houd van dit land. Niet het weer en ik 

mis de bergen, maar de mensen zijn tolerant 

en direct. Vrijheid betekent alles voor me en 

ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld als hier. 

Daarom wil ik hier blijven.” Anglita gaat terug 

naar Indonesië, waar ze een vaste baan heeft, 

een man en twee zonen. “Ik heb veel verschil-

lende plekken in de wereld gezien en vrijheid 

is de basis om je leven op te bouwen. Het 

beïnvloedt alles in het leven.”

INFECTIES
Collega’s Heiman, Edmée, Foekje, Arjan en Alma (verderop aan 

het bellen) van de afdeling Microbiologie lunchen iedere vrijdag 

samen. Goed voor het onderling contact. Normaal werken ze 

meestal door. “We hebben deze luxe nodig om even achter onze 

computer vandaan te komen,” aldus Foekje. Hun werk gaat over 

infecties maar tijdens de gezamenlijke lunch gaan de gesprekken 

over films, vakanties, kinderen en vandaag over vrijheid. Vrijheid is 

‘dat je kunt zijn wie je bent’, ‘dat je kunt gaan waar je wilt’ en ‘dat je 

je werk vrij kunt invullen’. Edmée vindt de vrijheid om te kunnen 

stemmen belangrijk en snapt niet dat mensen niet stemmen. 

Democratie moet je koesteren, vinden ze. Heiman: “Niet stem-

men is net zo stom als niet vaccineren. Terwijl het allemaal kan in 

Nederland.” En zo is het gesprek weer terug op infecties, hun werk.

ARCHIEF
Corrie Huberts (41) heeft naar eigen zeggen 
een uitstervend beroep bij de Documentai-
re Informatie Voorziening van het zieken-
huis. “In mijn werk gaat het om verspreiden 
van post en toegankelijk maken van het 
archief. Gespecialiseerd werk, maar tegen-
woordig doen veel secretariaten het zelf.” Ze 
werkt nu 11,5 jaar bij Radboudumc. Hobby’s 
heeft ze niet echt. Thuis zit ze graag met een 
tablet voor de televisie, leest een boek of 
maakt een legpuzzel – nu ‘een hele lastige 
van duizend stukjes met een kasteel, bomen 
en lucht’. Vrijheid is voor haar zelf besluiten 
kunnen nemen in het leven. “Waar je wil 
wonen en waar je wil werken. Mijn oma 
en moeder komen uit een groot katholiek 
gezin en zij hadden geen keuze of vrijheid 
om te doen wat ze wilden. Dat is nu geluk-
kig anders.”
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Mensen in de… 
Opvallende ontmoetingen en spontane straatinterviews. Verslaggevers Dirk-Jan 
Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent Moll trekken op een zonnig goede 
vrijdag de wijk in en stellen zomaar een paar vragen aan toevallige voorbijgangers. 
Met deze keer als centrale vraag: wat betekent vrijheid voor jou?

EIGEN DING
Jimmy Pons (38) is normaal van het groen, maar bij Radboudumc hoort het vuilnis erbij en daar heeft hij nu een dagtaak aan. “Bij het ziekenhuis en de universiteit zijn er driehon-derd vuilnisbakken en mensen dumpen er van alles, van fietsbanden tot huisvuil. Plastic afval scheiden kan, maar gebeurt niet echt.” Af en toe een dagje afval ruimen vindt hij niet erg, maar hij zou het niet de hele tijd willen doen. Oorspronkelijk komt Jimmy uit Vlaardingen, woont nu twintig jaar in Hatert en doet dit werk alweer tien jaar. “Vrijheid vind ik dat je je mening kunt geven en dat je je eigen ding kunt doen. Dat heb ik gelukkig altijd gekund. Zo slecht hebben we het niet in Nederland. Dat wil ik mijn kinderen ook meegeven. Ze zijn nu vijf jaar, drie jaar en vier weken.”

GIPSMEESTERS
Gipsverbandmeesters Jan Bongaerts (60) en Harold Grotenhuis (54) genieten van hun welverdiende pauze. “Als gipsmeester heb je kennis nodig van anato-mie en fysiologie,” vertelt Jan. “Je moet ook de termen van artsen snappen om te begrijpen wat ze bedenken. Dat is soms niet te doen.” Dagelijks maken ze ruim twintig gipsverbanden (blauw is favoriet bij jongens, roze bij meisjes en zwart bij volwassenen), van een gebroken kleine teen tot een nekbreuk. Altijd unieke kunststukjes, bijvoorbeeld om een kind te laten afzwemmen, of om een alleenstaande te laten lopen. “Het is ook een stukje psychologie,” vertelt Jan. “Mensen zijn bang en gestrest en wij creëren een ontspannen sfeer.” “Als mensen ontspannen zijn, voelen ze minder pijn,” vult Harold aan. Hij kan zich een leven zonder vrijheid niet voorstellen. “Als je niet vrij kunt denken en mensen elkaar niet respecteren, daar kan ik niet mee leven. Ik zou sterven voor mijn vrijheid.”

VERKOEVER
Verpleegkundige Tom Janssen (52) is even 

een halfuurtje weg van de Verkoever-kamer 

voor een korte pauze. “Het is een rustige dag, 

ik ben vandaag vooral leerlingen aan het be-

geleiden.” Hij werkt nu anderhalf jaar bij Rad-

boudumc, daarvoor zat hij op de ambulance. 

“Dat kan hectisch zijn, maar ook saai. Een 

rit naar Groningen met een patiënt die niet 

praat, duurt heel lang.” Hij woont in Boxmeer 

en had ook bij een ander ziekenhuis kunnen 

werken, maar de uitdaging van complexere 

patiënten spreekt hem aan. Vrijheid is voor 

hem dat je ongestraft je mening kunt geven. 

“Ik heb me daar wel eens beperkt in gevoeld, 

maar niet heel ernstig. We hebben hier toch 

vooral luxeproblemen.”
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ijfendertig jaar geleden – in 
1985 – vond de eerste editie 
van Music Meeting plaats. Het 

festival heette toen anders, namelijk 
‘1st Multicultural Dance and Improvised 
Music Meeting’. Veel te lang natuur-
lijk, geen wonder dat het al snel in 
de volksmond ‘Music Meeting’ werd. 
Tot en met 2003 traden de artiesten 
op in Concertgebouw de Vereeniging 
en in Stadsschouwburg Nijmegen. In 
2004 is het festival verplaatst naar Park 
 Brakkenstein. 

Aandacht voor de artiest
Bij Music Meeting gaat het niet alleen 
om de muziek. Er is ook aandacht voor 
het verhaal achter de artiest. Nieuwe 
muziek en (nog) onbekende artiesten 
die vaak niet eerder in Europa optraden, 
krijgen alle ruimte om hun talenten te 
showen. Dit jaar kiest Music  Meeting 
Londen als ‘City in Focus’, want de 
Engelse hoofdstad bruist van muzikaal 
talent, vooral op jazz-gebied. 
     Traditiegetrouw biedt Music Meeting 
de gelegenheid aan bezoekers en arties-
ten om elkaar te ontmoeten. Behalve de 

meer dan dertig optredens 
in drie dagen zijn er op het 
festivalterrein workshops, 
masterclasses en interviews 
met de artiesten. Voor eten 
en drinken kun je terecht bij 
de foodtrucks die op het ter-
rein staan.
     Nieuw in de editie van 2019 
is de ‘Gelderland Talent Stage’, 
waar jong talent uit de provin-
cie de kans krijgt samen met de 
festivalartiesten op te treden. 
Vorig jaar werd Music Meeting 
door 6000 mensen bezocht, dit jaar 
hoopt de organisatie 7500 bezoe-
kers te verwelkomen.  

‘Toegift-tickets’ en vrijkaarten 
De organisatie denkt ook aan de 
portemonnee van de minderbedeel-
den in Nederland. Music Meeting roept 
het publiek namelijk weer op om een 
‘toegift-ticket’ – een halve of een hele 
– te kopen voor vluchtelingen. Music 
Meeting verdubbelt het aantal toegift-
tickets dat festivalgangers kopen. 
Stichting GAST, Wereldvrouwenhuis en 
Stichting Noodopvang Vluchtelingen 
zijn de drie organisaties die ervoor 
zorgen dat mensen die een ticket niet 
kunnen betalen, toch het festival kun-
nen bezoeken. 
     Bovendien maken dit jaar de lezers 
van Hart van Nijmegen kans op twee 
gratis dagkaarten voor dit bijzondere 
muziekfestival. Lees in het kader wat je 
daarvoor moet doen. ❤

Tekst: Ronald Spaak 
(ronald@hartvannijmegen.nu)
Foto's van Music Meeting 2018: 
Eric van Nieuwland

Ook dit jaar is weer 
 muziek uit de hele we-

reld te beluisteren in Park 
Brakkenstein, bijvoor-

beeld Londense jazz, maar 
ook folkmuziek uit de 

Balkan. Tijdens het pink-
sterweekend (8, 9 en 10 

juni) staat Park Brakken-
stein voor de vijfendertig-

ste keer in het  teken van 
het International Music 

 Meeting Festival. 

Maak kans op gratis dagkaarten voor  Music Meeting in Park Brakkenstein!
Music Meeting organiseert al 35 jaar een spetterend muziekfestival met internationaal talent 

V

Voor meer informatie en  
kaartverkoop:  
www.musicmeeting.nl
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Maak kans op gratis dagkaarten voor  Music Meeting in Park Brakkenstein!

Maak kans op vrijkaartjes!
Lezers van Hart van Nijmegen maken kans op 2 gratis dagkaarten voor het 
 International Music Meeting Festival 2019 op 8, 9 of 10 juni! Hoe doe je mee?

1.  Stuur een e-mail of een leuke kaart naar Music  
Meeting, met daarop de reden waarom jij graag 
kaarten zou willen winnen. Vermeld ook naam en 
e-mailadres.

2.  Geef aan welke festivaldag jouw voorkeur heeft.
3.  Mail naar seeyou@musicmeeting.nl of stuur een kaart 

naar Music Meeting o.v.v. Winactie Hart van Nijmegen, 
Prins Hendrikstraat 7, 6521 AV Nijmegen.

Op 29 mei worden de winnaars bekend gemaakt via e-mail.

Music Meeting organiseert al 35 jaar een spetterend muziekfestival met internationaal talent 
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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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Verkeerslichten Muntweg  
veiliggesteld

Permanente verkeerslichten 
voor zowel de rijbaan als het 
fietspad aan de huizenkant 
gaat de gemeente plaatsen 
aan de Muntweg ter hoogte 
van de Manningstraat. Daar-
mee honoreert ze één van de 
wensen van omwonenden. 
Maar hun lijst is veel langer. 

e buurt is onlangs door de 
gemeente gepolst wat ze wil. 
Behalve verkeerslichten die de 

veiligheid van voetgangers bij het over-
steken vergroten, deden bezoekers van de 
informatieavond nog meer suggesties.

Konijnenpad
Zo willen ze een oplossing voor de 
kruising Muntweg-Heijdeparkseweg-
Konijnenpad dat voor zowel overstekende 
fietsers als voetgangers erg onoverzichte-
lijk is. Wellicht kan er een oversteekplaats 

komen? Of tweerichtingverkeer mogelijk 
is op het fietspad van Konijnenpad tot de 
oversteek bij Muntmeesterlaan, luidde 
een vraag.
     Sinds de flitspaal op last van justitie is 
verwijderd, regent het klachten over de te 
hoge snelheid op de Muntweg. Bewoners 
zien daarom graag de flitspaal terugkeren. 
Verder willen ze drempels aangelegd heb-
ben om de vaart eruit te halen. En liefst 
zien ze de maximumsnelheid tussen de 
BMW-garage en de Slotemaker de Bruïne-
weg helemaal verlaagd worden tot 30 ki-
lometer per uur. En als het dan zo uitkomt: 
of de gemeente eens wil nadenken of die 
gevaarlijke T-kruising van de Bruïneweg 
niet compleet veranderd kan worden.

Asfaltering
Wijkregisseur Anne-Marie Cobussen licht 
desgevraagd toe dat de gemeente de 
plaatsing van de verkeerslichten toezegt. 
“Het wachten is nog op aanpassing van de 
software.” Aan de kant van het park komen 
geen stoplichten voor fietsers, alleen 

aan de kant van de bebouwing. Volgend 
jaar, maar wanneer precies kan Cobus-
sen nog niet zeggen, krijgt de Muntweg 
een nieuwe asfaltlaag. Die staat gepland 
voor 2020 omdat dan zeker alle bouw-
werkzaamheden aan de Kolpingbuurt 
zijn voltooid. “Dan wordt ook bekeken of 
en welke andere zaken op de wensenlijst 
van de bewoners meegenomen kunnen 
worden.” 
     De wijkregisseur wijst erop dat de 
Muntweg bij Manningstraat en de Munt-
meesterlaan al oversteekplaatsen heeft. 
Ze laat doorschemeren dat de gemeente 
er niet nog meer wil op het relatief korte 
stuk weg. De diverse afdelingen in het 
gemeentehuis hebben de wensenlijst 
op hun bureau gekregen. “De bewoners 
hebben hun seintjes nu afgegeven, maar 
ik kan geen garantie geven wat ervan 
uitkomt.”  ❤

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

D

Bij de bushalte Manningstraat plaatst de gemeente aan de Muntweg definitieve verkeerslichten voor zowel de rijbaan als het fietspad
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Gezamenlijk aan de slag met  
‘gasloze Hinde’

Pjotr Timmerman uit de 
 Hindestraat nam begin 2018 
– hij was net met pensioen– 
het initiatief voor het project 
‘Hindestraat van het gas af’. Hij 
wilde samen met de straat ini-
tiatieven ontplooien om min-
der energie te gaan gebruiken. 
Samen met Wim van Beurden, 
mede Hindestraatbewoner,  
is hij de kartrekker. 

Waarom hebben jullie de straat erbij 
betrokken? 
“Een straat is behapbaar. Je kent bijna 
iedereen, je spreekt elkaar gemakkelijk 
aan, loopt even bij elkaar binnen. En 
toch vertegenwoordig je een grotere 
groep waardoor je gemakkelijker ingang 
hebt bij bijvoorbeeld de gemeente en 
bedrijven.”

Hoe werden de mensen betrokken?
“In Hindedingetjes, het mededelingenblad 
van onze straat, deden we een oproep 
om samen met ons een energiegroepje 
te vormen.  Dit groepje met zes leden 
schreef aan de Hindestraatbewoners een 

brief met de vraag wie er geïnteresseerd 
was om mee te doen de Hindestraat 
energiezuiniger te maken. Vervolgens 
gingen de leden van de energiegroep 
de huizen bij langs om te vragen wie er 
daadwerkelijk mee zou willen doen met 
de actie ‘Hindestraat van het gas af’. 90 
procent van de Hindestraatbewoners 
bleek geïnteresseerd.” 

En vervolgens?
“Vervolgens organiseerden we een aantal 
informatie- en discussiebijeenkomsten in 
‘t Hert  over het waarom en hoe van isola-
tie en welke alternatieven er voor gas zijn.  
Al snel werd ons duidelijk dat iedereen op 
zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo 
aan de slag gaat met de ‘gasloze Hinde’.” 

Hoe weten de bewoners welke stappen 
ze moeten nemen?
“Belangrijk is dat voor iedereen de 
volgorde van de te nemen maatregelen 
duidelijk is. De start is het laten maken 
van een scan van je huis. Op basis van 
deze energiescan maak je een plan om 
het energiegebruik terug te dringen. Dat 
betekent in veel gevallen beginnen met 
– verder te – isoleren: dak, vloer, wanden. 
Voor het laten maken van zo’n scan heb-
ben we subsidie gekregen!”

Hoe werk je samen in de straat?
“Ondanks dat het traject voor elk huis 
anders verloopt, proberen we zoveel 
mogelijk samen te werken. Zo hebben 
we uitgezocht welke zonnepanelen en 
leveranciers de beste zijn. Met een tiental 
huizen gaan we gezamenlijk zonnepane-
len op eigen dak aanleggen. Dat scheelt 
qua uitzoekwerk, maar ook financieel. We 
kopen gezamenlijk isolatiemateriaal in, 
waarvoor er ‘Hindestraatkorting’ bedon-
gen is. Daarnaast geven we een nieuws-
brief uit met tips over hoe bijvoorbeeld 
energie te besparen.” ❤

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

Meer weten? 
Pjotr Timmerman 
(pjotrtimmerman@gmail.com) 
en Wim van Beurden (w.p.m.van.
beurden@glazenkamp.net) zijn 
graag bereid om mensen uit 
 andere straten van  advies te 
dienen. Op de achtergrond zijn er 
diverse experts beschikbaar voor 
specifieke vragen. 
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eerlijk rustig was het op een groot deel van de Groenestraat, die laatste paar 
weken van april en begin mei. De reden van die ongekende rust: de aanpak 
van de Groenestraat tussen de Dobbelmannweg en de kruising met de Munt-

weg. En het idee daar weer achter: dat deel van de weg voorbereiden op de situatie 
waarin, nog voor de zomer, een nieuwe Albert Heijn geopend is. Ondertussen vreest 
de buurt voor een straks continu stilstaande stroom auto's.   
     Hoofdmoot van de werkzaamheden betreft de aanleg van twee aparte rijstroken 
met een overrijdbare middengeleider (denk: Muntweg) en een in- en uitrit ter hoogte 

Al een paar weken wordt er hard gewerkt aan dat deel van de 
 Groenestraat waar straks klanten en het bevoorradingsverkeer 
van de nieuwe Albert Heijn in- en uit zullen rijden. De informa-
tieavond die de gemeente en uitvoerder Plegt-Vos begin april 
organiseerden, verliep roerig. Een stand van zaken.

H

Na opening nieuwe AH vreest buurt  voor nóg drukkere Groenestraat 
Kritiek op gemeente; lof voor Plegt-Vos tijdens info-avond aanpak Groenestraat
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van de nieuwe Albert Heijn. De inrit is 
 zowel voor bevoorradingsverkeer als 
klanten die straks met de auto bood-
schappen komen doen. De uitrit – tussen 
de Afrikaanse toko en het pand (voor-
malige slagerij) van Wim Coenen – is ex-
clusief voor vrachtverkeer dat de nieuwe 
Albert Heijn bevoorraadt.  
     Onvermijdelijk daarbij was het 
sneuvelen van een drietal bomen, ooit 
verordonneerd door de Raad van State, 
juist om die in- en uitrit op een goede 
manier te kunnen realiseren. Volgens de 
planning duren de werkzaamheden tot 
half juni. 

Kritiek op gemeente
Over de aanpak van dat stuk Groene-
straat hadden de gemeente en uitvoer-
der Plegt-Vos begin april een informa-
tieavond belegd in 't Hert. Die werd met 
nog geen 25 belangstellenden maar 
matig bezocht. Dat kan gelegen hebben 
aan het feit dat de gemeente – niet heel 
netjes natuurlijk – de uitnodiging voor 
die avond pas een weekje van tevoren bij 
de aanwonenden had laten bezorgen. 
     Naast de uitvoerders van Plegt-Vos, 
was het vooral gemeentelijk projectlei-
der Mohamed Hamidi die tekst en uitleg 
bij de plannen gaf en regelmatig onder 
vuur kwam te liggen van de kritische 
omwonenden. Zij hadden terecht kritiek 
op de amateuristische bewonersbrief en 
de gebrekkige communicatie. 

Pijnpunt niet weggenomen
Ook de opmerking van Hamidi dat in 
de herinrichting van dat deel van de 
Groenestraat niét het regelmatig onder 
water liggende fietspad en de schots en 
scheef liggende stoep ter hoogte van 

de winkels worden 
meegenomen, kon 
op weinig enthou-
siasme rekenen.
Naast de kritiek op 
de gemeente was 
er lof voor uitvoer-
der Plegt-Vos, die 
juist geprézen werd 
voor zijn manier 
van communiceren: 
tijdig, volledig en 
helder. 
     Een pijnpunt dat 

beide partijen niet konden wegnemen: 
het laten corresponderen van de ver-
keerslichten op de kruising Groenestraat/
Muntweg met die op het kruispunt 
Groenestraat/Dobbelmannweg. Dat zou 
tot veel minder opstoppingen leiden. 
Dat wenste de gemeente echter niet 
toe te zeggen. Wat ze wel toezegde, tot 
afgrijzen van de aanwezigen: pas na een 
jaar zullen verkeerstellingen worden ge-
daan om al dan niet extra verkeersdruk 
te kunnen vaststellen. Maar laat dat nou 
net de grootste vrees van de buurt zijn: 
een Groenestraat waar straks de hele 
dag dóór files staan, en die nóg drukker 
wordt dan 'ie nu al is… ❤
  
Tekst: Roeland Loosen 
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll

Na opening nieuwe AH vreest buurt  voor nóg drukkere Groenestraat 
Kritiek op gemeente; lof voor Plegt-Vos tijdens info-avond aanpak Groenestraat

Wim Coenen - scharrelslager in ruste 
en buurman nieuwe AH 
Trouw bezoeker van info-avonden over de nieuwe AH is ook Wim Coenen (68), 
voormalig scharrelslager en tegenwoordig als pensionado nog actief met een 
kookprogramma op RN7 en als voedingsadviseur van topsporters: "Puur als hobby 
hoor." Coenen is woonachtig in het pand waarin tot 1998 z'n slagerij gevestigd was 
en waarlangs straks de vrachtwagens het AH-terrein zullen verlaten. Hij liet inmid-
dels al een flinke muur bouwen, met name om geluids- en andere overlast tegen te 
gaan: "De officiële erfafscheiding, gerealiseerd in samenwerking met de gemeente."  
De man wiens erwtensoep ooit tot beste van Nederland werd verkozen, had z'n huis 
ook eerder al kunnen verkopen, maar koos daar niet voor. Z'n buren wel, die kregen 
voor hun stek naar verluidt meer dan € 900.000. "Het bod dat de gemeente mij ooit 
gedaan heeft, vond ik bij lange na niet goed genoeg," meent Coenen. 
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Kom langs in onze bakkerijwinkel of op www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 | 6531 CP Nijmegen | 024 737 04 83

DESEMBROOD

KOEK EN TAART

UIT DE STREEK*

VEGANISTISCH

WORKSHOPS

* Binnen 20 km van de bakkerij 
geteeld en gemalen

We bakken nu ook Dorus’ desembrood

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
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Helicon VMBO Nijmegen 
aan de Marga Klompélaan 
heeft in februari de Groene 
Vlag ontvangen. Die vlag 
staat voor het duurzaam-
heidskeurmerk Eco-school, 
een internationaal keurmerk 
voor scholen die werken aan 
duurzaamheid. In Nijmegen 
is de Helicon VMBO Nijmegen 
de eerste Eco-school die de 
Groene Vlag mag hijsen. 

elicon is een vmbo dat voorbe-
reidt op beroepen in de groene 
sector. Op Helicon maken de 

leerlingen kennis met beroepen als tuin-
man, medewerker tuinwinkels, werk in 
de recreatie en werk op zorgboerderij-
en. Met een diploma van Helicon VMBO 
Nijmegen kunnen leerlingen naar het 
ROC en naar Helicon, het groene MBO.

Logische keuze
Drie jaar geleden, vertelt Luc Van Es, be-
sloot Helicon VMBO Nijmegen om zich 
aan de sluiten bij de Eco-schoolbewe-
ging. “Voor ons een logische keuze,” al-
dus Luc, coördinator Eco-school. Om de 
Groene Vlag te krijgen moest de school 
het internationale Zevenstappen -plan 
van duurzaamheid doorlopen. Bewust-
wording bij leerlingen is het doel van dit 
stappenplan. De leerlingen kozen drie 
thema’s waaraan gewerkt werd: afval, 
voeding en groene ruimte.
     Bij deze thema’s werden doelen 
gesteld die in twee jaar bereikt moesten 
zijn. Vervolgens werden allerlei activi-
teiten georganiseerd om die doelen te 
realiseren. Dit verliep zo goed dat de 
Helicon VMBO Nijmegen na een audit 
het Bronzen certificaat kreeg.  Omdat 
duurzaamheid ook een vaste plek in het 
lesprogramma kreeg, ontving de school 
een jaar later het Zilveren certificaat. 

Koning Willem Alexander
Om het Gouden certificaat, de Groene 
Vlag, te krijgen moest de school veel in 

contact treden met de buitenwereld.  
Zo ontmoetten leerlingen koning Wil-
lem Alexander in het kader van Nijme-
gen Green Capital, werd er opgetreden 
in de Grote Tuinverbouwing op SBS6 en 
werd er een inspiratiemiddag in samen-
werking met De Bastei georganiseerd 
voor twee middelbare scholen en twee 
basisscholen in Nijmegen. Ook wordt er 
elk jaar de Dag van de Duurzaamheid 
gehouden met workshops over alterna-
tief eten, Energie van de toekomst en 
een markt met streekproducten.
     Op 15 februari was het zover: Helicon 
VMBO Nijmegen mocht de Groene Vlag 
hijsen. Helicon VMBO werd de eerste 
Eco-school van Nijmegen! Luc van Es 
hoopt dat in Nijmegen meer scholen 
het voorbeeld van Helicon VMBO Nijme-
gen zullen volgen. Ze zijn altijd welkom 
voor informatie en ondersteuning. ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu) 
Foto: Helicon VMBO Nijmegen

Leerlingen van Helicon VMBO Nijmegen rapen afval op

Helicon VMBO Nijmegen hijst 
de groene vlag

25

H
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Jop Teeuwissen: 'We willen een plek  zijn voor kunstenaars én buurt'   

et begon allemaal in november 
2018 toen de broers Gijs en Jop 
Teeuwissen met hun vrienden 

Mischa Peters, Cas Rutten en Jelle van 
Wezel twee hallen huurden van Stichting 
Aterlierbeheer SLAK aan St. Hubertus-
straat 10. SLAK beheert en verhuurt 
werk- en woonruimten aan kunstenaars. 
Jop: “We hebben de hallen verbouwd en 
gebruiksklaar gemaakt om in te werken 
en exposeren. SLAK was onder de indruk 
van het resultaat en onze plannen met 
de ruimtes. De stichting vroeg of we een 
grotere hal en het buitenterrein er ook bij 
wilden betrekken. We hebben de koppen 
bij elkaar gestoken om een projectplan te 
maken voor de ontwikkeling en program-
mering van een groot deel van het ter-
rein. SLAK is enthousiast en wij ook. Het 
resultaat is stichting Hubert.” 

Culturele vrijplaats
Gijs: “Hubert is een culturele vrijplaats 
waar kunstenaars kunnen werken en 

exposeren in onze ruimtes, in samen-
werking met elkaar en met kunstenaars 
van buitenaf. Allerlei combinaties van 
kunstvormen zijn mogelijk rond verschil-
lende maatschappelijke thema’s. We 
programmeren daarbij filmvertoningen, 
voorstellingen, debatavonden, van alles.” 
Jop: “Daarnaast willen we van Hubert een 
plek maken waar de buurt zich welkom 
voelt om langs te komen en deel te 
nemen aan onze projecten. Er kunnen 
hier buurtactiviteiten worden gehouden 
en van het buitenterrein maken we een 
gezellige chillplek. Begin april, vlak voor 
de officiële opening, hebben we een 
borrel georganiseerd voor de buurt. Er 
kwamen zo’n dertig belangstellenden op 
af. Ze waren enthousiast over de plek en 
vinden het fijn dat er wat gaat gebeuren 
in de buurt. Een goede basis om te gaan 
samenwerken!”

Het zijn vijf vrienden die 

overlopen van (culturele) 

ideeën. Ze hebben samen 

stichting Hubert opgericht, 

vernoemd naar de  

St. Hubertusstraat waar ze 

op het vrijgegeven oude 

Alfa Laval-terrein drie hal-

len en het buitenterrein hu-

ren om exposities te organi-

seren, en nog veel meer. Ze 

hebben grootse plannen...

H

Toegankelijk cultuurpodium Hubert opent zijn deuren in de Hazenkamp

De vijf vrienden en oprichters van Hubert. V.l.n.r.: Gijs Teeuwissen, Jop Teeuwissen, Jelle van Wezel, Cas Rutten en Mischa Peters 
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Jop Teeuwissen: 'We willen een plek  zijn voor kunstenaars én buurt'   

De buurt
Die wisselwerking met de buurt vindt 
Hubert belangrijk. Gijs: “Eén van onze 
focuspunten is toegankelijk zijn voor 
groepen die niet snel uit zichzelf kunst 
gaan bekijken en hen betrekken bij onze 
ideeën. Daarom stimuleren we kunste-
naars die bij ons exposeren om samen te 
werken met de buurt en de organisaties 
daarin. We hebben bijvoorbeeld contact 
gelegd met vmbo-campus Het Rijks naast 
ons. De docenten reageerden enthousi-
ast en denken mogelijk aan een project 
waarbij leerlingen samen met kunstenaars 
een kunstwerk te maken. Ook de basis-
scholen in de buurt zijn welkom, en we 
gaan in gesprek met informatiepunt Stip 
over mogelijke samenwerking.”

Herman Broodbus
Jop geeft een rondleiding over het buiten-
terrein en in de grote hal, dat een mooie 
industriële ruimte is voor grote multidis-
ciplinaire exposities, filmvertoningen of 
wat Hubert verder van plan is. Verrassend 
genoeg hangen er kunstwerken van 
Herman Brood, en staat op het buitenter-
rein de ‘Herman Broodbus’ te pronken. 
Jop licht toe: “Deze trolleybus is in 1990 
door Herman Brood beschilderd en heeft 
enkele jaren door Arnhem gereden. De 

bus was toen nogal controversieel door 
wat de gemeente ervoor heeft betaald 
aan Brood; niet iedereen wilde erin 
meereizen. De huidige eigenaar was al 
lang op zoek naar mensen die hem willen 
opknappen en wij doen dat graag. Na 
reparatie van de grootste mankementen 
is de volgende stap de restauratie van 
de schildering op de bus. Die willen we 
bekostigen met crowdfunding (kijk op 
www.voordekunst.nl). We hebben de bus 
zolang in bruikleen, het is een mooie trek-
ker op het terrein, mensen vinden het leuk 
om erin te zitten. En de kunstwerken van 
Herman Brood in de grote hal zijn van een 
Nijmeegse verzamelaar die ze tijdelijk wel 
wilde exposeren. Mooi toch?” 

Exposities
Vanaf 17 mei gaat Hubert van start met 
het project ‘Hubert Green Community’, 
waarin duurzaamheid en hergebruik van 
materialen in de kunst centraal staan. 
Marijke Clarisse en Charlotte van Alem 
organiseren samen met Cas Rutten de 
expositie voor dit project. Marijke heeft 
Environmental Sciences gestudeerd in 
Wageningen. Charlotte is kunstenaar en 
al jaren bezig met het ontwikkelen van 
een milieuvriendelijke methode om dode 
kwallen die aanspoelen op stranden te 

verwerken tot een duurzaam materiaal 
waar schoenen of boeken van worden 
gemaakt. Charlotte: “Ik heb me hiervoor 
onder andere verdiept in technieken die 
worden gebruikt om perkament te restau-
reren.” Marijke: “We willen in de expositie 
‘From Jellyfish to book’ laten zien dat de 
combinatie van kunst en wetenschap kan 
leiden tot mooie technieken waarmee 
materiaal dat anders verloren zou gaan, 
een nieuwe bestemming krijgt.” ❤

Tekst en foto’s: Jacqueline van der Jagt 
(jacqueline@hartvannijmegen.nu)

Toegankelijk cultuurpodium Hubert opent zijn deuren in de Hazenkamp

Koel weer tijdens de officiële opening van Hubert op 6 april. Beetje opwarmen in de 
‘Herman Broodbus’  

Samen met Cas Rutten maken Marijke 
Clarisse (l) en Charlotte van Alem (r) de 
expositie ‘From Jellyfish to book’ 

 Meer weten over 
cultuur podium Hubert?

Nieuwsgierig geworden naar 
stichting Hubert? Iedereen is van 
harte welkom bij deze culturele 
vrijplaats aan de St. Hubertus-
straat 10. Op 10 mei staat de 
expositie gepland ‘Why Rejection 
is Good for You…’ door JAM van 
der AA.Volg de ontwikkelingen op 
www.hubertnijmegen.nl of op de 
facebookpagina Hubertnijmegen. 
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Treinramp Kolping: een samenspel  van technische en menselijke fouten

Dinsdag 28 augustus 1979 – dit jaar 40 jaar geleden – 
gebeurt het grootste treinongeluk in Nijmegen van de vorige 

eeuw. Op het spoor Nijmegen-Den Bosch ter hoogte van het 
viaduct Muntmeesterlaan botsen een lege passagierstrein 

en een volle forensentrein frontaal op elkaar. 
Er vallen 8 doden en 36 gewonden.

Het Verleden in Verhalen

Het bergen van de treinstellen

Situatieschets treinongeluk 
(De Gelderlander, 29 augustus 
1979, blz. 1)
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Treinramp Kolping: een samenspel  van technische en menselijke fouten

n de avondspits om 18:04 uur vertrekt 
een volle forensentrein vanaf station 
Nijmegen richting Den Bosch. Een paar 

minuten later knalt de trein met een vaart 
van negentig kilometer per uur op een 
trein uit de richting Wijchen en sleurt deze 
nog zo’n honderd meter mee. Het voorste 
treinstel is zwaar beschadigd en staat half 
overeind. Daar vallen de meeste slachtof-
fers. De machinist is een van de doden. De 
meeste gewonden zijn verwond aan de 
benen.

Hulp
Bewoners van de Fleminghstraat en de Dr. 
Poelsstraat snellen toe en helpen slachtof-
fers uit de trein. Er worden dekens bij de 
omwonenden verzameld die ze uit de 
ramen naar beneden gooien. Een meisje 
dat non-stop aan het gillen is, wordt als 
eerste bevrijd. Haar benen lagen klem. On-
dertussen wordt de omgeving afgezet om 
de toeschouwers op afstand te houden. De 
lichtgewonden worden per bus naar het 
ziekenhuis gebracht. Van de 36 gewonden 
kunnen er 25 dezelfde avond nog naar huis. 
     Ook de journalisten zijn er als de kippen 
bij en interviewen de toegeschoten 
buurtbewoners. B. Meurs uit de Fle-
minghstraat heeft als enige de bot-
sing gezien. In De Gelderlander van 
29 augustus vertelt hij: ”Ik zag de kop 
van beide treinen zeker vier meter 
omhoog komen boven de spoorkuil 
uit. Toen ploften ze weer neer.” Samen met 
een buurman is hij naar de treinen gerend 
om gewonden naar buiten te helpen.  
“Op een gegeven moment had ik een 
vrouw uit Dukenburg in mijn armen. Ik 
moest haar over de doden heen trekken 
om haar buiten te krijgen.”

Eerste verklaring
Een woordvoerder van de NS komt met 
een eerste verklaring van hoe het ongeluk 
heeft kunnen gebeuren: Er is een wis-
selstoring geweest, veroorzaakt door een 
doorgebrande zekering waardoor de lege 
trein uit Wijchen op het verkeerde spoor 

terecht is gekomen.
     Hoe kon het dat de trein uit Wijchen op 
het verkeerde spoor beland was? Op 29 au-
gustus 1980 vindt er een hoorzitting plaats 
waarin getuigen en deskundigen gehoord 
worden. Het blijkt dat het ongeluk ver-
oorzaakt is door een opeenstapeling van 
menselijke en technische fouten. Allemaal 
op zich klein, maar in combinatie dodelijk.

Formaliteiten 
Het spoor tussen Nijmegen en Den Bosch 
is een dubbelspoor en treinen houden 
gewoonlijk rechts aan. Wil men in 1979 
een trein links laten rijden, dan moeten de 
treindienstleiders van begin- en eindstation 

daarover overleggen. Ook moet de machi-
nist een verklaring ondertekenen waarin 
deze akkoord gaat. Dat was niet gebeurd. 
De machinist had al snel ontdekt dat hij 
links reed, maar dacht dat de treindienst-
leiders wel op de hoogte zouden zijn. Hij 
was stapvoets doorgereden en had een 
overweg met de hand moeten sluiten. Er 
was ook geen mobilofoon aan boord waar-
mee hij contact had kunnen opnemen met 
de dienstleiding. ”Ik reed door op zoek naar 
een telefoon maar die was er niet.”
     De conducteur die als passagier mee-
reed in de lege trein uit Wijchen had de 
machinist gewaarschuwd dat hij op het 

linker spoor reed. De Gelderlander van 29 
augustus 1980 citeert hem. ”De machinist 
meende dat Wijchen en Nijmegen op de 
hoogte waren. Ik ben toen naar achteren 
gegaan maar wel in opperste verwarring. Ik 
wilde zelfs aan de noodrem trekken maar 
dat hoefde niet meer. De machinist kwam 
naar achteren rennen en toen volgde die 
enorme klap….”
     De treindienstleider in Wijchen had het 
vreemd gevonden dat de vergrendeling 
wegviel toen hij de wisselknop bediende. 
Er waren echter de hele middag al storin-
gen geweest. Hij is nog in de auto gestapt 
en bij de wissel gaan kijken, maar daar was 
alles in orde. Terug op kantoor bleken er 
twee zekeringen doorgebrand te zijn.
De monteur die de hele dag bezig was ge-
weest met onderhoudswerkzaamheden in 
Wijchen verklaart dat hij alles weer correct 
in elkaar had gezet. Hij had tenminste geen 
onderdelen over. Er ontbrak een isolatie-
plaatje maar dat kwam volgens zijn chefs 
vaker voor. De zekeringen waren meer 
dan twintig jaar oud en de oorspronkelijke 
fabrikant was niet meer te achterhalen. De 
monteur had geen formulier ingevuld dat 

er die dag bijzondere werkzaamheden 
plaatsvonden, wat wel de officiële 
manier van werken was.

Maatregelen NS
Sinds het ongeluk heeft de NS in het 
hele land een nieuw beveiligings-

systeem ingevoerd, de Automatische 
Treinbeïnvloeding (=ATB). Daar waren ze in 
1979 al mee bezig maar op de lijn Nijme-
gen – Den Bosch nog niet. Het systeem 
waarschuwt de machinist als een sein 
opdracht geeft snelheid te minderen. Wan-
neer een machinist niet reageert, remt het 
systeem zelf. 
     De machinist van de lege trein uit Wij-
chen werkte een jaar na het ongeluk niet 
meer bij de NS. Hij had zich laten omscho-
len tot elektromonteur. Hij kon het werk 
niet meer aan. ❤

Tekst: Eef van Hout. Foto’s: J.F.M. Trum 

I

'De machinist kwam naar 
achteren rennen en toen 
volgde die enorme klap...'
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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

IS JOUW 
CORPORATE
BRANDING 
GOED GEREGELD?

Een consistente branding in je hele bedrijf, 
dat is waarmee we jou kunnen helpen.  

We komen graag bij je langs om de mogelijkheden 
voor jouw bedrijf te bespreken.

Offl  ine Online
Splendorfabriek beMark.nl 
Gorterplaats 15 @beMarknl
Nijmegen 024 35 10 944

beMark b.v.

beMark - Advertentie - 2019 - 210x148 - Hart van NIjmegen - Mei.indd   1 23-04-19   10:09
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18 schoolteams haalden de finale in deze competitie en 
speelden deze zaterdag in Warnsveld. Het team van De 

Hazesprong, met leerlingen uit groep 
5, 6, 7 en 8, was het enige Nijmeegse 
team in deze finale en moest het 
opnemen tegen scholen uit Arn-
hem, Deventer, Zwolle, Apeldoorn, 
Doetinchem, Ede, Zutphen, Meppel, 
Oosterbeek en Randwijk. 
     Cecilia Pereira Garza (groep 5), 
Josephine Damen (groep 8), Maar-
ten van Eck (groep 7), Chris Eijkhout 
(groep 8) en Gijs Verbruggen (groep 
6) wonnen als team alle rondes (!) en 
wisten zich daarom al na zes van de 
zeven speelrondes verzekerd van het 
kampioenschap. “De schaakteams 
van De Hazesprong scoren al jaren 
goed, maar dit is voor het eerst dat 
ze kampioen van Oost-Nederland 

zijn geworden. De goede samenwerking tussen school en 
schaakvereniging SMB waar de schakers ook allemaal lid van 
zijn, werpt duidelijk z’n vruchten af,” aldus Ton Huybregts, de 
schaakdocent van De Hazesprong.
     Het kampioensteam van De Hazesprong gaat nu, samen 
met de nummers twee en drie van de Oost-Nederlandse 
kampioenschappen, door naar het Nederlands Kampioen-
schap schoolschaken op 8 en 15 juni 2019 in Gouda. ❤

Schaakteam De Hazesprong kampioen van Oost-Nederland

am, je moet echt wat aan je reflex doen.” Mijn 
zoon geeft mij een knipoog en mikt wederom, 
de bal langs mij heen, de goal in. “Best knap 

van mij,” zegt hij “aangezien je veel dikker bent dan ik, dus de 
goal al voor een stuk vult!”
     Mijn zoon, bijna 10 jaar oud, vult inmiddels zelf het hele 
bad van top tot teen, doucht zich met FC Barcelona-sham-
poo, eet vier boterhammen tussen de middag en transfor-
meert zich langzaam van pudding-Tarzan tot stoer ventje. 
Hij kent inmiddels alle spelers van de Champions Leaque uit 
z’n hoofd, schiet regelmatig een bal lek in de struiken op het 
Goffert-veldje, is idolaat van de game FIFA en zit zondag-
avond met natte haartjes klaar voor Studio Sport.
     Het blijft voor mij een ver-van-mijn-bed-show. Ik groeide 
op met dineren met zondags servies. Mijn vriend at als 
puber elke zondag met het bord op schoot Chinees. Blij was 
hij dan ook dat ons eerste kind een zoon was. Niet dat het 
uitmaakte hoor, zei hij, maar leuk was het wel. 
     En dus gaan ze als maatjes door het leven en leert hij zijn 
zoon de bal ‘hooghouden’ en spelen ze ‘wie scoort die keept’ 
na het avondeten. En ja, een echte wedstrijd samen bezoe-
ken...hoe gaaf zou dat zijn. “Dat gaan we ooit nog wel eens 

doen als er een kaartje over is,” gaf mijn vriend aan. 
     En niet zoveel later is het raak, want er is weer een kaartje 
over, maar die heeft dochterlief van een voetbalvriend op-
geëist! Of onze zoon mee wil.... oef …zo gaat er een mooie 
wedstrijd aan papa’s neus voorbij. En zo genoot ons ventje 
van NEC – FC Twente en joelden ze bij elk doelpunt. En papa, 
die mocht meegenieten van het gejoel vanuit onze achter-
tuin. Helaas pindakaas, volgende keer beter... ❤

Column: Voetbalzoon door Anna Wolfs

"M

Het schaakteam van basisschool De Hazesprong 
in de Hazenkamp werd op 6 april 2019 over-
tuigend kampioen van Oost-Nederland bij het 
schoolschaken. 
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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
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Op zaterdag 8 juni a.s. openen 
circa dertig tuinliefhebbers 
hun poorten tijdens de 21ste 
editie van de Nijmeegse Open 
Tuinendag. Tussen 10:00-
17:00 uur is iedereen welkom 
om een kijkje te nemen en 
geïnspireerd te raken door 
tuinen in allerlei maten en 
vormen.
 

n zowel Nijmegen als Lent is er die 
dag de mogelijkheid eens in de ach-
tertuin van een wildvreemde te kijken. 

Achter oude en nieuwe gevels verschuilt 
zich een diversiteit aan tuinen. Van hele 
grote tuinen aan de rand van het bos, 
historische tuinen in het centrum, tot 
aan nieuwe stadstuinen in de nieuw-
bouw van Lent. Juist deze diversiteit 
maakt de Nijmeegse Open Tuinendag zo 
uniek. Alle deelnemers tuinieren op hun 

eigen manier en naar eigen inzicht, maar 
wat zij delen is hun passie voor tuinieren. 
     Brochures met adressen en tuinom-
schrijvingen zijn vanaf half mei à € 3,00 
verkrijgbaar bij Intratuin Malden, Intra-
tuin Elst, VVV Rijk van Nijmegen, Dekker 

v.d. Vegt Boekverkopers te Nijmegen en 
‘Geknipt voor uw tuin’ in Lent. ❤

Nijmeegse Open Tuinendag op zaterdag 8 juni 2019 

I

Ook dit jaar zal in de laatste 
week van de zomervakantie 
Bouwdorp Hazenkamp neer-
strijken in het Goffertpark. Van 
zondag 11 augustus tot en 
met vrijdag 16 augustus zijn 
kinderen van 4 tot en met 
12 jaar van harte welkom. 

Tijdens de bouwdorpweek kunnen kinde-
ren zagen en timmeren aan hun zelfver-
zonnen hutten van pallets. Rond de 500 
kinderen bouwen al vele jaren fanatiek en 
kijken uit naar deze week vol activiteiten. 
Het thema dit jaar is ‘de Romeinen’. 
     Op zondag 11 augustus wordt bouw-
dorp Hazenkamp op spectaculaire wijze 
geopend. Onder begeleiding van een 
heleboel vrijwilligers kunnen de kinderen 
de hele week actief gaan bouwen, spelen 
en sporten. Voor iedereen is er wat te doen 
met als hoogtepunt op de woensdag een 
hele dag plezier met de een stormbaan of 
waterbaan.
     De kinderen genieten van de buiten-
lucht en worden goed verzorgd met 
voldoende ranja en fruit. Vrijdagavond 16 
augustus is het afsluitende feest in de Ste-
delijke Scholengemeenschap Nijmegen 

(SSGN). Er wordt dan nagepraat, gelachen, 
gedanst en opgetreden door de kinderen 
zelf.  ❤

 Opgeven: 
Vanaf 15 april 2019. Houd de 
website in de gaten: 
www.bouwdorp.nl

Kijk voor meer informatie op 
www.nijmeegsestadstuinen.nl

Bouwdorp Hazenkamp draait dit jaar om de 
Romeinen 
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Arnt Schellekens: ‘Verslaving is echt   niet een kwestie van slappe knieën’

chellekens (Loon op Zand, 1977) 
studeerde geneeskunde aan de 
Radboud Universiteit en promo-

veerde in 2011 op een neurobiologisch 
onderzoek naar de mechanismen 
van verslaving, gecombineerd met 
genetisch onderzoek. Hij is psychia-
ter/gedragswetenschapper aan het 
Radboudumc en onderzoeker aan het 
Donders Instituut. Hij houdt zich, naast 
verslaving, genetische aspecten en 
hersenonderzoek, ook bezig met de 
ontwikkeling van verslavingszorg.      
     En met dat laatste haalde Schel-
lekens enkele maanden geleden 
nog de krant. In De Gelderlander van 
28 februari ging het namelijk over 
de Nijmeegse ziekenhuizen en het 
Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. 
Gezamenlijk gaan die strikte regels 
opstellen voor het gebruik van zware, 
verslavende pijnstillers.

Wetenschapper in de wijk

In het hart van Nijmegen staan drie toonaangevende 

instellingen die zich met onderwijs en onderzoek be-

zighouden: de Radboud Universiteit, het Radboudumc 

en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN). Welke 

wetenschappers uit Nijmegen-Midden werken er en 

wat doen ze? Deze keer: dr. Arnt Schellekens, psychia-

ter en onderzoeker aan het Radboudumc. 

SArnt Schellekens: "Mensen zijn gaan inzien dat een verslaving een aandoening is die echt 
problematisch is en aandacht op allerlei terreinen behoeft"

Het beeldje is van het NISPA (Nijmegen Insti-
tute for Scientist Practitioners in Addiction) 

en symboliseert de Waalburg met de Waal als 
verbinding tussen wetenschap en praktijk
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Arnt Schellekens: ‘Verslaving is echt   niet een kwestie van slappe knieën’

U was de enige wetenschapper die in 
het artikel aangehaald werd en bent 
net terug van een aantal congressen 
in het buitenland; u moet dus wel een 
autoriteit zijn op dit gebied. 
"Er is de laatste jaren steeds meer 
aandacht voor de medische en psy-
chiatrische kant van verslaving. Een 
van de redenen daarvan is dat versla-
ving een van de meest voorkomende 
aandoeningen vanuit de psychiatrie 
is, vaak met verstrekkende gevolgen 
en soms dodelijke afloop. Daarnaast 
is er ook vanuit de geneeskunde en 
de wetenschap steeds meer aandacht 
voor dit onderwerp. Verslaving is niet 
een keuze of een kwestie van slappe 
knieën. Mensen zijn gaan inzien dat het 
een aandoening is die echt problema-
tisch is en aandacht op allerlei terrei-
nen behoeft. Ik heb me hierin over de 
afgelopen jaren gespecialiseerd en heb 
daarin steeds meer kennis en ervaring 
opgedaan. Dan word je al snel als auto-
riteit gezien."

Hoe zien uw werkdagen eruit; welke 
accenten liggen er?
"Twee dagen in de week ben ik bezig 
met patiëntenzorg en met beleidstaken 
binnen psychiatrie, waar ik leiding geef 
aan de opnameafdelingen. De rest van 
de week houd ik mij bezig met onder-
zoek. En natuurlijk lopen die zaken 
soms door elkaar heen, maar voor 
mezelf probeer ik zoveel mogelijk aan 
die verdeling vast te houden. Ook om 
voor mezelf structuur in m'n hoofd te 
hebben; dan ben ik efficiënter en werk 
ik effectiever."

Hoe en waarom bent u in dit vakge-
bied verzeild geraakt?
"Volstrekt toevallig! Afkomstig uit een 
familie met een achtergrond in de 
bouw, was ik goed in exacte vakken, 
dus leek de TU in Eindhoven voor de 
hand te liggen. Maar ik vond genees-
kunde ook interessant en dat ben ik 

gaan studeren toen ik in Nijmegen 
ingeloot werd. Niet met het idee om 
ooit iemands psychiater te worden, 
maar toch vond ik die studie gaan-
deweg steeds interessanter worden. 
Helemaal toen ik in het derde jaar 
van een dierenonderzoeker het blok 
Hersenen & Gedrag kreeg. Dat vond ik 
zo fascinerend, dat ik definitief om was. 
Toen ik vervolgens coschappen ging 
lopen, kreeg ik de kans om onderzoek 
te combineren met een opleiding tot 
psychiater en daarna ook nog het aan-
bod om in het Radboudumc te komen 
werken."  

Hoe bent u in de wijk terechtgeko-
men? 
"Tijdens m'n studie al kwam ik in de 
Derde van Hezewijkstraat terecht, het 

pand kocht ik nadat ik afgestudeerd 
was. Een heel leuk oud arbeiderswo-
ninkje, maar mijn vrouw en ik von-
den het net te klein met het oog op 
gezinsuitbreiding. Daarom zijn we naar 
onze huidige woning in de Thijmstraat 
verhuist." 

Hoe bevalt het wonen in deze wijk? 
"Heel goed, we wonen hier naar volle 
tevredenheid. Het is een mooie plek, 
een fijne wijk en een mooi huis. De wijk 
heeft sfeer, veel jonge gezinnen en di-
versiteit. Dus niet alleen maar mensen 
die vanuit een eigen bubbel leven. Dat 
vinden wij heel prettig." ❤

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

Een maand geen alcohol; wat doet dat met 
je lichaam?
Arnt Schellekens 
was ook betrokken 
bij het twee jaar 
geleden uitgevoer-
de wetenschap-
pelijk publiekson-
derzoek waarin 
onderzocht is wat 
een maand geen 
alcohol drinken 
met je lichaam en 
geest doet. Hart 
van Nijmegen 
berichtte er in januari 2017 over, omdat een aantal bewoners van de Hin-
destraat tot de onderzoeksgroep behoorde. Twee leverartsen onderzochten 
de conditie van de lever van de betrokkenen, Arnt Schellekens keek daarbij 
naar de veranderingen in drankzucht, gemoedstoestand en de effecten op 
het brein. Van het onderzoek werd ook een documentaire gemaakt, die be-
gin 2018 uitgezonden is. De bewoners van de Hindestraat bleken overigens 
tot de matige drinkers te behoren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
zij gezonder waren in de maand dat zij geen alcohol dronken. Alle onder-
zochte effecten van alcohol op lichaam en geest bleken echter binnen de 
normaalwaarden voor matige drinkers te vallen.
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Biologische slagerij
De Groene Weg Nijmegen

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

instellingen en kookscholen. 

Kom gerust eens langs en laat u verrassen!

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

VOLG ONS!
@de_groeneweg  

De Groene Weg slagerij Bas Derksen

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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homas Barten is de initiatiefne-
mer en uitbater van Locals Only. 
Voor hem betekende het openen 

van een horecazaak een opmerkelijke car-
rièreswitch: “Van huis uit ben ik pedagoog 
en trainer en begeleid ik individuen en 
groepen, waarbij het accent ligt op hard-
lopen, krachttraining en kickboksen. Eén 
van mijn trainingsklanten is mede-eige-
naar van de Splendorfabriek. En dus lag 
het voor de hand dat ik op het Splendor-
terrein ging rondneuzen toen ik het idee 
kreeg om een kleinschalige sportschool 
te beginnen.”

Overstap naar horeca
Maar tijdens het plannen maken voor 
de sportschool kwam Thomas Barten 
erachter dat dat toch niet   helemaal zijn 
ambitie was. “Ik kreeg er helemaal geen 
fijn gevoel bij. Zag niet in hoe ik er blij van 
zou kunnen worden. Omdat ik heel veel 
vrienden en kennissen in de horeca heb, 
groeide het idee om de overstap naar 
de horeca te maken. En zo is Locals Only 
eigenlijk ontstaan.”
     De naam Locals Only: doet dat niet 
vermoeden dat ‘alleen Nijmegenaren’ er 
welkom zijn? Barten lacht: “Het is mis-
schien niet de meest gastvrije naam.  

Maar dat is natuurlijk 
niet de boodschap. ‘Lo-
cals Only’ verwijst naar 
een term uit de surfcul-
tuur waarmee de lokale 
surf-community wil aan-
geven dat ze de mooie 
golven voor zichzelf wil 
houden. Die relaxte sfeer 
uit de surfwereld willen 
we hier graag uitstralen. 
Daarnaast staat Locals 
Only ook voor ons uit-
gangspunt dat we onze 
producten zoveel moge-
lijk van lokale onderne-
mers willen betrekken.”

Biologische producten
Over de lunchkaart van Locals Only is 
goed nagedacht en laat zich het best 
omschrijven als duurzaam, verantwoord 
en met veel aandacht voor biologische 
producten. Geen alcohol, wel bijzon-
dere koffie en thee. Naast (biologische) 
melk, ook havermelk. Het interieur zou 
je sober-industrieel kunnen noemen en 
sluit daarmee naadloos aan bij de historie 
van het Splendorcomplex. “En we hebben 
aandacht voor lokale kunstenaars die we 
hier de gelegenheid willen bieden om 
mini-expo’s te verzorgen,” zegt Barten.
     Heel bijzonder is het uitnodigende 
tuinterras van Locals Only waar Barten 
apetrots op is en waar het bij mooi weer 
goed toeven is. Een onverwachte groene 
oase binnen een streng-industriële om-
geving. ❤

Tekst en foto: Ronald Spaak

In lunchcafé Locals Only is iedereen 
van harte welkom

Gestart in 't Hart

T
’t Is even zoeken maar dan 
heb je ook wat: sinds kort 
kun je voor een bijzonder 
kopje koffie of een ver-
antwoorde lunch terecht 
bij Locals Only aan de 
Gorterplaats op het ter-
rein van de voormalige 
Splendor fabriek, dé plek 
in Nijmegen waar steeds 
meer jonge en creatieve 
Nijmeegse ondernemers 
onderdak vinden.

Thomas Barten: van individuele kracht-
trainer naar horeca-ondernemer

Locals Only, Gorterplaats 2a 
Nijmegen. Van dinsdag tot en met 
zaterdag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. 
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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

VAKANTIE IS  WIELEWAAL
Bezorg jij hem een

 onvergetelijke vakantietijd?
 www.wielewaal.nl/vrijwilligers 

VAKANTIE IS...

...HET BESTE
 IN HEM NAAR 
BOVEN HALEN
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De carrière van 20-jarige 
 Damian van Essen heeft 
een vlucht genomen. De 
vlogger  die regelmatig in 
de  Kolpingbuurt en bij NEC 
actief is geweest, is door de 
gemeente Oss uitgeroepen  
tot ‘Veel belovend  
Ondernemer van het Jaar’.

an Essen heeft het zo druk met 
zijn bedrijf Vidox Media dat een 
live-afspraak er niet in zit. Een 

paar vragen via de mail beantwoor-
den lukt wel. In Nijmegen is Van Essen 
bekend van de reportages bij NEC, en 
van de begeleiding van jonge vlog-
gers in de Kolpingbuurt. Al op 15-jarige 
leeftijd zette hij bij zijn ‘thuisclub’ TOP 
Oss het clubkanaal op. De lichtvoetige 
Van Essen praat vlug, beweegt vlug en 
monteert vlug. Geen wonder dat het in 
rap tempo naar de top gaat met hem.

Wat is je fascinatie voor film?
“Kort en krachtig een boodschap over-
brengen. In de tijd van nu gaan mensen 
geen lange teksten meer lezen. Het 
begon met voetbalvideo’s, zoals onthul-
lingen en nieuwe spelers.”

Je was bezig bij NEC, vlogde in de 
Kolpingbuurt. Allebei in Nijmegen. Hoe 
dat zo, want je zit in Oss.
“Vanuit mijn bedrijf werk ik voor Hen-
driks Bouw. Zij hebben de Kolpingbuurt 
gerenoveerd en gebouwd. Van hen heb 
ik de opdracht gekregen om te vloggen 
in Nijmegen. NEC is via via verlopen. 
Maar mijn basis, ook qua klantenkring, 
ligt in de regio Oss. Ik ben niet erg actief 
meer bij NEC. Wel nog regelmatig voor 
bedrijven in Nijmegen.”

Na NEC en TOP Oss ben je nu bij PSV 
aan de slag. En ik zag je bezig met een 
reclamefilmpje met acteur Frank Lam-
mers. Leg uit!
“We werken voor veel verschillende be-
drijven. Variërend van bouw, onderwijs, 
overheidsinstellingen tot voetbalclubs. 

Ik heb geen vaste mensen in dienst, 
maar heb collega’s met wie ik vooral via 
een vaste freelance- en payrollconstruc-
tie werk. Zo loop ik zo min mogelijk 
risico.”

‘Veelbelovend Ondernemer van het 
Jaar in Oss’ nu. Wat zei de jury? 
“In het rapport stond onder meer: ‘On-
dernemen zit Van Essen in het bloed. Hij 
heeft van zijn hobby zijn beroep weten 
te maken en is ervan overtuigd dat 
beeld de toekomst heeft.’ Ja, ik voel me 
vereerd met de uitverkiezing.”

Wat is je nieuwe ambitie? Ik zie op 
LinkedIn dat je je ook maatschappelijk 
‘beweegt’.
“Ik wil vanuit een gezonde basis mijn 
bedrijf uitbouwen. En ook bezig zijn 
met vele maatschappelijke doelen. Ik 
wil iets toevoegen. Het gaat mij niet al-
leen maar om het geld verdienen. ❤

Tekst: Henk Verhagen
Foto’s: Vidox Media (portret) en
William Moore (vloggers)

Jonge vloggers uit de Kolpingbuurt krijgen uitleg van Damian van Essen

V

Kolping-vlogger Damian van 
Essen krijgt onderscheiding

Damian van Essen, ‘Veelbelovend 
Ondernemer van het Jaar in Oss’
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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.  

bij 
Van den Bergh 
Opticiens en 

Audiciens

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

Topmerken 
kinder 
brillen 

GRATIS glazen bij een   kinderbril*

JvG kids 

Vingino 

Silhouette 

Ray-Ban

 Sir John 
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Hoe ben je bij het KWF terecht gekomen?
"Mijn vrouw was sinds 2008 wijkhoofd bij 
het KWF en ik hielp haar mee als er veel te 
doen was. Later heb ik het van mijn vrouw 
overgenomen. Ik doe dit samen met het 
wijkhoofd van de Hazenkamp."

Wat houdt je werk bij het KWF precies in?
"Als wijkhoofd stuur je de  collectanten aan 
die voor het KWF met de collectebus op 
pad gaan. Je deelt de materialen uit, maakt 

de looproutes en zorgt dat alle bussen 
geteld worden. Begin juni krijg ik vanuit 
Amsterdam alle spullen binnen. Dan moet 
ik voor elke collectant een tasje maken 
met promotiemateriaal en de identificatie-
pasjes klaarmaken. Er zit ook een boekje in 
met de ‘meest gestelde vragen’ als houvast 
voor de collectant. Ik begin dan ook bij 
familie, vrienden en kennissen te polsen 
of iemand interesse heeft. Twee weken 
voor de collecteweek breng ik de collec-
tebussen en tasjes naar de collectanten. 
Als er nieuwe collectanten bijzitten, kan 
ik ze nog wat uitleg geven. Het kost een 
collectant ongeveer twee uurtjes werk. Als 
de collectebussen binnen zijn, doe ik ze 
in zakken en breng ze naar de bank. Daar 
wordt het geld geteld."

Wat vind je leuk aan het werk?
"Het regelen van alles en het contact met 
de mensen. We hebben een aantal vaste 
collectanten die al jaren collecteren. Som-
mige lopen hun route en noteren wie er 
niet thuis is. Op een andere dag gaan ze 
nog eens langs die huizen. Omdat steeds 

minder mensen contant geld in huis heb-
ben, werken we sinds vorig jaar met een 
QR code. Die kunnen mensen scannen 
met hun smartphone en zo via internet 
bankieren geld overmaken."

Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken?
"Jazeker. Het is elk jaar weer moeilijk om 
genoeg collectanten te vinden. De lan-
delijke wervingsactie van het KWF is al in 
februari, maar de collecteweek is pas de 
eerste week van september. Mensen die 
zich dan opgeven blijken dan in septem-
ber toch net op vakantie te zijn, of niet te 
kunnen." ❤

Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen

Frank Scholtens regelt graag de 
collecteweek van het KWF

Vrijwilliger in ’t zonnetje

KWF Kankerbestrijding is een 
Nederlandse stichting die 
zich inzet voor bestrijding 
van kanker door middel van 
wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichting, patiëntenonder-
steuning en fondsenwerving. 
Frank Scholtens (53) uit de 
wijk St. Anna, is sinds 2011 
vrijwilliger voor het KWF.

Interesse om in de eerste week van 
september collectant te worden in 
de wijken St. Anna of Hazenkamp? 
Mail naar: frankscholtens@live.nl
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‘Als ik beeldhouw voel ik me  soms één met de steen’

et fascinerende aan beeld-
houwen? De oeroude 
traditie. Wat wij doen, deden 

de oude Egyptenaren en 
Romeinen ook al. Op het 
gereedschap na, is er weinig 
veranderd.” Victor van Geel, 
Piëtra-voorzitter, neemt een 
slok van zijn koffie aan de 
grote tafel in de keuken achter 
het atelier. Buiten drinken een 
paar ‘mede-Piëtranen’ koffie in 
het zonnetje, voordat ze (let-
terlijk) weer aan de slag gaan.    

In groepsverband 
“Piëtra is in 1999 opgericht met 
het idee om in groepsverband 
te beeldhouwen, waarbij ieder-
een zich op zijn of haar manier 
verder kon ontwikkelen,” vertelt 
penningmeester Bernadette 
van Beekum. “Zelf ben ik in 

2000 lid geworden. Ik had verschillende 
cursussen gevolgd, zocht een plek 
buitenshuis om creatief bezig te zijn. Het 

In stadsdeel Nijmegen-
Midden wonen en 

 werken kunstenaars van 
divers pluimage. In de 
serie 'Kunst in de wijk' 

zoekt Hart van Nijmegen 
ze op en vraagt waarmee 

ze bezig zijn en wat hun 
drijft. Deze keer aan-

dacht voor de leden van 
de jubilerende beeld-

houwvereniging Piëtra. 

"H

Victor van Geel

 Kunstenaar in de wijk
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‘Als ik beeldhouw voel ik me  soms één met de steen’
idee van samen een ruimte huren, het 
van elkaar leren, sprak me aan.”
Secretaris Sibert Holla – “ik hak al zo’n 30 
jaar” – stuitte op de beeldhouwvereni-
ging toen hij tijdens een fietstocht bij 
het kerkje in Persingen naar binnen liep. 
“Piëtra hield een expositie. Wat ik zag, 
beviel me wel. Toen bleek dat het atelier 
ook nog eens vlakbij mijn huis lag, heb ik 
me aangemeld.”    
     Net als de andere 21 leden halen 
Victor, Bernadette en Sibert om verschil-
lende redenen veel voldoening uit het 
intensief bezig zijn met hun passie. 
“Beeldhouwen heeft iets meditatiefs,” 
aldus Bernadette. "Als ik aan een torso 
werk, voel ik me soms één met de steen.” 
Sibert: “Voor mij is het de ultieme manier 
om mijn hoofd leeg te maken, met het 
verstand op nul lekker fysiek bezig te 
zijn.” Victor besluit: “Mijn ambitie is om 

een écht goede kop te maken, zoals de 
Romeinen dat konden. Soms denk ik: Als 
Michelangelo dit zag, kwam-ie niet meer 
bij van het lachen. Daarom vind ik het 
ook zo heerlijk dat het weer niet is ge-

lukt. Ik begin gewoon weer opnieuw.” ❤

Tekst: Pieter Matthijssen 
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Els Baltjes

Sibert Holla

Piëtra zoekt nieuwe 
leden
Wie geregeld een steentje weghakt 
en graag zijn beeldhouwpassie 
deelt met anderen, past precies bij 
Piëtra. Grijp deze kans en meld je 
aan, want Piëtra heeft ruimte voor 
nieuwe leden. Bel met Sibert Holla: 
06 215 722 95. Of kom een keer 
langs. Ga voor meer informatie naar 
www.beeldhouwen-pietra.nl

Bernadette van Beekum
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Natuurtuin Goffert barst 
los in mei en juni

In mei en juni organiseert 
de Natuurtuin Goffert weer 
heel wat activiteiten voor 
liefhebbers van de natuur. 
Voor ieder is er wat wils; van 
vogels spotten, door de mod-
der banjeren, nacht vlinders 
en spinnen bestuderen, tot 
genieten van muziek in de 
natuur. 
 

ogelexcursie: 18 mei, 9:00 
tot 11:00 uur. Ontdek tijdens 
de Nationale vogelweek 2019 

welke vogels te zien en te horen zijn in de 
Natuurtuin Goffert en in het omliggende 
stadspark. Twee excursieleiders nemen 
elk een groep van maximaal vijftien 
personen mee op pad, zodat iedereen 
optimaal van de vogels kan genieten. Na 
afloop is er een kopje koffie. Ervaring met 
vogels kijken is leuk, maar niet nodig. Een 
verrekijker is handig. Inschrijven kan op   
www.vogelweek.nl/alle-activiteiten

Vier de natuur/Fête de la nature: 26 
mei, 12:00 tot 16:00 uur. Beleef de len-
te! Bezoek de natuurtuin en ‘vier de na-
tuur’ met een interessante rondleiding. 
Of doe mee met verschillende activitei-
ten voor jong en oud. Kom knutselen op 
de heide, vang waterbeestjes en banjer 
met blote voeten door de modder! Na 
afloop is het heerlijk uitrusten op het 
mooie terras onder het genot van een 
hapje en een drankje. 

Nachtvlinderen: 15 juni, 21:30 uur tot 
na 24:00 uur. Onder leiding van Harm 
Alberts worden de nachtvlinders gelokt 
met lokmiddelen en een felle lamp. Ge-
interesseerden kunnen een fototoestel 
meenemen en eventueel een eigen zak-
lantaarn, om zo de ingesmeerde bomen 
te kunnen inspecteren op vlinders. Door 
aan de achterkant van een aangebracht 
laken met een zaklantaarn te schijnen, 
kun je nachtvlinders beter bekijken. 
Aanmelden: info@natuurtuingoffert.nl

Oog in oog met spinnen, 16 juni, 
10:00 tot 12:00 uur.  De meeste men-
sen vinden ze maar griezelig. Jammer, 
want spinnen zijn fascinerende dieren. 
Voor volwassenen en kinderen vanaf 
zes jaar die meer over ze willen weten, 
geeft Mark Kirkels op zondagochtend 
een presentatie met korte excursie. 
Aanmelden: info@natuurtuingoffert.nl

Muzikale avond in de natuur: 25 juni, 
19:30 tot 21:00 uur. De Canisius Con-
certband verzorgt ook dit jaar weer een 
muzikale avond in Natuurtuin Goffert. 
Wil je zitten, neem dan een stoeltje of 
plaid mee. Bij regen zitten we onder een 
grote luifel. ❤

Tekst en foto: Natuurtuin Goffert

Meer informatie: 
www.natuurtuingoffert.nl

V
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oedselproductie heeft een enor-
me impact op klimaatverandering 
en andere milieuproblematiek. 

Niet iedereen realiseert zich dat voedsel-
productie en -verwerking de grootste ver-
oorzakers van broeikasgassen, vervuiling 
door gifstoffen, afname van biodiversiteit 
en ontbossing zijn. Ook het afvalplastic is 
voor een groot deel afkomstig van verpak-
kingen van voedsel. Duurzamer gaan eten 
kan daarom al snel een grote positieve 
impact hebben op het milieu!
     Daarnaast heeft voedsel de mooie 
eigenschap dat het mensen verbindt en 
het is dus een goede manier om sociale 
samenhang in een wijk te stimuleren. 
Iedereen moet nu eenmaal dagelijks eten 
en veel mensen houden van lekker eten, 
samen koken, recepten uitwisselen, moes-
tuinieren of gezamenlijk dineren. 
     Daarom heeft een aantal bewoners van 
de Hazenkamp besloten om het nuttige 
met het aangename te verenigen. Onder 
het motto ‘als een haas naar een kleine 
footprint’ hebben zij de koppen bij elkaar 
gestoken en gekeken hoe ze hun wijk 
kunnen verduurzamen via het thema 
‘voeding’. ' 
 
Duurzaam is niet duur
De initiatiefnemers willen ook laten zien 
dat verduurzamen op deze manier haal-
baar is voor iedereen en dat het niet duur 

hoeft te zijn. Daarnaast is het meetbaar en 
kan het nog leuk zijn ook.
     Aan wat voor activiteiten denkt men 
zoal? Bijvoorbeeld het in kaart brengen 
van de eigen mogelijkheden om duur-
zamer te gaan eten, het meten van de 
resultaten, elkaar informeren over wat nu 
precies duurzame voeding is en informa-
tie delen over onderwerpen zoals plastic 
verpakkingen, zelf groente telen, afval 
scheiden, of lokaal geproduceerd voedsel. 
     Omdat het wiel natuurlijk niet opnieuw 
uitgevonden hoeft te worden, is het ook 
de bedoeling al bestaande wijkinitiatie-
ven rondom duurzaam eten en voeding ─ 
buurtmoestuinen, straatfeesten, winkels 
en restaurants ─ erbij te betrekken.
 
Oproep
De aftrap voor dit nieuwe project zal op 
woensdagavond 12 juni plaatsvinden met 
een gezellige startbijeenkomst en een 
workshop in het teken van De Verborgen 
Impact, het boek en de bijbehorende 
website van Babette Porcelijn. Alle be-

langstellenden en initiatieven zijn van 
harte welkom!
     De Hazenkampers staan er niet alleen 
voor. Hun initiatief wordt mede mogelijk 
gemaakt door ‘Mijn groene wijk’ van de 
gemeente Nijmegen. In dat kader levert 
bureau Lentekracht projectondersteu-
ning.  ❤ 
 
Tekst: Joke Feenstra
Foto: Els Baltjes

Duurzamer leven kan dicht-
bij beginnen, bijvoorbeeld 
op je eigen bord! Een aantal 
inwoners van de Hazenkamp 
is een project gestart om in 
de eigen buurt een positieve 
impact op het milieu en de 
buurt te maken, door samen 
met buurtbewoners hun 
voedingspatroon te verduur-
zamen. 

Kom ‘als een haas’ naar 
de startbijeenkomst
De startbijeenkomst van dit 
duurzame initiatief zal plaatsvin-
den op woensdagavond 12 juni 
van 19:30 -22:00 uur. De locatie 
wordt later bekend gemaakt. 
Deelname is gratis. Aanmel-
den kan via www.eventbrite.nl. 
Gebruik bij ‘Evenementen’ de 
zoekterm ‘Als een haas’.

Hazenkampers ‘als een haas naar 
een kleine footprint’

V
Vlnr: Miek Saatink, Joke Feenstra, Menno van Dinther
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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

Ietwat nerveus bel ik aan. Ik ben uitgenodigd om kennis te maken met familie Hendriksen. Het vreemde aan 
deze kennismaking is, dat ik niet zeker weet of ik de uitvaart ook daadwerkelijk ga verzorgen. Voetstappen 
komen dichterbij. Krakend gaat de oude houten deur open. “Goedemorgen meneer Theunissen, fijn dat u er 
bent. Ik ben de vader van Maartje.” Hij steekt zijn hand uit. Een warme, stevige handdruk van een vader die 
het goed wil regelen voor zijn dochter.

Het eerste gesprek “Gaat u maar zitten, wilt u een kopje koffie?” De eettafel is druk bezet: vader, moeder, partner en kinderen kijken me 
met hun ogen indringend, maar vriendelijk aan. “U bent de vierde en laatste in de rij, dus we zijn benieuwd.” En anders ik wel, want deze vorm 
van een uitvaart regelen heb ik niet eerder meegemaakt. De familie nodigt een aantal uitvaartverzorgers uit om langs te komen. Daarna kiezen 
ze zelf wie de uitvaart gaat verzorgen.
 
De tijd vliegt Ik stel mijzelf voor, vertel waar ik voor sta en wat ik te bieden heb. De familie stelt belangstellende vragen en kletst ronduit over 
de zieke jonge vrouw, die in de kamer ernaast ligt. Ze weten goed wat ze willen. De tijd vliegt en voor ik het weet zit ik weer in de auto op weg naar 
huis en denk nog eens na over deze bijzondere ontmoeting.

Mijn vermoeden wordt bevestigd De volgende morgen schijnt de lentezon al vroeg door mijn gordijnen. Genietend van een kop koffie 
check ik mijn mail. Terwijl ik een eerste slok neem, zie ik een nieuwe mail. Familie Hendriksen: verstuurd om 4 uur ’s nachts. Ik voel een naar gevoel 
opkomen en slik mijn koffie door. Ik klik het bericht open en mijn vermoeden wordt bevestigd. ‘We hadden zo’n fijn gesprek gister. Ik weet zeker 
dat jij alle wensen van Maartje’s afscheid waar kunt maken. Helaas sneller dan gedacht, want ze is vannacht overleden’. Ik bel direct met meneer 
Hendriksen, kleed me aan en stap in de auto onderweg naar dit gezin.

Bewust een uitvaartondernemer kiezen: ‘op zoek naar de klik’
‘’Ik weet zeker dat jij Maartje’s wensen waar kunt maken.’’
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ij KWIEK-routes maken deelnemers gebruik van straat-
meubilair. Door de speciale stoeptegels te volgen, 
kunnen zij bij lantaarnpalen, tuinhekjes en ander 

straatmeubilair balans, kracht en uithoudingsvermogen 
trainen. Over enkele weken gaat er een KWIEK-beweegroute 
in de Hazenkamp van start en kunnen buurtbewoners in de 
eigen buurt bewegen en lichte oefeningen doen. Deze route 

maakt deel uit van nieuwe activiteiten voor ouderen (55+) 
op de woensdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur rond de 
Maranathakerk. Op woensdagmiddag 3 juli is de officiële 
opening. Vooraf en daarna wordt er koffie, thee of water 
gedronken en even gezellig nagekletst. 

Vrijwillige coaches gezocht
De eerste tien keer wordt de KWIEK-groep begeleid door een 
ervaren ouderen-fysiotherapeut. De initiatiefnemers zoeken 
echter ook enkele vrijwillige coaches die de groep de oefe-
ningen willen uitleggen en voordoen. De bedoeling is een 
groep coaches samen te stellen die ervoor zorgt dat er elke 
week (minstens) één coach met de groep meeloopt. Voor 
een training van de coaches wordt gezorgd. ❤

Tekst: Hans Hermes, KWIEK Hazenkamp-St. Anna

KWIEK-beweegroute van start in de Hazenkamp

Al sinds 2013 bestaan er KWIEK-beweegroutes 
in Nederland. Over enkele weken start er ook 
een in Nijmegen.

KWIEK bewegen 
Wie mee wil doen met de beweegroute, of wie vrijwillige 
coach zou willen worden kan zich aanmelden bij: 
Hans Hermes, e-mail: hanshermes3@gmail.com, 
tel: 06 473 676 02  of Willem van Tilburg, e-mail: 
koster@maranathakerk-nijmegen.nl, tel: 06 388 399 93

B

p de website www.nijmegen.mijnwijkplan.nl kunnen 
bewoners ideeën plaatsen voor verbeteringen in hun 
wijk. In overleg met de gemeente wordt de haalbaarheid 

bekeken. 
     Eén idee is om een deel van het grasveld tussen de Heidepark-
seweg en de Muntweg zodanig in te richten dat buurtbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. De bewonersgroep denkt aan het 
plaatsen van een speelboom, heuveltjes en het realiseren van 
een ontmoetingsplek.  Ook willen zij de locatie aantrekkelijker 
maken voor insecten en vogels. 
     Het tweede idee van de bewonersgroep is het realiseren van 
een beweegroute door het Goffertpark. Omdat het Goffert-
park een monument is, is er meer tijd nodig om samen met de 
gemeente te bekijken of dit plan gerealiseerd kan worden. De 
bewonersgroep gaat nog in gesprek met andere buurtbewoners 
die mogelijk ook leuke initiatieven of ideeën hebben. 

De focus van de bewonersgroep ligt op dit moment bij het 
realiseren van het eerste idee. Pas als de bouwplaats op deze 
locatie opgeheven wordt, is er ruimte voor de uitvoering 
ervan. ❤

Tekst: Gemeente NijmegenO

Een bewonersgroep uit de wijk Goffert heeft twee 
ideeën voor spelen en bewegen geplaatst op 
'mijnwijkplan'

Meer weten?  
Ga naar: nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/spelen- 
bewegen-heideparkseweg-muntweg, of neem contact  
op met wijkregisseur Anne-Marie Cobussen, via 
a.cobussen@nijmegen.nl of 06 527 515 58. 

Spelen en bewegen in het Goffertpark
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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 (29 en 30 juni 2019), moeten uiterlijk 7 juni 2019 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

Bedrijfshartjes

Directe schade-afhandeling 
met uw verzekeraar!

Bel 024 - 323 10 10 
Dag en nacht!

Ruit herstellen? Seuren bellen!

Kijk ook op www.seuren.nl

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

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

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.

GOEDGAAN.ORG biedt persoonlijke begeleiding bij werkwissels. 

Jubileum, pensioen, promotie of ontslag? Bijzondere momenten op 

het werk verdienen bijzondere aandacht. Van creatief afscheidscadeau 

tot verrassende speech. Van collegiale film tot biografische roman. Elke 

vertrekkende werknemer verdient waardering. Geef een originele her-

innering cadeau. Kijk op www.goedgaan.org of bel Maarten Blaauw, 

06 319 289 66.    

SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging bij u 

aan huis. Tel: 06 206 874 66.

COMPUTERCOACH helpt bij vragen of problemen met computer, 

tablet of smartphone. Meld je aan voor privéles aan huis, cursussen 

Windows 10, iPad, Samsung tablet en workshops iPhone en Samsung 

smartphone. Geen voorrijkosten of abonnementskosten. Informatie via 
06 131 792 37, dedigitaleopstap@gmail.com of kijk op 

www.dedigitaleopstap.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

Hart van Nijmegen zoekt 
verhalen uit WO II
In de vorige Hart van Nijmegen is bovenstaande oproep 
ook geplaatst en dat heeft al een aantal indrukwekkende 
verhalen opgeleverd. Maar er is nog ruimte voor meer, dus 
ook in deze Hart van Nijmegen vraagt de redactie aan lezers 
om contact op te nemen als zij onbekende verhalen kennen 
van wijkbewoners die de bezetting en de bevrijding hebben 
meegemaakt. Mensen die zulke verhalen kennen of docu-
menten, foto’s of film over zulke verhalen hebben, kunnen 
contact opnemen met Piet Hieltjes:  
piet@hartvannijmegen.nu of 06 241 338 75.
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Hartjes
Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen 
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een 
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu. 
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (29 en 30 juni 2019), moeten uiterlijk 7 juni 2019 binnen zijn. 

n de Zomernota schetst het college de brede opgaven voor 
de komende jaren: wat is het college van plan, wat zijn de 
prioriteiten en hoe wordt het geld verdeeld? Voordat de 

gemeenteraad hier op 3 juli een besluit over neemt, wil de  
raad eerst in gesprek met de stad over de plannen.
     Iedereen is van harte welkom om mee te praten. De bijeen-
komst is van 20:00-22:00 uur in het Stadhuis.

Tekst: Gemeente Nijmegen

I

Praat 12 juni mee over de toekomst 
van Nijmegen

‘MIJN GROENE WIJK’ is een project waarbij initiatieven om de 
eigen wijk mooier, groener of leuker te maken ondersteund 
worden met kennis, netwerk en geld. Denk bijvoorbeeld aan de 
begeleiding van een werkgroep of de aanschaf van planten voor 
de buurt. Ga naar www.mijn-groenewijk.nl voor aanmelden en 
meer informatie. 

NETTE EN DROGE GARAGEBOX te huur in Giraffestraat. 
Beveiligd met dubbel cilinderslot. Garage is 6,14 meter lang en 
3,00 meter breed. Deur is 2,30 meter breed. Prima voor opslag van 
spullen of voor het stallen van een auto of meerdere motorfietsen. 
Geen elektriciteit. Meer informatie via Peter Aansorgh, 
info@aansorgh.com of 06 304 894 39. 

COLLECTANTEN GEZOCHT in de wijken St. Anna en Hazenkamp. 
Voor de collecteweek van 1 t/m 7 september zoekt KWF Kanker-
bestrijding vrijwilligers die 1 of 2 avonden willen collecteren. Wil 
je graag een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het KWF, 
stuur dan een mail naar frankscholtens@live.nl en meld je aan.  

FIETSERS GEZOCHT die zin en tijd hebben om vanaf mei op de 
woensdagavond vanaf 17:00 uur een wielertocht te fietsen van 
60-75 km. Gemiddelde snelheid 25 km per uur. Start Lourdeskerk 
aan de Hatertseweg. Info en aanmelden, hdvaan@gmail.com. 
Deelname gratis. 

STICHTING HORTUS NIJMEGEN zoekt vaste planten voor verfraai-
ing van de borders: walsteinia, longkruid, vinca major, lupines, 
schaduwplanten, stinkend nieskruid, monnikskappen. Neem 
contact op via contact@hortus-nijmegen.nl 

KOOR EN ORKEST FLOS CAMPI zoekt nieuwe leden. Elke woens-
dagavond repetitie in het gebouw van de SSGN aan de IJsbeer-
straat. Drie keer per jaar een concert onder leiding van Fiona Ellis 
(koor) en Dick Bolt (orkest). Soms een uitvoering van koor en orkest 
samen, soms ieder apart. Meer informatie via www.floscampi.nl

Inspraakbijeenkomst Zomernota
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan t/m dinsdag 
11 juni via griffie@nijmegen.nl of 024 329 90 30. 
De Zomernota met bijbehorende thema’s is vanaf 
29 mei te lezen via nijmegen.nl/gemeenteraad

Woensdag 12 juni organiseert de gemeenteraad 
een inspraakbijeenkomst voor inwoners en orga-
nisaties over de Zomernota.
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 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 
 

Vossenlaan 302
te Nijmegen

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

Vraagprijs: € 450.000,- k.k.

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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Hoe wil je als bedrijf of organisatie overkomen op 
de buitenwereld? Welke indruk wil je maken op het 
publiek en op klanten?  Was het in vroeger tijden 
misschien voldoende om een bord of neonletters 
op de gevel te spijkeren, tegenwoordig spelen 
imago, identiteit en uitstraling van een bedrijf een 
steeds belangrijker rol. 

Het Nijmeegse bedrijf beMark helpt bedrijven hun ideeën en 
wensen op het gebied van ‘corporate branding’ te vertalen 
naar de praktijk. beMark is gespecialiseerd op het gebied van 
signing – zeg maar gevelreclame en belettering – bewegwij-
zering binnen het bedrijf en interieurdecoratie. Mark Voshol is 
de directeur van het bedrijf, dat gevestigd is aan de Gorter-
plaats op het terrein van de voormalige Splendorfabriek.

Totaalpakket
“Corporate branding gaat verder dan alleen een logo of een 
gevelbord: het staat voor het totaalbeeld van je organisatie. 

In samenspraak met de klant 
bedenken we een totaalplan 
en maken we een concept 
op het gebied van signing, 
bewegwijzering en interi-
eurdecoratie. Maar we gaan 
verder dan dat: we sturen ook 
de productie en de montage 
aan, zodat de opdrachtgever 
een totaalpakket bij ons kan 
neerleggen,” zegt Voshol. 

Alles begint dus bij de wensen 
van de opdrachtgever. Maar 
dat betekent niet dat beMark  
automatisch meegaat in die 
wensen. “We zijn echt een 
bedrijf dat meedenkt met de 
klant en dat vraagt: waarom 

wil je dat zo doen? Zou je misschien niet liever kiezen voor 
een andere oplossing? We geven op een gezonde manier wat 
tegengas als dat echt nodig is. Uiteindelijk zorgen we samen 
met de klant voor het gewenste resultaat.”

Voshol is in 2011 met beMark gestart, nadat hij daarvoor het 
vak had geleerd in het bedrijf van zijn vader in Rijnsburg. Eerst 
in het bedrijvencentrum aan de Groenestraat, sinds vier jaar 
op het terrein van de Splendorfabriek. Bekende organisaties 
en bedrijven als de Radboud Universiteit, Radboudumc en 
Hotel Credible hebben inmiddels al gebruik gemaakt van de 
diensten van beMark.

Nieuwe loot
Nieuwe loot aan de stam van beMark is Conceptical, waarmee 
beMark bedrijven juist wil helpen hun concept, visie en strate-
gie te ontwikkelen. “Als bedrijven ons benaderen met een 
open vraag, maar nog niet goed voor ogen hebben welke 
richting het uit moet dan kunnen wij met onze creativiteit 
meehelpen het plan boven en voor het merk te maken. En 
van daaruit kunnen we dan weer adviseren welke middelen 
moeten worden ingezet om dat concept naar de praktijk te 
vertalen.”

Tekst: Ronald Spaak. Foto’s: beMark

beMark, Gorterplaats 15, 6531 HZ Nijmegen,
024 35 10 944 , www.bemark.nl

beMark geeft bedrijven en 
organisaties een eigen gezicht

Dit artikel kwam tot stand op initiatief van, en in samen-
werking met beMark

beMark is gevestigd in de voormalige Splendorfabriek

Directeur Mark Voshol leerde het vak in het bedrijf van zijn vader




