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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. 

Voor medewerkers in de top van 
het bedrijfsleven gelden in beginsel 
dezelfde arbeidsrechtregels als voor 
‘Jan met de pet’. Toch worden hun 

arbeidsovereenkomsten in de praktijk sneller beëindigd, vaak we-
gens een gebrek aan vertrouwen. Als iemand een topfunctie met 
bijpassend hoog salaris bekleedt, is het vertrouwen dat de leiding 
van het bedrijf in die persoon dient te hebben, essentieel. Als er 
geen vertrouwen is, dan ontbreekt er vaak ook draagvlak voor de 
beslissingen die de topfunctionaris moet nemen. Daardoor kan hij 
zijn werk niet goed doen en kan de arbeidsovereenkomst worden 
beëindigd.

Zo'n beëindiging heeft vaak wel een financiële keerzijde. Zo ken-
de de kantonrechter in Almere begin dit jaar in verband met de 
beëindiging van een achtjarig dienstverband, aan een werknemer 
een vergoeding toe van meer dan een miljoen euro! De rechter 

oordeelde dat de arbeidsverhouding door toedoen van werkge-
ver onherstelbaar was verstoord. De werknemer was geschorst. 
Hij moest tewerkstelling afdwingen via een kort geding. Kort 
daarna werd hij ziek. Mediation bracht geen oplossing. 

Nadat de werknemer weer beter was, vroeg werkgever de rechter 
om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat verzoek werd in-
gewilligd. Omdat de de werkgever had geweigerd de werknemer 
een verbetertraject aan te bieden, werd hem de kans ontnomen 
zich te rehabiliteren. Dat heeft geleid tot een keten van acties en 
reacties waar voor de werkgever een fors prijskaartje aan kwam te 
hangen.

Hoge bomen vangen veel wind en soms ook veel geld

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

Ypie Veenstra
 eindredacteur
bureauheyendaal.nl

Huberdien Hornikx
acquisitie, advertenties 
en advertorials

André Dopheide 
penningmeester

Dirk Jan Burgersdijk

Eef van Hout

Roeland Loosen

Ronald Spaak

Henk Verhagen

Vincent Moll
vincentmollfotografie.nl

Mocht u als werkgever afscheid willen nemen van een 
werknemer of dreigt een werkgever u als werknemer op 
straat te zetten dan staan de arbeidsrechtspecialisten van 
Brunet Advocaten u graag te woord. Voor meer informa-
tie zie www.brunet.nl.

Piet Hieltjes

Els Baltjes
eb-fotoart.nl

Sabine Terheggen

Pieter Matthijssen 
www.123-tekst.nl

Leonie Valckx

Fotografen

Redactie Vaste medewerkers
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Willem Melssen
wm-f.nl

Beste lezer,
Hoofdredacteur van Hart van Nijme-
gen zijn heeft zo z’n momenten. Dit is 
er één van: want ik ben supertrots op 
wat u nu in handen heeft!
     Niet alleen hebben we weer een 
sterke editie van Hart van Nijmegen 
gemaakt, maar ook een special! 
Eentje die draait om de Tweede We-
reldoorlog, waar 75 jaar geleden een 
einde aan kwam. Onder leiding van 
onze eindredacteur Ypie Veenstra en redacteur Piet Hieltjes, zijn twintig 
verhalen verzameld over de bezetting en bevrijding in onze wijken. 
     De special bevat geschiedenissen van mensen, huizen of buurten. Vaak 
niet eerder gedocumenteerd. Verhalen die het verdienen om voort te 
leven. Dat vinden alle schrijvers die hier op vrijwillige basis aan hebben bij-
gedragen. En dat vinden ook de inwoners en bedrijven die, ter aanvulling 
op de subsidie van de gemeente, een financiële donatie hebben gedaan 
om deze special mogelijk te maken. Dank jullie wel allemaal!
     Deze steun heeft ons gesterkt in het plan om wandelingen te organise-
ren die voeren langs in de special beschreven punten (zie de kaart linkson-
der). Want velen van u weten, of willen weten, dat de Tweede Wereldoor-
log heel dichtbij was, soms gewoon om de hoek. Gaat u mee? Tijdens de 
Nacht van de Ommetjes op zaterdag 5 oktober? Of de dag erna, op zondag 
6 oktober? Zie voor meer informatie deze Hart van Nijmegen.
     Ik wens u veel leesplezier, ook met het septembernummer waarin we 
aandacht besteden aan onderwerpen variërend van laadpalen, ADHD, 
voetbal en oldtimers.

Vriendelijke groet,
Elvi van Wijk, hoofdredacteur Hart van Nijmegen

PS: Heeft u ervaring als penningmeester en draagt u ons blad een warm 
hart toe? Kijk dan op de Hartjes-pagina (p.49)!  

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: Ko Geurts met zijn Buick Electra 225 uit 1970. Foto: Willem Melssen 
Volgende nummer: kopij vóór 22 november 2019, verspreiding 14 december 2019.
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ik dat jaar ongeveer tien procent van de 
tijd naar school ben gegaan.”
     Wél doet ze thuis haar best om de les-
stof zo goed mogelijk bij te houden. Met 
succes, want ze blijft goede cijfers halen. 
Toch besluit de school haar niet over te 
laten gaan naar 5 havo. Want: ‘iemand 
die zoveel verzuimt kunnen we niet laten 
beginnen aan het examenjaar’. “Ik ben 
toen blijven zitten, maar ach… in het exa-
menjaar ben ik uiteindelijk ook nauwelijks 
naar school geweest.”
     Een moeilijke en eenzame periode, 
want door haar schoolverzuim heeft ze 
ook steeds minder contact met haar leef-
tijdgenoten. “Dat was best wel lastig. Je 
mist toch de feestjes en de leuke dingen 
in het weekend, terwijl jij maar thuis zit. 
Je leert wel je vrienden kennen: wie er 
nog langskomt en wel belangstelling blijft 
tonen.”

     De angststoornis van Anne beheerst in 
die jaren haar complete leven. “Je denkt 
na over letterlijk alles. Heel veel naden-
ken, de hele dag door piekeren. Over de 
gekste dingen soms. Of ik wel of niet naar 
school zal gaan bijvoorbeeld. En wat veel 
mensen wel eens vergeten: je bent er ook 

lichamelijk ziek 
van – buikpijn, 
overgeven, noem 
maar op.”

Onbegrip
Het onbegrip 
waar Anne op 
stuit, doet haar 
besluiten zichzelf 
te gaan filmen. 
“Aanvankelijk 
om familie en 
vrienden te laten 
zien: kijk nou 
jongens, er is écht 
wat aan de hand!” 
Ondanks haar problemen heeft ze plezier 
in het maken van de filmpjes. “Ik heb de 
filmpjes gemonteerd en geëdit en dacht 
op een gegeven moment: nou, dat is best 

wel een goede film!” 
     Met haar film stapte ze naar het Nij-
meegse filmbedrijf DZIGA om te kijken 
of er nog iets aan bij te schaven viel. 
“Ze waren direct heel enthousiast, maar 
zeiden ook: het is nog niet wat het moet 
zijn. En zo ben ik gekoppeld aan regisseur 

Merlijn Janssen Steenberg en ontstond 
het idee om er samen een uitgebreidere 
documentaire van te maken.”
     ‘(On)zichtbaar’ is dus gemaakt om iets 
te doen aan het onbegrip over gegene-
raliseerde angststoornis. Maar ook is het 
een kritisch geluid aan het adres van de 
hulpverlening. Tot haar achttiende heeft 
Anne de deur plat gelopen bij hulpverle-
ners en therapeuten.“ Omdat het moest 
vanwege de leerplicht. En ik voelde de 
druk vanuit mijn omgeving: je moet wel 
laten zien dat je eraan werkt. Nou: voor 
sommige mensen kan het misschien de 
oplossing zijn, maar ik heb er eigenlijk 
niets aan gehad”, zegt Anne.
     Hoe gaat het nu met Anne? “Stukken 
beter dan in de periode dat de film werd 
opgenomen, maar helemaal over is het 
nog niet. Ik volg een opleiding, doe vrij-
willigerswerk, ben bezig met filmen en ik 
houd met veel plezier mijn blog en web-
site bij. Schrijven vind ik hartstikke leuk! 
Kortom: er is weer perspectief, maar er is 
nog voldoende om aan te werken.” ❤

Tekst: Ronald Spaak  
(ronald@hartvannijmegen.nu)

uikpijn: daar begonnen de klach-
ten van Anne Blaauw mee. “Heb ik 
altijd al veel last van gehad. Ik kon 

daar ook wel goed mee omgaan, maar in 
de vierde klas van de middelbare school 
werd het ineens heel heftig. Het leek wel 
of er iets knapte. Het werd zo erg, dat ik 
ook niet meer naar school ging.”  
      

     En zo kwam Anne in het medische 
circuit terecht waarbij aanvankelijk ge-
zocht werd naar een lichamelijke oorzaak. 
Zonder veel resultaat. “Er waren ook 
mensen die zeiden: is het niet een angst-
reactie, die buikpijn? Dus kwam ik bij een 
psycholoog terecht en die constateerde 
inderdaad dat ik een gegeneraliseerde 
angststoornis had”, zegt Anne (zie kader).

Huilbuien
De heftigste beelden in de documentaire 
stammen uit die tijd. Vele uren brengt 
ze door op haar kamer in haar ouderlijk 
huis aan de Veldstraat. Ze filmt zichzelf 
zonder enige terughoudendheid: peilloos 
verdriet, huilbuien en pure wanhoop. 
Naar school gaan lukt nauwelijks meer. “Ik 
heb de uren bijgehouden en ik denk dat 

Anne Blaauw (22) begon op haar zestiende filmpjes van zichzelf 

te maken. “Om mensen te laten zien wat het betekent als een 

angststoornis je leven beheerst”. Die filmpjes groeiden zes jaar 

later uit tot de aangrijpende documentaire ‘(On)zichtbaar’ die 

begin augustus door NPO2 werd uitgezonden.

B

‘(On)zichtbaar’: als voortdurende  angst je leven in de weg zit
Anne Blaauw maakte aangrijpende documentaire over haar gegeneraliseerde angststoornis

Scène uit ‘(On)zichtbaar’: Anne op haar kamer. 2Doc

 

‘(On)zichtbaar’ is terug te zien 
op www.2doc.nl . Website ‘Blue by 
Anne’: www.anneblaauw.nl

Gegeneraliseerde angststoornis
Als angst en piekeren je leven gaan be-
heersen en je niet meer in staat bent op de 
rem te trappen, dan is er sprake van een 
gegeneraliseerde angststoornis. Mensen 
zijn dan overmatig angstig en bezorgd 
over dagelijkse dingen. Ze piekeren over 
dingen die hen zouden kunnen overko-
men, zonder dat daar direct een aanleiding 
voor is en vinden het lastig deze zorgen 
en angsten onder controle te houden. Ook 
kunnen zij zich opgejaagd en rusteloos 
voelen. Door het vele piekeren hebben ze 
vaak last van concentratieproblemen of 
slaapproblemen. Ook lichamelijke klach-
ten komen voor, zoals spierspanning, zwe-
ten, misselijkheid, diarree of hoofdpijn. Filmposter ‘(On)zichtbaar’. 2Doc

Anne Blaauw in de tuin van haar ouderlijk huis aan de Veldstraat. Foto: Ronald Spaak 
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Mensen in de… 

VERDWAALD
René Scholten (links, 57) uit Milsbeek en Vin-

cent Kersten (rechts, 58) uit de Moeflonstraat 

werken op de afdeling Bedrijfsvoering van 

de SSH& en komen net naar buiten voor hun 

lunchwandeling van een half uur. Vier collega’s 

van de afdeling Vastgoed gaan alvast verder. 

“Soms loop je alleen, soms met een collega, 

soms met drie of vier anderen”, zegt Vincent, 

“en soms komen we elkaar onderweg tegen.” 

Even lopen om het hoofd vrij te maken, even 

frisse lucht, daar doen ze het voor. Vincent 

loopt alle kanten op, René loopt meestal een 

rondje HAN. “Of door het gebouw heen, als 

het regent’, zegt hij lachend. “We zijn ook een 

keer door Radboudumc gelopen en toen zijn 

we verdwaald.”

RECHTEN
Karlijn van Els (23) uit Venray reist meestal met het openbaar 

vervoer, maar vandaag was ze een beetje laat en pakte daarom 

de motor. “Ik heb die nu anderhalf jaar. Sommige mensen kijken 

ervan op omdat ik jong ben, maar motorrijden zit in de schoon-

familie. Mijn vriend heeft ook een motor, een grotere en zwaar-

dere versie.” Ze is naar de HAN gekomen voor de startbijeenkomst 

van haar afstuderen. Over een half jaar is ze klaar met de studie 

HBO-rechten. “Ik wilde een sociale studie met mensen maar ik ben 

geen zorgtype of maatschappelijk type. Wel ben ik rechtvaardig 

en ik pleit graag voor de rechten van mensen. Mijn minor ging 

over consumentenrecht en nu ga ik verder met arbeidsrecht. Ik wil 

hierna wel een master doen, maar ik weet nog niet waar ik me in 

wil specialiseren. In ieder geval geen strafrecht.”

RAPPER
Uthy Yawa (16, in oktober 17) loopt voor het 
tweede jaar stage bij de catering van de HAN. 
Vandaag gaat hij weer voor het eerst aan de 
slag. “De collega’s en het werk zijn leuk, dus 
ik vind het leuk om weer te beginnen.” Uthy 
komt uit Zuid-Afrika en kwam drie jaar gele-
den naar Nederland voor zijn studie. In het 
begin sprak hij vooral Engels, maar hij leerde 
snel Nederlands. “Ik woon in Nijmegen-Oost 
en wil hier graag blijven. Zuid-Afrika is leuk 
voor vakantie, maar niet om te wonen.” Hij zit 
nu in het vierde jaar van zijn opleiding Zorg 
en Welzijn, maar weet nog niet wat hij daarna 
wil doen. Iets met zorg en welzijn misschien, 
maar het kan ook muziek of kunst zijn. Hij 
speelt namelijk ook piano, is rapper en tekent 
graag.

FIT 
Kees Jansen (56) is op weg naar de HAN, waar hij sinds 2000 werkt en sport. “Ik heb gewerkt als docent en ben nu coach bij supervisie. Ik begeleid derdejaarsstudenten Pedagogiek als zij in de praktijk aan de slag gaan met jonge-ren en kinderen.” Nu is hij onderweg naar het fitnesscentrum van de HAN, waar hij twee  keer per week sport om fit te blijven. Meestal  pakt hij vanuit Grootstal de bus naar de  

St. Annastraat en loopt dan naar de HAN. Die route kan hij inmiddels blindelings afleggen en dat is maar goed ook want Kees ziet nog maar 1 procent. “Vooral wat licht, dat is alles. Ik ben altijd slechtziend geweest en het wordt steeds minder. Maar hier kan ik mijn weg  
prima vinden met mijn stok.”

STADSE
Elise Janssen (47) en hond Lola (1,5) maken een ommetje. “Niet naar Brakken-stein, daarvoor is het vandaag te warm. We gaan naar het brandweerveldje.” Elise woont nu acht jaar in de Rode Kruislaan, een zijstraat van de Laan van Scheut. “Ik ben geboren in Druten en woonde in Malden, maar dat vond ik te ver weg als stadse. Ik wilde dichter bij de stad wonen.” Ze vindt het fijn wonen in de wijk, maar heeft wel last van de hogeschool. “De HAN is geen goede buur. Vooral het parkeren is een probleem. Ze gaan gewoon op onze oprit staan! De HAN heeft een prachtige parkeergarage en zou beter haar best kun-nen doen met borden.” Elise werkt nu zes jaar als mediator in echtscheidingen waarbij de partners alles samen regelen, ‘geen vechtscheidingen’. Zelf is ze als ervaringsdeskundige ook gescheiden en heeft inmiddels een nieuwe relatie.

KEUZES
Murathan Zayifoglu (35) is net twee dagen 

in Nederland. Als uitwisselingstudent uit 

Ankara heeft hij een kamer in studenten-

complex  Vossendijk. De komende vijf maan-

den studeert hij psychologie aan de Radboud 

Universiteit. Waarom Nijmegen? “Dat is een 

grappig verhaal. Het was het enige land waar 

ik met Engels terechtkon. Het was dus een 

keuze en geen keuze. Dat heb ik vaker gehad 

in mijn leven.” Zijn eerste studie Civiele Tech-

niek vond hij niet leuk, maar dat was ook geen 

vrije keuze. “In Turkije moet je studeren als je 

een lange dienstplicht wil vermijden. Ik wil nu 

iets doen wat ik echt leuk vind. Psychologie 

is bovendien een kans om mezelf beter te 

begrijpen en mijn issues te fixen.”

Opvallende ontmoetingen en spontane straatinterviews. Verslaggevers Dirk-Jan 
Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent Moll trekken de wijk in en stellen 
zomaar een paar vragen aan toevallige voorbijgangers. Lees de verrassende verha-
len die zij tegenkomen.
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Gelders Orkest o.l.v. Jamie 
Phillips en zang van Cristina 
Branco (Openluchttheater)
Op een zwoele zaterdagavond in 
augustus ontstaat al zeker een uur voor 
aanvang van het concert een lange rij 
voor de ingang van het Openluchtthea-
ter. Liefhebbers van het Gelders Orkest 
en de Portugese Fado zangeres Cristina 
Branco wachten geduldig tot de poort 
opengaat en zij een plaatsje kunnen 
zoeken in het sfeervolle theater. Het 
orkest trapt na wat minuutjes inspelen 

en stemmen direct energiek af nadat 
dirigent Jamie Phillips komt aangehold 
vanuit de bosschages. Na het eerste stuk 
voegt Cristina Branco zich onder luid 
applaus bij het orkest. Samen met haar 
muzikanten Luís Figueiredo op piano en 
Bernardo Moreira op contrabas vor-
men zij een eenheid met het orkest. De 
Portugezen en het orkest zijn geweldig 
op elkaar ingespeeld. De grapjes vliegen 
over en weer. Cristina zingt niet alleen 
de traditionele fado maar vermengt die 
met jazz, pop en tangostijlen. Soms in-

getogen, soms open naar het publiek en 
met volume,  maar altijd loepzuiver. Het 
zorgt voor vele kippenvelmomenten. 
Cristina gaat zich gedurende het concert 
steeds vrijer voelen en geeft meer uitleg 
over de liedjes. Het publiek is razend 
enthousiast over het optreden. Pas na 
twee toegiften en een minutenlang da-
verend applaus neemt Cristina definitief 
afscheid van het publiek. 

Tekst: Huberdien Hornikx
Foto: Vincent Moll

Di-rect (Openluchttheater)
Bij het optreden van de Haagse band 
Di-rect zijn er zo’n 1100 mensen in het 
Openluchttheater, volgens een van de vier 
fotografen. De sfeer is goed en de rookma-
chine zorgt voor een extra mistige sfeer 
tussen de bomen. 
Mensen genieten 
van grote bekers 
bier tot hele flessen 
rosé met kleine 
plastic glaasjes. 
Dan komt de band 
en begeleidende 
muzikantengroep 
binnen via de 
ingang. Op het 
podium staat een 
enorme groep 
van dertien 
mannen en 
vrouwen. Al snel 
gaat zanger 
Marcel Veenen-
daal volledig op in de muziek. Hij is 
een markante figuur met lange jas, 
krullenkop en blote voeten. “Nijmegen! 
Wat fijn om hier te zijn!”, zegt hij. “Met 
jullie mooie openluchttheater. En jullie 
schedels. Hahaha.” Langzaam wordt het 
donker tijdens de show en dat zorgt voor 
een prachtige sfeer. “Heerlijk om iedere 
keer een andere show te hebben”, zegt 
gitarist Spike. “De liedjes op onze plaat 
zijn vrij hard, daar hebben we normaal 
geen strijkers bij. Wij gaan zo hard op onze 
gitaren, daar kunnen tere instrumentjes 
niet tegen.” In het theater kan het wel vrij 
zacht, ook met trompet, trombone en sax. 
Marcel vertelt dat ze hun liedjes hierdoor 
opnieuw kunnen ervaren en voelen. Di-
rect speelt tot de nachtvlinders voorbij 
vliegen en de vleermuizen tevoorschijn 
komen. De avond eindigt met een klapper 
en Marcel besluit: “Als jullie ook ver naar 
huis moeten rijden, blijf dan vooral nog 
even hangen. Het is hier heel chill.” 

Tekst: Tefke van Dijk. Foto: Vincent Moll

Bon Jovi, met sup-
portacts Kensing-
ton en Navarone 
(Goffertpark)
Het is een bijna onbereik-
bare droom voor een Nij-
meegse band: spelen in het 

Goffert-
park. Voor rockband Navarone 

kwam die droom uit op 13 juni. Na het 
spetterende voorprogramma is het de 
beurt aan Bon Jovi. Het Goffertpark is geen 
onbekend terrein voor de band. Dertien 
jaar geleden stonden ze er ook al. Muzikaal 
zit de show perfect in elkaar, strak geregis-
seerd en ondersteund met bijpassende 
filmbeelden op de enorme LED-schermen. 
Hit na hit komt voorbij en fans zingen klas-
siekers als You Give Love A Bad Name, 

Livin’ On A Prayer, Bed Of Roses en It’s My 
Life luidkeels en woordelijk mee. Ondanks 
zijn leeftijd van 57 jaar swingt Jon Bon 
Jovi, de inmiddels grijze zanger, erop los 

en gebruikt enthousiast het 
hele podium. De muzikanten 
hebben zichtbaar plezier in 
het spelen met elkaar. Na 35 
jaar kan Bon Jovi muzikaal 
nog steeds een goede 
show neerzetten. Soms 
gebruikt Jon de catwalk en 
dan is hij ineens wel héél 
dichtbij. De vele dames 
in het publiek (inmiddels 
vaak zelf van middelbare 
leeftijd) smelten bij het 
zien van zijn kenmer-
kende brede glimlach. 
Zinnen als ‘nog steeds 
een lekker ding’ en 
‘wat ziet hij er nog 

goed uit’ zijn dan ook geen uitzon-
dering. Het concert eindigt weer met een 
fikse regenbui maar dat mag de pret niet 
meer drukken. Het zit erop. Het publiek 
heeft genoten en rustig stroomt de Goffert 
leeg. Een zee van gekleurde poncho’s blijft 
achter op het terrein. 

Tekst: Huberdien Hornikx
Foto: Willem Melssen

8 9

Navarone (Goffertpark)

Gelders Orkest o.l.v. Jamie Phillips en zang van Cristina Branco (Openluchttheater)

voor   ieder  wat wils op de Goffert

Ons eigen Goffertpark vormde afgelopen zomer opnieuw het  decor 
voor veel muzikale evenementen. Of je nou van pop en rock of 

 Nederlandstalig houdt, van klassiek, Bluegrass, Abba, hardrock of 
hardcore: voor iedereen stond er wel iets op het programma. In totaal 
bezochten zo'n 170.000 mensen de drie megaconcerten van concert-

organisator Mojo, maar ook het Openluchttheater is goed bezocht. Hart 
van  Nijmegen doet verslag van drie concerten en constateert dat de 

 Goffertconcerten ook economisch een succes zijn.

Lees verder op pagina 10

Di-rect (Openluchttheater)

Bon Jovi, met supportacts Kensington en Navarone 

(Goffertpark)
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Goffertconcerten ook  
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De voormalige basisschool 
de Vuurvogel aan de Dobbel-
mannweg wordt gesloopt. Het 
schoolgebouw staat al twee 
jaar grotendeels leeg. De gym-
zaal wordt nog gebruikt voor 
verschillende sporten en in het 
linker gedeelte zat onderwijs-
begeleider ‘School ‘s cool’.  

p 20 juni jl. zijn buurtbewoners 
door de gemeente geïnformeerd 
over de toekomst van het perceel 

Dobbelmannweg 7. De school wordt in 
najaar 2019 gesloopt en het terrein gaat 
de bestemming ‘wonen’ krijgen. Het aantal 
woningen op het perceel  kan variëren tus-
sen minimaal acht woningen en maximaal 
dertig woningen/appartementen. Er mag 
niet hoger gebouwd worden dan drie 
lagen en de te realiseren bouw mag niet 
uitkomen boven het voormalige meisjes-
pensionaat ernaast.  
     Bijzonder is dat de gemeente mensen 
uitnodigt om als CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgever) met een plan te komen. 
Bij een CPO zijn de toekomstige bewoners 

zélf projectontwikkelaar en participeren ze 
van het begin tot het einde bij het realise-
ren van de woningen. 

Drie belangrijke criteria
Een plan voor de kavel moet middels een 
zogeheten biedboek vóór half december 
zijn ingediend. De gemeente vindt het 
belangrijk dat de initiatiefnemers in de 
bouwplannen rekening houden met 
drie criteria. Ten eerste hoort en past de 
nieuwbouw bij het voormalige katho-
lieke complex. Dit kavel was vroeger een 
kloostertuin. Nog bestaand hekwerk en 
tuinmuren moeten herkenbaar blijven.
Ten tweede moet er duurzaam ge-
bouwd worden. Bijvoorbeeld: Nul op de 
Meter-woningen. Het laatste criterium is 
natuurinclusief (mooi woord, PH) bouwen. 
Door natuurinclusieve maatregelen toe te 
passen, wordt de leefomgeving voor ge-
bouwbewonende diersoorten verbeterd 
en de biodiversiteit bevorderd. 

CPO Dobbelmannweg 7
Inmiddels heeft een groep buurtbewoners 
en andere geïnteresseerden besloten om 
van deze gelegenheid gebruik te maken. 
Zij gaan een plan voor het perceel opstel-
len. Er is een vereniging opgericht met als 
doelstelling het realiseren van woningen/

appartementen ten behoeve van meer-
dere generaties die zelfstandig willen 
wonen, maar voor wie ‘samen delen’ ook 
belangrijk is. 
     Uit het visiestuk van de groep blijkt 
dat samen delen, aandacht voor elkaar, 
duurzaamheid en binding met de buurt 
kernbegrippen zijn. Die kernbegrippen 
krijgen invulling door het delen van 
bepaalde ruimtes en voorzieningen, zoals 
gezamenlijke logeerruimten, een ontmoe-
tingsruimte die ook door de buurt kan 
worden gebruikt, een gemeenschappelij-
ke tuin, energiezuinig en gasloos bouwen, 
hergebruik van regenwater, enz.  ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvan ` nijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Basisschool maakt plaats voor 
‘bouwen in eigen beheer’ 

Aansluiten bij CPO  
Dobbelmannweg 7
Er is nog ruimte voor mensen die 
willen aansluiten en meedenken 
over de plannen voor de locatie. 
 Belangstellenden kunnen het visie-
document van CPO Dobbelmann—
weg 7 opvragen bij Wim Bilo,  
cpo@dobbelmannweg7.nl

O

Het publiek dat twee jaar 
geleden op de Goffertwei 
de concerten van Robbie 
Williams en Guns 'n Roses 
bijwoonde, waardeerde het 
Goffertpark als concertlocatie 
met een dikke voldoende. 
Maar ook economisch waren 
de concerten een succes: be-
zoekers én organisatie gaven 
flink wat geld uit.

ij het concert van Robbie Williams 
ging het daarbij naar schatting om 
1,3 miljoen euro, bij Guns 'n Roses 

om zo'n 1 miljoen. Dat zijn enkele van de 
belangrijkste conclusies uit een door de 
gemeente uitgevoerd onderzoek.
     Via gegevens van zowel concertor-
ganisator Mojo als bezoekersenquêtes 
wilde de gemeente Nijmegen in beeld 
krijgen wat de evenementen betekenen 

voor de stad in onder andere econo-
misch en toeristisch-promotioneel 
opzicht. Ook na de grotere Goffertcon-
certen eerder dit jaar is een soortgelijk 
onderzoek gedaan, maar daarvan zijn de 
resultaten nog niet openbaar.

Shoppen
Rond de concerten (beide in juli 2017 en 
beide bezocht door zo'n 65.000 mensen) 
bleef ruim 10 procent van het publiek 
overnachten. Overigens niet alleen in 
Nijmegen, maar ook in de regio. En 
geshopt werd er ook op en rond de con-
certdagen in de stad. Met name door het 
publiek van Robbie Williams, waardoor 
de economische impact van zijn concert 
groter was dan die van Guns 'n Roses.
     Ook de waardering voor het Goffert-
park als concertterrein is onderzocht. 
Op de vraag: 'Waar hoop je dat een 
volgend concert van jouw gading wordt 
georganiseerd?' noemde 45 procent 
de Goffert als meest gewenste of één 
van de gewenste locaties. Opvallend is 
verder dat niet alleen Nijmegenaren en 
mensen uit de regio positief zijn over de 

Goffert als concertlocatie. Ook van de 
bezoekers uit andere regio's heeft een 
aanzienlijk deel – variërend van 25 tot 
50 procent – een duidelijke voorkeur 
voor de Goffert.

Verkeer
Zowel Williams als Guns 'n Roses trok-
ken zo'n 30.000 mensen naar de stad 
die er nog nooit (of een enkele keer) 
geweest waren. Met name deze niet-
frequente bezoekers combineerden het 
concertbezoek met andere activiteiten 
in de stad en meldden van plan te zijn 
Nijmegen vaker te zullen bezoeken. 
Per concert waren er ongeveer 15.000 
mensen die dit voornemen  hebben 
uitgesproken.
     Als belangrijkste verbeterpunt werd 
de verkeersdoorstroming rond de Gof-
fert genoemd, met name na afloop van 
de concerten. ❤

Tekst: Roeland Loosen, met dank aan 
Marieke Selten (roeland@hartvan-
nijmegen.nu). Foto: Nick Albers – 
Nieuws uit Nijmegen

B

Het concert van Robbie Williams in 2018

Biedboek maken 
Wie vóór half december een 
biedboek in wil dienen, vindt meer 
informatie op www.nijmegen.nl/
kaveldobbelmannweg

Vervolg van pagina 8-9
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'ADHD heeft niets te maken met  ouders die hun kinderen niet 
goed opvoeden'

it keer een portret van prof. 
Dr. Barbara Franke, hoogleraar 
moleculaire psychiatrie aan 

de Radboud Universiteit en hoofd van 
een onderzoeksgroep bij de afdeling 
Genetica van het Radboudumc. Franke 
en haar onderzoeksgroep bestuderen 
de genetische factoren die een rol 
spelen bij psychiatrische aandoenin-
gen. Autisme, depressie maar vooral 
ADHD hebben haar aandacht. (ADHD 
komt vooral voor bij kinderen maar ook 
bij volwassenen. Globale kenmerken: 
snel afgeleid, hyperactief en impulsief 
gedrag.)
     Franke (50) is geboren en getogen 
in Duitsland, kwam ‘vanwege de liefde’ 
naar Nederland en studeerde biolo-
gie aan de Universiteit Utrecht. Voor 
haar onderzoekswerk werd ze dit jaar 
benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. Barbara Franke 
woont met haar partner aan de Annie 

Wetenschapper in de wijk

In het hart van Nijmegen staan drie 

toonaangevende instellingen die zich met 

onderzoek en onderwijs  bezighouden: de Radboud 

Universiteit, het  Radboudumc en de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen. In  Nijmegen-Midden 

wonen heel wat wetenschappers die verbonden 

zijn aan een van deze instellingen. In deze rubriek 

komen zij uitgebreid aan het woord.

Romein Verschoorlaan. 
Hoe bent u in dit vakgebied terechtge-
komen?
"Tot aan mijn PhD hield ik me als bio-
loge bezig met heel basaal wetenschap-
pelijk onderzoek. Toen ik daarmee klaar 
was, dacht ik: ik zie in de verste verte 
geen patiënt. En dat beviel me niet. 
Ik vond het bij wijze van spreken heel 
moeilijk om aan mijn oma uit te leggen 
wat ik deed. Ik had de behoefte om met 
mijn wetenschappelijke opleiding toch 
ergens de patiënt – al is het maar in de 
verte – te zien. Ik wilde het nut van mijn 
onderzoek voor de patiënten zien. In 
Nijmegen ben ik toen terechtgekomen 
bij de afdeling genetica waar onder-
zoek werd gedaan naar aandoeningen 
waarbij complex genetische oorzaken 
een rol spelen. In 2003 kwam psychiater 
Jan Buitelaar naar Nijmegen en hij wilde 
specifiek onderzoek doen naar ADHD, 
ook zo’n complex genetische aandoe-
ning. En dat heeft me van begin af aan 
gegrepen en gefascineerd.”

Zijn er naast genetische factoren ook 
andere oorzaken die een rol spelen bij 
het ontstaan van ADHD?
“Die zijn er ook, al speelt genetische 
aanleg een heel belangrijke rol. Er zijn 
ook omgevingsfactoren die ertoe kun-
nen bijdragen zoals complicaties bij de 
geboorte of blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen. Maar het is zeker niet zo, zoals 
sommige mensen nog weleens denken, 
dat het ligt aan ouders die hun kinderen 
niet kunnen opvoeden! Ik hoop dat we 
dat idee nu eens uit de wereld kunnen 
helpen. De ouders lijden eronder en de 
kinderen kúnnen gewoon niet anders. 
Natuurlijk: je hebt ook ‘gewoon’ drukke 
kinderen, maar in Nederland wordt de 
diagnose ADHD altijd gesteld door een 
psychiater en dan is er ook écht sprake 
van ADHD.”

Wat heeft de ADHD-patiënt aan uw 
onderzoek?
“Alleen al het feit dat we aan kunnen 
tonen dat er een biologische oorzaak 
aan ten grondslag ligt, is al heel belang-
rijk. We merken dat de ADHD-patiënt 
daar baat bij heeft, want hij heeft in het 
dagelijks leven toch vaak te maken met 
onbegrip. We hopen ook dat we met ons 
onderzoek de biologische mechanismen 
achter ADHD kunnen identificeren en 
op basis daarvan diagnostische ‘bio-
markers’ en betere medicijnen kunnen 
ontwikkelen. De huidige medicatie 
onderdrukt alleen de symptomen.”

Hoe bent u in deze wijk terecht-
gekomen?
“Toen ik in Nijmegen kwam werken gin-
gen we natuurlijk op zoek naar een huis. 
We hadden dit huis gezien kort voor  de 
kerst. Ik weet nog dat we op weg naar 
Duitsland waren en héél snel moesten 
beslissen. Binnen een uur. We hebben 
er geen seconde spijt van gehad, want 
het is een schitterende wijk waar we het 
heel erg naar onze zin hebben.” ❤

Tekst en foto: Ronald Spaak

DBarbara Franke op haar werkplek in het Radboudumc

ADHD-brein wordt net iets anders aan-
gelegd dan bij ‘gewone’ mensen
Het onderzoek naar mensen met ADHD is inmiddels zover gevorderd dat 
is vast komen te staan dat er verschillen zijn tussen het brein van ‘gewone’ 
mensen en dat van ADHD-patiënten. De onderzoeksgroep van Barbara 
Franke werkt nauw samen met tal van wetenschappelijke instituten in het 
buitenland. “We werken met data van in totaal vierduizend mensen van wie 
er tweeduizend ADHD hebben. Als je naar de hersenen van kinderen met 
ADHD kijkt, zie je dat die in veel gebieden net iets kleiner zijn dan bij de 

controlegroep. Bij volwassenen 
met ADHD is dat verschil er niet."
     Barbara Franke probeert samen 
met haar collega’s een antwoord 
te geven op de vraag welke gene-
tische factoren verantwoordelijk 
zijn voor het anders functioneren 
van het brein van iemand met 
ADHD. “We kijken naar genen die 
betrokken zijn bij het vormen 
van verbindingen vroeg in de 
ontwikkeling van de hersenen. Er 

zijn waarschijnlijk zeer basale mechanismen in het brein die net iets anders 
verlopen. We kijken naar genen die betrokken zijn bij het vormen van ver-
bindingen tussen hersencellen vroeg in de ontwikkeling van de hersenen. 
Het brein bij ADHD gaat anders met prikkels om en kan zich niet genoeg 
afsluiten om de aandacht ergens op gericht te houden.”
     Het onderzoek naar het ADHD-brein is nog volop in ontwikkeling. Franke 
is daarover optimistisch: “Met name door de internationale samenwerking 
kunnen we grote stappen vooruit zetten.”
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binnen 250 meter van de woning. 
Daarbij wordt rekening gehouden 
met de parkeerdruk: als er gebrek 
aan parkeerruimte is in de nabije 
omgeving wordt de rustigste 
plek uitgezocht. Bij een openbaar 
laadpunt mag je namelijk alleen 
tijdens het opladen parkeren waar-
door deze niet meer als gewone 
parkeerplek te gebruiken is.
     Je kunt in Nijmegen ook een 
openbaar laadpunt aanvragen in 
de buurt van je werk. Voorwaarde 
is wel dat je er minstens twintig 
uur per week moet werken.

Bedrijfslaadpunt
Bedrijven kunnen op hun eigen 
terrein ook laadpunten aanleg-
gen. Op dit moment is dat nog 
op vrijwillige basis maar er is een 
nieuwe Europese richtlijn die 
bedrijven vanaf 2020 verplicht bij 
nieuwe of gerenoveerde gebou-
wen met tien of meer parkeerplaatsen 
minstens één laadplek in te richten 
en infrastructuur aan te leggen – dus 
elektrische bedrading – voor nog vijf 
plekken. 
     In Nederland wordt geprobeerd om 
de regeling aan te passen voor het MKB 
en de detailhandel en voor gebouwen 
waarvan de bouwvergunning al voor de 
ingangsdatum van de richtlijn verstrekt 
is. Bedrijven kunnen zelf kiezen of het 
gebruik gratis is. Ook mag een bedrijf 
kiezen of de laadpunten toegankelijk 
zijn voor alleen werknemers, of ook voor 
bezoekers en buurtbewoners.
     Wil je kunnen laden bij een openbare 
of bedrijfslaadpaal dan heb je de juiste 
laadpas nodig. Welke pas of passen de 
meest geschikte zijn in een specifieke 
situatie kun je opzoeken op internet (zie 
kader). De kosten van de passen lopen 
sterk uiteen en ook zijn ze niet automa-
tisch geschikt voor alle types laadpalen. 
Voor wie naar het buitenland gaat, is het 
aan te raden van te voren te controleren 

of de passen daar te gebruiken zijn. De 
meeste elektrische rijders hebben meer-
dere laadpassen.

Snelheid
Laadpalen laden een auto met verschil-
lende snelheden op. Een openbare 
laadpaal doet zo’n 11 kWh, een snellader 
22kWh. Hoe sneller de laadpaal laadt, 
hoe hoger het tarief is dat je voor de 
stroom betaalt.
     Wil  je de accu van de auto opladen 
dan pak je dat als volgt aan. Je zoekt 
via de app een openbare laadpaal in de 
buurt van je bestemming. Op de app 
kun je ook zien of een laadpaal bezet is.   
Je zorgt dat je de goede stekker hebt en 
steekt die eerst in de laadpaal en daarna 
in de auto. Je haalt de juiste laadpas 
langs de paal waardoor deze geactiveerd 
wordt en de stekkers vergrendeld zijn. 
De laadpas zorgt ervoor dat  de kosten 
van de rekening worden afgeschreven. 
Je betaalt per tankbeurt een starttarief 
en een bedrag  per geladen kWh.
     In Nijmegen mag je de auto ook op-

laden vanaf een openbare parkeerplek 
voor het huis. De kabel die vanaf het 
laadpunt op eigen terrein naar de auto 
loopt, moet je dan wel afdekken met een 
rubbermat zodat er niemand erover kan 
struikelen. ❤

Tekst, kaart en foto: Eef van Hout 
(eef@hartvannijmegen.nu)

en elektrische auto kan op een volle 
accu en afhankelijk van merk en 
type tussen de zeventig en vierhon-

derd kilometer rijden. Bij koud weer en 
bijvoorbeeld verwarming of airco aan is 
die afstand een stuk kleiner.
     De meeste mensen die in een elek-
trische auto rijden, laten de meterkast 
ombouwen en installeren een laadpunt 

aan huis. Zo’n auto wordt geleverd met 
verschillende stekkers waarvan er eentje 
zelfs in een gewoon stopcontact past. Het 
laden duurt dan echter meer dan acht 
uur. Via een laadpunt gaat dat al een stuk 
sneller. Thuis laden is het goedkoopst. 
Zeker als je ook nog zonnepanelen op het 
dak hebt liggen.

Openbaar laadpunt
Heb je geen oprit of plek om de auto op 
eigen terrein te parkeren dan kun je ge-
bruik maken van een openbaar laadpunt. 
Zo’n laadpunt kun je aanvragen via de 
gemeente. Voor de gemeente Nijmegen 
kan dat via de site van Allego. Je moet be-
wijzen dat je een elektrische auto rijdt en 
dan wordt gekeken of er een laadpunt is 

Steeds vaker zie je elektrische auto’s rondrijden. Een groot deel 

van de tijd staan ze met de stekker in het stopcontact. Het vullen 

van een accu duurt nu eenmaal langer dan het vullen van een 

benzinetank. Wat komt daar allemaal bij kijken en waar vind je 

in ons stadsdeel de laadpunten? 

E

Tanken met een stekker, hoe  werkt dat in Nijmegen-Midden?
Met twee typen openbare laadpalen kun je de elektrische auto opladen

Laadpaal bij ’t Hert 

   Rode bolletjes: bedrijfsoplaadpalen. Bruine bolletjes: openbare oplaadpalen
Meer informatie over laad-
palen: 
Filmpjes: 
•  www.youtube.com/

watch?v=VCEPN5yT64c&t=17s
•  www.youtube.com/

watch?v=UkBn8Oq8Z4g
Handige sites:
•  www.oplaadpunten.nl
•  openbaarladen.nl/nijmegen 
•  laadpas.com/laadpassen-verge-

lijken
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Plantsoenen in de wijk worden  levendiger en kleuriger

roenbedrijf De Enk onderhoudt 
voor onder meer de woningcor-
poraties Talis en Woonwaarts het 

groen, maar ook voor Portaal. Rondom 
de twee appartementencomplexen 
langs de Tollensstraat gebeurt dit vol-
gens het concept ‘Zorgeloos Groen’. Dat 
werd een aantal jaren geleden ontwik-
keld om plantsoenen minder saai en 
meer onderhoudsvriendelijk te maken. 
     “Dit plantsoen is ontworpen om uit-
bundig bloeiende, kleurige beplanting 
in het openbaar groen terug te brengen.  
De aanleg is gekoppeld aan meerjarig 
onderhoud om de beeldkwaliteit te 
garanderen en als iets het niet doet, 
planten we het de eerste tijd terug. 
Daarna is er overleg met de ontwerper. 
Het is de bedoeling dat de dichtheid er-
voor zorgt dat onkruid geen kans krijgt 
om te woekeren”, legt Bertjon Hekkert 
van De Enk uit.

Wieden
“Het wieden vergt bij deze methode wel 
specifieke kennis van de onderhouds-
mensen en het onderhoud is bewerkelij-
ker dan bijvoorbeeld bij de ‘blokbeplan-
tingen’ uit de jaren zeventig, zoals nog 
te zien in Grootstal of Neerbosch,” zegt 
Hekkert. “Het resultaat in de Tollensstraat 
mag er zijn: altijd keurig onderhouden 
en in bloei. Dat is genieten voor de (wijk-)
bewoners, maar ook voor ons. Het is wel 
jammer dat het de vorige zomer lang 
droog was en bepaalde plantjes ver-
droogden. En dit jaar was de zomer heet 
en zijn er enkele soorten verbrand.”
     Arno Kokke is verantwoordelijk voor 
het groenonderhoud bij de gemeente, 
onder meer in Nijmegen-Midden. “De 
gemeente Nijmegen kent een beheers-
systeem met verschillende categorieën: 
sierplantsoen, bosplantsoen, bodem-
bedekkers, solitaire struiken, gazon en 
ruwgras (kruidengras). Een grasperk met 
kruidengras en een paar solitaire struiken 

Plantsoenen zorgen voor 

meer kleur, beleving en 

 biodiversiteit in de wijk. 

Waren het ooit, in de jaren 

zestig en zeventig bijvoor-

beeld, strakke grasveldjes 

met een paar stroken rozen-

struiken, anno 2019 gaan 

we heel anders om met het 

kleine broertje van  

het stadspark.

zijn goed voor biodiversiteit zoals voor 
bijen.”
     Ook de gemeente Nijmegen houdt 
rekening met altijd bloeiende planten 
en het droge en hete weer van de laatste 
twee zomers. Kokke: “Op termijn veran-
dert hierdoor veel groen maar ook door 
reconstructies van wegen of kruispunten 
krijg je veranderingen. Op de Da Cos-
tastraat jaren geleden, en laatst nog bij 
’t Hert is daardoor de soort beplanting 
veranderd en verwijderd.”
     Ingrid Kerkvliet uit de Da Costastraat 
zou wel ánder groen willen hebben in 
haar straat: “Véél meer variatie in planten 
en struiken zodat er het hele jaar wel íets 
bloeit. Voor de kleur, maar zeker ook voor 
versterking van de biodiversiteit. ’t Mag 
wel spannender, mooier en leuker.” Eerder 
is in de Da Costastraat tot op het kruis-
punt met de Willemsweg een reconstruc-
tie uitgevoerd waarbij het groen en de 
bomen werden vernieuwd. “De bomen 
hier zijn nieuw en jammer genoeg heel 
langzaam groeiend, bomen met smalle 
kronen. Juist met deze hete dagen heb-
ben mensen veel schaduw nodig”, aldus 
Ingrid.
     Arno Kokke: “Rondom ’t Hert of Keizer 
Karelplein zijn zogenaamde ‘plusplek-
ken’ met mooi groen, met extra mooiig-
heid voor de sier. De Enk heeft dit in de 
Tollensstraat gedaan voor Portaal. Een 

goed plantsoen gaat soms wel veertig of 
vijftig jaar mee. Soms willen bewoners 
dan eens wat anders voor de deur en via 
de wijkregisseur is, met genoeg draagvlak 
onder bewoners, best veel mogelijk. Het 
zou fijn zijn als zij dan bijdragen  aan het 
onderhoud.”

Speelplek
Sari woont aan het plantsoen in de 
Dingostraat dat al tientallen jaren oud is 
en waar bewoners samen met gemeente 
verbeteringen realiseerden. “Ik woon hier 
sinds 1972 en toen was er al een plant-
soen. Er is een speelplek bijgekomen en 

een tafeltennismeubel. En laatst kwamen 
er twee doeltjes bij omdat de kinderen 
dat wilden. Zij zijn daarvoor zelf met een 
handtekeningenlijst van omwonenden 
die geen bezwaar hadden, naar de ge-
meente gestapt. En ach, het onderhoud 
zou iets beter mogen, maar ik ben heel 

tevreden want het is gezellig om mensen 
met kinderen te zien en ook ouderen met 
hun kleinkinderen.” 
     Bewoner Tim uit de Tollensstraat, naast 
het plantsoen waar drie grote bomen op 
een grasveld staan met een beukenhaag 
als afscheiding, vindt het ‘mooi als er nog 
een boompje en struik in het plantsoen 
komen en dat die dan niet door de 
grasmaaier worden stuk gereden’. Over 
de plantsoenen rondom de appartemen-
ten in zijn straat is hij duidelijk: “Ik vind 
het niks, die ‘lage struikenziekte’, zet er 
wat twee meter hoge struiken in en een 
mooie, grote boom.  Op de hoek Tollens-
straat/Stoppendaalstraat is het mooi. Een 
robuust stuk groen met flinke struiken en 
zelfs een  boom!” ❤

Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk 
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
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Buurtbewoners worden steeds meer betrokken bij nieuwe inzichten en ideeën over stadsgroen 

Plantsoen aan de Dingostraat

Suggesties zijn welkom
Wie goede ideeën heeft over  
de openbare ruimte in Nijmegen 
kan dat laten weten via  
nijmegen.nl/mijnwijkplan.

Plantsoen aan de Da Costastraat, met Ingrid Kerkvliet

Plantsoen aan de Tollensstraat

Tim in het plantsoen aan de  
M. Vasalisstraat
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Wat doet een watertoren nou in de Goffert?
Op zoek naar informatie over de watertoren op het fabrieksterrein 

van de NYMA ontdekte redacteur Piet Hieltjes dat Nijmegen drie 
watertorens heeft. De toren bij de NYMA, goed zichtbaar vanaf de 

Oversteek, een watertoren op de Ambachtsweg bij de papierfabriek 
en… een watertoren in de Goffert. Hij zocht uit hoe het zat.

de foto uit de jaren vijftig is de water-
toren, rechts naast de Goffertboerderij, 
duidelijk te zien. 

Amerikaanse windmotor
Bij nadere bestudering lijkt het dat 
op de toren nog een metalen toren 
stond. Merkwaardig omdat die ijzeren 
toren niet in mijn bronnen terug te 
vinden was. Misschien stond er een 
toren pal achter de watermolen? Wim 
had gelukkig nog een scan vanuit een 
andere hoek gestuurd. De conclusie was: 
ooit heeft er een ijzeren toren op die 
watertoren gestaan. Ik dacht eerst dat 
het iets te maken had met radio- of tv-
ontvangst. Het waren immers de jaren 
vijftig.
     Bij verdere uitvergroting van de 
scan werden de wieken van een molen 
zichtbaar. Misschien werd het water wel 
met die molen opgepompt? Dus verder 
op zoek naar windmolens en waterpom-
pen. Zo ontdekte ik uiteindelijk de Ame-
rikaanse windmotor.  “De Amerikaanse 
windmotor of roosmolen is een type 
windmolen met veel bladen (wieken) en 
kan als opvolger van de klassieke Neder-
landse wind- en watermolens worden 
gezien.”  

     Zo’n Amerikaanse windmotor stond 
op de watertoren in de Goffert. Dat is 

goed te zien op de uitver-
groting van de  watertoren 
op de  Nijmeegse website 
www.noviomagus.nl. Die 
uitvergroting is deel van 
een luchtfoto die in 1950 
is gemaakt. Hierop is, bij 
goed kijken, te zien dat de 
windmotor in het beton-
nen gedeelte vaststond. 
Wanneer die Amerikaanse 
windmotor is weggehaald, is 
me niet duidelijk geworden. 
Zo zonder die windmolen 
is het wel logisch dat de 
watertoren in de Goffert niet 
herkenbaar is als waterto-
ren. Toch niet zo gek dat ik 
er al veertig jaar zonder na-
denken aan voorbijga. Maar 
vanaf nu dus niet meer. ❤ 

Tekst: Piet Hieltjes  
(piet@hartvannijmegen.nu)

Waar een onverwachte zoektocht al niet toe kan leiden

Over trasraam en torenlichaam 
Op de erg leuke website www.watertorens.eu staan beschrijvingen van 
alle bestaande (302) en afgebroken (355) watertorens in Nederland. 
Over de watertoren in de Goffert staat het onderstaande vermeld: “In de 
toren staat, naar verluidt, nog steeds de pompinstallatie die het grond- of 
bronwater naar boven pompte ten behoeve van de watervoorziening van 
de voormalige plasvijver (spartelvijver) voor kinderen. De forse vierkante 
watertoren bestaat uit een hoog trasraam*, het torenlichaam en halfronde 
bekroning. Trasraam en torenlichaam zijn opgetrokken in baksteen. Het 
trasraam is uitgevoerd in donkerbruine machinale handvorm baksteen 
met verdiepte voeg in een patroon waarin uitkragende laag alterneert met 
twee metsellagen. Het opgaande muurwerk van het torenlichaam is uitge-
voerd in gele machinale baksteen in kruisverband met verdiepte voeg.  
De cementen bekroning wordt aan alle zijden doorsneden door een uit-
kragend segment van de koepelvormige afsluiting. Een strak vormgegeven 
console is midden onder de uitkraging geplaatst. 
Hoog in het torenlichaam ligt aan de voorzijde een oculus (oog) voorzien 
van ijzeren roeden. Aan de achterzijde een ijzeren trap naar de koepel.”

*Het trasraam van een gebouw bevindt zich vlak boven en onder de grond  
en houdt het vocht tegen.

p Wikipedia zag ik de foto van 
de watertoren in de Goffert en 
ondanks het feit dat ik al bijna 

veertig jaar in de Goffert kom, had ik die 
toren nog nooit gezien. Ik had ook geen 
idee waar die toren zou moeten staan. 
Dat laatste was snel opgelost: de toren 
staat, komend vanaf de Goffertweg, 
links van de Goffertboerderij. De toren 
is niet zo hoog en doet meer denken 
aan een schoorsteen dan aan een wa-

tertoren. Hij staat als het ware verstopt 
tussen drie aangebouwde schuren.  

Spartelvijver of kikkerbadje 
In de watertoren staat de pompinstalla-
tie van de spartelvijver. Ik vertelde mijn 
vrouw van de toren en de spartelvijver. 
“Dat noemden wij het kikkerbadje. Daar 
ging ik met mijn oom en tante naar toe! 
Die toren ken ik ook niet. Ik heb nog 
een foto dat ik met mijn neef en nicht 

in het kikkerbadje zit.” Het kikkerbadje – 
de spartelvijver of plasvijver – lag op de 
plek waar nu de botanische tuin ligt. De 
spartelvijver met al die kleine kinderen 
werd al snel de plasvijver genoemd!
     Ook Wim Bilo, kenner van de Nij-
meegse geschiedenis, wist niet dat 
er een watertoren stond. “Ken ik niet. 
Nooit van gehoord. Maar ik heb wel 
een briefkaart van de spartelvijver.” Hij 
stuurde een scan van die briefkaart. Op 

O
Amerikaanse windmotor.  
Foto: www.watertorens.eu

Huidige watertoren in de Goffert. Foto: Wikipedia

Watertoren naast de Goffertboerderij. Ervoor het kikkerbadje. Foto: Wim Bilo
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Kater Dickies behoort tot het 
meubilair van ’t Hert

Kinderen zijn gek op Dickies. En hij op hen

Wie wijkcentrum ’t Hert 
 bezoekt, kan er bijna niet om-
heen. Dickies is de buurthuis-
kat, die áltijd bij de voordeur 
ligt. Dickies is een cyperse 
kater, al enigszins op leeftijd 
en hij is dol op kinderen.  
En op knuffelen.

at Dickies gek is op kinderen, is 
eigenlijk best wel bijzonder. “Heel 
apart voor een kat, die is meestal 

niet van het onverwachte en kinderen zijn 
impulsief en ook soms wat hardhandig”, 
zegt zijn baasje Kim Joosten.
     “Kater Dickies haalde ik zeven jaar gele-
den uit het asiel en  wij wonen tweeëneen-
half jaar in het Willemskwartier. Sinds hij 
de basisschool om de hoek heeft ontdekt 
komt Dickies niet veel meer thuis”, zegt 
Kim, in haar woning in de Maerlantstraat. 
Kim woont er met nóg een kater: Flits. 

“Toepasselijke naam, ook hij komt uit het 
asiel en was wel héél erg druk. Hij is acht 
jaar oud,  op de helft van zijn leven en een 
stuk rustiger. Flits en Dickies waren altijd 
goede maatjes.”
     “Dickies was vroeger véél dikker en 
Dickies is ook een skate-kledingmerk dus 
vandaar zijn naam. Dickies heeft al in de 
schoolkrant gestaan, de hele buurt kent ‘m 
ook”, zegt Kim.  Hij ligt languit voor de deur 
van ’t Hert en laat zich gewillig  aaien en 
knuffelen. Kinderen kunnen bij hem geen 
kwaad doen. 

Géén overlast
“Niemand heeft last van hem, want hij 
scharrelt niet rond in tuinen bij de buren. 
Als het schoolvakantie is gaat Dickies er 
tóch liggen omdat hij verwacht de nodige 
aandacht te krijgen. Eerder kwam hij tus-
sen de schooltijden netjes tussen de mid-
dag thuis. Maar dat is inmiddels veranderd. 
Meneer blijft aldoor bij de ingang van ’t 
Hert. Slapen doet hij nog wel af en toe 

thuis. Ik denk dat hij ergens een slaapplek 
buiten of binnen bij iemand anders heeft.”
     Kim is een echte dierenliefhebber, zij 
is bijna een jaar vrijwilliger bij de Dieren 
Ambulance Nijmegen in de Thijmstraat . 
“Ik ben nu chauffeur, goed voor ‘doeners’: 
een melding binnenkrijgen en daar rij je 
op. Veel zwerfkatten. Vanmorgen ge-
wonde duiven, dan twee baby-egeltjes 
opgehaald, die gaan in de couveuse. Ritjes 
naar de dierenarts doen we ook: mensen 
kunnen ons daarvoor bellen en wij maken 
de rit, uiteraard tegen betaling. Leuk en 
dankbaar werk.”
     Over zwerfkatten is Kim duidelijk: “Geef 
ze géén eten, wel water. En als de huiskat 
naar buiten gaat: zorg dan dat ze gechipt, 
geregistreerd én ingeënt zijn. En gecas-
treerd of gesteriliseerd, want niemand zit 
op nestjes zwerfkatten te wachten”. ❤

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

Opvallende reclame, dat is 
waarmee we jou kunnen 
helpen.

We komen graag 
bij je langs om de 
mogelijkheden voor jouw 
bedrijf te bespreken.
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alf juni haalden zo’n vijftien be-
woners uit het Willemskwartier de 
bezem door de De Génestetlaan. 

Ze verzamelden zwerfafval, verwijderden 
onkruid en veegden de stoepen schoon. 
Voor even oogde de straat als een statige 
laan. “Het is een begin”, zegt bewoner 
Fred Schuurmans vanuit de fauteuil voor 
zijn huis. “Je moet trots kunnen zijn op 
je straat. Dit moet een laan zijn maar 
meestal ziet het er niet uit als een laan.”
     Wijkbewoner en lid van de wijkraad 
Gerrie Looman uit de Jacob Catsstraat 
nam het initiatief voor de actie. Hij wilde 

zijn omgeving opfleuren en benaderde 
zeven buurtbewoners om mee te denken 
en mee te doen. “Het is niet makkelijk 
om mensen te vinden. Aan de andere 
kant van de Willemsweg zijn veel eigen 
woningen en gebeurt van alles. Dat is an-
ders in dit deel van de wijk. Hier zijn veel 
huurwoningen en dan zijn mensen niet 
altijd gemotiveerd om iets te doen.”

Veel irritaties 
Walter Rijnbeek woont in de De Génestet-
laan en sloot zich aan bij het initiatief. 
Samen met zijn vrouw en twee zoontjes 

hielp hij ook met de grote schoonmaak. 
“Na de komst van de flat vorig jaar waren 
er veel irritaties in de buurt. Bijvoorbeeld 
over parkeren, maar ook over rommel 
die overal lag. Het is lastig om daar in je 
eentje wat aan te doen. Samen bereik je 
veel meer.” 
     Hij kijkt positief terug op de schoon-
maakdag. “We hebben de straat een stuk 
mooier afgeleverd. Na allerlei negativiteit 
was het goed samen iets te doen én 
kennis te maken met bewoners die ik 
nog niet kende.” Hij zou willen dat zoiets 
vaker gebeurt, liefst in meer straten. “Nu 
hadden we pech dat er een dag later veel 
rommel de straat op waaide. Met een 
grotere opruimactie heb je daar geen last 
van.”
     Ook deelnemer Fred is van mening 
dat het vuil vaak niet van de mensen uit 
de De Génestetlaan komt. Hij wil dat de 
gemeente de straat op de schop neemt. 
“Nieuw wegdek en een nieuwe stoep, dan 
zou deze straat pas verbeteren. Vooral bij 
de putten verzakt de weg snel.” 
     Gerrie ziet dat mensen nu meer oplet-

ten. “Als het mooi is, willen mensen het 
mooi houden. Bewoners spreken elkaar 
erop aan en dat gebeurt niet snel in 
deze wijk. Ook start er weer een schoon-
maakteam met jonge kinderen, heb ik 
begrepen.” Binnenkort komen betrokken 
bewoners weer bij elkaar. Gerrie wil graag 
het naastgelegen Potgieterplein opfleu-
ren. “Bijvoorbeeld door de blokken een 
kleurtje te geven. Misschien kunnen de 
kinderen er tekeningen op maken.”

Rommelmarkt
Ook zijn er al vergevorderde plannen voor 
een evenement op het Potgieterplein, 
weten buurvrouwen Dorien en Suzan. 
“We organiseren voor de derde keer een 
rommelmarkt”, vertelt Dorien. “Op de 
laatste zondag van september, dan is het 
altijd mooi weer!” Suzan vertelt hoe het 
begon: “Tien jaar geleden zaten we in 
de voortuin en wilden we iets gezelligs 
in ons buurtje organiseren. Een rom-
melmarkt is in het Willemskwartier het 

beste dat je kunt doen. Het was dan ook 
meteen een groot succes.” “Supermooi 
weer hadden we toen”, weet Dorien nog. 
“Er waren tafels, banken en statafels. Dan 
krijg je de mensen bij elkaar en komen ze 
in gesprek.” Daar doen ze het voor: gezel-
ligheid.
     Op 29 september komt er een groot 
podium met muziek van dj’s Berrie en 
Chris. Dorien lacht: “Suzan gaat natuurlijk 
ook weer zingen, hahaha.” Een luchtkus-
sen doen ze niet meer. “Te gevaarlijk. 
Oudere kinderen springen te wild voor de 
kleintjes. Dan moet je toezicht regelen en 
dan nog blijft het te gevaarlijk.” Bezoekers 
kunnen wel rekenen op een poffertjes-
tent, frietwagen, toiletkar en een kraam 
van Operatie Steenbreek, voor het groe-
ner maken van de wijk. “En uiteraard veel 
tweedehandskleding”, zegt Dorien. “Dat 
doet het hier altijd goed.”
     Oud-wijkraadslid Ferry Blüm helpt met 
de aanvragen voor de vergunning en sub-
sidie. Hij heeft dat vaker gedaan voor de 

wijk. “Het gaat om een kleine subsidie en 
een vergunning omdat het om meer dan 
twintig kramen gaat. Je moet dan aan 
een aantal voorwaarden voldoen, zoals 
hekken plaatsen en de muziek mag niet 
te luid zijn of te lang duren.” De dames 
kijken uit naar hun ‘Potgieter Boulevard’. 
“Iedereen helpt op die dag”, zegt Suzan. 
“Dat gaat altijd vanzelf. Ook met oprui-
men. Mensen vegen dan mee, net als bij 
oud en nieuw. Ja, we helpen mekaar hier 
wel.” ❤

Tekst: Tefke van Dijk en Dirk-Jan 
 Burgersdijk. Foto’s: Vincent Moll

Een puinhoop in de straat, een plein waar nooit iets leuks 
gebeurt en buurtbewoners die elkaar niet kennen: dat 
wil niemand. Daarom komen bewoners in het Willems-
kwartier in actie. Samen maken ze de De Génestetlaan 

schoon en organiseren een evenement op het naastge-
legen Potgieterplein. “Het initiatief moet van de mensen 

zelf komen”, aldus wijkbewoner Gerrie Looman.

H

Ook helpen?
Wekelijks verzamelen buurt-
bewoners zwerfafval in de De 
Génestetlaan. Een keer meelopen? 
Stuur een mailtje naar 
tefke@hartvannijmegen.nu

Potgieter Boulevard is een gezel-
lige rommelmarkt op zondag 29 
september, op het Potgieterplein 
in het Willemskwartier, van 10 
tot 16 uur. Een kraam huren met 
tweedehands spullen kost 15 
euro, andere kramen 25 euro. 
WIlt u een kraam huren? Bel dan:  
06-18217485 of 06-42100723.

‘Je moet trots kunnen zijn op je  straat’
Buurtbewoners Willemskwartier maken de De Génestetlaan schoon en organiseren evenement

Links Dorien, rechts Suzan

Bewoners van het Willemskwartier maakten in juni de De Génestetlaan schoon



Hart van Nijmegen - september 2019 Hart van Nijmegen - september 2019          24 25

Bijna € 8800 van de  Rabobank 
Clubkas Campagne 2019 
is terechtgekomen in het 
 Goffertpark. De Kinderboer-
derij is € 3980 rijker, de Stoom-
groep kreeg € 3963 en aan 
de Theeschenkerij is € 850 
overhandigd. Ze zijn er alle drie 
heel blij mee en bedanken de 
kiezers hartelijk.

e gunfactor speelde een belang-
rijke rol bij de verdeling van de 
€ 250.000 die de bank dit jaar 

beschikbaar stelde uit een deel van haar 
winst. Haar leden stemden op honderden 
projecten in het grote Rijk van Nijmegen.
     Koploper is het Hospice in Wijchen met 
819 stemmen (€ 6328). Op de plaatsen 
twee en drie eindigden de Kinderboerderij 
(515 stemmen) en het Stoomtreintje (513). 
Op de Theeschenkerij werden 112 stem-
men uitgebracht. Dat vraagt om reacties 
van achtereenvolgens voorzitter Marlies 
van Hulsentop (K), en de pennningmees-
ters Rob Quint (S) en Pim Ketelaar (T).

Wat betekent het uitgekeerde bedrag 
voor jullie?
K: Omdat het altijd puzzelen is hoe we 
financieel rondkomen (onze toegang is 
gratis) en soms meubilair écht vervangen 
moet worden, zijn dergelijke schenkingen 
altijd zeer welkom.
S: Wij zijn zeer enthousiast over het hoge 
bedrag. Het geeft ons de bevestiging dat 
ook via deze weg het draagvlak voor het 
initiatief groot is.
T: Het bedrag is een steun in de rug voor 
het realiseren van ons plan: herbouwen 
van Theeschenkerij de Goffert.

Waar gebruiken jullie het voor?
K: We hebben er duurzame picknicktafels 
van gekocht, gemaakt van gerecycled 
materiaal, omdat wij graag mooie tafels 
willen hebben staan, die zo milieuvriende-
lijk mogelijk zijn.
S: Dit bedrag zal worden gebruikt voor 
de aanschaf van materialen die nodig zijn 
voor de bouw van de remise.
T: We hebben het bedrag bestemd als 
bijdrage voor het realiseren van een 
mindervaliden-toilet in de Theeschenkerij.

Wanneer denken jullie het geld te kunnen 
besteden?
K: De picknicktafels staan er al. Bovenaan 
de wensenlijst: het bouwen van een over-
kapping waar onze ganzen in geval van 
vogelgriep onder kunnen verblijven.
S: Zodra wij kunnen, beginnen we met 
het bouwen van de remise. Er is nog geld 
nodig. Het exacte bedrag kunnen wij pas 
geven zodra de offertes binnen zijn.
T: Wij hopen dit jaar, in samenwerking met 
de gemeente, groen licht te krijgen; alle 
plannen goedgekeurd, alle vergunningen 
verkregen en alle financiën gegarandeerd. 
Daarmee kan de herbouw in 2020 starten 
en kan de Theeschenkerij in 2021 haar 
deuren openen.

En verder?
K: Kom gezellig naar ons toe en geniet!  
En als het mogelijk is, word donateur.
S: Voor de heraanleg van de spoorbaan, 
de revisie van het rijdend materieel en het 
perron gaan wij fondsen aanschrijven.
T: We zijn er bijna, de opening van de 
Theeschenkerij is dichterbij dan ooit. ❤

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

Raboduizendjes  dwarrelen 
neer in Goffert
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D

Altijd al een ritje willen ma-
ken in een riksja? Iedereen 
die niet zelfstandig meer kan 
fietsen maar wel graag een 
fietstochtje wil maken om 
weer de wind door het haar 
te voelen, kan een ritje aan-
vragen bij de stichting ‘Fiet-
sen alle jaren’. 

inds mei van dit jaar heeft de stich-
ting ‘Fietsen alle jaren’ een derde 
riksja in Nijmegen gestationeerd. 

Deze riksja staat in Brakkenstein van 
waaruit ook Nijmegen-midden bediend 
wordt. De drie riksja’s zijn vernoemd naar 
de initiatiefnemers van  het oorspronke-

lijke project. Zowel naar die in Denemar-
ken (Ole en Dorthe) als de initiatiefnemer 
in Nederland (Boi). Ole is de riksja in 
Brakken stein.
     Een verzoek voor een ritje komt via het 
mailadres binnen bij één van de ‘riksjefs’, 
ofwel coördinatoren. Zij plannen de ritten. 
Er zijn op het moment zo’n 45 vrijwilligers 
die de fietsen bemannen, de ‘piloten’. Een 
piloot fietst de riksja naar het afgesproken 
startpunt. Bij het instappen kunnen men-
sen aangeven waar ze precies naartoe 
willen. De fietstochtjes duren maximaal 
twee uur. Dit omdat de riksja’s zonder de 
elektrische ondersteuning te zwaar zijn 
om te trappen.

Met zijn twee
Er passen twee passagiers in een riksja. 
Degene voor wie het ritje bestemd is kan 
dus iemand meenemen. Wie die tweede 

persoon is mag men zelf 
bepalen. Een familielid, 
vriend of vriendin, begelei-
der, etc. Dat maakt niet uit. 
Ergens onderweg een kop-
je koffie drinken behoort 
ook tot de mogelijkheden. 
Een aantal horecabedrijven 
in de stad heeft hiervoor 
zijn medewerking toege-
zegd,  onder wie Jorrit de 
Streekbakker.
     Riksjef Jochem  uit de 
Emancipatiebuurt vertelt 
dat tot nu toe ritten vaak 
geboekt worden door de 
activiteitenbegeleiding van 
zorginstellingen. Hij ver-
moedt dat dit komt omdat 
die wat handiger zijn met 
de computer. Hij benadrukt 
dat de ritten voor iedereen 
bedoeld zijn. Wanneer 
mensen zelf niet zo handig 
zijn met mailen, kunnen ze 
het altijd via een familielid 
of kennis regelen.

Kosten
Een ritje met de riksja is voor particulieren 
gratis. Zorginstellingen wordt om een 
kleine bijdrage per dagdeel gevraagd om 
het onderhoud van de riksja’s te kunnen 
bekostigen. 
     Mocht het je leuk lijken om als piloot 
vrijwilligerswerk te komen doen dan ben 
je van harte welkom. Je krijgt een korte 
opleiding en er wordt verwacht dat je één 
dagdeel per veertien dagen beschikbaar 
bent. En als mensen je vragen wat je zoal 
doet kun je trots zeggen dat je piloot 
bent. ❤

Tekst en foto: Eef van Hout  
(eef@hartvannijmegen.nu)

‘Fietsen alle jaren’ laat mensen 
kennismaken met de riksja

S

Piloot Annemiek (rechts) met twee dames die een tochtje maken langs plekken uit hun jeugd 

Marlies van Hulsentop (midden) en 
Nick Albers (rechts) van Kinderboerderij  
De Goffert 

Bert Steenbergen (inks) en Pim Ketelaar 
(midden) van De Theeschenkerij

Pim Egbertzen (links) en penningmees-
ter Rob Quint (rechts) van de Stoom-
groep

Ritje met de riksja
Vraag een ritje met de riksja aan via 
fietsenallejarennijmegen@gmail.com
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pierballen zijn vereist om de lood-
zware motorkap open te zetten. 
“Zal ik ‘m eens starten”, vraagt de 

66-jarige Ko Geurts, eigenaar van een 
Buick Electra 225 uit 1970 die vaak gefo-
tografeerd wordt als hij ermee op pad is. 
Imposant is de goudkleurige auto in alle 
opzichten. Twee meter breed en zes meter 
lang waardoor hij op geen Nederlandse 
gewone-auto-parkeerplaats past. 
     Intussen heeft Ko zich al in een enorme 
lederen fauteuil achter het stuur verscho-
len, uitkijkend op het langwerpige strak 
vormgegeven dashboard. Sleutel om en 
VRRROAARR doet de auto met zijn 7,5 
litermotor die zich nu niet eens hoeft in te 
spannen. Vanwege de leeftijd is er geen 
wegenbelasting meer verschuldigd. “En 
vanaf volgend jaar hoeft hij als 50-jarige 
ook nooit meer naar de keuring.”

Kofferbak
Zo’n vier jaar terug kocht Ko – van kinds 
af aan verkikkerd op grote Amerikaanse 

sleeën – de  de auto over van zijn zoon 
Dave. In de Buick – “Dit is tenminste een 
áuto!” – ligt over de volle breedte een 
gastank, in zo’n kasteel van een kofferbak 
waarin filmgangsters hun slachtoffers 
plegen te vervoeren. Rijden is – al doet Ko 
jaarlijks niet meer dan duizend kilometer 
in de omgeving – een dingetje met zo’n 
groot gevaarte, beaamt de chauffeur. “Je 
bent breed, met die spiegels er nog bij. Op 
een smalle weg ben je toch bang dat je 
een tegenligger ramt. Laatst stond ik voor 
mijn huis naast deze boom. Bij het weg-
rijden draaide ik iets te kort uit, waardoor 
de achterbumper de stam schampte. Het 
blijft uitkijken. Ik ga er niet mee stampen 
met de Buick, daar heb ik niks aan. Dan rijd 
ik de motor kapot.”

Niet zo handig
Ko zegt zelf niet zo handig te zijn, en zijn 
zoon heeft weinig tijd. Daarom is hij op 
anderen aangewezen. Hij heeft enkele 
dingen die hij nodig gedaan wil hebben 

In tijden van deel-
mobiliteit en zelfstu-

rende auto’s lijkt de 
oldtimer definitief uit 

het straatbeeld te ver-
dwijnen. Of toch niet? 

Henk Verhagen en Pieter 
Matthijssen pakten de 

fiets en gingen langs bij 
respectievelijk Ko Geurts 

en Hans  Slenders, twee 
liefhebbers met ieder 

hun verhaal. 

aan de auto, waar naast sommige ruiten 
zorgwekkende roestblaasjes te zien zijn. 
“Je blijft altijd verbeteren om ‘m mooier te 
maken. Het blijft een dure hobby.”
     Voor Hans Slenders (56) is knutselen aan 
zijn vier oldtimers geen levenstaak, maar 
puur genieten van zoals hij zelf zegt: ‘een 
dwangmatige afwijking.’
     “Welkom in mijn man cave”, pretlacht 
Hans, terwijl hij de deur van de omge-
bouwde garage achter zijn huis aan de 
Wezenlaan opent. Op de vloer ligt een 
motorblok, klaar voor montage. Een 
motorkap hangt ondersteboven aan het 
plafond, verschillende deuren sieren de 
muur. De opengeslagen werkplaatshand-
boeken op de werkbank verraden dat hier 
een pur sang sleutelaar woont. En dan die 
geur. Eén woord: werkplaats.
     Wat ook opvalt is dat alle drie aanwe-
zige ‘oudjes’ Brits zijn. Humber, Hillman 
en Sunbeam, van het Rootes-concern. Al 
kwam Hans’ eerst oldtimer uit Duitsland. 
“Tijdens mijn studie had ik een ouwe Kever 
met schuifdak. Gekocht voor 65 gulden. 

Liefst wilde ik daarna wéér een oudje. Ik 
liep een groene Hillman SuperMinx tegen 
het lijf, en was meteen verkocht. Uiteraard 
door het ontwerp. Maar met zijn omvang 
en grote kofferbak deed-ie niet onder voor, 
pak ‘m beet, een Volvo Amazone.”

Trouwauto
Na de SuperMinx – jaren geleden ver-
kocht – schafte Hans de blauwe Humber 
aan. Een luxury sports saloon, die hij met 
zijn vrouw Marion opknapte. “Jarenlang 
reed Marion met de Humber, tevens onze 
trouwauto, naar haar werk. Als gezin 
gingen we ermee op vakantie. Caravan 
erachter en gaan.” 
     Sinds Hans de witte Minx convertible 
importeerde uit Colorado staat de Humber 
stil, gevalletje roest aan de onderkant. 
“Maar ik wil er weer mee gaan rijden, als 
ik tijd én geld heb om ‘m op te knappen. 
Zo’n rijke stinkerd ben ik niet, haha!” Derde 
Rootes-product in Hans’ hobbyonderko-
men is de turquoise Sunbeam Stiletto, de 
kleinste, maar meest sportieve van het stel. 

Glimlach
Wat rijden in zijn oldtimers voor Hans 
zo bijzonder maakt, is het totaal andere 
gevoel dat hem steeds weer overvalt als hij 
de weg op gaat. “We hebben een Lancia 
voor huis-, tuin- en keuken-gebruik. Niks 
mis mee, prima auto. Maar in mijn oldti-
mers rij ik constant met een grote glimlach 
op mijn gezicht.” 
     Net als Hans meer wil vertellen over zijn 
41-jarige Bedford CF, een Engelse oldtimer 
camper, komt zijn vrouw Marion thuis. 
“Heb je het al gehad over Benny, onze old-
timer mini-caravan?” Hans lacht: “Verhip, 
dat zou ik bijna vergeten. Eigenlijk heb ik 
stof voor wel tien verhalen. Over oldtimers 
raak je nooit uitgepraat.”  ❤

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

S

Hans Slenders: “In mijn oldtimers rijd ik constant met een grote glimlach op mijn gezicht”

De goudkleurige oldtimer van Ko Geurts (66) in de Jacob Catsstraat ziet volgend jaar Abraham. De luxe Buick Electra 225 uit 1970 is een 
opvallende verschijning

‘Over oldtimers raak je nooit uitgepraat’
Gepassioneerde liefhebbers Ko Geurts en Hans Slenders steken veel tijd – en geld – in hun bijzondere oude auto’s
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Op de Nijmeegse stadskaart van 1908 zijn bovenaan de 
Willemsweg de plattegronden van dertien woningen te zien. 
Van een winkelstraat is dan nog lang geen sprake, maar daar 
komt verandering in wanneer in het Willemskwartier tussen 

1917 en 1925 een complete volkswijk met 
1450 woningen verrijst.

r ontstond in de toenmalige nieuw-
bouwwijk vraag naar bakkers, slagers 
en groentehandelaren in de buurt. In 

de jaren vijftig is de Willemsweg een sterk 
gevarieerde winkelstraat, met mooie filialen 
van de Gruyter en Jamin, maar waar ook 
een banketbakker, sigarenwinkel, slijterij, 
kapper, brandstoffenhandelaar, drogisterij 
en meerdere slagerijen te vinden zijn. 
     Annie van Maanen-de Kleijn (78) geboren 
en getogen op de Willemsweg en dochter 
van groente- en fruithandelaar De Kleijn, 
weet erover mee te praten. Annie woont al 
jaren in de Hazenkamp, maar de dierbare 
herinneringen aan het Willemskwartier 
waar zij werd geboren en ook na haar 
huwelijk nog in de groentezaak van haar 
ouders stond, vergeet zij nooit.

Huwelijk
Annie vertelt dat haar ouders, Piet de Kleijn 
en Tonnie Baggermans, in 1933 de groen-
tezaak van de familie Van de Pol aan de Wil-
lemsweg 32 overnamen. “Mijn vader kwam 
uit Alphen aan de Maas in Gelderland, mijn 
moeder uit Oijen bij Oss, de Brabantse kant 
van de Maas. Ze kwamen allebei uit een 
ondernemende familie en zijn op 28 de-
cember 1933 getrouwd. Je moest in die tijd 
eerst trouwen, voordat je ging samenwo-
nen. Vóór haar huwelijk moest mijn moeder 
aan oma beloven dat ze bij een tante in de 
Van Welderenstraat ging slapen. Eén keer 
heeft ze gezondigd, omdat ze anders door 
een hoog pak sneeuw moest lopen. Kees 
Tonen, van onze buurwinkel De Magneet, 
heeft bij hun bruiloft in het groene ge-
bouwtje aan de Derde van Hezelwijkstraat 
de hele dag op de piano gespeeld. Vroeger 
stond iedereen voor elkaar klaar.” 

Kinderen
“De broers en zussen van mijn vader had-
den een boerderij en brachten soms een 
bundeltje vlees voor ons mee. ’Onze Piet 
heeft het slecht, want hij moet alles kopen’ 
zeiden ze dan, want ze waren gewend dat 
op de boerderij alles gratis voorhanden was. 
In een dorp dachten ze zo. Onze ouders 

hadden drie kinderen, waarvan hun oudste 
zoontje Bertie tijdens de oorlog op achtja-
rige leeftijd is verongelukt. Mijn moeder is 
er nooit overheen gekomen. Dat kan ik me 
wel voorstellen. Bertie was een bijdehandje 
en van het eerste kind onthoud je meer. 
Mijn oudere broer Gijs en ik bleven over.”

Werken en leren
“Na de kleuterschool ging ik naar de Lagere 
School aan de Derde van Hezelwijkstraat. 
Als ik uit school kwam, zei mijn moeder wel 
eens ‘Zet je schooltasje maar even weg en 
loop met deze mevrouw mee, want ze heeft 
twee zware tassen bij zich’. Dat deed je dan 
gewoon, zonder protest. Als ik iets ondeu-
gends gedaan had, kroop ik achter mijn 
vader. Hij had een heel zacht karakter. Mijn 
moeder greep  me dan met stemverheffing 
bij m’n oor. 
     Toen ik in de zesde klas zat, wilde mijn 

moeder niet dat ik naar de MULO ging, want 
ze had mij nodig in de winkel. Je luisterde 
dan en deed dat gewoon. Ik mocht wel naar 
de huishoudschool op de St. Stephanus-
straat, dezelfde straat waar Gijs op de VGLO 
had gezeten. ’s Avonds mocht ik alles leren, 
en dat deed ik ook. Naar Engelse les, bij 
Schoevers mijn middenstandsdiploma ge-
haald, gitaarles gehad, naar naailes geweest. 
     Ik mocht wel alles leren, maar het ging 
fout met mijn gezondheid. Overdag hard 
werken in de groentewinkel en ’s avonds 
studeren was te veel. Ik spaarde voor een 
Raleigh-fiets en heb daar wel twee jaar over 
gedaan. Ik mocht nooit gaaf fruit uit de 
winkel pakken. Alleen fruit waar een plekje 
aan zat, mocht ik opeten. Vroeger leefden 
wij niet in luxe, altijd nadenken wat het 
goedkoopste was. Mijn vader ging naar de 
groenteveiling, die toen nog in de Arend 
Noorduijnstraat was. Mijn moeder zei dan 
’Breng papa maar een flesje chocomel.
Sommige groenteboeren gaven wel eens 
royaal een rondje, en dan bleek achteraf 
dat ze er financieel niet goed voorstonden. 
Ik kan mij herinneren dat mijn vader er 
steeds op hamerde nooit iets op afbetaling 
te kopen. ’Zorg dat je altijd geld achter de 
hand hebt.’” 

Aanpassen
“We moesten ons aanpassen. Soms ston-
den de conservenblikken onder het bed 
van mijn ouders. Mijn slaapkamer lag aan 
de achterkant met uitzicht op het spoor. Op 
zeker moment werd daar een tussenwand 
van board gemaakt met een extra deur, 
zodat mijn broer Gijs aan de ene kant, en 
het dienstmeisje en ik in een groot bed aan 
de andere kant konden slapen. Het dienst-
meisje woonde door de week bij ons, want 
zij kwam uit Doornenburg en ging alleen in 
de weekenden naar huis. In 1963 hebben 
Gijs en zijn vrouw Ans de zaak van mijn ou-
ders overgenomen. Het was hard werken in 
de zaak, maar ik heb een fijne jeugd gehad 
en denk er met dankbaarheid aan terug.” ❤

Tekst: Henny Fransen

E

Affiche groente- en fruitzaak De Klein. 
Foto: familiearchief A.de Kleijn

Annie van Maanen-de Kleijn.Foto: Henny 
Fransen

Willemsweg wordt winkelstraat:  'Soms stonden de conserven-
blikken onder het bed'

Het Verleden in Verhalen

25 jaar getrouwd in 1958, v.l.n.r. moeder Tonnie, zoon Gijs, dochter Annie, vader Piet. Foto: familiearchief A.de Kleijn
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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

Thomas van Aquino-
straat
Thomas van Aquino 
(ca. 1225-1274) was een 
Italiaanse filosoof en 
theoloog. Hij was een van 
de invloedrijkste denkers 
uit de katholieke theolo-
giegeschiedenis en bracht 
een synthese tot stand 
tussen de filosofie van 
Aristoteles en het chris-
tendom. Hij dacht het be-
staan van God te kunnen 
bewijzen aan de hand van 

de leer van Aristoteles en 
kwam met ‘de vijf godsbe-
wijzen’ (de quinque viae). 
Zijn belangrijkste werk is 
Summa Theologiae uit ca. 

1273. Dit totaaloverzicht van de theologie omvat de christe-
lijke geloofsleer in drie delen. Het vierde deel heeft hij nooit 
meer geschreven. 

Montessorilaan
Maria Montessori (1870-1952) was een Italiaanse arts en 
pedagoog. Ze studeerde medicijnen en promoveerde in 1896 
als eerste vrouwelijke arts in Italië. Vanwege haar werk in een 
psychiatrische universiteitskliniek, waar ze zwakzinnige kin-
deren behandelde, raakte ze ervan overtuigd dat de kinderen 

meer gebaat wa-
ren met pedago-
gische zorg. Ze 
ontwikkelde een 
onderwijsmetho-
de die ze ook op 
reguliere scholen 
ging toepassen. 
Volgens haar heb-
ben kinderen een 
natuurlijke drang 
tot zelfontplooi-

ing, als ze zich in een omgeving bevinden met materialen 
die uitnodigen tot handelen. De eerste Montessorischool in 
Nederland werd in 1915 geopend in Den Haag. ❤

Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

Een filosoof en een pedagoog 
in Heijendaal

Straatnamen verklaard

Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), www.voxweb.nl, www.historiek.net 

Beeld van Thomas van Aquino 
bij de Radboud Universiteit van 
August Falise uit 1926 
Foto:  www.dominicanen.nl

Maria Montessori
Foto: www.womenyoushouldknow.net     

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

CREMATORIUM 
JONKERBOS

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

Voor, tijdens en na de plechtigheid
De plechtigheid kan op alle denkbare manieren 

worden ingevuld, bijvoorbeeld in onze onlangs 

gerenoveerde Boszaal. Maar ook voorafgaand 

aan de plechtigheid kunt u bij ons terecht. In 

de afscheidskamer kunt u op uw eigen manier 

afscheid nemen van uw dierbare. In kleine kring 

of met meer familie en vrienden, wat u wenst.

WIJ DENKEN MET U MEE

et was lastig jutten na de vakantie, niet omdat ik er geen zin in had. Nee, 
er was gewoon bijna niets te vinden! De mensen van de DAR hebben 
kennelijk weinig vakantie gehad. Ze hebben enorm hard gewerkt in de 

afgelopen hete zomer. Het lijkt of de straten en stoepen met de zon zijn schoon-
gemaakt, zo mooi blinkt het Hart van Nijmegen.
     Maar toch vond ik wat, een rare vondst op een vreemde plek, het leek of ze er 
waren neergelegd. Je zou denken dat ze uit die auto zijn gevallen. Net terug van 
vakantie, spelletjes mee, warm op de achterbank en bij het uitpakken kun je niet 
alles in de gaten houden. Voor je het weet rollen je dobbelstenen onder je auto.
     Of zijn ze van een kind uit de straat, een kind dat altijd verliest met spelletjes? 
En vervolgens, heel volwassen, bedacht de dobbelstenen te verstoppen? Geluk-
kig even geen spelletjes!
     Maar nee, dat is niet het werkelijke verhaal. De dobbelstenen zijn natuurlijk van 
de mensen van de DAR. Ze hebben zo hard gewerkt en dus hebben ze recht op 
wat ontspanning: dobbelen. Waar hun casino zich bevindt is voor niet-DARrers 
een groot geheim… De plek was bijna ontdekt. En toen ze fluitend met een blik 
van ‘ik weet van niks’ wegliepen zijn ze ‘zomaar’ wat stenen verloren. Je zou den-
ken op de Dobbelmannweg (en ja, dan ben je in de buurt). ❤

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

Donderdagavond, Slotemaker de Bruïneweg, Goffertpark

H
Jutten in het  ❤
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 p 17 september 1944, 75 jaar geleden, begon Market 
Garden, de mislukte poging van de geallieerden 
om Duitsland te bereiken. Nederland beneden de 

rivieren – dus ook Nijmegen –  was bevrijd, erboven nog niet. 
 Nijmegen werd frontstad, een periode die tot mei 1945 zou 
duren. Vanaf Lent bestookten de Duitsers de stad met grana-
ten en vanuit het Goffertpark schoten de Amerikanen terug. 
De mensen probeerden aan de bommen en granaten te ont-
snappen en woonden in schuilkelders. Er vielen ruim tachtig 
dodelijke slachtoffers in het Willems kwartier – bewoners.

Toneelstuk
Op vrijdag 27 september herdenkt het Willemskwartier de 
frontstadperiode om 13:00 uur in de Grote Zaal van Voorzie-
ningenhart ’t Hert. Na een korte opening wordt het toneelstuk 
Wonen in een schuilkelder opgevoerd. Het dagboek van Marie 
van Keeken uit de Pater van Meursstraat vormde de basis voor 
het scenario. In het stuk wordt de angst en de beklemming ge-
toond die er toen heerste. Niemand wist wat er zou gebeuren 
en waar de bommen en granaten zouden vallen.

Beetsplein
Na het toneelstuk verplaatst de herdenking zich naar het 
Beetsplein. Op zes adressen vielen hier dodelijke slachtof-
fers, waaronder kinderen. Aan dit feit zullen buurtbewoners 
worden herinnerd via kleine ronde herinneringsplaatjes in de 
stoep die voor deze zes woningen worden aangebracht. 
     De herdenking eindigt bij het oorlogsmonument op het 
Spieghelhof. Daar zullen  bloemen worden neergelegd door 
de kinderen van groep zeven en acht van basisschool Het 
Kleurrijk, de school die het monument heeft geadopteerd. ❤

Tekst: Ferry Blüm
Foto: Privéarchief Theo Etman

In onze wijken begon de 
Tweede Wereldoorlog op 10 
mei 1940 met het opblazen 
van de Graafsebrug en de 
St. Annabrug om de Duitse 
opmars te vertragen. In de 
bezettingsjaren die volgden 
werd verzet de kop ingedrukt 
door mensen te deporteren 
of te fusilleren. Jonge mannen 
moesten werken in Duitsland. 
Joodse bewoners werden 
gedeporteerd, sommigen 

wisten echter onder te duiken. De Duitse bezetting eindigde 
op 20 september 1944 met de bevrijding van Nijmegen door 
de geallieerden die er echter niet in slaagden de Duitsers 
definitief te verslaan. 
     En toen begon de oorlog pas goed, want Nijmegen werd 
frontstad en vooral de Hazenkamp en het Willemskwartier 
lagen onder vuur. Huizen werden tot puin geschoten en er 
waren doden te betreuren, maar sommigen bleven op won-
derbaarlijke wijze ongedeerd. Bijna iedereen had geallieerde 
soldaten in huis. Mensen leefden in schuilkelders en doorston-
den een strenge winter zo goed en zo kwaad als het ging. Pas 
op 5 mei 1945 kon de echte bevrijding gevierd worden. ❤

Willemskwartier herdenkt frontstadperiode

Wandel door de oorlogsgeschiedenis met Hart van Nijmegen

Willemskwartierders herdenken op vrijdag 27 
september de frontstadperiode uit de Tweede 
Wereldoorlog. De herdenking start om 13:00 
uur in Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40.

Op zondag 6 oktober organiseert Hart van 
 Nijmegen tweemaal (11:00 en 15:00 uur) een 
wandeling langs plekken die in de special  
‘Tweede Wereldoorlog in de wijk’ besproken 
worden. Wandel mee onder begeleiding van de 
makers van de special.

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

HEERLIJKE 
BIOLOGISCHE

TAART
Brownietaartje
Carrot cake
Spelt appelkruimel taart
Peren hazelnoottaart
Vijgen notentaart
Speculaastaartje

Vers in de winkel op vrijdag 
en zaterdag. Bestellen kan via: 
streekbakkerjorrit.nl/bestellen 

Slager Etman van de Willemsweg met zijn kinderen

O

HART   NIJMEGENHE RT V
A

N

BEWAARSPECIAL
Magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden

special ter herdenking van 75 jaar vrijheid – september 2019 – www.hartvannijmegen.nu

 wo2

Tweede wereldoorlog in de wijk
Bezetting en bevrijding in Willemskwartier, Landbouwbuurt, Hazenkamp, St. Anna en Heijendaal

Inschrijven
Wie mee wil wandelen kan zich t/m 4 oktober inschrij-
ven (doorgeven 11:00 of 15:00 uur) bij Piet Hieltjes, één 
van de makers van de special. De wandeling inclusief 
inleiding duurt circa twee uur. Er is per wandeling plek 
voor maximaal twintig deelnemers. Mail of bel naar 
piet@hartvannijmegen.nu, 06 241 338 75. Startpunt: 
Puux, Groenestraat 191.



Hart van Nijmegen doet mee 
met de Nacht van de Ommetjes 
op zaterdag 5 oktober. Het om-
metje ‘Bezetting en bevrijding 
in de wijk’ loopt door de wijken 
Willemskwartier en Hazenkamp. 
De route gaat langs een aantal 
plekken die beschreven staan 
in de Hart van Nijmegen-special 
‘Tweede Wereldoorlog in de 
wijk’. Onderweg zijn er verras-
sende optredens die de ge-
beurtenissen van toen tot leven 
zullen brengen. 

e oorlogsjaren waren moeilijk 
voor de bewoners van het Wil-
lemskwartier en de Hazenkamp. 

In het ommetje zullen ‘lief en leed’ uit die 
periode aan de orde komen. Mensen pro-
beerden er het beste van te maken, niet 
alleen tijdens de Duitse bezetting, maar 

ook in de daaropvolgende frontstadperi-
ode (vanaf 17 september 1944). Nijmegen 
was bevrijd, maar de Duitsers waren nog 
dichtbij en het Willemskwartier en de 
Hazenkamp (en de rest van Nijmegen) 
kwamen onder Duits en geallieerd vuur te 
liggen. 

Praktische zaken
Het ommetje start en eindigt bij Voorzie-
ningenhart ‘t Hert, Thijmstraat 40. Vanaf 

19.30 uur zijn deelnemers welkom. De 
wandeling start om 20:00 uur en eindigt 
om 22:00 uur. 
     Neem voor de zekerheid een regenjas 
en een zaklampje mee. Aan de wande-
ling zijn geen kosten verbonden, maar 
een vrijwillige bijdrage aan de Stichting 
Nachtburgemeester van Nijmegen is zeer 
welkom! Dat mag dan in de collectebus. 
De deelname is wel op eigen risico. ❤

D
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Elke week krijgen zo’n driehon-
derd mensen in Nederland een 
hartstilstand. Als de patiënt 
binnen zes minuten wordt 
geholpen met een AED (Auto-
matische Externe Defibrillator) 
is er een redelijke overlevings-
kans. Het is dus van het groot-
ste belang dat het apparaat op 
korte afstand beschikbaar is.

teeds meer wijken en buurten in 
Nederland schaffen samen een 
AED aan. Buurtbewoners leggen 

geld bij elkaar en hangen het levensred-
dende apparaat op in hun eigen buurt. 
Dit willen Jeroen Van Deursen, Quirin 
Walraven en Cor Klaassen – wonend in de 
Nimrodstraat in de Hazenkamp – ook.  
“Ik las een artikel over de AED, was ge-
interesseerd en wilde er iets mee doen”, 
zegt Cor. “Later hebben we allebei een 
AED-cursus gedaan”, vult Quirin aan. 
Jeroen werkt in de Sint Maartenskliniek 
en heeft meerdere reanimaties gedaan. 
Ze kwamen in contact met de projectlei-
der van de Stichting Hartslag Nijmegen, 
die het AED-project in Dukenburg heeft 
opgezet. “En nu zetten we ons in voor een 
eigen BuurtAED”, zegt Cor.

Burgerhulpverleners
Bij een hartstilstand roept de 112 meld-

kamer burgerhulpverleners via de app 
HartslagNu op om het slachtoffer te re-
animeren. “Mijn adrenaline zit dan hoog”, 
vertelt Jeroen. “Je beseft dat je snel moet 
handelen.” Van COOP en Avalon Fitcentre 
hebben ze toestemming hun AED te ge-
bruiken, maar deze bedrijven zijn geen 
24/7 open. “We vinden het belangrijk om 
zelf een AED in de buurt te hebben”, zegt 
Cor. “Hiermee is de kans namelijk veel 
groter dat het slachtoffer op tijd gehol-
pen kan worden.”  Wil je binnen zes minu-
ten bij het slachtoffer zijn, dan moet er 
binnen een straal van 250 meter een AED 
beschikbaar zijn. Het apparaat wordt in 
een kastje opgehangen en is met een 
code te openen. De AED wordt geplaatst 
in de Nimrodstraat tussen huisnummers 
105 en 107. “De stroom kunnen ze bij mij 
aftappen”, zegt Quirin.

Financiering
Een AED-apparaat inclusief onderhoud 
kost ongeveer € 1800. Multisol en Avalon 
Fitcentre zijn al sponsor en er wordt 
ook een beroep gedaan op de buurt. 
“Persoonlijke benadering vinden we 
belangrijk”, vertelt Cor. “We verspreiden 
een nieuwsbrief en gaan langs bij de 

buurtbewoners om een bijdrage te vra-
gen.” Stichting HartslagNijmegen zal het 
geld innen.
     Het is het eerste initiatief voor een 
BuurtAED in de wijk Hazenkamp. “Hope-
lijk volgen er meer buurten, dat zou heel 
mooi zijn!”, zeggen ze alle drie. ❤

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

Van links naar rechts: Cor Klaassen, Jeroen Vandeursen en Quirin Walrave

Drie Hazenkampers maken zich sterk 
voor levensreddende AED

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact 
op met Cor Klaassen (Nimrodstraat 
103), Jeroen Van  Deursen (Nim-
rodstraat 95) of  Quirin Walraven 
(Nimrodstraat 107)S

chter Helicon tot de Goffert ligt de Emancipatiebuurt. 
Bewoner Max Derrez: “Het is een prettige wijk, een 
paar straten maar. Vanaf 1988 is de buurt gebouwd 

op het terrein van internaat Jonkerbosch. Nu staan er vooral 

koopwoningen en 47 huurwoningen van een pensioenfonds. 
Met flinke huren. We hadden jaarlijks een Huiskamerfestival 
met muziek. Jammer genoeg is de organisatie gestopt. Te 
weinig vrijwilligers.” 

Jan van Hoof
Tegenover Helicon rusten 44 Nederlandse gevallenen uit de 
Tweede Wereldoorlog op Begraafplaats Vredehof. Een van 
hen is de bekende Nijmegenaar Jan van Hoof. Tot vorig jaar 
legde basisschool Het Kleurrijk uit het Willemskwartier hier 
ieder jaar bloemen. Peter Kregting: “Vanaf dit jaar leggen 
we bloemen in Groesbeek bij het Canadese kerkhof en het 
andere jaar bij het verzetsmonument op het Trajanusplein.” 

     En wie kent paard Marlieke niet? Maar liefst 24 jaar stond ze 
in de wei van vmbo-school Helicon aan de Weg door Jonker-
bos. Nu heeft ze veel last van artrose en is ze met welverdiend 
pensioen in een rusthuis. “Marlieke is opgevolgd door de twee 
Shetlanders Ilse en Nino”, vertelt docent biologie Ellen Mees-
ters. “Onze leerlingen werken niet alleen met hen, maar ook 
met koeien, kalfjes, kippen, hamsters en varkens.” ❤

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

In dit ‘vergeten hoekje’ is paard Marlieke nooit vergeten

Uithoekjes

In alle wijken zijn ze te vinden: ‘uithoekjes’, 
plekken die maar weinig mensen kennen. 
Verslaggever Dirk-Jan Burgersdijk en fotograaf 
Vincent Moll zoeken ze op. Deze keer: Helicon 
in Jonkerbos.

A

Hart van Nijmegen - september 2019          3535

Paard Marlieke



Hart van Nijmegen - september 2019 Hart van Nijmegen - september 2019          36 37

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

iets herinnert meer aan de jaren 
dat restaurant Croy in de boerderij 
heeft gezeten. De entree is opener 

geworden, zon- en ledlicht hebben hun 
intrede gedaan. “We hebben alles aange-
pakt en veel moeten vervangen, zoals de 
bekabeling. Alles is nu weer up to date en 
veilig”, zeggen de ondernemers.

     Mister Panda heeft met de veerkracht 
van een bamboestengel de plaats van 
Croy ingenomen. “We hadden de stoute 
schoenen aangetrokken en gevraagd 
of de boerderij te koop staat. Waarom? 
Locatie, locatie, locatie. De mooiste plek 
van de stad is dit, met veel groen en 
parkeerplaatsen. Je kunt hier ook prima 
heen lopen of fietsen. De boerderij 
heeft haar historie. Deze supermooie 
boerderij zien we als de heilige graal, 
het Goffertpark als het Central Park van 
Nijmegen.”

Kinderspeelplaats
Met die gedachte in hun hoofd zijn 
de Ké’s hun strijdplan gaan uitvoeren. 
En dat van Decofred uit Uden, die ook 
ideeën van veel andere horecazaken 
heeft gelanceerd. De mouwen werden 
opgestroopt bij het strippen van het 
interieur en verwijderen van het meubi-
lair. Zalen werden ingericht met nieuwe 
zitjes, lange wanden kregen een oosters 
tintje met groenkleuren en handgeschil-
derde bamboebladeren. 
     Een met bamboe afgezette ruimte 
doet dienst als kinderspeelplaats. In de 

keukenmuur is een 
doorbraak gemaakt 
zodat gasten kun-
nen zien waar de 
koks hun tapasge-
rechten bereiden, 
want de keuken is 
uiteraard de hoofd-
zaak van Mister 
Panda. Tapashapjes 
Asian style voor een 
prijs van € 26,50 
tot € 28,50 waarbij 
het niet uitmaakt 
hoeveel je eet. 
Huisregel is wel dat 
elk besteld gerecht 
wordt opgegeten, 
zodat er geen voed-
sel retour keuken 
gaat. Op de diner-

kaart staan negentig gerechten.

Familierestaurant
Nee, de familie Ké ziet haar restau-
rant niet als een eetschuur waarvan 
er dertien in een dozijn gaan. “Hier is 
geen tijdslimiet, gasten kunnen blijven 
zitten en eten totdat de keuken sluit. 
We hebben ervoor gekozen de zalen 
een intieme sfeer te geven. Dit is een 
familierestaurant.” ❤

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

Mister Panda: Aziatische tapas in de 
Goffert

Gestart in 't Hart

Bergen werk hebben 
de jonge ondernemers 
Lisa en Fuxing Ké in vier 
maanden tijd verzet om 
de Goffertboerderij aan 
de Goffertweg te restylen 
tot hun Aziatisch tapas-
restaurant Mister Panda. 
De grootste horecazaak 
in dit stadsdeel is op  
4 september officieel 
geopend.

Mister Panda, aan de Goffertweg 
17 in Nijmegen, telt 300 zitplaat-
sen. Geschikt voor lunch en diner, 
voor bruiloften, partijen en verga-
deringen. Geopend 17:00-22:00 
uur van dinsdag tot en met vrijdag; 
12:00-22:00 uur (lunches tot 16:00 
uur) op zaterdag en zondag. 
Maandag gesloten. Reserveren via 
024-2120396. www.misterpanda.nl

N
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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. 
 
 

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

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

Cito-training, leren plannen.   

 

  

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

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

Voor verdere info zie: www.a-rt.nl 
 

 

                     

HOLLANDSE 
HARING

2 EURO PER STUK
5 VOOR 8,50

8 VOOR 12,95

Animatiefestival Kloosterkino 
in het Dobbelmannklooster

Sinds een aantal jaren wordt 
drie keer per jaar een klein 
filmfestival georganiseerd in 
het Dobbelmannklooster. Het 
heeft de toepasselijke naam 
KloosterKino en ook het logo 
– een non – is een knipoog 
naar de locatie. Animatie-
films die het grote publiek 
niet snel te zien krijgt staan 
 centraal op het festival.  
 

rote producties van Disney of 
Pixar zul je op Kloosterkino niet 
te zien krijgen. Alles is gericht op 

de onafhankelijke animatiefilm. Eén van 
de bewoners van het klooster, Maarten 
van Gageldonk, begon dit initiatief voor 
zijn huisgenoten vanuit zijn liefde voor de 
animatiefilm. 
     Maarten woonde van 2009 tot 2017 
in het klooster in een kleine woongroep 
op zolder. Bij LUX leerde hij Maik Hagens 
kennen, waar ze beiden als filmoperateurs 
werkten. Maik had de vierjarige opleiding 
voor animator aan de Koninklijke Acade-
mie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent 
in België afgerond. Vanuit die profes-

sionele achtergrond en een gedeelde 
interesse in de animatiefilm, besloten ze 
filmavonden te organiseren om meer 
mensen kennis te laten maken met deze 
kunstvorm.

Filmzaal
Sinds 2011 vindt het animatiefestival 
plaats in de voormalige bakkerij van het 
nonnenklooster, die nu dienst doet als ge-
zamenlijke ruimte en die plaats biedt aan 
zo’n 45 tot 50 man. Samen met een aantal 
vrijwilligers – inmiddels bestaat het team 
uit zes mensen – worden er voorstellingen 
binnen en buiten het klooster gegeven. 
Kloosterkino werkt samen met een aantal 

andere culturele instellingen, zoals de 
Nijmeegse Kunstnacht, Extrapool en de 
Zwarte Cross. 

Knusse setting
KloosterKino wil het publiek in een 
knusse setting een unieke avond anima-
tiefilm bieden. De organisatoren streven 
ernaar het festival zo laagdrempelig mo-
gelijk te houden, zodat het aantrekkelijk 
is voor iedereen. Tegelijkertijd presen-
teert KloosterKino een programma dat 
zich kan meten met de grotere internati-
onale festivals. Zo worden bijvoorbeeld 
films vertoond die zijn genomineerd 
voor een Oscar. 

     Naast de gewone film-
voorstellingen worden er 
ook films vertoond met live 
muzikale begeleiding. Ook is 
er in oktober een Halloween-
programma met ‘horror-
hapjes’. ❤

Tekst: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Jack van Heugten en 
Cansu van Gageldonk

G

Animatie in het klooster

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

Drie maal per jaar 
Kloosterkino
Kloosterkino in het 
Dobbelmannklooster 
vindt drie keer per jaar 
plaats in de maanden 
januari, mei en oktober. 
De exacte data en het 
programma worden on-
geveer een maand van 
tevoren bekend gemaakt 
op de website. Ga voor 
meer informatie naar 
www.kloosterkino.nl of 
facebook.com/Klooster-
Kino

Maik Hagens en Maarten van Gageldonk voor het Dobbelmannklooster
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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.

Een
complete
(enkelvoudige)
bril voor

€99
Vaak

geheel
of gedeeltelijk

vergoed door uw 
zorgverzekering
(wij doen de declaratie

voor u)

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

Wat voor een vrijwilligerswerk doe je 
allemaal?
“Voor ik ging trouwen werkte ik bij een 
internationaal centrum met kinderen. 
En ik heb als tolk vrijwilligerswerk bij het 
Internationaal Vrouwencentrum hier in 
Nijmegen gedaan. Ook heb ik hier bij de 
wijkpost gewerkt, een soort maatschap-
pelijk werk. Verder heb ik als vrijwilliger 
bij MST (multisysteemtherapie) gewerkt. 
Daar was ik begeleider van Marokkaanse 
vrouwen die problemen hebben met 
kinderen die niet luisteren. Hier was ik 
ook tolk als de vrouwen geen of slecht 
Nederlands kunnen.”

Wat houdt je werk precies in?
“Ik werk met kinderen die problemen 
hebben met hun ouders en jeugdzorg. 
Ook kinderen uit de buurt, die proble-
men hebben. Kinderen die met mijn 
nichtje komen spelen, die vertellen spon-
taan over hun problemen. De deur staat 
bij mij altijd open voor de kinderen die 
aan het spelen zijn. Ze mogen bij mij naar 
de wc en kunnen drinken krijgen. Ik wil 
niet dat de kinderen het verkeerde pad 
op gaan en ellende geven in de buurt, 
zoals een grote bek aan mensen geven. 
Ze moeten respect hebben voor ieder-
een. Als ik zie dat kinderen iets verkeerd 
doen, dan neem ik ze apart en spreek ze 
erop aan. Dan zeg ik dat ik het niet leuk 
vind wat ze doen en dat ik het zielig vind 
voor hun moeder en hun vader. Het raakt 
me heel erg, want ik heb met kinderen 
gewerkt en met volwassenen. Als ik zie 
dat het ergens niet goed gaat, dan geef 
ik een tip aan Olaf (de wijkagent).”

Wat vind je leuk aan het werk?
“Ik vind het fijn dat de kinderen mij 
vertrouwen en dat ze mij hun problemen 
durven te vertellen. En als het goed gaat 
met de kinderen en ze het juiste pad 
nemen, dan word ik beloont. Want dan 
denk ik: hij heeft toch naar mij geluisterd. 
Ik wil dat alle kinderen naar school gaan 
en niet het criminele pad op gaan.”

Kun je hulp gebruiken?
“Zeker, ik wil dat het weer een goede 
buurt wordt, zoals vroeger. Het zou mooi 
zijn als meer mensen opletten dat er niks 
gebeurt, zoals troep dumpen, of honden-
poep laten liggen. Mensen moeten elkaar 
daar op aan kunnen spreken.” ❤

Tekst: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Saadea Habouch wil dat kinderen met 
problemen op het rechte pad blijven 

Vrijwilliger in ’t zonnetje

Saadea Habouch (55) woont 

al vijfenveertig jaar in het 

 Willemskwartier. Ze zet zich 

met hart en ziel in voor een 

veilige en nette wijk en wil 

kinderen op het rechte pad  

te houden.
Ga voor meer informatie over MST 
naar www.multisysteemtherapie.nl

De schilder is de beste 
vriend van uw huis!

www.somonschilderwerken.nl  
06-206 505 65

Binnen en buitenwerk | Houtrotreparatie 
Diverse wandafwerking
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jax plukte Tunahan weg bij 
NEC, waar hij speelde in de B1. 
Afgelopen seizoen was hij, als 

rechterspits, goed voor vijftien goals en 
negentien assists. Op z'n zesde begon 
Tunahan in clubverband te voetbal-
len, bij Union in Malden. Na twee jaar 
scoutte Vitesse hem, waarna aartsrivaal 
NEC hem na twee jaar weer wegkaapte 
uit Arnhem. Ook is hij jeugdinternational 
voor Turkije: tot nog toe kwam hij negen 
maal uit voor het Turks voetbalelftal on-
der 17. Dit seizoen maakt Tunahan deel 
uit van Ajax Onder 19.

Wat was de belangrijkste reden om 
voor Ajax te kiezen? 
"Voor mij is Ajax dé club. En dan is het 
mooi dat ik juist in de wedstrijden die 
ik tegen Ajax heb gespeeld, opgevallen 
ben. Ook andere clubs hadden interesse, 
zoals PSV, AZ, Vitesse en enkele Turkse 
clubs." 

Altijd koffiedik kijken natuurlijk,  
maar denk je dat je op thuisbasis De 
Toekomst zeker bent van een basis-
plaats in Ajax onder 19? 
"Zeker weten doe je dat nooit. In de 

voorbereiding heb ik best veel gespeeld 
en ik heb een klik met de trainer (John 
Heitinga, oud Ajax-speler, RL). Dus ik heb 
er in elk geval een goed gevoel over."

 Hoe doe je dat qua vervoer: Nijmegen - 
Amsterdam en terug?
"Ik ga nu met de trein en dat is goed te 
doen. Maar binnenkort kan ik bij kennis-
sen in Zaandam verblijven, dat scheelt 
veel tijd. Tijd die ik dan goed kan beste-
den aan m'n studie Sport & Beweging 
aan het ROC."
 
Je hebt twee paspoorten en bent nu 
al jeugdinternational voor Turkije. 
Maar als het grote Oranje van Ronald 
Koeman zich straks bij jou meldt, moet 
je kiezen: Nederlands international of 
definitief Turks…?
"Ik speel graag voor Turkije, de trainers 
daar hebben veel vertrouwen in me. Ik 
vind het lastig om nu al te zeggen wat 
ik op zo'n moment zal doen. Bovendien 
hangt het ook nog van allerlei dingen af: 
kan ik me op het hoogste niveau hand-
haven en mezelf blijven ontwikkelen." ❤

Tekst: Roeland Loosen  
(roeland@hartvannijmegen.nu)

Het verspreidingsgebied van 
Hart van Nijmegen herbergt 
nogal wat voetbaltalent. 
Al eerder is er geschreven 
over de carrières van Mink 
Peeters uit de Hazenkamp 
en Lowie van Zundert uit 
de Kolping. Uit de Da Costa-
straat in het Willemskwartier 
komt Tunahan Tasci, ook 
voetballer en net zeventien 
jaar. Hij tekende onlangs 
voor twee jaar bij Ajax. 

A

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

Voor Tunahan Tasci uit het Willems  -
kwartier ligt de wereld open 

Tunahan Tasci bij Ajax

Tunahan Tasci begon met voetbal o.a. op het Cruijff Court aan de De Génestetlaan 
Foto: Vincent Moll
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ibliotheek Muntweg is sinds april 
1995 gevestigd aan de Munt-
weg 207, naast wijkcentrum De 

Klokketoren. Het gebouw deed vroeger 
dienst als kerk. De vestiging van de 
Bibliotheek Gelderland Zuid is gericht 
op inwoners van de wijken Nije Veld, 
Hazenkamp, Goffert, St. Anna, Hese-
veld en Neerbosch-Oost. In 2017 is de 
bibliotheek in samenwerking met de 
gemeente Nijmegen gestart met een on-
derzoek naar de huidige gebruikers van 
Bibliotheek Muntweg. Ook is gekeken 
naar de samenstelling van de bevolking 
in de omliggende wijken. Op basis hier-
van is de herinrichting mede tot stand 
gekomen. MARS interieurarchitecten 
is verantwoordelijk voor het ontwerp 
van de nieuwe inrichting. Dit bureau uit 
Rotter dam ontwierp ook de inrichting 
van de bibliotheek in Den Helder, vorig 
jaar uitgeroepen tot de beste biblio-
theek van de wereld. 

Thuis bij de bieb
Bibliotheek Muntweg moet een plek 
worden waar iedereen zich thuis voelt. 
Een plek waar mensen een kopje koffie 
kunnen drinken en een praatje kunnen 
maken. Ronald Ravensbergen, manager 
Bibliotheken bij de Bibliotheek Gelder-
land Zuid: “Met de nieuwe inrichting wil-
len we alle inwoners van de omringende 
wijken het gevoel geven dat zij welkom 
zijn. We willen een huiskamergevoel 
creëren, met makkelijke fauteuils, een 

bankstel, vloerkleden en een grote lees-
tafel met een koffieautomaat. We hopen 
zo een breder publiek te trekken.” Ook 
komen er extra werkplekken met gratis 
wifi en wordt het sanitair vernieuwd. Na-
tuurlijk draait het in de nieuwe bieb nog 
altijd om leesplezier: de boekencollectie 
in de bibliotheek is afgestemd op de 
leen- en leesbehoefte van de bewoners 
uit de omliggende wijken. 

Open uitstraling
Vanwege de verbouwing gaat de biblio-
theek vanaf 17 oktober ruim vijf weken 
dicht. In deze periode wordt niet alleen 
de inrichting aangepakt, maar ook de 
buitenkant van het gebouw geschilderd 
en de tuin vernieuwd. Ravensbergen: 
“Door de tuin aan te pakken, willen we 
de bieb zichtbaarder maken. Zodat men-

sen hopelijk wat makkelijker naar binnen 
lopen.” Tijdens de sluiting kunnen biblio-
theekleden in andere vestigingen, zoals 
Bibliotheek Hatert en De Mariënburg, 
materialen lenen en reserveringen op-
halen. Eind november zal de vernieuwde 
bibliotheek feestelijk worden geopend. 
Ravensbergen: “We nodigen iedereen 
uit om vanaf 25 november een kijkje te 
komen nemen!”  ❤

Tekst en foto: Bibliotheek Gelderland 
Zuid

De bibliotheek aan de Munt-
weg wordt vernieuwd. Het 
gebouw is daarom gesloten 
van donderdag 17 oktober 
tot en met zondag 24 novem-
ber 2019. De bieb wil met de 
nieuwe inrichting een huiska-
mersfeer creëren, waar ieder-
een zich thuis voelt. 

Informatie over openingstijden 
en activiteiten in de bieb is te 
vinden op www.obgz.nl. 

Huiskamergevoel in vernieuwde 
Bibliotheek Muntweg

Mijn Groene Wijk ondersteunt 
 bewonersinitiatieven

B

m welk soort bewonersinitiatieven gaat het? Denk 
aan afkoppelen van regenwater, zodat de buurttuin 
besproeid kan worden. Of gezamenlijke adoptie van 

boomspiegels, zodat de straat er weer vrolijk bij staat. Met de 
buren een kookboek samenstellen met uitsluitend duurzame 
maaltijden, om zo de ecologische voetafdruk naar beneden te 
krijgen. Je kunt het zo gek niet bedenken, bij Mijn Groene Wijk 
zijn ze niet heel kritisch. 

Mensen én geld
Mijn Groene Wijk ondersteunt bij het concreet maken van plan-
nen en helpt bij het zetten van de vervolgstappen. Daarnaast is 
er een budget van maximaal € 5000 per project beschikbaar voor 
bijvoorbeeld materialen, planten of huur van een ruimte voor 
een informatieavond. ❤

Het project Mijn Groene Wijk ondersteunt in 2019 
negen duurzame initiatieven in de negen stads-
delen van Nijmegen. Het project loopt door tot 
eind 2019. Er is nog ruime voor initiatieven, dus 
meld je aan, maar wacht niet te lang!

Meer weten?
Ga voor informatie over de voorwaarden naar  
www.mijn-groenewijk.nl. Daar vind je ook informatie 
over de initiatieven die al gerealiseerd zijn. 

O

Beauty-avond in ‘t Hert 
Anita Stoelinga is samen met Sonja Jansen coördinator van 
de OKC (Ouder Kind Centrum) Beauty-avond,  om de vier 
á vijf weken op donderdagavond in ’t Hert, Thijmstraat 40. 
“De avond is vooral voor mensen uit het Willemskwartier, 
zeker voor mensen met een kleine portemonnee. De kosten 
liggen tussen de  € 4 en € 10 euro en er zijn verschillende 
behandelingen mogelijk, te weten voetverzorging, epileren 
van wenkbrauwen, nagelverzorging en er is ook een kapster.” 
De vakkrachten zijn echte professionals uit de omgeving die 
hier al jaren werken. “Het loopt best goed, maar er is nog 
ruimte voor klanten.”
     Henni is er al drie jaar klant, zij sportte al in ’t Hert en 
zag het affiche van de Beauty-avond. “Epileren vind ik wel 
nodig en pedicure doe ik ook wel eens. Betalen is altijd na 
de behandeling, die begint om zes uur. Maar eerst moet je je 
inschrijven. Ja, ik ben zeer tevreden.”
     Wilt u zich ook eens lekker laten verwennen en ontspan-
nen? Kom dan gerust even aanlopen. Bijvoorbeeld op don-
derdagavond 24 oktober. Om 17:45 uur kunt u zich inschrij-
ven in de hal van ’t Hert. Of neem eerst een kijkje bij OKC Het 
Kleurrijk. Dat kan tot 21:00 uur. ❤

#Wattedoen
Iedere dag is er wel iets te doen in de wijk. Maar 
wat allemaal? En wie tref je daar? Verslaggever 
Dirk-Jan Burgersdijk en fotograaf Vincent Moll 
zoeken het uit.
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samen scoren 
tegen kanker
Vraag nu meer 
informatie aan

Clementine Verhulst, arts-on-
derzoeker in het Radboudumc 
doet onderzoek naar de 
gevolgen van een lage 
bloedsuikerspiegel bij men-
sen met diabetes. Een lage 
bloedsuikerspiegel, ook wel 
hypo genoemd, is de meest 
voorkomende complicatie bij 
(insuline)behandeling. Voor 
haar onderzoek wil zij graag in 
contact komen met patiënten 
met type 1 diabetes, type 2 
diabetes, maar ook met ge-
zonde vrijwilligers. 

atiënten die met insuline wor-
den behandeld hebben enkele 
malen per week last van een hypo. 

Tijdens een hypo reageert het afweer-
systeem met een afweerreactie. Ook bij 
aderverkalking speelt een chronische af-
weerreactie van het afweersysteem een 

rol. Mensen met aderverkalking hebben 
een verhoogd risico op het krijgen van 
een aandoening aan het hart of bloedva-
ten, zoals een hartaanval. In dit onder-
zoek wordt het effect van hypo’s op het 
hart en het afweersysteem onderzocht. 

Twee onderzoeksgroepen
Bij twee groepen wordt onderzocht wat 
het effect van een hypo op het hart en 
het afweersysteem is: bij patiënten met 
type 1 en type 2 diabetes en bij een 
groep gezonde vrijwilligers. Bij de eerste 
groep duurt het onderzoek een week, bij 
de tweede groep zeven of acht dagen. 
     Hoe ziet het onderzoek eruit? Bij 
beide onderzoeksgroepen wordt de 
bloedsuikerspiegel verlaagd, de bloed-
suikerwaardes gemeten, gevraagd 
naar klachten van een hypo, een echo 

gemaakt van het hart, geheugentes-
ten afgenomen en bloed onderzocht. 
Daarna komen alle deelnemers nog ver-
schillende keren in het ziekenhuis voor 
bloedafname en inleveren van urine. 
     Ook leuk: deelnemers aan het 
onderzoek krijgen een vergoeding va-
riërend van € 100 tot € 150. Wie buiten 
Nijmegen woont, krijgt ook reiskosten 
vergoed. ❤

Tekst: Clementine Verhulst 

P Informatie en aanmelden 
Belangstellenden kunnen contact op-
nemen met drs. C.E.M. Verhulst (arts-
onderzoeker), 024 361 90 86, e-mail: 
clementine.verhulst@radboudumc.nl

Spinnen zijn een ondergewaardeerde 
diergroep. Jammer, want het zijn fascine-
rende dieren. De meeste mensen vinden 
ze maar griezelig, maar dat kan  
veranderen…

oor nieuwsgierige kinderen en hun ouders die 
meer willen horen over spinnen, is er zondag 29 
september een informatieochtend onder leiding 

van Mark Kirkels. Leer alles over hangmatspinnen, spring-
spinnen, celspinnen, trechterwebben en wielwebben.      
     Natuurlijk neemt de gids je ook mee de tuin in, want er 
is van alles te vinden als je je ogen goed de kost geeft. ❤

Tekst en beeld: Educatieve  Natuurtuin Goffert

Oog in oog met spinnen…

Aanmelden en meer
Belangstellenden kunnen zich vóór donderdag 26 sep-
tember aanmelden via info@natuurtuin goffert.nl of 024 
354 17 29. ‘Oog in oog met spinnen…’ vindt plaats op 
zondag 29 september, 10:00-12:00 uur. Plaats en infor-
matie: Educatieve Natuurtuin Goffert, Goffertweg 19. 

V

Clementine Verhulst zoekt diabetespatiënten 
voor onderzoek

1 op de 10 Nederlanders kan niet zo goed lezen en schrijven.  
Misschien vindt u dit ook lastig. 

Het is leuk om een bosje bloemen te geven. Nog leuker is 
het om er zelf een kaartje bij te schrijven. Lukt dit nog niet 
zo goed? Bel dan Stichting Lezen & Schrijven voor advies of 
taallessen. De hulp kost niet veel of is gratis. 

Stichting Lezen & schrijven helpt een cursus te vinden bij u 
in de buurt. Ook kunt u advies vragen. 

Bel ( 0800 023 4444.  
Of kijk op www.daarhebjerechtop.nl  

Leer zelf een 
kaartje schrijven
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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 bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak 
€ 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor 
de volgende Hart van Nijmegen (14 en 15 december 2019), moeten uiterlijk 22 november 2019 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

HartjesBedrijfshartjes
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 (14 en 15 december 2019), moeten uiterlijk 22 november 2019 binnen zijn.

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. Woensdag Nijmegen-West, vrijdag 

Brakkenstein 10:30-12:00 uur. www.yogavaruna.nl,
info@yogavaruna.nl of 06 142 456 97.

SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging bij u 

aan huis. Tel: 06 206 874 66.

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.

TAI CHI-LESSEN Vanaf 16 sept. 2019 starten gezondheid bevorderende 

Tai Chi-lessen aan Hazenkampseweg 26. Rustig bewegend ontspannen 

voor iedereen, ook voor mensen met beperkingen en ouderen. Bevor-

dert ontspanning, houding en balans, sterkt botten en spieren. Neem 

contact op met R. Messelink: 024 323 45 34, meer info zie  
www.taichichuannijmegen.nl 

DE COMPUTERCOACH kan u helpen met vragen of problemen 

met computer, tablet of smartphone. Ook geef ik privéles aan huis, 

cursussen Windows 10, iPad, Samsung Tablet en workshops iPhone 

en Samsung smartphone. Geen voorrijkosten of abonnementskosten. 

Voor meer informatie bel 06 131 792 37. Email: dedigitaleopstap@
gmail.com of kijk op www.dedigitaleopstap.nl

TEAMUITJE ORGANISEREN? Denk eens aan een unieke muzikale 

spelvorm op maat van www.muziquest.nl of bel Simone Kiekebosch 

06 155 001 29.

ALTIJD AL WILLEN SCHRIJVEN? Schrijf! Kom verhalen schrijven.  

Ga naar www.schrijfschoolnijmegen.nl voor een intensieve cursus of 

sluit je aan bij een vaste schrijfgroep. Kom kennismaken op de open 

atelieravond op wo. 25 sept. as.19:00 uur.

PENNINGMEESTER GEZOCHT door Stichting St. Anna en Ha-
zenkamp, de uitgever van wijkmagazine Hart van Nijmegen. Het 
enthousiaste team van Hart van Nijmegen zoekt een penning-
meester met financiële ervaring die meedenkt en -doet. Kennis 
van spreadsheetprogramma Excel gewenst. Bel of mail naar Elvi 
van Wijk, 06 553 400 08, info@hartvannijmegen.nu

GEK OP LEKKER, GEZOND ETEN en leuke ontmoetingen met 
mensen uit de buurt? Van Tuin Tot Bord serveert wekelijks 
groenten uit eigen buurt vers op het bord! Voor slechts € 6,50 
in Voorzieningenhart 't Hert en wijkcentrum De Klokketoren. 
Reserveren kan via website www.vantuintotbord.nl 

BRIDGELES NIJMEGEN start eind augustus weer met diverse 
bridgecursussen voor beginners en gevorderden. Voor het vol-
ledige aanbod zie www.bridgelesnijmegen.nl of bel Rob Koops 
06 422 683 86.

WOONRUIMTE GEZOCHT (MET SPOED) voor alleenstaande 
jonge moeder, werkzaam in de zorg, voor haar en haar baby! 
Max huurprijs €720,- met mogelijkheid tot huursubsidie. Omge-
ving Nijmegen. Contact via e-mail: JSD.huis@outlook.com

DAMESKOOR TERPSCHIRO zoekt nieuwe leden. Het repertoire is 
zeer divers, van licht klassiek tot modern. Kennis van notenschrift 
niet nodig. Er zijn drie tot vier uitvoeringen per jaar. Repetitie op 
woensdagavond van 20:00-22:00 uur in wijkcentrum De Klokke-
toren, Slotemaker de Bruineweg 272. Meer informatie op  
www.koorterpsichore.nl of mail bestuur@koorterpsichore.nl

ONTDEK EN ERVAAR hoezeer Zenmeditatie jouw alledaagse 
basis kan zijn van gewaarzijn, rust, vrijheid, levenskracht en 
mededogen. Doorlopend mediteren elke 1e maandag van de 
maand in Voorzieningenhart 't Hert op 7 okt; 4 nov; en 2 dec. 
van 20:30-22:00 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage. Info en aanmel-
den: robbenwacm@gmail.com

ZILVEREN ARMBAND VERLOREN op 1 augustus in Park Brak-
kenstein. Bij de blauwe banken ben ik mijn mooie, dierbare, 
zilveren armband met grote blauwe steen erop kwijtgeraakt. Dit 
vind ik heel erg. Wil de vinder bellen of mailen? 06 247 135 12 
en willemsen.monique@gmail.com. Er wacht vindersloon op u.

STICHTING HORTUS NIJMEGEN zoekt phlox, walsteinia, se-
dum, rudbeckia fulgida goldsturm, grote engelwortel, gewone 
ossetong, arnica en/of wolfsmelk. Wij zijn er heel blij mee voor 
onze mooie theetuin in de Hortus! Graag contact via  
contact@hortus-nijmegen.nl

LEESCLUB ZOEKT NIEUWE LEDEN, echt iets voor jou! Eens in 
de zes weken een bijeenkomst. Ieder kiest bij toerbeurt een 
Nederlandstalige, literaire roman. Van 20:00-22:00 uur delen we 
onze leeservaringen. Het zorgt voor diepgang, verrassing, maar 
zeker ook ontspanning. Kom erbij! Info: Maarten Blaauw,  
06 319 289 66, maartenblaauw19@gmail.com

CURSUS ‘STOKEN ZONDER OVERLAST’ Het lijkt onmogelijk 
en toch kan dat! Nieuwsgierig? Dinsdag 1/10 (meer theoretisch) 
én woensdag 9/10 (meer praktisch) laat expert Wijbrand Pauw 
in De Haard, Groenestraat 170 – steeds om 19:30 uur – zien hoe 
dat moet. Toegang gratis. Aanmelden via: w.p.m.van.beurden@
glazenkamp.net. Kom en haal je houtkachelstookbrevet!

SCHOOL’S COOL ZOEKT MENTOREN. School’s cool biedt jon-
geren die van de basisschool naar de middelbare school gaan 
een steuntje in de rug in de vorm van vrijwillige mentoren. Posi-
tieve aandacht, inlevingsvermogen, enthousiasme, gevoel voor 
humor en een flinke portie geduld zijn belangrijk. Interesse?  
Ga voor meer informatie naar www.schoolscoolnijmegen.nl
 
BEWEGEN VOOR OUDEREN. Gymclub ‘krasse knarren’ (60+) 
zoekt nieuwe leden. Elke donderdag bewegen onder deskun-
dige begeleiding. 11:30-12:15 uur in wijkcentrum ‘De Inloop’, 
Kolpingstraat 2. Na afloop gezellig napraten bij een kopje koffie. 
Kom ons groepje versterken! Voor meer informatie: Lies Janssen 
024 785 01 87.

ARCHITECTUURCAFÉ op vrijdag 1 november as. Architectuur-
centrum Nijmegen organiseert een open architectuurcafé in 
woonproject ‘de Getijden’, Veldstraat 2-4. Bewoners en architect 
geven toelichting op dit bijzondere project, daarna volgt een 
rondleiding. Noteer de datum alvast! Start 16:00 uur, inloop 
vanaf 15:30 uur. Toegang gratis.

SPONSOR BEDANKT! Wijnhandel In de Blauwe Druif heeft de 
Hart van Nijmegen-special ‘Tweede Wereldoorlog in de wijk’ on-
dersteund met een donatie. Vermelding in de special lukte niet 
meer, daarom op deze plek een bedankje.

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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Openingsactie
2e massage 

gratis!

Praktijk voor massage Het stroomt in jou
Galileïstraat 36 - 6533 LV Nijmegen (Grootstal)

www.hetstroomtinjou.nl
maaike@hetstroomtinjou.nl - 06 1484 2021 

 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 
 

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

De ‘R’ zit weer
in de maand

Gedreven door gezondheid

Hoe zorgt u in de herfst goed voor uzelf?  

Wij adviseren u graag!

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

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

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

Bel direct ons kantoor
(024) 365 10 10

Ook uw huis
verkopen?

Tiberiusplein 11 te Nijmegen Groesbeekseweg 168 te Nijmegen
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WIJNPROEVERIJ
WIJN-OVERZICHTSPROEVERIJ

ZONDAG 6 OKTOBER

100
WIJNEN

Tickets
 Tijd

Locatie

 

€ 15,- (te bestellen via de website)
van 13:00 tot 17:00 
Best Kept Secret

Webshop: www.wijnhuisnijmegen.nl

LOCALS ONLY
Gorterplaats 2A

Ma t/m vrĳ van 10 - 16
Coming soon: vrĳ-mi-bo!

Onze fijne ruimte en mooie
tuin zĳn ook af te huren.
Voor info mail naar:

info@localsonlynĳmegen.nl
www.localsonlynĳmegen.nl

coffee lunch work
relax drinks pizza


