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Beste lezer,
Spannend, zo’n eerste editorial als 
nieuwe hoofdredacteur van Hart 
van Nijmegen. Daarom ook een 
andere foto bij dit stukje tekst.  
Dat is zo ongeveer het enige wat 
er verandert, want wij zijn bij 
Hart van Nijmegen heel tevreden 
met de koers die Elvi van Wijk 
als vorige hoofdredacteur heeft 
uitgezet.
     Ook in andere opzichten was het spannend voor Hart van Nijmegen. 
Zou het ons lukken om met de beperkingen van de coronamaatregelen 
toch een ouderwets goed nummer te maken? Volgens mij wel! Leest u 
zelf maar. 
     Natuurlijk is er aandacht voor wat het betekent om te leven met een 
‘intelligente lockdown’, bijvoorbeeld voor de Voedselbank Nijmegen-
Overbetuwe en de kapsalon Rootz, maar ook voor de mensen in de 
Tollensstraat. In het hart van ons blad vindt u een mooie fotocollage van 
alle steunbetuigingen.
     Maar ook de herdenking van de Tweede Wereldoorlog komt aan de 
orde, want als dit nummer uitkomt, is 4 en 5 mei nog niet zo lang gele-
den. Redacteur Piet Hieltjes schrijft over de herdenkings initiatieven in 
onze wijken en hij en redacteur Leonie Valckx vertellen over de weder-
opbouwperiode in het decennium na de oorlog. 
     Er blijven gelukkig nog genoeg pagina’s over voor luchtiger onderwer-
pen. Zo is er een artikel over drumbeest Johnny Lejeune en leest u over 
een sport waarvan u waarschijnlijk niet wist dat ie bestond: Ultimate 
Frisbee. De klapper is de mooie ‘woordzoeker’ die redacteur Eef van Hout 
heeft gemaakt waarin puzzelaars woorden moeten zoeken uit de laatste 
drie nummers van Hart van Nijmegen. 
     Ik kan hier lang niet alles opnoemen, want daarvoor is de ruimte te 
beperkt. Er zit voor u maar een ding op: zelf alles lezen!

Hartelijke groet,
Ypie Veenstra

Tefke van Dijk
schrijfzolder.nl

COLOFON 
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et voedsel wordt verzameld in de 
loods aan de Winkelsteegseweg en 
moet dan naar acht distributiecen-

tra. Nu is er nóg een uitdaging bijgeko-
men: de coronacrisis. Jan vertelt wat voor 
gevolgen dit heeft voor de voedselbank. 
     De helft van de vrijwilligers heeft de 
werkzaamheden stopgezet. Dat is ook 
logisch, als je bedenkt dat veelal oudere 
mensen bij de voedselbank werken. Zij 
vormen een risicogroep voor het virus. Het 
is dan ook geweldig dat er zich maar liefst 
negentig nieuwe vrijwilligers aanmeldden. 
Een zegen voor de voedselbank! 

Eenmalige donaties
Nog een verrassing: omdat veel mensen 
thuis gingen werken, kampten bedrijven 
met grote partijen voedsel in de kantine. 
Die schonken ze de voedselbank. Van de 
Sociale Verzekeringsbank tot advocaten-

kantoren, álles werd naar de Winkelsteeg 
gebracht. Jan begint te stralen. En hij moet 
ook ineens denken aan het overweldigend 
aantal paaseieren dat ze uit alle hoeken 
kregen, zoals van de Leemkuil. En aan alle 
verse groente toen een grote militaire ope-
ratie niet door kon gaan vanwege Corona.

Werkloze weldoeners
Twee Nijmeegse restaurants doen ook 
moeite het leven van arme mensen 
draaglijker te maken. Café De Plak maakt 
wekelijks verse, ingedikte soep en restau-
rant Het Sfeerhuijs een verse salade voor 
in ieder pakket. Want tja, de restaurants 
hebben momenteel toch niet heel veel 
klanten. Jan waardeert dit grootse gebaar 
enorm!
     Nu gaat het nog goed, maar hoe ziet 
Jan de nabije toekomst? Je hoeft niet in 
een glazen bol te kijken om te zien dat er 

nog veel meer huishoudens de hand op 
zullen moeten houden bij de voedselbank. 
Velen zijn werkloos geraakt door de crisis. 
De economie zal met 7 procent krimpen. 
De éénmalige giften waren geweldig, 
maar daar hebben ze nu niet veel meer 
aan. Bovendien mogen supermarkten ook 
geen acties voor de voedselbank houden. 
Immers, dan komen de mensen fysiek 
weer te dicht bij elkaar.
     Jan hoopt dan ook dat mensen gaan 
doneren aan de voedselbank. Geen voed-
sel, maar geld. Dat heeft als voordeel dat 
hij heel efficiënt kan inkopen. Hij wijst op 
de site www.voedselbanknijmegen.nl. 
Hierop staan gegevens vermeld voor wie 
een bedrag wil overboeken. ❤

Tekst: Margriet Klein 
(margriet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Hoe vergaat het Nijmegen-Midden in corona  tijd? Vier verhalen over volhouden
Het coronavirus verliest terrein, maar ook al zijn de antivirusmaatregelen versoepeld, het is écht nog even  volhouden

H

Jan Kroeze: ‘Maar liefst negentig nieuwe  
vrijwilligers bij de voedselbank’ 

Tandarts Jan Kroeze koos er na zijn pensioen voor om zich in te zetten voor de minder bedeelden. 
Zijn werkende leven heeft zich verplaatst van de Radboud Universiteit naar een afgelegen loods 
op het industrieterrein in Nijmegen. Hij geeft hier leiding aan zo’n honderdvijftig vrijwilligers. De 
wekelijkse levering van de voedselpakketten voor 750 huishoudens is een logistieke uitdaging. 
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e spreken elkaar op de dag dat 
premier Rutte ’s avonds een 
grote persconferentie geeft. 

Spannende dag voor de kappers. Er is de 
afgelopen weken keihard gewerkt aan 
maatregelen die het mogelijk moeten 
maken de kapsalon weer te openen. Helaas 
blijkt de hoop van ’s ochtends die avond 
ongegrond: geen versoepeling, de kappers 
blijven dicht. 
     Dat de kappers de deuren moesten slui-
ten kwam voor Agnes niet als een verras-
sing. “De laatste week voor de sluiting was 
heel hectisch. Klanten die niet meer wilden 
komen, personeel dat niet meer wilde wer-
ken. Het was zo spannend die laatste dag: 
ik liep echt op de toppen van m’n kunnen. 
Het werd echt tijd dat die beslissing viel.”

Overleven 
Vanaf die dag zitten de acht kapsters 

van Rootz Hair & Care dus thuis. Gaat de 
zaak de corona-lockdown financieel wel 
overleven? “De lonen worden nu voor 90 
procent door de overheid betaald en dus 
moet de baas 10 procent aanvullen. Tot nu 
toe heb ik nog geen signalen gehad dat 
onze toekomst echt in gevaar is. Maar ja: 
het moet natuurlijk niet heel lang blijven 
duren. Het is zo onwerkelijk allemaal”, 
verzucht ze. 
     De kapsters houden onderling contact 
met elkaar via de groepsapp. “En we zijn 
drie ochtenden hier om klanten te bellen. 
Gewoon om even te vragen hoe het er-
mee gaat en om de contacten te onder-
houden. Vooral de ouderen missen ons 
echt: vaak was de kapper het enige uitje in 
de week dat ze hadden.”
     Er is begrip voor de maatregelen van de 
overheid. “Zeker: ik ken zelf iemand die op 
de ic ligt”, zegt Agnes. “Maar waar ik geen 

begrip voor heb dat zijn kapsters die aan 
huis toch de klanten helpen. Ik begin er 
niet aan.”

Weer aan de slag
Drie weken nadat we elkaar hebben 
gesproken klinkt dan toch het verlossende 
woord: de kappers mogen vanaf 11 mei 
weer aan de slag. Agnes: “De telefoon staat 
hier al vanaf zeven uur roodgloeiend. We 
gaan werken met mondkapjes, ook voor 
de klanten. Zelf ben ik blij, maar tegelijker-
tijd vind ik het ook wel een beetje eng. En 
we moeten zo min mogelijk praten met de 
klant. Nou, dat valt voor een kapper niet 
mee!” ❤
 
Tekst en foto’s: Ronald Spaak
(ronald@hartvannijmegen.nu) 
 
>> Vervolg op pagina 6-7
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W

Kapster Agnes Hofman: ‘Het is zo onwerkelijk 
allemaal’

Al vele weken heeft kapster Agnes Hofman van Rootz Hair & Care aan de Hatertseweg geen 
schaar meer aangeraakt en geen klant meer gezien. De coronacrisis heeft de economie grondig 
ontwricht, in het bijzonder voor de zogeheten contactberoepen zoals de kapper. ‘Hoe moeten 
we straks verder?’
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eester Tom ziet zijn leerlingen 
het liefst in levenden lijve. Het 
enthousiasme van de jonge 

leraar straalt ervan af. Vanaf 18 maart zag 
hij zijn leerlingen alleen nog maar op het 
computerscherm. Alleen een handje-
vol kinderen-van-ouders-met-vitale-
beroepen mocht op school aan het werk. 
Toch ziet hij na al die weken ook een 
pluspuntje: hij weet nu zoveel meer van 
online lesgeven.

Thuiswerken is saai
Hoe was het voor Auke om niet naar 
school te kunnen? Hij zat beneden op 
computer van zijn ouders en zijn zusjes 
gingen boven aan de slag: lekker rustig 
dus voor Auke. Hoe hij het vond om 
thuis te werken? Saai! Zijn dag begon 
om negen uur met rekenen en daarna 

ging hij aan de slag met allerlei apps 
voor rekenen, taal en spelling. Meester 
Tom nam filmpjes op die hij thuis moest 
bekijken. Om twaalf uur was Auke alweer 
uit. Gelukkig kan hij sinds 6 mei meester 
Tom om de andere dag in het echt zien.
     Tom vindt het fijn dat de basisscholen 
na de meivakantie weer gedeeltelijk 
begonnen zijn. Niet alleen ziet hij zijn 
leerlingen dan weer, ook de controle op 
het werk wordt dan makkelijker. Want 
de leerlingen moeten het huiswerk wel 
digitaal afvinken, maar of ze het dan echt 
gedaan hebben, is maar de vraag. Hij ziet 
toch liever met zijn eigen ogen dat ze 
aan het werk zijn!

Anderhalve meter afstand
Voordat het besluit was genomen dat de 
basisscholen weer open zouden gaan, 

vroeg Tom zich af of het haalbaar zou zijn 
om na de meivakantie weer te beginnen. 
Het is immers onmogelijk om anderhalve 
meter afstand te houden tussen ieder-
een. Een klas heeft 20 kinderen en de 
lokalen zijn relatief klein. Dat de helft van 
de klas nu de andere helft afwisselt om 
de dag is prima om mee te beginnen.
     Auke mist veel vriendjes. Oké, hij ziet 
zijn buurjongen heel vaak, toen hij niet 
naar school mocht. Dat was gezellig. Ook 
fijn was dat papa of mama thuis waren. 
Hij verheugt zich nu op iedere dag dat 
hij weer naar school kan. Hij hoopt na de 
zomervakantie weer met alle kinderen in 
de klas te zitten. ❤

Tekst: Margriet Klein 
(margriet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

M

Meester Tom: ‘Online lesgeven heeft houd-
baarheidsdatum’ 

‘Wij missen jullie, lieve kinderen’ stond wekenlang boven de ingang van ’t Hert, het wijkcentrum 
aan de Thijmstraat waar basisschool Het Kleurrijk is gehuisvest. Tom Leenaarts (28), leerkracht 
groep 7, vond het vreselijk om zijn kinderen zo’n lange tijd niet te zien. Gelukkig kan dat sinds kort 
weer. Ook leerling Auke (9) is blij dat hij weer naar school mag. 

>> Vervolg van pagina 5-6
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e berenjacht is geïnspireerd op 
het in 1995 verschenen pren-
tenboek Wij gaan op berenjacht 

van Michael Rosen en Helen Oxenbury. 
In het boek gaat een vader met zijn 
vier kinderen op een avontuurlijke be-
renjacht. Nu kunnen kinderen zelf op 
avontuur in hun eigen wijk. Het stimu-
leert kinderen om lekker naar buiten te 
gaan, nu ze vanwege het rondwarende 
coronavirus veel binnen moeten zitten. 

Beren afstrepen
Het idee is overgewaaid uit Australië. 
Maar ook in België, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk gingen kinderen 
al fanatiek op zoek naar knuffelbe-
ren. In Nederland zijn er inmiddels 
een heleboel lokale Berenjacht-Face-
bookpagina’s in de lucht, waaronder 

‘Berenjacht Nijmegen’. Deze groep telt 
inmiddels al bijna 400 leden. Er is zelfs 
een ‘Berenafstreepkaart’ waar je je ge-
vonden beren op kunt bijhouden. Wel 
wordt uitdrukkelijk opgeroepen om 1,5 
meter afstand te bewaren ten opzichte 
van andere berenspotters en niet met 
grote groepen op pad te gaan. 

Bikkeljacht
Ook in het Willemskwartier laait het 
berenvirus op, met als resultaat de 
Facebookpagina ‘Berenjacht Willems-
kwartier’. In deze wijk kunnen kinderen 
niet alleen op zoek naar beren, maar 
ook naar N.E.C.-mascotte Bikkel. Voet-
balclub N.E.C. verstopte iedere week 
zes Bikkelknuffels in een Nijmeegse 
wijk. 

Saamhorigheid
Ook in de Hazenkamp is de jacht op 
beren geopend. Bea Evers houdt op 
een plattegrond bij waar beren te 
vinden zijn. Op de Facebookpagina van 
de wijk delen buurtbewoners foto’s van 
hun huis met een beer voor het raam. 
Zo zorgt de actie ook voor saamhorig-
heid binnen de buurt. Buurtbewoners 
blij, kinderen blij! ❤

Tekst: Susan Bink 
(susan@hartvannijmegen.nu)
Foto's: Susan Bink, Vincent Moll

Kom mee naar buiten en ga op berenjacht 
door de wijk

Als je goed kijkt, zie je ze bij woonhuizen vanachter de ramen naar buiten gluren: teddyberen.  
De bewoners doen mee aan de actie ‘Berenjacht in Nederland’. Kinderen kunnen tijdens een 
speurtocht door de wijk zoveel mogelijk beren spotten. 

D
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Mensen in de… 

DOCHTER
Hein van Vlaenderen (60) werkt vijf dagen per week 

in de bouw met als specialisatie gevelbekleding, net 

als Leo IJsvelt. “Er is enorm veel te doen op de bouw-

plaats in Druten. We hebben de anderhalve meter 

afstand niet altijd in het vizier maar we staan niet op 

elkaars lip. Zo’n 90 procent van de werkzaamheden 

doen we uit elkaar. Bovendien zijn we veel buiten, in 

de open lucht en in de wind. Als je niet in een ruimte 

vlak bij elkaar zit, adem je elkaars lucht niet in. Het 

risico lijkt mij buiten kleiner, maar ik ben geen speci-

alist.” Hein heeft een dochter van veertien, die is nu 

bij zijn ex. “Normaal komt ze wekelijks op donderdag 

en vrijdag naar mij, en eens per twee weken in het 

weekend. Op het moment gaat ze niet op en neer. 

Pendelen is een risico volgens het RIVM. Ik mis haar 

wel. Ons contact gaat nu via whatsapp. Gelukkig is 

er digitaal veel mogelijk.” Hein en zijn lat-vriendin 

zien elkaar wel. “We zien elkaar niet als risico zolang 

we niet teveel anderen zien. In het weekend gaan 

we samen wandelen. In de stad, volgens mij is dat 

nu veiliger dan in de natuur. Allebei zijn we niet heel 

bang. Als we het krijgen, dan is het zo.”

BOUW
Leo IJsvelt (55) hoeft als zzp’er in de bouw (tim-
merwerk en gevelbekleding) niet binnen te blijven. “Ik ben gelukkig gewoon vier dagen per week aan het werk op twee locaties, in Druten en Heerlen. Meestal rijd ik alleen naar het werk.” Op de bouwlo-caties zijn maatregelen getroffen om besmetting te voorkomen. “We moeten afstand houden, handen wassen en met niet meer dan twee mensen tegelijk pauzeren. Soms ben je met meerdere collega’s be-zig maar je hebt ieder je eigen werk en staat niet op een kluitje.” Leo is blij dat zijn normale leven redelijk doorgaat, al is de wekelijkse routine wel anders. Normaal ga ik op zaterdag naar de markt in de stad en ergens koffie drinken. Ik kan nog naar de kaas-boer maar als het niet hoeft, dan doe ik dat niet. Nu haal ik alles in één keer in de supermarkt en de kop koffie gaat niet door. Normaal ga ik ook eens per maand naar de sauna en wekelijks naar yoga maar dat staat ook stil. Het is een kleine aanpassing, zeker als ik het vergelijk met wat anderen voor de kiezen krijgen.” Via het Rode Kruis is Leo op dit moment ook vrijwillig gastheer bij de Bloedbank. “Normaal doen 65-plussers dat, maar die moeten vanwege het virus thuisblijven.”
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Mensen in de… 

CONTACT
Nel van de Laar (84 jaar in juli, als het meezit). “Eigen-
lijk heet ik Petronella Janssen. Dat is mijn meisjes-
naam en mijn man is tien jaar geleden overleden, 
maar ik houd graag zijn achternaam aan. Ik heb geen 
tweede naam; mijn moeder was gierig met namen.” 
Nel zit binnen door de uitbraak van het coronavirus. 
“Ik kom niet verder dan de Willemsweg voor de Aldi, 
de bakker en de slager. Mijn dochter en kleinkin-
deren heb ik al weken niet gezien. We zien elkaar 
normaal zo’n twee keer in de week. Ik ga altijd naar 
haar toe, want dan kom ik er uit.” Op het moment 
kijkt ze naar "televisiefilms op de Belg" want "daar is 
meer op dan op de Nederlander". Verder puzzelt ze 
graag, maar eigenlijk heeft ze niet veel zin om iets te 
doen. Ondanks haar respectabele leeftijd is Nel niet 
bang voor corona. “Ze maken het groter dan het is. Ik 
kan ook een longontsteking krijgen zonder corona. 
Lichamelijk ben ik niet gezond, maar ik ben niet 
vaak ziek.” Contact met anderen heeft ze nu niet. “Ik 
ben niet digitaal en heb geen computer of telefoon 
waarop we elkaar kunnen zien. Bellen kan wel. Als ik 
een stem hoor, is het ook goed.”

WHISKY
Richard Kockelkoren (37) is biologieleraar in de bo-venbouw vwo op het Udens college, al tien jaar. De coronacrisis heeft behoorlijk wat gevolgen voor zijn werk. “De eindexamens zijn afgeschaft en alles gaat nu digitaal. Op vaste momenten bellen leerlingen in voor de les. Ik ben er niet erg bedreven in maar het gaat beter dan verwacht. Binnen een paar dagen had ik het onder de knie.” Richard denkt dat het nog wel weken duurt voordat ze weer voet in het gebouw zetten. “Het nadeel van digitaal lesgeven is dat je leerlingen niet in de ogen kunt kijken. Ik zie niet of het kwartje valt. Ook kost de voorbereiding meer tijd. Je moet meer nadenken over de volgorde van je verhaal. Anticiperen op wat er in een klas gebeurt kan digitaal niet.” Buiten zijn werk zit Ri-chard bij een whiskyclub. Normaal komt de club op zondagmiddag bij elkaar in de kroeg. Ook dat is nu online. “Via Skype met een man of vijftien bijpraten lukt wel, maar online heb je andere omgangsvor-men. Je praat snel door elkaar heen.” Als het weer kan wil Richard met een vriendengroep het terras op. “Dan zullen er wel wachtrijen voor het terras zijn. Een digitale borrel is leuk, maar ik wil mensen echt zien.”

Normaal gesproken trekken verslaggevers Dirk-Jan Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent 
Moll de wijk in voor verrassende ontmoetingen en spontane straatinterviews. Door het coronavirus 
gaat dat even niet. Gelukkig kan het wel telefonisch, met een foto van veilige afstand. Welke invloed 
heeft de coronacrisis op het dagelijks leven van mensen in de Tollensstraat?

Vervolg op pagina 10 >>
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HERT
Riekie Kosman (71) woont met haar man Peter in het 

appartement aan de Stoppendaalstraat. Vier hoog, 

met voor en achter mooi uitzicht. Normaal gesproken 

wandelt ze dagelijks naar ’t Hert maar dat zit er even 

niet in. “Het wijkcentrum is gesloten en alle activiteiten 

liggen stil. Bingo met de vaste groep, kaarten op vrij-

dagavond, soepie doen; ik mis dat wel. Ik doe bood-

schappen bij de Coop, daar is het niet zo druk, en in de 

middag gaan we wat wandelen. Dan ga ik maar een 

boek lezen op het balkon. Het is fijn dat het nu mooi 

weer is.” Op dinsdag, woensdag en donderdag loopt ze 

normaal met de hond van haar zoon naar ’t Hert voor 

een kopje koffie ‘met de vaste garde’. “Dat lopen met 

de hond hoeft niet, maar het is goed voor mij. Je hebt 

allemaal mankementjes. Ik heb een nieuwe knie, mijn 

man ook, maar verder zijn we gezond. We mogen niet 

klagen.” De coronacrisis is volgens Riekie voor iedereen 

raar. “Aan de ene kant maak ik me zorgen maar aan de 

andere kant vraag ik me af of het allemaal niet wordt 

opgeblazen. Alles ligt stil, ook mijn vijf kleinkinderen en 

zeven achterkleinkinderen kunnen niet naar buiten. En 

de tweeling was zondag jarig, daar kun je niet naartoe.”

KOFFIE
Tim Timmermans (48) is als tuinman altijd druk in de lente. “Als de zon schijnt, belt iedereen voor de tuin. Volgende week ga ik naar drie oudere mensen en een kinderopvang. Ik geef geen hand meer en als ik aanbel, doe ik een stap naar achter.” Tim werkt nu noodgedwongen op gepaste afstand. “Ik wil niemand besmetten. Het is raar, want je krijgt altijd koffie. Is dat nu veilig? Ik denk dat ik in de pauze naar huis ga en ook thuis ga plassen. Ik ben wel angstig voor het virus. Het is behoorlijk besmettelijk en dodelijker dan de griep.” Voorjaar is de tijd van griep, weet Tim. “Als ik me nu benauwd voel, is dat anders. Normaal zou ik denken dat het komt door stof van het maaien, maar corona geeft aanleiding tot hypochondrie.” In betere tijden gaat Tim twee tot drie keer per week de stad in voor een kop koffie. “Bij Lux bijvoorbeeld, soms met taart. Dat is nu ook verdwenen.” Het valt hem op dat het veel rustiger is op straat. “Ik heb vaak parkeerpro-blemen in de straat. Nu niet. Ook de files van negen en vijf uur zijn er niet. Elke dag zie ik een zondagse stad. Heel apart, alles valt stil. Op een rare manier ziet het er ook paradijselijk uit, zo’n dunbevolkte stad.”

>> Vervolg van pagina 8-9

Mensen in de… 
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De grotere vestigingen van 
de Bibliotheek Gelderland 
Zuid openen op maandag  
18 mei weer hun deuren na 
een lange sluiting vanwege 
het coronavirus. Bibliotheek-
leden kunnen tijdens de nor-
male openingstijden in de 
bieb aan de Muntweg weer 
terecht voor het inleveren en 
lenen van boeken en andere 
materialen. 

anaf maandag 18 mei kunnen 
bibliotheekleden weer materia-
len lenen en inleveren bij de Bi-

bliotheek Muntweg. Ook kunnen er dan 
weer materialen worden gereserveerd. 
Inleveren van materialen kan tot en met 
27 mei nog zonder boete. In verband 
met de veiligheid van medewerkers en 
bezoekers is het nog niet mogelijk om te 
studeren, te lezen of anderen te ontmoe-
ten. Ook zijn alle activiteiten in de biblio-
theek tot 1 september geannuleerd. 

Huisregels
In de bibliotheek worden bezoekers 
verzocht zich te houden aan een aantal 
huisregels. Dit betekent dat er een 
maximaal aantal bezoekers in de vesti-
gingen aanwezig mag zijn, bezoekers 
bij de entree hun handen moeten ont-
smetten en hun bibliotheekpas moeten 
kunnen tonen, iedereen 1,5 meter 
afstand in acht moet nemen, volwasse-
nen individueel naar binnen mogen en 
kinderen onder de 16 jaar onder bege-
leiding. De publiekscomputers, printers 
en tablets zijn uitgeschakeld, de wc’s 
gesloten en de leestafels en werkplek-
ken zijn niet toegankelijk. Wel kunnen 
bezoekers via de speciale computers de 
online catalogus raadplegen. 

ThuisBieb
Je hóeft niet naar de bieb. Via de 
ThuisBieb-app zijn 100 e-books voor ie-
dereen beschikbaar – ook voor mensen 
die géén lid zijn van de bibliotheek. De 
brede selectie bevat voor elk wat wils: 
van spanning tot chicklit en van litera-
tuur tot informatief. Ook zijn er e-books 
voor jeugd te downloaden via de app. 
De app is tot 1 juni beschikbaar in de 

App Store van Apple en in de Playstore 
van Google. Kijk op www.obgz.nl/
tipsvoorthuis voor nog meer Tips voor 
Thuis van de Bibliotheek Gelderland 
Zuid.

Hulplijn voor digitale vragen
Speciaal voor mensen die niet goed 
met digitale hulpmiddelen overweg 
kunnen, heeft de Bibliotheek Gelder-
land Zuid in samenwerking met Senior-
Web een hulplijn voor digitale vragen 
opgezet. De hulplijn is iedere werkdag 
bereikbaar tussen 10:00 en 16:00 uur 
via telefoonnummer 024 327 49 99. 
Je kunt hier terecht met vragen over 
bijvoorbeeld videobellen, het lezen 
van e-books, het gebruik van laptop of 
tablet, of andere digitale zaken. ❤

Tekst: Bibliotheek Gelderland Zuid
Foto: Marcel Krijgsman

Bibliotheek Muntweg mag weer 
open

11

V

Kijk voor een overzicht van alle 
huisregels die vanaf 18 mei gelden 
op www.obgz.nl/heropening
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n het Willemskwartier is vorig jaar door 
Wijkraad Willemskwartier het initiatief 
genomen om herinneringsplaatjes te 

plaatsen op de plekken waar mensen zijn 
omgekomen in de periode dat Nijmegen 
frontstad was (september 1944 tot eind 
maart 1945). De herinneringsplaatjes wor-
den met twee pinnen bevestigd in de on-
dergrond zodat ze niet meer weg te halen 

zijn. Op het Beetsplein, waar vijf mensen 
omkwamen, zijn herinneringsplaatjes 
geplaatst bij de nummers 5, 6, 9, 12, 19 en 
34. In de Spieghelstraat bij nummer 29. 
     Op deze manier wil Wijkraad Willems-
kwartier, net zoals met het herinnerings-
monument ‘De Muur’ op het Spieghelplein, 
de herinnering aan de Tweede Wereldoor-
log levend houden en de slachtoffers van 

de frontstadperiode blijven gedenken. 
De herinneringsplaatjes in het Willems-
kwartier zijn geïnspireerd op die van de 
brandgrens in de binnenstad van Nijme-
gen. Op termijn zullen in het Willemskwar-
tier op alle plekken waar mensen tijdens 
de frontstadperiode zijn omgekomen 
herinneringsplaatjes worden geplaatst. 

Vorig jaar plaatste Wijkraad Willemskwartier herinneringsplaatjes 

voor de doden die in het Willemskwartier vielen tijdens de 

frontstadperiode. De Stichting Hart voor Hazenkamp ondersteunt 

de uitbreiding van dit initiatief naar de wijk Hazenkamp. Daarnaast 

zal komend najaar een aantal straten in de Hazenkamp Stolpersteine 

(struikelstenen) realiseren om daarmee de herinnering aan 

gedeporteerde Joodse buurtbewoners levend te houden.

I

Gedenktekens in het hart van Nijmegen
In de wijken Willemskwartier en Hazenkamp starten bewoners initiatieven om oorlogsdoden uit hun wijken   te gedenken 

Bommen op Hatertseweg 43. Foto: Regionaal Archief Nijmegen.
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Organisatie per 
straat
De Stichting Hart voor Hazen-
kamp vindt de herinneringsplaatjes een 
buitengewoon goed initiatief dat ze ook in 
de Hazenkamp wil ondersteunen. Het idee 
is dat per straat een straatbewoner, clubje 
straatbewoners of het straatcomité het 
initiatief neemt om de plaatsing van de ge-
denktekens te organiseren. Bewoners van 
de Hazenkampseweg, de Hertstraat en de 
Hindestraat die vooraf waren gevraagd om 
te peilen of de actie zou kunnen aanslaan, 
hebben ingestemd om het voortouw te 
nemen. 
     Al dit jaar kunnen er herinneringsplaat-
jes geplaatst worden. Deze gedenktekens 
worden in Nijmegen door het bedrijf You 
Name It (Gorterplaats) gemaakt. De ge-
meente heeft toestemming gegeven voor 
plaatsing. Een herinneringsplaatje kost 
ongeveer € 75. Er kan een gat in een steen 
geboord worden, het gat wordt gevuld 
met montagekit en het gedenkteken kan 
worden geplaatst.
     De straat bepaalt zelf wanneer de 
stenen geplaatst worden, bijvoorbeeld 
op 17 september toen de geallieerden 
tijdens operatie Market Garden Nijmegen 
bevrijdden. Andere mogelijkheden zijn 4 
of 5 mei, de dag dat de herdachte persoon 
omkwam, maar ook een plechtig moment 
op bijvoorbeeld een straatdag. 

Informatie over oorlogsdoden 
Hoe weten initiatiefnemers waar herin-
neringsplaatjes moeten komen? Op de 
website www.oorlogsdodennijmegen.nl 
en in het magistrale werk van Bart Janssen 
Het Verdriet van Nijmegen. Slachtoffers van 

de Tweede Wereldoorlog wordt een 
overzicht gegeven van de Nijmeegse 

slachtoffers. Op de website kan per straat 
opgezocht worden welke slachtoffers er 
zijn gevallen. In het boek zijn 
de verhalen achter de 
gebeurtenissen die tot 
de dood leidden, 
zo uitgebreid 
mogelijk beschre 
ven. Daarmee is 
er op papier een 
monument voor 
elke oorlogsdode 
opgericht. Met de 
herinneringsplaat-
jes voor de doden die 
vielen in de frontstadpe-
riode is er ook in de openbare 
ruimte een tastbare herinnering aan de 
vele slachtoffers die vielen in het Willems-
kwartier en de Hazenkamp.

Struikelstenen 
Struikelstenen is de Nederlandse bena-
ming van het Duitse Stolpersteine. De 
Duitse kunstenaar Gunter Demnig heeft 
in 1996 de eerste Stolpersteine in Berlijnse 
wijk Kreuzberg gelegd, toen nog zonder 
officiële toestemming. Zijn initiatief sloeg 
ook buiten Duitsland aan en inmiddels zijn 
er zo’n 72.000 struikelstenen in 24 Euro-
pese landen geplaatst. Demnig heeft hier-
mee een zich steeds verder uitbreidend 
monument voor de slachtoffers van het 
nationaalsocialisme opgericht. De koperen 
plaatjes worden op stenen gemonteerd en 
in het trottoir geplaatst voor de vroegere 
woonhuizen van door de nazi’s verdreven, 
gedeporteerde, vermoorde of tot zelf-

moord gedreven mensen. Ze herinneren 
aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevan-
genen, dienstweigeraars, homoseksuelen, 
Jehova’s getuigen, mensen met een han-

dicap of mensen uit het verzet. 
Op de struikelsteen staat de 

naam, de geboorteda-
tum, datum van depor-

tatie en de naam en 
datum waarop het 
slachtoffer is omge-
komen.
     In tientallen 
steden in Neder-

land herinneren de 
struikelstenen aan 

deze oorlogsslachtof-
fers. Iedereen kan het initi-

atief nemen tot het plaatsen van 
een struikelsteen. Hoe precies is te lezen 
op www.stolpersteine.eu. In Nederland 
werd de eerste struikelsteen gelegd op 
29 november 2007 in de plaats Borne. 
Hopelijk volgt Nijmegen in 2020. ❤

Tekst: Piet Hieltjes  
(piet@hartvannijmegen.nu)

Gedenktekens in het hart van Nijmegen
In de wijken Willemskwartier en Hazenkamp starten bewoners initiatieven om oorlogsdoden uit hun wijken   te gedenken 

Gedenktekens plaatsen: informatie en ondersteuning
Individuen of straatcomités die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met een van onderstaande personen. 
Zij ondersteunen bij de organisatie en kunnen eventueel contact leggen met Bart Janssen (schrijver van Het Verdriet 
van Nijmegen) als er vragen zijn over de slachtoffers.
Ton Schattenberg Stichting Hart voor Hazenkamp    a.schattenberg@outlook.com
Dirk Jan Burgersdijk Wijkraad Willemskwartier   wijkraadwillemskwartier@gmail.com
Piet Hieltjes   Initiatiefnemer Hindestraat  p.c.hieltjes@gmail.com, 06 2413 3875

Struikelstenen in Utrecht. 
Foto: www.indebuurt.nl

Herinneringsplaatje frontstaddoden. Foto: Vincent Moll.

Hieronder: Herinneringsplaatje brandgrens Nijmeegse binnenstad. 
Foto: www.brandgrens024.nl
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Fietsen langs naoorlogse wederop   bouwpanden in Nijmegen-Midden
In de Tweede Wereldoorlog verwoeste panden herrezen in een een nieuwe bouwstijl: de wederopbouw  architectuur 

Onze fietstocht begint bij de Maranathakerk (Steenbok-
straat). De kerk heeft een aantal kenmerken van de weder-
opbouwarchitectuur, maar laat ook al een overgang naar 
een volgende periode zien. Zo zijn er links en rechts van 
het raam verschillende steensoorten gebruikt en ontbreken 
overstekende dakranden. Wel is het raam lang en hoog, 
met (1) raamlijsten van beton, een kenmerk van wederop-
bouwarchitectuur. 

De basisschool NSV2 (hoek Lamastraat/Luipaardstraat) 
is een typisch gebouw voor de wederopbouwperiode. 
Kenmerkend is (1) de verticale indruk door de (2) beton-
nen omlijsting rond de ooit stalen ramen. (3) De façade is 
symmetrisch. (4) Let vooral op het metselwerk tussen de 
ramen van de begane grond en eerste verdieping. Echte 
wederopbouwarchitectuur. Opmerkelijk is de figuur van de 
vuurvogel in baksteen op de zijkant. 

Samen met Gildegids Wim Bilo fietsten redacteur Piet  Hieltjes 
en  fotograaf Vincent Moll door de straten van Nijmegen-

Midden, op zoek naar voorbeelden van naoorlogse wederop-
bouwarchitectuur. Veertien mooie gebouwen vonden ze. Dat 

werd afstappen, kenmerken aan wijzen, fotograferen en ten 
slotte opschrijven voor Hart van Nijmegen. Zie en lees waar-

over de fietsers enthousiast werden en leer zo deze 
bouwstijl ook in de rest van Nijmegen herkennen.

ijmegen werd zwaar getroffen in de oorlog. Er 
vielen veel slachtoffers. Duizenden huizen werden 
vernietigd of ernstig beschadigd. Nijmegen moest 

opnieuw opgebouwd worden. Ook economisch moest 
Nijmegen herstellen van de Tweede Wereldoorlog. Die peri-
ode van herstel na de oorlog wordt de wederopbouwperi-
ode (1945-1965) genoemd. De Nijmeegse binnenstad werd 
opnieuw (weder) opgebouwd. Er kwamen nieuwe woon-
wijken (Hatert, Kolping, Jeruzalem, Hees), nieuwe huizen, 
nieuwe fabrieken, nieuwe scholen en nieuwe kerken.

     De bouwstijl uit die tijd wordt wederopbouwarchitec-
tuur genoemd. De gebouwen verschillen van elkaar, maar 
hebben allemaal kenmerken die typerend zijn voor die na-
oorlogse bouwstijl: nadruk op verticale lijnen, symmetrie, 
overstekende dakranden, siermetselwerk, balkons, metalen 
raamkozijnen, betonnen raamomlijstingen en versieringen. 
In Nijmegen-Midden staat een aantal gebouwen waarbij de 
kenmerken van die bouwstijl goed te zien zijn.

N
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Fietsen langs naoorlogse wederop   bouwpanden in Nijmegen-Midden
In de Tweede Wereldoorlog verwoeste panden herrezen in een een nieuwe bouwstijl: de wederopbouw  architectuur 

We zien ook dat basisschool de Hazensprong (Bisonstraat) 
wederopbouwarchitectuur is. (1) Weer die verticaliteit, (2) 
betonnen omlijsting, (3) metalen raamkozijnen en de (4) 
betonnen afwerking tussen de ramen. Ook de (5) relatief 
kleine vierkante ramen zijn kenmerkend.

We fietsen door de Bisonstraat en ontdekken nog meer 
wederopbouwhuizen: (1) verticaliteit, (2) betonnen om-
lijsting en betonnen ‘versiering’ tussen begane grond en 
eerste verdieping. We vragen een bewoner uit welk jaar de 
Bisonstraat is: 1952 is het antwoord!

We komen bij het Radboud Ziekenhuis (Geert Grote-
plein). Meer wederopbouw kan bijna niet, zo vinden we: 
(1) verticale indruk (2) mooi metselwerk onder dakrand, (3) 
betonnen omlijsting, (4) betonnen versiering, zie bijv. het 
klokje, (5) betonnen versiering tussen etages (6) inpandige 
balkonnetjes. Als we verder fietsen zijn er nog een paar 
gebouwen uit de wederopbouwperiode, maar ze zijn 
ontsierd (vinden we) door bijv. kunststof ramen.

De volgende stop is Drukkerij Luxor (St. Annastraat). Het 
oorspronkelijke pand (de drukkerij) is gebombardeerd in 
de Tweede Wereldoorlog. Het ‘nieuwe’ pand is heel mooi 
geplaatst tussen de oudere gebouwen. Weer (1) die vertica-
liteit, (2) betonnen omlijstingen en (3) tussen etages en op 
de daklijst betonnen versiering. Die versiering kan men in 
de binnenstad ook  vaak zien: bijvoorbeeld bij het winkel-
pand van WE aan de Burchtstraat en verschillende panden 
aan de Broerstraat. Kijk maar eens vaker omhoog!

Het Bedrijven centrum Groenestraat, het voormalige 
Smitgebouw, is eigenlijk een beetje verpest door de kleur-
keuze: de betonnen omlijstingen zijn geel geverfd. Deson-
danks een typisch gebouw voor de wederopbouwperiode: 
(1) verticaliteit, (2) betonnen raamomlijsting, (3) speciaal 
metselwerk, (4) en de overstekende dakrand. In onze wijken 
zie je die overstekende dakrand wat minder vaak. In de bin-
nenstad des te meer.
  

Lees verder op pagina 16 >>
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Fietsen langs naoorlogse wederop-
bouwpanden in Nijmegen-Midden

Op het Smitgebouw bij het spoor (Groenestraat) is later een etage 
geplaatst. Duidelijk wederopbouwarchitectuur: Overstekende 
dakranden en een balkon over de gehele breedte. Dat zie je veel in 
de binnenstad: bij H&M, bij Bakker Bart,  op Plein ‘44.  In het centrum 
zijn er sowieso honderden balkons: een echt kenmerk van weder-
opbouwarchitectuur!

En dan de voormalige lts Dr. Poels ( Goffertweg) waar nu vmbo-
campus Het Rijks zit. Ook hier zien we (1) de verticaliteit en (2) de be-
tonnen omlijsting. En natuurlijk (3) het kunstwerk aan de voorkant, 
de betonnen trap en reling bovenop het dak. En (4) de symmetrie!

Nog een voormalige school uit de wederopbouwperiode: de 
huishoudschool (Hubertusstraat). Nu heeft sportschool Avalon 
er onderdak gevonden. Let vooral op (1) het mooie metselwerk 
onder en tussen (2) de metalen raamkozijnen en onder de daklijst. 
Dat metselwerk is echt typerend voor de wederopbouwarchitec-
tuur. Er was geen geld voor dure grondstoffen. Maar de arbeid was 
goedkoop en daarom kon er mooi en kunstig gemetseld worden! 
Het gebouw behoort tot de stijl van de Bossche School.

Wel of geen wederopbouwpanden? 
Op onze fietstocht komen we langs twee naoorlogse panden, 
waarvan we ons afvroegen of het wederopbouwpanden waren: de 
bloemenwinkel (hoek Jacobslaan/Akkerlaan)...

… en de kantoorboekhandel (hoek Groenestraat/Marterstraat). 
Die gebouwen hebben een aantal kenmerken van de wederop-
bouwarchitectuur: (1) overstekende dakrand, (2) betonnen omlijs-
ting en (3) balkons.  

Ongetwijfeld zijn er meer wederopbouwpanden in onze wijken. 
Misschien ontdekt u er een paar, zoals de voormalige technische 
school Jonkerbosch (Hatertseweg) waar nu vmbo-praktijkschool 
Aventurijn is gevestigd. Dat pand is gebouwd in 1967 en valt daar-
mee strikt genomen buiten de periode 1945-1965. Maar het is mooi 
genoeg om toch even te worden vermeld. ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll
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Een van de vele sporteve-
nementen die dit jaar niet 
doorgaat is het WK Ultimate 
Frisbee voor spelers onder de 
twintig. Elian van Hees uit de 
Landbouwbuurt was hiervoor 
geselecteerd en vertelt meer 
over deze in Nederland relatief 
kleine sport die sinds 1994 ook 
in Nijmegen wordt beoefend.

 
Hoe ben je in aanraking gekomen met 
Frisbee als teamsport?
“In mijn eindexamenjaar kon ik goed-
koop een sportkaart van het Radboud 
Sport Centrum aanschaffen. Mijn broer 
was al actief binnen het Ultimate Fris-
bee en raadde me de cursus aan. Die 
deed ik en ik was meteen verslaafd. Ik 
speel nu in het eerste team van BFris-
bee2’s, de Nijmeegse Ultimateclub.”

Wat vind je zo leuk aan de sport?
“Er heerst een goede spirit, ook tussen 
teams tijdens een wedstrijd.  Er is geen 
negativiteit in het veld. Verder is het een 

heel explosieve sport. Je sprint veel om 
je tegenstander eruit te rennen en de 
gooitechnieken zijn totaal anders dan 
bij een balsport. Lichaamscontact is niet 
toegestaan.”

Kun je vertellen hoe de sport gespeeld 
wordt?

“Met een team van zeven spe-
lers probeer je te scoren door de 
frisbee in het scorevak  achter de 
achterlijn te vangen. De tegenstan-
der probeert dat te voorkomen 
door de frisbee te onderscheppen 
of deze op de grond te laten ko-
men. Lukt dat dan mag het andere 
team in de aanval. Na elke score 
wissel je van kant en kun je spelers 
wisselen. Je mag niet lopen met 
de frisbee en wedstrijden duren 
zeventig minuten.” 

Spelen jullie competitie?
“Normaal wel. Er zijn drie compe-
tities per jaar. Eén indoor en twee 
outdoor. Eén keer per vier weken 
kom je dan bij elkaar met een aan-

tal teams uit dezelfde divisie. Je speelt 
op zo’n dag  drie a vier wedstrijden. 
Vanwege corona ligt dat stil.”

Hoe ben je in de WK-selectie terecht-
gekomen?
“Jeugdspelers kunnen als ze dat willen 
meedoen aan de selectietrainingen in 
Leusden of Utrecht. Dat heb ik twee jaar 
gedaan en dit jaar werd ik geselecteerd. 
We zouden van 18 tot 25 juli naar Malmö  
in Zweden gaan maar dat gaat ook al 
vanwege corona niet door. We trainen 
nog wel elke paar weken via Zoom. We 
doen oefeningen, krijgen een individueel 
trainingsschema, analyseren wedstrijden 
en dagen elkaar uit bepaalde trucs te 
filmen en te uploaden.” ❤

Tekst: Eef van Hout  
(eef@hartvannijmegen.nu)  
Foto's: Vincent Moll

Ultimate Frisbee, meer dan 
overgooien op het strand

Meer info over Ultimate Frisbee:
Youtube zoekwoord:  ultimate 
frisbee. Instagram: bfrisbee2s
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oor supermarktmanager Huub 
Henskens betekent de opening 
het einde van een hele drukke 

periode. “Na de drukte van de kerst 
hadden we hier natuurlijk direct de 
handen vol aan de verbouwing. Voor 
mij persoonlijk kwam daar nog bij dat 
ik mijn enkel op de wintersport heb 
gebroken en een paar weken in een 
rolstoel moest zitten. Buitengewoon 
hectisch allemaal, maar gelukkig is de 
verbouwing heel goed verlopen.”  

     Er zat nogal wat tijd tussen de pre-
sentatie van de eerste plannen en de 
daadwerkelijke verbouwing. Henskens: 
“Daar waren diverse redenen voor en 
die liggen altijd buiten de winkel en 
de supermarktmanager. Er waren in elk 
geval diverse omstandigheden waar-
door we als bedrijf moesten besluiten 
tot uitstel. Je kan het namelijk maar 
één keer goed doen en dat hebben we 
nu denk ik ook gedaan.”

Slijtage 
De verbouwing was volgens Henskens 
ook hard nodig. “De laatste keer dat de 
winkel op de schop ging was in 2006. 
Als je veertien jaar niets aan je huis 
doet geeft dat slijtage en dat is bij een 
winkel niet anders. Heel fijn dus dat 
dat na al die jaren is opgepakt en de 
winkel is aangepast aan de behoeftes 
van deze tijd.” 
     De verbouwing begon vorig najaar 
al met de werkzaamheden aan de bui-

Ruim twee jaar nadat de eerste verbouwingsplannen werden 

gepresenteerd opende de geheel vernieuwde Albert Heijn XL aan de  

St. Jacobslaan op 25 maart zijn deuren. De plannen voor een grootse en 

feestelijke opening vielen door de coronacrisis weliswaar in het water, 

maar de eerste reacties van de klanten zijn vooral ‘heel positief’.

AH XL St. Jacobslaan na verbouwing  in de top-3 van het land
Supermarktmanager Huub Henskens: ‘Positieve reacties en complimenten van de klanten geven ons heel veel  energie om door te gaan’

V
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Huub Henskens is trots op zijn nieuwe winkel.
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tenkant, die ook in een geheel nieuw 
jasje werd gestoken. Maar de kracht-
toer was toch vooral de periode van 
bijna vier weken dat de binnenkant 
geheel werd gestript en opnieuw werd 
opgebouwd. “Het was echt verbazing-
wekkend als je zag hoeveel mensen te-
gelijk aan het werk waren en ook nog 
wisten wat ze aan het doen waren”, 
zegt Henskens.  
     De supermarktmanager is trots op 
zijn winkel die na de verbouwing zo’n 
400 vierkante meter groter is gewor-
den. “En gelukkig reageren ook de 
klanten heel positief. Vaak is het na een 
verbouwing zo dat de klanten langere 
tijd nodig hebben om hun weg in de 
winkel weer te vinden. Dat horen we 
nu zelden en we krijgen eigenlijk al-
leen maar complimenten en felicitaties. 
Dat geeft het personeel en mij heel 
veel energie om door te gaan!”

Keuken 
Sommige vernieuwingen binnen de 
winkel blijven door de coronacrisis nog 

even ‘buiten gebruik’. Zo is er direct 
bij de entree de Allerhande keuken. 
“We bekijken samen met Zaandam of 
die de komende weken in aangepaste 
vorm van start kan gaan. Het is de be-
doeling dat de klant daar de hele dag 
door koffie, vers gemaakte broodjes, 
pizza’s en maaltijden kan kopen. Om 
mee te nemen of om in de winkel op 
te eten.” 

     Is de Nijmeegse AH XL nu de groot-
ste vestiging in Nederland? Henskens: 
“Ligt er een beetje aan welke criteria je 
hanteert: winkeloppervlakte, omzet of 
klantenstroom. Ik denk dat we al met al 
bij de top-3 in het land horen.” ❤

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

AH XL St. Jacobslaan na verbouwing  in de top-3 van het land
Supermarktmanager Huub Henskens: ‘Positieve reacties en complimenten van de klanten geven ons heel veel  energie om door te gaan’
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De geheel vernieuwde buitenkant van de AH XL.
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Project Dobbelmannweg: elf woningen en gemeenschappelijke tuin  
Dura Vermeer ontwikkelt en verkoopt woningen in Hortus Ludi: verkoopprijs rond de 8 ton

e gemeente, eigenaar van de 
grond, nodigde voor ‘de wed-
strijd’ met name ook mensen 

uit om als CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) met een plan 
te komen. Bij CPO zijn toekomstige 
bewoners zélf projectontwikkelaar en 
van begin tot eind nauw betrokken 
bij het realiseren van de woningen. 
Verder moesten initiatiefnemers in de 
bouwplannen rekening houden met 
een juiste inpassing in de historisch-
katholieke setting en met duurzaam en 
‘natuur-inclusief’ bouwen.

‘Onbenullige procedure-kwestie’
Namens CPO Dobbelmannweg 7 meldt 
Wim Bilo het erg jammer te vinden dat 
hun plan het niet heeft gered. “Om-
dat wij in de ogen van de gemeente 
net iets meer bebouwing hadden 
opgenomen dan was toegestaan. Wij 
hadden een klein stukje niet opgevat 
als bebouwing, de gemeente wel. Maar 
op onze vraag of we het dan mochten 
aanpassen – binnen een dagje gepiept 
– zei de gemeente gewoon keihard 
‘nee’.”  
     Bilo en de zijnen hebben zo hun 

vraagtekens bij het plan van Dura Ver-
meer: “Prachtig plan hoor, op het eerste 
gezicht en afgaande op de buiten-
kant. Maar waar wij vooral inzetten op 
sociale duurzaamheid, moet ik dat bij 
Dura Vermeer nog maar zien. Ons plan 
voorzag in 26 betaalbare woningen, 
geschikt voor elke doelgroep: jonge-
ren/starters, gezinnen en ouderen. En 
levensloopbestendig. Dura Vermeer 
gaat ‘gewoon’ elf grote stadswoningen 
bouwen, met zeven kamers op vier 
woonverdiepingen. Van een bevriende 
makelaar heb ik begrepen dat zulke 

Niet het bewonersinitiatief CPO Dobbelmannweg 7, maar ontwikkelaar 
Dura Vermeer heeft de wedstrijd gewonnen die de gemeente eind vorig 

jaar uitschreef. Inzet: de ontwikkeling van het terrein aan de Dobbelmann-
weg waar eerder basisschool De Vuurvogel gevestigd was en dat vroeger 

een kloostertuin was. De naam van het project: Hortus Ludi. 

D
Het terrein aan de Dobbelmannweg zoals het er nu bijligt...
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Project Dobbelmannweg: elf woningen en gemeenschappelijke tuin  
Dura Vermeer ontwikkelt en verkoopt woningen in Hortus Ludi: verkoopprijs rond de 8 ton

woningen tussen de 7,5 en 8 ton gaan 
doen. Waar wij oog hadden voor 
gemeenschapszin en verbinding met 
de buurt, zie ik die niet echt in dit plan. 
Heel jammer dat het enige burgeriniti-
atief dat er was, niet gerealiseerd wordt 
vanwege een onbenullige procedure-
kwestie.”

200 inschrijvingen
Maar toen het stof na alle biedingen 
was neergedaald, was de uitslag: Dura 
Vermeer. Zowel als ontwikkelaar, als 
bouwer én als verkopende partij.  Het 
winnende Hortus Ludi is, aldus het 
persbericht, ‘een duurzaam en natuur-
inclusief project, waarbij met bijzon-
dere materialisatie wordt aangesloten 
bij de klassieke gevels van het kloos-
tercomplex waar de locatie deel van 
uitmaakt. Op de plek waar ooit een 
schoolgebouw stond, komen twee vol-
ledig houten woongebouwen met elf 
bijzonder duurzame grondgebonden 
woningen, grenzend aan een bijzon-
dere, gezamenlijke kloostertuin die 

bereikbaar is via een poortgebouw’. 
     Robert-Paul Jansen, als ontwikkel-
manager bij Dura Vermeer belast met 
Hortus Ludi: “Wij hebben er niet voor 
gekozen om dertig appartementen te 
bouwen, maar elf  stadswoningen.” En 
als reactie op wat Bilo zegt: “Wij mikken 
ook wel degelijk op sociale duurzaam-
heid, want er komt een groep mensen 
te wonen die echt samen dingen wil 
doen, bijvoorbeeld een gemeenschap-
pelijke tuin delen.” Volgens Jansen zijn 
er al zo’n tweehonderd inschrijvingen 
van geïnteresseerden. “Maar daar zitten 
ook makelaars, andere ontwikkelaars en 
mensen tussen die gewoon interesse 
hebben in dit project, wat vrij bijzonder 
is in Nederland.”

Woningen voor Hazenkampers
Jansen bevestigt de bedragen die Bilo 
noemt. “Acht ton ja, dat is veel geld. 
Maar we hebben het dan ook over 
heel grote woningen met zes of zeven 
kamers en een oppervlak van bijna 300 
vierkante meter. Wie daar moeten gaan 

wonen? Wij mikken op mensen die nu 
in dure jaren dertig-huizen in de Hazen-
kamp wonen met een hoge overwaar-
de. We hebben onderzoek laten doen 
naar onze doelgroep en die ontwikke-
ling zien we in heel Nederland.” 
     Dura Vermeer overlegt momenteel 
met de gemeente hoe de buurt verder 
te informeren over de voortgang. Wan-
neer dat weer mogelijk is, wordt een in-
formatiebijenkomst voor omwonenden 
georganiseerd, waarbij het gekozen 
plan en het bouwproces toegelicht 
worden. Omwonenden ontvangen 
daarvoor per post een uitnodiging. 
     Daarnaast moet de bestemming 
‘Wonen’ nog opgenomen worden in het 
bestemmingsplan, dat nu ter inzage 
ligt. Na de zomer start de verkoop. De 
verwachting van de ontwikkelaar is 
dat in het eerste kwartaal van 2021 de 
schop de grond ingaat. ❤

Tekst: Roeland Loosen 
(roeland@hartvannijmegen.nu) 
Beeld: Vincent Moll, Dura Vermeer

…en zoals het er straks uit zal zien.
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Roel Willems: ‘Ons brein houdt enorm van verhalen’ 

r. Roel Willems woont met vrouw 
en drie kinderen (10, 8 en 6) in 
de Hofdijkstraat. Willems (40) is 

associate professor bij het Centre for 
Language Studies aan de Radboud Uni-
versiteit én senior onderzoeker aan het 
Donders Institute for Brain, Cognition 
and Behaviour van diezelfde universiteit. 
In zijn huidige onderzoek bekijkt hij hoe 
niet-talige delen van de hersenen ons 

helpen bij het begrijpen van taal en wat 
het lezen van literatuur met ons brein 
doet. Willems – zelf linkshandig – onder-
zoekt ook de verschillen tussen hersen-
helften van links- en rechtshandigen.

Wat doet een wetenschapper zoals jij 
nu, in tijden van corona? 
 “Veel video-vergaderen via Zoom. En 
online lesgeven. Dat gaat heel soepel. 

Het systeem en de technieken stonden 
bij ons allemaal klaar, heel fijn. Dus 
tot nog toe ook geen tentamens die 
uitvallen. Alleen data-verzameling is 
lastig nu, dat is wel een knelpunt. En 
wat ik nu meer merk dan voorheen is 
dat studenten heel erg gemotiveerd en 
positief zijn. Hun instelling en drive vind 
ik voorbeeldig.”   

Wetenschapper in de wijk

In het hart van Nijmegen staan drie toonaangevende instellingen die zich met 

onderwijs en onderzoek bezighouden: de Radboud Universiteit, het Radboudumc 

en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN). In Nijmegen-Midden wonen heel 

wat wetenschappers die verbonden zijn aan een van deze instellingen. 

In deze rubriek komen zij uitgebreid aan het woord.

D

Roel Willems: “Als gezin leven en wonen wij hier naar volle tevredenheid.”
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Roel Willems: ‘Ons brein houdt enorm van verhalen’ 

Je bent van huis uit psycholoog, maar 
je houdt je nu bezig met hoe ons brein 
reageert op verhalen. Vanwaar die spe-
cialisatie, wat trok je daarin zo aan? 
“Psychologen en mensen van Letteren 
lopen de deur niet bij elkaar plat. Maar 
ik was van het begin af aan geïnteres-
seerd in de psychologie van taal: hoe kan 
het dat we elkaar 
begrijpen? Hoe doen 
de hersenen dat? En 
wat is het dat verha-
len zo goed werken 
dat ze boodschap-
pen kunnen over-
brengen? Dus ben ik 
het als psycholoog 
bij Letteren gaan 
halen. Omdat ik de rijkdom van taal zo 
mooi vind. En fascinatie overbrengen, 
dat is wat elke wetenschapper wil. Ons 
brein houdt enorm van verhalen. We ver-
tellen elkaar ook constant verhalen. Ver-
halen zijn overal. Niet alleen in boeken, 
maar ook in Netflix-series, commercials, 
etc. Sommigen noemen het narratief, of 
story telling. Ik bestudeer verhalen, daar 
is niets ‘highbrows’ aan. Sommige wer-
ken en gaan eeuwenlang mee. Verhalen 
zijn bijna als de echte wereld.”     

Er is, met dank aan onder andere 
DWDD en Erik Scherder, de afgelo-
pen jaren een toenemende interesse 
ontstaan voor ons brein en de werking 
daarvan. Merk jij dat in je werk als 
neurowetenschapper ook? 
“Zeker. Kijk ook naar Wij zijn ons brein van 
Dick Swaab. Populariseren is goed, maar 
ons brein en de werking daarvan blijven 
heel complexe materie. We weten er heel 
veel van, maar voorspellen blijft lastig. 
Die hype is nu dus weer wat voorbij. We 
gaan nu weer terug naar de realiteit. 
Vijf jaar geleden hadden we de mond 
vol van multimedia en wat zien we nu? 
De podcast is razend populair!  En AI, 
artificial intelligence, is nú de hype! 
Algoritmes.” 

En dan is er nog je linkshandigen-
onderzoek. Eerder zei je al eens dat 
niet wetenschappelijk bewezen is dat 
linkshandigen creatiever zijn en beter 
in sport dan rechtshandigen. Wat  
onderzoek je precies op dat vlak? 
“Onderzoek hiernaar is wat doodge-
bloed. Ook omdat je daar nou niet 

direct financiering voor loskrijgt. Maar 
linkshandigen, toch tien procent van 
de wereldbevolking, vormen wel een 
vergeten doelgroep in de neurowe-
tenschap. Heel interessant is namelijk 
waarom linkshandig zijn zo lang een 

taboe is geweest. Daarover is eigenlijk 
nog steeds niets bekend.”   

Hoe zijn jullie in de wijk terecht 
 gekomen en hoe bevalt het?  
“In 2012 zijn we in de Hofdijkstraat 
komen wonen, nadat ons huisje in 
Botten daal na de komst van de tweede 

te klein werd. 
Met Het Kleurrijk 
hebben we hier 
de school om de 
hoek en van alles in 
de buurt. Ook het 
gemengde karakter 
van de wijk spreekt 
ons heel erg aan. 
Als gezin wonen en 

leven wij hier dus naar volle tevreden-
heid.” ❤

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

Professor in Paradiso 
Welke wetenschapper kan nou zeggen dat hij of zijn ooit een heus optreden 
heeft verzorgd in de Amsterdamse poptempel Paradiso? Nou, Roel Willems 
dus. In november vorig jaar verzorgde Willems in de serie Creatief met taal 
die Paradiso toen organiseerde, een lezing getiteld De verhalende mens. 
Hoe kwam dat zo? “Ik ben door ze benaderd. In het kader van die serie was 
er ook interesse in de wetenschappelijke aspecten van literatuur en hoe dat 
dan werkt. Heel bijzonder om daar op een zondagochtend voor zo’n hon-
derd man te staan. Met een gemengd gezelschap geïnteresseerden leverde 
dat een heel aardige interactieve sessie op. Daarbij hebben we wetenschap-
pelijk onderzoek verkend naar de belevingswereld van lezers en hoe die 
van invloed is op de waardering van verhalen. Erg leuk om  te doen.”

“Heel interessant is waarom 
links handig zijn zo lang een taboe 
is  geweest. Daarover is eigenlijk 

nog steeds niets bekend.”
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1 Slotemaker de Bruïneweg: gesloten sportaccomodatie. 2 Groenestraat. 3 Brederostraat. 4 CWZ-terrein. 5 Nimrodstraat: samen zingen. 
6 Leeuwstraat.

1 2

3 4

5 6
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De afgelopen weken heeft iedereen binnen gezeten, maar spontaan ontstonden 
er mooie initiatieven om elkaar een hart onder de riem te steken. Kijk mee met 
 fotograaf Vincent Moll die met zijn camera door de wijken liep.

Hartverwarmende foto’s voor een  
beetje steun en troost in coronatijd 

7 IJsbeerstraaat SSgN. 8 Hazenkampseweg. 9 Potgieterplein. 10 Akkerlaan: Pontem College.

7 8

9 10
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Steeds meer boekenkastjes en  minibiebjes in het straatbeeld
Boekenliefhebbers worden minibibliothecaris: ‘Soms liggen er kinderboeken en die zijn altijd snel weg’

Once upon a time in a little free library… 
Philly van de Pavert (43) woont zo’n zeven jaar naast het pand op 
de Willemsweg, waar van 1931 tot 1980 de openbare bibliotheek 
was gevestigd. Ze houdt van boeken en noemt zichzelf een echte 
boekenwurm. In haar voortuin heeft ze een minibieb staan. “Toen 
ik op de Jacob Canisstraat in Nijmegen-Oost werkte, zag ik voor 
het eerst een minibieb. Dat was mijn voorbeeld. Mijn vader heeft 
de kast gebouwd. Ik heb hem zelf geschilderd. Hij vrolijkt de straat 
op, vind ik. Hij wordt dagelijks veel gebruikt. Soms liggen er kinder-
boeken in en die zijn altijd snel weg. De meeste mensen die erin 
kijken, zijn tussen de 20 en 70 jaar oud denk ik.”
Het concept van de minibieb en boeken ruilen spreekt haar erg 
aan. Ook in het kader van verduurzaming. 

De Dingobieb
Thijs Ruland (57) en Joke Feenstra (56) wonen in de Dingostraat in 
Hazenkamp en hebben sinds zo’n anderhalf jaar een minibieb in 
hun tuin. Thijs: “Ik had elders dergelijke kastjes zien staan en vond 
het idee van het op deze wijze delen van boeken erg leuk.” Bij Hout 
& Meubel van het RIBW, hebben ze een kastje laten maken. Thijs: 
“We hadden een idee hoe we het beschilderd wilden hebben. Joke 
haar zoon en zijn vriendin hebben het uitgewerkt en uitgevoerd.” 
Er wordt veel gebruik van de minibieb gemaakt. Thijs: “We zien 
dagelijks mensen in het kastje staan snuffelen. Verder zet ik een 
stempel in alle nieuwe boeken. Zo stempel ik er per dag gemid-

In de afgelopen jaren zijn steeds meer 
kleine bibliotheekfilialen wegbezuinigd 

en ook boekwinkels hebben vaak hun 
deuren moeten sluiten. Aanleiding voor 

verschillende initiatieven vanuit de 
samenleving. De minibieb is er een van. 
Op steeds meer plaatsen zie je boeken-

kastjes in de voortuinen van mensen. 
Iedereen kan er boeken lenen,  

ruilen of achterlaten.

Lijst van minibiebjes/boeken-
kastjes in Nijmegen-Midden:
• Goffert: Muntweg, Muntmeesterlaan

•  Hazenkamp: Dingostraat, Fretstraat, Hindestraat,  

IJsbeerstraat, Leeuwstraat, Nimrodstraat

• Landbouwbuurt: Gaffelstraat, Karnstraat

• St. Anna: Hatertseweg

• Willemskwartier: Willemsweg

•  Weggeefkasten: Hoofdingang Radboudumc,  

voorzieningenhart ’t Hert en wijkcentrum de  

Klokkentoren. 

Mochten er nog minibiebjes in ons verspreidingsgebied 
staan die wij gemist hebben, laat het ons weten!

Minibieb Willemsweg vrolijkt de straat op.
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Steeds meer boekenkastjes en  minibiebjes in het straatbeeld
Boekenliefhebbers worden minibibliothecaris: ‘Soms liggen er kinderboeken en die zijn altijd snel weg’

deld een à twee af. Er komen dus geregeld nieuwe boeken bij 
en ze verdwijnen weer net zo hard.” Mensen reageren positief en 
komen ook wel eens boeken aan de deur afgeven. Thijs: “Als iets 
er te lang in staat haal ik het weer weg, ook om ruimte te maken 
voor nieuwe boeken. Ik vind het als ‘minibibliothecaris’ belangrijk 
dat het kastje er verzorgd en opgeruimd uit ziet. Dat houdt het 
aantrekkelijk en daardoor wordt het veel gebruikt.” ❤

Tekst en interview: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Organisatie en interview: Dirk-Jan Burgersdijk 
(dirkjan@hartvannijmegen.nu).  
Foto’s: Vincent Moll

Dagelijks lenen mensen uit de minibieb in de Dingostraat. 

Meer informatie
www.minibieb.nl

www.minibibliotheek.nl

www.gelderlandhelpt.nl/weggeefkasten
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Opgroeien in het Willemskwartier  tijdens de wederopbouwperiode

Na de Tweede Wereldoorlog moest het gewone leven weer worden 

opgepakt en de stad moest worden opgebouwd. Het was een drukke, 

bedrijvige tijd. In de wijken bevonden zich talloze middelgrote 

tot grote fabrieken en kleine winkels. 

Het Verleden in Verhalen

Herman Arts met zijn 'mechanische hond' om de melk te bezorgen, de eerste mechanisatie als vervanger van de bakfiets  
(midden jaren 50).

oor de naoorlogse kinderen die 
in deze wederopbouwperiode 
opgroeiden, was het een mooie, 

zorgeloze tijd. Drie van hen vertellen 
over hun jeugd in het Willemskwartier.
     Piet Arts, geboren in 1946, en zijn 
zus Tonny, geboren in 1947, zijn de 
kinderen van melkboer Arts uit de 
Spieghelstraat 26. Hun overbuurjongen 
Tom Alders, geboren op Tweede Kerst-
dag 1945, woonde op nummer 47 en 
trouwde later met Tonny.
 

     Tonny: “We hadden in de voorkamer 
een winkel, dus we hadden een hele 
kleine woonkamer.” Piet: “Er waren in 
bijna iedere straat wel één of meer van 
die kleine buurtwinkeltjes. Maar de Wil-
lemsweg was dé winkelstraat.” Tom: “Bij 
ons naast had je Willems de schoenma-
ker. Die had een schuur achter in zijn 
tuin, waar hij zijn werkplaats had, en in 
de Maerlantstraat had je een kruidenier-
tje. Op de Willemsweg had je slagers en 
bakkers, groentewinkels en viswinkels.” 

Goed vertrouwen 
In de winkel van Herman en Truus Arts 
was het een komen en gaan van men-
sen. Iedereen in de buurt kende elkaar 
en alles ging in goed vertrouwen. Zo 
gebeurde het regelmatig dat de reke-
ning niet betaald kon worden, omdat 
de kinderbijslag nog niet binnen was. 
Dan werd het bedrag opgeschreven.  
     Tonny: “Die mensen woonden er al 
zolang. Meestal ging dat goed, maar 
soms moest je er wel nog effe achter-
heen.” ‘s Morgens om zes uur werden 

V
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Opgroeien in het Willemskwartier  tijdens de wederopbouwperiode

de ijzeren rekken met melk gelost en 
bij Arts voor de deur gezet. Tonny: “Die 
bleven staan tot mijn vader naar buiten 
ging, en er werd nooit iets gestolen.” 
Piet: “De deuren waren nooit op slot. We 
konden zo bij bekenden naar binnen 
lopen.” Tonny: “Als we op zaterdag vrij 
waren, dan gingen we pa 
helpen, zodat hij eerder 
klaar was. Vroeger met 
de bakfiets, later met de 
mechanische hond en 
daarna met een busje. De 
mensen hadden de boek-
jes met het geld op de 
trap liggen. Je legde het 
wisselgeld netjes terug.”

Enige telefoon 
Bij Arts hadden ze de 
enige telefoon in de wijk 
en daar werd door de hele 
buurt gebruik van ge-
maakt. Tonny: “De telefoon 
was in het halletje. Als ze 
het niet goed konden ver-
staan, maakten ze de deur 
van de huiskamer open 
en gingen ze gewoon 
in de huiskamer staan.” 
Piet: “Als mensen aan het 
bellen waren, hoorden wij 
ook dingen die niet voor 
andermans oren bestemd 
waren. Je kreeg alles mee.” 
     Als kind speelden ze 
vooral buiten. Piet: “Er 
werd veel gevoetbald. 
Partijtjes onder elkaar 
tegen het Beetsplein, de 
Maerlantstraat, de Domi-
nee ter Haarstraat, de Ruusbroecstraat 
en de Brederostraat.” Tom: “Op de Spoor-
dijk waren we ook regelmatig te vinden. 
‘In het spoorgat’, zoals we zeiden, had 
je afgedankte locomotieven staan. Daar 
kon je fijn rotzooien en erop klimmen. 
Verder had je daar kisten van de veiling, 
die daar waren opgeslagen. We holden 

die uit en dan had je een fijne hut.” Piet: 
”Je kon er ook goed hagedissen en 
sprinkhanen vangen.”

Glijbaan 
Ook in de winter met sneeuw en ijs, 
speelden ze graag buiten. Tom: “Als het 

vroor maakten we met een paar emmers 
water een hele lange glijbaan van wel 
tien tot twintig meter lang.” Piet: “Als er 
sneeuw lag, gingen we met het sleetje 
naar beneden van de dijk af.” Tom: “En 
de groenteman Thul (hij heette Van ’t 
Hullenaar) had een hele grote slee, en 
daar konden we wel met zijn achten of 

tienen op. En dan gingen we met z’n 
allen op die grote slee van de Spoordijk 
af.” Piet: “We hebben ook een keer het 
pleintje met water volgegooid om er 
een ijshockeyveld van te maken.” Tom: 
“De vader van een vriendje had van 
ijzeren elektriciteitspijpen hockeysticks 

gemaakt. Hij had die krom 
geslagen en het uiteinde 
plat gemaakt.” 

Rolschaatsen 
Met zoveel kinderen in de 
wijk, werd er altijd wel iets 
verzonnen om te spelen. 
Piet: “We hebben een keer 
een wielerbaan gemaakt. 
Die hebben we zelf uitge-
graven.” Tom: “Bij het plant-
soentje bij Tonny en Piet 
voor was een braak stukje 
grond en daar was nog een 
schuilkelder. Die hebben we 

half uitgegraven en een wie-
lerbaantje aangelegd. Dan 
gingen we rondjes rijden.” 
Piet: “Er was ook een tijd dat 
iedereen op rolschaatsen 
reed.” Tonny: “Ja, Hudora’s. 
Die mochten we halen bij 
Ernst op de Willemsweg.” 

     Dat was een luxe, want 
de meeste gezinnen hadden 
veel kinderen en hadden 
het niet breed. Zoals bij Tom 
thuis, daar hadden ze zeven 
kinderen. Tom: “Ik had geen 
rolschaatsen. Dan deelde je 
met iemand anders, allebei 
steppend op één rolschaats”, 

zegt hij lachend. 
     Ze zijn het er alle drie over eens dat 
het een hele mooie tijd was om in op te 
groeien.❤

Tekst: Leonie Valckx 
(Leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: privéarchief familie Arts

Moeder Truus Arts met zoon Piet, dochter Tonny op fiets en in het mid-
den nichtje Nellie van Bladel (circa 1952).

Herman en Truus Arts met hun kleindochter Janneke in de winkel (1978).
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Hoe is het initiatief ontstaan?  
Jean grapt: “Het is ontstaan uit jaloezie. 
Boudewijn Nederkoorn (oud-bestuurslid) 
en ik werkten in 2003 vanuit onze banen 
mee aan een project dat alle studenten-
complexen in Nijmegen voorzag van 
glasvezelverbinding. Wat de studenten 
kregen, wilden wíj ook: snel internet 
vanuit je huiskamer. In december 2004 

richtten we Stichting Glazenkamp op 
met het doel glasvezel aan te leggen in 
de Hazenkamp. We dachten het eerst 
zelf te kunnen regelen. Maar een aparte 
verbinding aanleggen naar elk huis is 
iets anders dan naar een studentencom-
plex. Dat konden we niet zelf doen, laat 
staan financieren. We kwamen in contact 
met het bedrijf Reggefiber die het 

netwerk graag wilde aanleggen, met als 
voorwaarde een minimale afname van 
veertig procent van de huizen in de wijk.”

Dat is gelukt?  
Jean: “We hielden veel buurtbijeenkom-
sten om uit te leggen waarom er glasve-
zel in onze wijk moest komen. Ze werden 
goed bezocht, er was een duidelijke be-

In deze tijden van corona zijn de inwoners van Hazenkamp en Park 

Heijendaal maar wat blij met hun internetverbinding van glasvezel. Die 

snelle verbinding hebben ze te danken aan een initiatief uit 2004: de 

Stichting Glazenkamp.  Met de oude en nieuwe voorzitter, Jean Popma 

en Pim Ketelaar, blikken we terug op zestien jaar glasvezel-pionieren. 

Glazenkamp verbindt de Hazenkamp en Park Heijendaal met glasvezel 
Jean Popma legt na zestien jaar de voorzittershamer neer: 'Stichting Glazenkamp is uniek in Nijmegen'

Jean Popma (rechts) draagt het stokje – van uiteraard anderhalve meter – over aan Pim Ketelaar.
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hoefte. Al snel gaven honderd ambassa-
deurs actief voorlichting aan hun buren”. 
Pim: “Ik kwam ook naar zo’n bijeenkomst 
en werd meteen enthousiast. Als trekker 
van de werkgroep ‘senioren’ probeerde ik 
de oudere bewoners mee te krijgen.”   
     Jean: “Bewoners van Park Heijendaal 
hoorden van ons plan en wilden ook 
aanhaken met hun wijk. Dat mocht van 
Reggefiber. Uiteindelijk haalden we die 
veertig procent en begon de aanleg 
in 2007. Dat was toen een primeur in 
Nijmegen, glasvezelverbinding in een 
woonwijk. Inmiddels heeft ruim 74 
procent van de ongeveer drieduizend 
woningen in het Glazenkamp gebied 
een actieve glasvezel aansluiting.” 

Wat doet Glazenkamp voor de deel-
nemers?  
Jean: “We hebben bij het sluiten van de 
huurovereenkomst met netwerkeige-
naar Reggefiber strenge voorwaarden 
gesteld aan prijs en kwaliteit waar de 
deelnemers nu nog van profiteren. Die 
heeft KPN, de opvolger van Reggefiber, 
overgenomen. De afgesproken tariefpla-
fonds voor het gebruik van de glasvezel  
liggen lager dan wat KPN aan providers 
in rekening brengt. De stichting krijgt 
jaarlijks dat verschil terug, wat we terug-
betalen aan de deelnemers. Een klein 
deel hiervan is voor de stichting, voor 
activiteiten en materialen.”  
     Pim: “Daarnaast bieden we met 
ongeveer vijftig vrijwilligers ondersteu-
nende diensten. Deelnemers kunnen 
met problemen die de provider niet kan 
verhelpen terecht bij onze helpdesk, of 
op zaterdag in het Glazenkamp Honk, 
gevestigd in basisschool NSV2 (nu 
helaas dicht wegens het coronavirus). Bij 
mensen die slecht ter been zijn komen 
we op huisbezoek als dat nodig is.” Jean: 
“Veranderingen bij providers zorgen 
voor veel vragen. Zoals de omzetting 
van analoge naar digitale tv bij Telfort 
vorig jaar. Als providers steken laten val-
len in hun service, pakken wij die op.”

Glazenkamp heeft een paar projecten 
las ik op de site 
Pim: “Vanuit de werkgroep Nieuwe 
Toepassingen hebben we samen met 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
‘Handig in Hazenkamp’ opgezet. Het 
doel van het project is mensen langer 
thuis te laten wonen met behulp van 
technische hulpmiddelen, bijvoorbeeld 
een alarmhorloge of bewegingssensor 
(zie de site www.glazenkamp.nl voor 
alle hulpmiddelen). Als mensen daar 
meer over willen weten, komen we op 
bezoek en nemen een demonstratiekof-
fer mee. Ze kunnen voor twee maanden 
een hulpmiddel lenen en uitproberen, 
voordat ze het eventueel zelf kopen. 
We hebben zo al tientallen bewoners 
geholpen.” 
     Jean: “Een ander initiatief is Wijkalar-
mering Hazenkamp/Park Heijendaal. 
Er zijn inmiddels veertien whatsapp-
groepen met 450 deelnemers verdeeld 
over de wijken, die onveilige situaties in 
hun buurt met elkaar delen. Per groep 
onderhoudt een coördinator het contact 
met de andere groepen en de wijkagent.” 

Glazenkamp is na 16 jaar nog steeds 
sterk en actief. Hoe komt dat?  
Pim: “Jean en Boudewijn hebben een 

goede basis gelegd en slimme voor-
waarden gesteld. De stichting heeft een 
open structuur. Deelnemers beslissen 
mee over een aantal zaken en er is vrije 
keuze van provider. En heel belangrijk 
zijn natuurlijk de vrijwilligers die met het 
Honk en de projecten de verbinding in 
de wijk versterken.”  
     Jean: “ We hebben naast de Stichting 
Glazenkamp door oprichting van de 
stichting Fiber Overal andere wijkini-
tiatieven in Nijmegen ondersteund bij 
de aanleg van glasvezel. Toch zijn die 
wijkorganisaties nadat het netwerk was 
gelegd allemaal weer gestopt. Glazen-
kamp is met zijn activiteiten en onder-
steuning uniek in Nijmegen.”  
 
Jean, jij stopt als voorzitter, Pim  
neemt het over. Waarom? 
Jean: “Ik heb het met veel plezier gedaan, 
maar het wordt tijd om het stokje door te 
geven.” Pim: “Aan mij en het bestuur de 
taak om het werk voort te zetten en de 
deelname van vrijwilligers te versterken 
en te bestendigen. Dus als je interesse 
hebt, meld je aan als vrijwilliger!” ❤ 

Tekst: Jacqueline van der Jagt 
(jacqueline@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Glazenkamp verbindt de Hazenkamp en Park Heijendaal met glasvezel 
Jean Popma legt na zestien jaar de voorzittershamer neer: 'Stichting Glazenkamp is uniek in Nijmegen'
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Drumbeest Johnny Lejeune gaat  nog zeker twee keer per week ‘los’
Johnny Lejeune maakte in de jaren zestig furore als drummer van Blues Corporation en Livin’ Blues 

ohnny vond drummen leuk en werd 
al jong lid van muziekvereniging 
‘Onze Kracht’. Daar, aan de Berg en 

Dalseweg naast de kerk, leerde hij met de 
trommel marsen ‘slaan’. De kennis opge-
daan bij Onze Kracht is nog steeds deel 
van zijn drumstijl.

Even voordoen
Op zijn twaalfde ging hij naar de lts Dr. 
Poels aan de Goffertweg. Het is 1960. 
Johnny richtte zijn eerste bandje op: Black 
& White Birds. Cliff Richard en The Shadows 
waren zijn grote voorbeelden. Later werd 
hij gevraagd om voor te spelen bij Dombo 
en The Real Rockets. Hij moest ‘Apache’ van 
de Shadows voorspelen en stond binnen 
vijf minuten weer buiten: Johnny trom-
melde alsof ie bij de fanfare zat.
     Van Robbie Knoop (van de autorijschool) 
die zelf een goede gitarist was, leerde 
hij rock drummen. Johnny doet even 
voor wat het verschil is. Een vriend vroeg 
Johnny als drummer van The  Mustangs, 
een band die wat ruigere muziek maakte. 
Ze speelden nummers van Chuck Berry en 
Elvis Presley. 

Blues Corporation
The Mustangs werd omgedoopt tot 
Blues Corporation en werd, zeker in het 
zuidoosten van het land, een beroemde 
band. Zo beroemd dat de band wegens 
te groot succes uit het voorprogramma 
van – toen nog – The Golden Earrings werd 
gehaald, vertelt Johnny grinnikend. Blues 
Corporation liet zich inspireren door John 
Mayall, the Cream, Pink Floyd, en natuurlijk 
de soulmuziek van Otis Redding, Wilson 
Pickett en Ike en Tina Turner.
Blues Corporation was zo populair dat 

Johnny Lejeune (1947) uit de Hindestraat is een bekende muzikant in Nijmegen.  

In de onstuimige jaren zestig was hij drummer van Blues Corporation en Livin’ 

Blues. Het drummen zat in de familie, zijn vader drumde in een feestbandje en 

maakte voor de vierjarige Johnny een trommel van een augurkenblik.

J

Johnny Lejeune in 2020. Foto: Vincent Moll
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John beroepsmuzikant kon worden, een 
droom van veel jongens. De band trad drie 
à vier keer per week op. Dat is nu onvoor-
stelbaar. Toen speelde een band overal: 
van de grootste steden tot in de kleinste 
dorpen. Er waren optredens in dorpshui-
zen, patronaatsgebouwen, danszaaltjes, 
kermissen, jongerenclubs, bruiloften en na-
tuurlijk ook concertzalen. De band was zo 
populair dat de fans van Blues  Corporation 
de band achterna reisden: de jongens op 
de brommer, de meisjes achterop, of op de 
mobylette!

Hitpotentie
Om landelijk door te breken had Blues Cor-
poration een hit nodig. Willem van Kooten 
(Joost den Draaijer) luisterde naar een paar 
nummers, maar zag geen hitpotentie. Van 
Kooten en Freddy Haayen, manager van 
The Golden Earrings, hadden wel door 
dat het een hele  goede band was. Via dit 
circuit kwam Johnny in The Livin’ Blues, een 
landelijk bekende band uit Den Haag met 
wél een hit: Wang Dang Doodle. Johnny 
verhuisde naar Scheveningen en wilde met 
Sylvia, zijn vriendin, gaan samenwonen. 
De vader van Sylvia verbood hen echter te 
gaan ‘hokken’. Volgend jaar vieren Johnny 
en Sylvia hun vijftigjarig huwelijk.

Livin’ Blues
Livin’ Blues trad nog vaker op dan Blues 
Corporation, in Nederland en in het 
buitenland. Johnny herinnert 
zich vooral twee concerten. De 
eerste in Palermo voor dertig-
duizend man. Hij stond stijf van 
de zenuwen. ”Die Hagenezen 
hadden een andere mentaliteit. 
Zij bluften zich overal doorheen.” 
Van die haagse bluf heeft Johnny 
veel geleerd. Het tweede optre-
den was in het voorprogramma 
van Led Zeppelin. Een geweldige 
band, aldus Johnny. Hij krijgt nog 
kippenvel als hij vertelt dat in de 
donkere zaal van rechts zanger 
Robert Plant opkwam met dat typerende 
gegil en gekreun en van links gitarist 
Jimmy Page die snoeihard begon met het 
legendarische intro van Whole lotta love. 
Daar kon zelfs Livin’ Blues niet tegenop. In 
Led Zeppelin drumde John Bonham. “Als 
je wilt leren drummen moet je Bonham als 

basis nemen, dan komt het wel goed!” is 
het advies van Johnny.
     In 1973 was Johnny oververmoeid en 
leeg. “Je speelt jezelf totaal leeg, er was 
geen vernieuwing , je wist dagen van 

tevoren, dat je om half tien een solo moest 
spelen.” Johnny stopte met professioneel 
muziek maken en besloot met een vriend 

in Duitsland te gaan stukadoren. “Zo sta je 
in Toppop en drie maanden later sta je op 
een steiger te stukadoren.” 

Specialistisch schoonmaken
In 1986 richtte hij Alsec op, een specia-
listisch schoonmaakbedrijf: marmer 
kristalliseren en linoleum polymeren. Het 
was een succesvol bedrijf met acht perso-
neelsleden. In 2006 had hij er genoeg van 
en verkocht Alsec. Johnny kon echter niet 
stilzitten en hij werd opnieuw stukadoor. 
Tot in 2017, hij was toen 70, de stucmixer 
kapot ging. “Er zit iemand boven die wil dat 
je ophoudt.”
     En al die jaren bleef John drummen, 
muziek maken. Niet in één bandje, nee, hij 
speelde altijd in meerdere bandjes. Met 
oude makkers richtte hij Schikband op, 
speelde in Motownhead, The Graft, Bruce 
Stringsteenband en Blue Stone Band. 
Johnny heeft altijd gezegd dat ie op zijn ze-
ventigste wilde stoppen met optreden. Met 
een speciale avond in Lux en een afscheids-
concert in het Haantje nam hij in 2018 
afscheid van de openbaarheid. Nu drumt 
hij nog (minstens) twee keer per week. Met 
recht is Johnny Lejeune een drumbeest! ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: privéarchief Johnny Lejeune

Drumbeest Johnny Lejeune gaat  nog zeker twee keer per week ‘los’
Johnny Lejeune maakte in de jaren zestig furore als drummer van Blues Corporation en Livin’ Blues 

 Vader van Johnny, Jo ‘Beerke’ Lejeune

Johnny tijdens tv-opnames voor de BBC, 
1971

Optreden Livin’ Blues, 1971 



Hart van Nijmegen - mei 202034

Thijs Oude Nijhuis (gemeente 
Nijmegen) en Jan Spikker (bu-
reau Mees & Rups) hebben dit 
voorjaar nestkastjes voor me-
zen opgehangen in de Land-
bouwbuurt. In de hoop dat de 
vogels de eikenprocessierups 
te lijf gaan. In gesprek met Jan 
Spikker van Mees & Rups, dat 
de overlast door plaagdieren 
met natuurlijke middelen wil 
voorkomen. 

Waarom hang je deze kastjes op? 
"Eikenprocessierupsen veroorzaken 
overlast, zijn een plaag voor mensen. 
De rupsen kunnen huiduitslag en ir-
ritatie veroorzaken. Om de rupsen te 
bestrijden worden nestkastjes opge-
hangen. Hierin kunnen de volgende 
vogels gaan nestelen: de koolmees en 
de pimpelmees. Als de jonge mezen 
uit het ei zijn gekropen worden ze 
gevoerd met rupsen.
     Deze rupsen zijn een eiwitrijk pro-
duct voor jonge mezen. Wij gebruiken 
geen gif maar geven de voorkeur aan 
een diervriendelijke aanpak."

Waar komen de kastjes vandaan?
"Ze zijn gemaakt van zieke bomen 
uit Nijmegen. De bomen worden in 
planken gezaagd. Daarna worden de 
planken naar Iriszorg gebracht, waar 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt de planken op maat zagen 
en daar nestkastjes van maken."

Hoeveel kastjes hangen er in 
 Nijmegen?
"Er hangen 250 kastjes in Nijmegen."

Wanneer nestelen de mezen?
"Over het algemeen eind april, begin 
mei. Dat hangt ook van het weer af.  
Hoe hoger de temperatuur en hoe 
meer zonuren, hoe eerder ze gaan 
nestelen en eieren leggen. Mezen zijn 
brutale vogels. Zodra er een kastje 
hangt gaan ze op verkenning uit. Door 
de coronamaatregelen is het rustiger 
op straat en gaan ze sneller nestelen."

Hoe effectief is dit project?
"Dertig tot 95 procent van de kastjes 
wordt door de mezen in gebruik ge-
nomen. In mei worden de kastjes met 
een endoscoop aan de binnenkant 
gefotografeerd door een medewer-
ker van Mees & Rups. Zo komen we 
erachter of een vogel een nest heeft 
gemaakt. Van alle gegevens maken we 
een spreadsheet en die gaat dan naar 
de gemeente Nijmegen. In september 
gaan we de kastjes weer opruimen en 
schoonmaken om ze klaar te maken 
voor nieuw gebruik in het volgend 
jaar. Dit hele proces wordt gefilmd 
door Iriszorg filmacademie en komt 
mogelijk op de website van de ge-
meente Nijmegen."❤

Tekst: Mariska Bouw 
(mariska@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen

Jonge mezen eten de eiken-
processie rups
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“Maak gewoon een I’m bored jar zegt m’n collega”. We zitten te 
wachten op contact met een klant en doden onze tijd met wis-
sewasjes. Hij vult aan: “Met de hele familie vul je een pot met al-
lerlei briefjes en pak je er elke dag ééntje uit. De perfecte manier 
om deze coronatijd een positieve draai te geven.
     ’s Avonds drop ik het idee tijdens het eten bij de rest en ieder-
een is direct enthousiast. De tafel wordt in no time afgeruimd en 
een grote glazen pot wordt in het midden van de tafel gezet. Er 
wordt druk geschreven op briefjes, geheimzinnig gelachen met 
broer en zus, ijverig verder geschreven en tongen steken uit de 
mond. Daarna wordt er druk geknipt, nummers op de briefjes 
toegekend, opgevouwen en vlug de pot in gestopt.  
     Er komt van alles voorbij; 18. Friet eten; 3.Bioscoopavondje 
thuis; 5.Kampvuur met marshmallows. 7. Pannenkoeken eten; 8. 
BBQ’en. Vriendlief begint er ook de lol van in te zien en voegt er 
ook een paar toe: 10. Samen mountainbiken; 2. Nieuw gras leg-
gen; 7. Drie-gangen Italiaans gerecht maken. “Hé”, roep ik, “ook 
aan jullie kleine zusje denken.” En zo volgen 12. Samen verstop-
pertje spelen in huis; 19. Spijltjes uit het peuterbed halen zodat 
ze beter kan ontsnappen. 
     De pot raakt aardig vol en terwijl ik met een kop thee toekijk, 
wordt mijn aandeel gecheckt door dochterlief. “O, die heb ik er al 
in gestopt onder nummer 1.” geef ik aan. 

     De volgende ochtend is iedereen vrolijk gespannen voor het 
eerste briefje. De middelste mag husselen, de jongste grabbelen, 
en vol spanning kijkt iedereen toe terwijl de oudste met tromge-
roffel de boel ondersteunt. Tadaa...nr 1. en guess what? 1. Mama 
mag de HELE dag de baas zijn. ❤

Column: bezig blijven in coronatijd   door Anna Wolfs

Hoek St. Annastraat-Thijmstraat 
heeft een fantastisch uitzicht

Uithoekjes

n de flat bij de Esso-benzinepomp op de St. Annastraat 
woont Henriëtte Gelissen, op de hoek met de Thijmstraat.  
“Ik woon hier 31 jaar, vanaf de oplevering van de apparte-

menten, op de plek waar eerst Garage Moll stond. Vanwege 
het uitzicht wilde ik graag op deze bovenste verdieping 
wonen. Vanaf mijn balkon aan de voorzijde zie ik de Hatert-

seweg en de St. Annamolen, vanaf het andere balkon kijk ik 
uit over de spoorkuil van het Willemskwartier en Bottendaal 
en kan ik de St. Stevenstoren en de brug De Oversteek zien.”
Henriëtte zit in het bestuur van de vereniging van eigena-
ren van de flat en bekijkt momenteel hoe het beton van 
het gebouw een mooiere uitstraling kan krijgen. Dat moet 
mogelijk zijn, wellicht in fases. 
     Van het verkeer heeft Henriëtte geen last, ondanks dat 
haar slaapkamer aan de spoorzijde ligt. “Alleen als de laatste 
trein naar Venlo langsrijdt, hoor ik dat. Echt druk is het pas 
met de intocht van de Vierdaagse. Maar dat vind ik juist 
gezellig. Ik ga de laatste jaren altijd kijken.” 
     Ze loopt vaak naar de stad, maar met slecht weer neemt 
ze de bus. “Ik kan overal te voet en met de fiets naartoe, 
dat doe ik veel. Alle voorzieningen zijn om de hoek, ook de 
winkels in de Groenestraat en de Willemsweg. Eerst ging 
ik hier in de Thijmstraat bij Nijmegen ‘82 sporten, maar die 
sportschool bestaat niet meer. Het was leuk om daar naar-
toe te lopen. Ja, hier wonen is een goede keus.” ❤

Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk 
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

I
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Wij zijn er voor u.
Ook nu.

Ons team zit klaar 
voor al uw vragen!

Harry van Loon Elles Verheul Leonie Rutgers

Sinya van Duin Cindy Jansen Sjoerd Heusinkveld

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

EMMA APOTHEEK 

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

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

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

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

HKZ gecertificeerd
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Marius van Schijndel (71) uit 
Hazenkamp zocht na zijn 
pensionering een nuttige en 
prettige invulling voor zijn tijd. 
Sinds 2014 werkt hij bij Schuld-
wegwijzer Nijmegen.

Wat doet Schuldwegwijzer Nijmegen 
precies?
"De Schuldwegwijzer is onderdeel van de 
Protestantse Diaconie Nijmegen. We bie-
den kosteloos praktische ondersteuning 
aan mensen die in financiële problemen 
zijn geraakt en waarbij de financiële 
situatie hen boven het hoofd is gegroeid. 
Schuldwegwijzer blijft steeds alleen maar 
adviseur, de hulpvrager heeft altijd het 
laatste woord."

Wat houdt je werk in?
"Als je als vrijwilliger begint, krijg je eerst 
een driedaagse cursus waarbij allerlei 
aspecten uitgebreid aan de orde komen. 
Daarnaast zijn er periodiek avonden waar 
diverse thema’s aan de orde komen en 
waar we ervaringen kunnen uitwisselin-
gen met andere vrijwilligers.
     Schuldwegwijzer krijgt vanuit diverse 
hoeken aanmeldingen binnen. Soms 
rechtstreeks vanuit de hulpvrager, maar 
vaker via andere instellingen zoals de so-
ciale wijkteams, Interlokaal, de gemeente 
Nijmegen en anderen. De coördinator 
beoordeelt of Schuldwegwijzer een rol van 
betekenis kan spelen en zet de aanvraag 
vervolgens uit bij de vrijwilligers die dan 
met twee personen en in wisselende sa-
menstelling per dossier contact opnemen 
met de hulpvrager.  
     Waar mogelijk gaan we dan op huisbe-
zoek, omdat de ervaring leert dat dat het 
meest praktisch is. Zo krijgen we ook een 
goed beeld van de hulpvrager. Het belang-
rijkste is het creëren van een overzicht. 
Kortom: het ordenen van de administratie, 
orde aanbrengen in de chaos die er veelal 
is ontstaan, het maken van een budget-
plan en het maken van een schulden-

overzicht. Van daaruit wordt er in overleg 
met de hulpvrager een plan van aanpak 
opgesteld."

Hoeveel uur per week ben je hier mee 
bezig?
"Ik heb mij destijds voor twee dagdelen 
opgegeven. In de praktijk moet je heel 
flexibel zijn. Hulpvragers, maar ook de 
collega-vrijwilligers hebben natuurlijk ook 
hun eigen agenda. Hulpvragers houden 
zich zeker niet altijd aan hun afspraken, an-
nuleren nogal eens een keer en laten soms 
helemaal niets van zich horen. Soms kom 
je ook voor een gesloten deur."

Wat vind je het leukste aan het werk?
"Het opbouwen van een vertrouwensband 
is erg belangrijk. Als dat lukt – en dat lukt 
mij aardig – is het heel bevredigend werk 
waarmee je een aantal mensen de hulp 

kunt geven die zij nodig hebben en ook 
verdienen."

Kunnen jullie nog vrijwilligers  gebruiken?
"Zoals vaker bij vrijwilligersorganisaties zijn 
er nogal eens wisselingen van de wacht. 
Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook altijd 
welkom." ❤

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

‘Heel bevredigend als je mensen met 
schulden kunt helpen’

Vrijwilliger in ’t zonnetje

Meer informatie op: 
www.schuldwegwijzer.nl

Ben je zelf vrijwilliger of ken je 
iemand die als vrijwilliger actief 
is in Nijmegen-Midden? 
Mail voor deze rubriek naar 
info@hartvannijmegen.nu
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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

Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna

Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892

www.fysiotherapiesintanna.nl

Theunissen   Fysiotherapeuten
Groenestraat 217 Y
6531 HH  Nijmegen

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

Fysiotherapie de Go�ert
Dobbelmannweg 118

6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268

www.fysiotherapiedego�ert.nl

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

tel: 024-6635173

Fysiotherapie
Sint  Anna

S a m e n w e r k e n d e  F y s i o t h e r a p e u t e n
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wierige rokken, bloemen in je haar en felgekleurde lippen. Op bezoek 
bij vrienden. Er is veel bij te praten. Oma is tachtig geworden, de 
oudste had zomaar een tussenjaar genomen en o ja, die eeuwige knie 

die altijd weer opspeelt bij het hardlopen. Goed om elkaar weer even vast te 
houden, samen te lachen en te praten. Ik zie het voor me. Wat ellendig dat 
je dan je kissproof-lippenstift verliest.
     Maar ik weet dat ik het mis heb. Deze lippenstift is niet per ongeluk in 
de goot beland. Het gevoel van willen vasthouden was er wel, maar ook de 
onmogelijkheid om dat gevoel daadwerkelijk uit te voeren. Wat heb je aan 
een kissproof-lippenstift in een tijd van social-distancing, een tijd waarin de 
wereld is teruggebracht tot het huis waarin je woont. 
     Thuiswerken, spelletjes spelen, bankhangen en Netflixen en eindelijk dat 
ene boek lezen (dat ook nu, op onverklaarbare wijze, weer niet lukt). Met af 
en toe een digitale borrel. Maar daarvoor hoef je ook geen kissproof-lippen-
stift op. Omhelzen is een gebruik uit een vorig leven geworden. 
     Reikhalzend kijk ik uit naar de tijd dat we elkaar weer kunnen vasthou-
den. En dan niks geen kissproof-lippenstift meer. Laat die omhelzing maar 
zien. Dikke rode lippenstift-klapzoenen op je wangen, in diverse kleuren. 
Wat zal dat een geweldig gezicht zijn. ❤

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

Z

Wat is er in coronatijd te doen in de wijk? Ver-
slaggever Dirk-Jan Burgersdijk zoekt het uit en 
leerde dat er nog van alles gebeurt in het geslo-
ten wijkcentrum ‘t Hert.

n verband met uitbraak van corona is ‘t Hert voor het pu-
bliek in ieder geval tot en met 19 mei gesloten. Er zijn dus 
geen wijkactiviteiten of bijeenkomsten. Het was erg rustig; 

alleen voor het opvangen van enkele kinderen van bewoners 
met vitale beroepen is het gebouw geopend. Vanaf maandag 
11 mei komen de kinderen weer naar school, in twee groepen 
en zij gebruiken verschillende ingangen. 
     Basisscholen halveren de groepsgrootte in de klas; kinde-
ren gaan daarbij ongeveer 50 procent van de tijd naar school. 
De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, krijgt een 
andere invulling. Hoe precies wordt bepaald door de school 
en de leraren. De KION buitenschoolse kinderopvang is ook 
weer geopend.
     “Het werk op het consultatiebureau gaat gewoon door”, 
aldus beheerder Jopie van de Wijhe.  “Ons werk eigenlijk ook, 
er is genoeg te doen. We zijn volop aan het schoonmaken en 
opruimen en weggooien. Kasten en bergingen worden aange-

pakt. Binnen lopen werklui rond voor onderhoudswerkzaam-
heden. We kunnen nu mooi alle defecte tl-buizen en gammele 
armaturen vervangen waar wij niet bij konden. Buiten is een 
vetafscheider geplaatst, zodat stollende vette stoffen niet 
meer door het riool gaan.” Tot vijf uur werken de beheerders, ‘s 
avonds is het gebouw dicht. ❤

Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk 
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

I

#Wattedoen

Jutten in het  ❤

Hart van Nijmegen - mei 2020         
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Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u. 
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren team 
luistert, adviseert en ondersteunt. 

Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder.

Groesbeekseweg 424 Nijmegen
Kijk voor informatie op: 
www.kk.nl of bel  024 - 323 4444

Wij dragen u 
 op handen

Meer gft-afval in het Willemskwartier
Actie helpt gft-afval beter te scheiden

 Afgelopen februari startte 
Dar met afvalcoaches 

en handhavers van de 
gemeente Nijmegen  

een actie in het 
 Willemskwartier.  
Het doel van de 
actie is meer en 

 betere gft-afval-
scheiding. De actie is 

een  succes. Sinds de  
start van de actie 

scheiden  veel inwoners 
 van het Willemskwartier meer 
en beter gft-afval. Daar zijn we blij mee. Zo kunnen we meer  
gft-afval gebruiken als grondstof voor nieuwe producten 
zoals compost en groengas. Bedankt! 

Kijk! Afval=grondstof, ook uw gft-afval 
We zijn blij met de betere gft-afvalscheiding omdat van 
gescheiden gft-afval, compost en groengas gemaakt kan 
 worden. Compost kunt u weer gebruiken in uw tuin. Op 

groengas rijden stadsbussen in de regio. Dit betekent dat u 
op uw eigen bananenschil rijdt als u de bus pakt. 

Meer informatie of vragen?
Wilt u ook meer informatie over afval(scheiding) en 
 ophaaldagen? Kijk dan op www.dar.nl, de digitale afvalwijzer: 
www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar app. U kunt in de app 
instellen dat u een seintje krijgt, wanneer u welk afval aan  
de straat kunt zetten. Makkelijk toch?

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in 
samenwerking met Dar.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het 
klantencontactcentrum van Dar via 024-3716000 of 
info@dar.nl. Bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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Pootstraat 
Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733) was afkomstig uit een 
boerenfamilie en was zelf ook boer tot hij furore maakte met 
zijn dichtbundel Mengelgedichten uit 1716. Hij werd sterk 

beïnvloed door dichters 
als Vondel en Hooft en 
wordt beschouwd als 
een voorloper van de 
Romantiek. Hij be-
schreef in zijn gedich-
ten op realistische wijze 
het landleven. In 1723 
vertrok hij naar Delft 
om zich geheel aan de 
literatuur te gaan wij-
den. Dit draaide echter 
uit op een teleurstel-
ling. 

Bilderdijkstraat
Willem Bilderdijk (1756-
1831) studeerde rechten 
en werd advocaat. Door 
ziekte begon hij al op jonge 
leeftijd met dichten en 
tekenen. Al steunde zijn 
vader dit niet, toch ging 
hij naast zijn studie door 
met gedichten schrijven. In 
1781 kwam Mijn Verlustiging 
uit, een bundel met licht 
erotische verzen met door 
hem zelf geëtste vignetten. 
Hij is één van de weinige 
grote literaire figuren uit de overgang van de achttiende naar 
de negentiende eeuw. Bekende werken van hem zijn de uit 
twaalf delen bestaande Geschiedenis des Vaderlands, De Ziekte 
der Geleerden, Floris V  en De Ondergang der eerste Wereld.
                                                                                                                              
Tekst:Leonie Valckx , (leonie@hartvannijmegen.nu)

Dichters van vroeger in het 
Willemskwartier

Straatnamen verklaard

Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen),ww.wikipedia.org, www.biografischportaal.nl, www.dbnl.org (Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren)

Willem Bilderdijk. 
Foto:www.bibliotheek.nl

Met pijn in het hart moet het bestuur van Bouw-
dorp Hazenkamp meedelen dat er dit jaar niet 
getimmerd en gebouwd kan worden.  

egens de maatregelen rondom het coronavirus is 
het verboden om grote evenementen te organi-
seren tot in ieder geval september 2020. Bouw-

dorp Hazenkamp ís zo’n groot evenement, waardoor we 
het niet mogen organiseren. En dat snapt iedereen, want 
het is niet haalbaar om tijdens Bouwdorp anderhalve meter 
afstand te houden tussen jonge kinderen, begeleiders en 
ouders. 
     Bouwdorp Hazenkamp zou de laatste week van de zomer-
vakantie voor de 46e keer plaatsvinden. Het bestuur was al 
volop bezig met de voorbereidingen met onder andere een 
supergave afsluiting in het openluchttheater van het Gof-
fertpark. Wij hebben naar mogelijkheden gekeken om een 
ander, kleiner Bouwdorp te organiseren met minder volwas-
senen, maar dit is niet haalbaar gebleken. 
     Hopelijk zijn er volgend jaar meer mogelijkheden, waar-

door het Bouwdorp weer kan plaatsvinden en we er een 
geweldige week van kunnen maken met bijzondere, mooie 
en creatieve hutten!
     We wensen iedereen dit jaar een hele fijne vakantie en 
een hele goede gezondheid toe. ❤

Tekst: bestuur Bouwdorp Hazenkamp
Foto: Bart van Gastel

Dit jaar helaas geen bouwdorp  
Hazenkamp

Hubert Korneliszoon Poot. 
Foto: Wikipedia

W
Bouwdorp Hazenkamp 2019.
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Om voor wat vermaak te zorgen in tijden dat iedereen toch meer binnen zit dan gewoonlijk, heeft redacteur  
Eef van Hout een woordzoeker gemaakt. Voor wie het ook eens wil proberen: een woordzoeker is een puzzel 
waarbij een bepaald aantal woorden gevonden moet worden in een blok gevuld met letters. Deze woorden zijn te 
lezen links naar rechts, van rechts naar links, horizontaal, verticaal of diagonaal.  
     Deze woordzoeker is geen standaardlijst met woorden die gezocht moeten worden, maar bestaat uit 26 vragen 
waarop de antwoorden te vinden zijn in de laatste drie nummers van Hart van Nijmegen: nr. 6 van 2019 en nr. 1 en 
2 van 2020. Wie deze nummers niet meer in huis heeft, kan ze online vinden (www.hartvannijmegen.nu/archief).
     Bij de 26 vragen is het aantal letters vermeld waaruit het gezochte woord bestaat en het bladnummer/pagina. 
Streep de gevonden woorden af in de woordzoeker. De letters die overblijven vormen een woord dat je kunt 
opsturen naar de redactie (info@hartvannijmegen.nu) Uit de inzendingen wordt een winnaar getrokken die een 
tegoedbon ter waarde van € 20 krijgt. 

Veel plezier en succes!

Woordzoeker voor puzzelliefhebbers

Oplossing:
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(9) Vervoersmiddel gebruikt voor hun werk door 
Simone Kritzen en Sara Voet (nr.1; blz 24)

(5) Broedplaats voor muzikaal talent (nr. 1; blz 21)

(4) Naam van de kat van Susan Huurman (nr.2; blz 5)

(5, 4) Deze autootjes verzamelt Wim Bilo (nr. 2; blz 33)

(4, 6) Naam van de nieuwe moskee gepland op 
 Jonkerbosplein (nr. 6; blz 9)

(6)  Naam op het babybord op de rechterfoto (nr. 1; blz 19)

(6) Naam van de effectenhandelaar die de bouw van de 
groenestraatkerk financierde (nr.2; blz 29)

(8)  Mensen in de ……. (nr.1; blz 12)

(3) Roepnaam van de vrouwelijke burgemeester naar wie 
een laan in ons stadsdeel is genoemd. (nr.2; blz 35)

(6) Eerste woord van de naam van de vaste rubriek van 
Sabine Terheggen

(4) verkorting van de naam van het bouwbedrijf dat eige-
naar is van het AlvaLavalterrein aan de St. Hubertusstraat 
(nr.6; blz 35)

(6) Japanse liefdesbloem of elf uit Lord of the Rings 
(nr.1; blz 12)

(12) Ruimte die vrij moet worden gehouden rond een 
molen. (nr.2; blz 30)

(3) Voetbalclub in het Goffertpark (nr.2; blz 6)

(9) Compromis van Anna Wolfs en haar kinderen rond 
huisdieren (nr.6; blz 49)

(5) Nico Nelissen schreef een architectuurboek over deze 
stad. (nr. 2; blz 23)

(6) Voornaam van de fotograaf van de AED-foto 
(nr 1; blz 45)

(6) Dit doe je zelf, maar niet alleen. (nr.6; 43)
(12) 24 januari 2020 op bezoek in de bieb. (nr.6; blz 47)

(9) koor opgericht door personeelsleden van het CWZ 
(nr.6; blz 19)

(12). Instituut in ons staddeel waar veel wetenschappers 
aan verbonden zijn (nr.6; blz 14)

(10) Plaats waar het vierde filiaal vn Appeltje-Eitje 
geopend wordt (nr. 2; blz 31)

(10) Staat met één been in de wijk en één been in het 
stadhuis (nr.6; blz 11)

(2)  Formaat van de AH aan de Jacobslaan (nr.6; 51)
(4, 8) Naam van de nieuwe hoofdredacteur van Hart van 
Nijmegen (nr.2; blz 11)

(11) Te vinden bij het “station” bij de kinderboerderij 
(nr.6; blz 39)

Woordzoeker voor puzzelliefhebbers
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Hatertseweg 825, Nijmegen 
024 350 2814

OOGZORG
en

OPTOMETRIE

staar 

droge ogen

macula degeneratie 

glaucoom

OCT scan

opticiens - audiciens - optometrist

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

opticiens - audiciens - optometrist

Geef je loopbaan een boost!

www.paulinehouwing.nl    06-48267482

Weet je niet wat je wil in je werk?
Leg je elke keer die vacature weer opzij?
Weet je niet welke opleiding bij je past?

PAULINE HOUWING
Loopbaanadvisering en coaching

Soms draai je in je loopbaan in cirkels rond. Je hoeft niet 
direct weg bij je werkgever, maar wat je nu wel wilt weet 
je ook nog niet.
In ieder geval wil je leuk en passend werk. Je hebt in je 
loopbaan behoefte aan planning. 

Maar hoe doe je dat? En waar begin je? 
Een ontwikkeltraject samen met een 
loopbaanadviseur is dan de oplossing.

Wat houdt het ontwikkeladvies in?
 Intake via videobellen 0.5 uur
 DISC persoonlijkheidstest inclusief een uitgebreide
 rapportage (16 pagina’s)
 2 ontwikkelgesprekken van 1.5 uur op maat voor 
 jou en naar jouw wensen

Wat levert het op?
 Zicht op wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik
  Je hebt de regie weer over je eigen loopbaan
  Energie!
Kosten voor dit traject zijn € 500, - excl. btw. 
Uiteraard is dit traject uit te breiden met maatwerkafspraken

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.
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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

Bedrijfshartjes

GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestr., Vossenlaan/Oude 
Molenweg, Hatertseweg, S.de Bruïneweg, Bankastr. en Malvert. Ook 
voor verhuur kleine bedrijfsruimtes. Voor informatie kijk op: 
www.garagebox-nijmegen.nl

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

HEERLIJK UITWAAIEN AAN ZEE! Dichtbij de uitgestrekte stranden 
in Zeeuws-Vlaanderen vindt u onze compleet ingerichte vrijstaande 
vakantiewoning met grote kindvriendelijke tuin en diverse terras-
sen. Schitterende fiets- en wandelroutes, pittoreske stadjes (Groede, 
Sluis), nabij het middeleeuwse Brugge en het mondaine Knokke. 
Kijk op www.huisjeinschoondijke.nl, 024 663 29 32/06 428 995 22 
aalvanthiel@gmail.com

NAAILES IN NIJMEGEN bij Thea van der Wielen. 
Zie info@naailesnijmegen.nl of www.naailesnijmegen.nl
Tel. 06 212 017 32.

Met het gratis online lesprogramma 

Welkom Online maak je een oudere wegwijs 

op internet. Meld je aan als vrijwilliger.

Ouder worden doe je samen!

  Help jij haar bij 
de eerste stap online?

Meld je aan via 088 344 2000 
ouderenfonds.nl/welkom-online

Goede gezondheid zorgt voor vooruitgang.  
Daarom bouwen wij ziekenhuizen in de 
armste landen van Afrika op plekken waar 
nog geen medische zorg is. 

HELP MEE: WWW.HOSPITAALBROEDERS.NL

GEZONDER 
SLIMMER 
ZELFSTANDIGER

GEZONDER 
SLIMMER 
GEZONDER 

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 (4 en 5 juli), moeten uiterlijk 12 juni 2020 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.
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Onze papa heeft het

van hééééél Nijmegen
!

allerlekkerste 

biologisch 

vlees

De Groene Weg Bas Derksen
Groenestraat 189 | Nijmegen | T: 024 355 50 60

nijmegen@degroeneweg.nl | nijmegen.degroeneweg.nl

Bekijk vooral onze BBQ-folder op de website!

NIEUW IN ONZE PRAKTIJK: 
SHOCKWAVE                

Gratis spreekuur 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

VAKANTIE IS  WIELEWAAL
Bezorg jij hem een

 onvergetelijke vakantietijd?
 www.wielewaal.nl/vrijwilligers 

VAKANTIE IS...

...HET BESTE
 IN HEM NAAR 
BOVEN HALEN

G
R

A
T

IS
 A

D
V

ER
T

EN
T

IE

Laat jongeren kennismaken met méér cultuur. 
Ga naar cultuurfonds.nl/educatie

Hij kent BOEF... 
nu Bowie nog!
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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

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

“De Antistollings pas geeft 
me een veilig gevoel”

www.antistollingspas.nl

VRAAG
GRATIS
AAN

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

                     

GEBAKKEN 
KIBBELING

 
500 GRAM MET SAUS 

VOOR € 9,-



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

HEERLIJKE 
BIOLOGISCHE

TAART
Brownie
Carrot cake
Spelt appelkruimel taart
Peer appel dadeltaart
Vijgen notentaart

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

 

We hopen iedereen snel weer 
te kunnen zien om samen te 

genieten van muziek.

De programmering van 
Openluchttheater de Goffert 

wordt ondersteund
door Doornroosje. 

Door de huidige 
omstandigheden zijn helaas 

alle activiteiten tot 
1 september opgeschort. 1 september opgeschort. 


