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Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden

In 2021 verschijnt Hart van Nijmegen op:

Adverteren in Hart van Nijmegen
Adverteren in Hart van Nijmegen kan op verschillende  
manieren: 

1. Bedrijfshartjes. De goedkoopste manier is een Bedrijfshartje 
plaatsen van maximaal 50 woorden. Kosten € 15,-.  
Zie voor meer informatie pagina 49 van dit nummer of  
www.hartvannijmegen.nu/adverteren
 

2. Advertenties. Adverteren in Hart van Nijmegen kan in 
 verschillende afmetingen. De mogelijkheden zijn een 1/8 
pagina (€ 55), 1/4 pagina (€ 100), 1/2 pagina (€ 185), 1 pagina  
(€ 365) en 2 pagina’s (€ 720). Genoemde prijzen zijn  exclusief 
21% btw. Bij afsluiten van een jaarcontract  ontvangt u 10% 
korting over het hele bedrag, excl. BTW. Lees de voorwaar-
den op www.hartvannijmegen.nu/adverteren
 
3. Advertorials. Bij advertorials zijn eindredactie en vorm-
geving in handen van Hart van Nijmegen. Fotografie door 
Hart van Nijmegen is ook een optie. De mogelijkheden zijn 
een advertorial van een halve pagina (€ 210, maximaal 200 

woorden), een hele pagina (€ 420, maximaal 400 woorden) en 
twee pagina’s (€ 840, maximaal 800 woorden). Genoemde prij-
zen zijn exclusief 21% btw. Wilt u dat één van onze redacteuren 
de tekst van de advertorial schrijft, dan vragen wij daarvoor  
€ 50,- extra per advertorial. 

Meer weten? 
Ga voor meer informatie over adverteren in Hart van  Nijmegen 
naar www.hartvannijmegen.nu/adverteren  
of neem contact op met Huberdien Hornikx via  
adverteren@hartvannijmegen.nu of 024 356 61 09. 

 nummer            deadline                   verspreiding 

       1 22 januari  13 februari

       2 5 maart  27 maart

       3 23 april  15 mei

       4 11 juni  3 juli

       5 10 september 2 oktober

       6 19 november 11 december
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Beste lezer,
Wat hebben we een mooie nazomer! Niet alleen 
vanwege het prachtige weer, maar ook vanwege 
het terugkijken op een zomer waarin – ondanks 
corona – toch steeds meer mogelijk was én 
het vooruitzicht van een najaar waarin we de 
anderhalvemetersamenleving (ja, wordt aan 
elkaar geschreven) vanwege de hoge vaccinatiegraad vaarwel kunnen zeggen. 
Weliswaar komt daar de verplichting van een coronatoegangsbewijs voor in 
de plaats, maar die discussie laten we in nummer 5 van Hart van Nijmegen even 
voor wat ie is.
     Wel is er in dit nummer weer een keur aan mooie verhalen te lezen. Loetje 
Janssen is diehard fan van NEC, al zijn hele leven. Lars Westra heeft met zijn 
veertien jaar zijn leven nog voor zich, maar zet zich toch al jarenlang in voor 
kinderrechten. Nieuw is de miniserie ‘Praten met negentigplussers’. Hoe was de 
wereld toen zij jong waren en hoe kijken zij daarop terug? In deze eerste afleve-
ring vertelt Riek Bochem-Rommel – inmiddels 101 jaar – over vroeger. 
Wat u beslist niet mag overslaan is het artikel van Eef van Hout (p. 22-23) over 
de dilemma’s waar een bezorger van Hart van Nijmegen voor staat. Hoe inge-
wikkeld kan iets eenvoudigs zijn…
     Een golden oldie is terug! ‘De mensen in…’ moest een tijdje stoppen  vanwege 
de coronacrisis, maar gaat in dit nummer weer van start. Zoals vanouds zijn er 
weer zes leuke inkijkjes in de levens van mensen die door één van de straten 
van Nijmegen-Midden lopen. 
     En soms is het tijd om te stoppen. Voor dit nummer heeft Bernardine 
 Beenackers het laatste kijkblad voor kinderen van groep 6, 7 en 8 gemaakt. 
Deze keer over de oude industrieën in onze wijken. 
     Kortom, er is weer veel te lezen, maar ik kan hier niet alles opnoemen, daar-
voor is de ruimte te beperkt. Er zit voor u maar één ding op: zelf alles lezen! 
     O ja, voordat ik het vergeet: de special over de oude industrieën in Nijmegen-
Midden verschijnt niet tegelijkertijd met deze Hart van Nijmegen, maar schuift 
door naar nummer 6, het laatste nummer van dit jaar. Reden: te weinig tijd voor 
eindredactie, vormgeving en druk. U heeft dus nog iets moois tegoed.

Hartelijke groet, Ypie Veenstra

Pieter Matthijssen 
www.123-tekst.nl

Susan Bink

Joost Wanders

Els Baltjes
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Fotografen

Willem Melssen
wm-f.nl

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

Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat 
bestaat uit de wijken Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal, Nije Veld en Goffert (zie kaart hiernaast).  
Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en ontvangt een bijdrage 
uit het budget  wijk activiteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen. 
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Hart van Nijmegen) 06 532 314 99, info@hartvannijmegen.nu. Eindredactie: Ypie Veenstra, Ronald Spaak. 
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Foto voorkant: Lars Westra: "Waarom zou ik als veertienjarige geen mening kunnen hebben?"  
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“Ik ben in de Kolping geboren, op-
gegroeid op de Goffert. Ik speelde veel 
in de buurt, zat ook op voetbal, als enige 
van de familie. Ik heb bij St. Jan, NDT en 
SCH gespeeld, drie clubs die niet meer 
bestaan. In de jeugd was ik aanvaller. 
Later zakte ik terug naar het middenveld, 
uiteindelijk speelde ik laatste man. Ik kon 
aardig ballen, had een goeie trap. Nog 
steeds trouwens. Het eerste team heb ik 
nooit gehaald. Ik was toch meer van de 
disco, bier drinken, achter de meiden aan; 
je kent het wel.”

Apenkooi
“Van kinds af aan ben ik NEC-fan. Als klein 
menneke van 8, 9 jaar glipte ik stiekem 
naar binnen. Dat ging vrij gemakkelijk. 
Naast ons woonde Bennie Evers: 
suppoost bij NEC. Thé van der Velde, uit 
de Kettlerstraat, suppoost bij NEC. Jan 
Vledder, van nummer 3: ook suppoost bij 
NEC. Die lieten ons altijd door. En zo had 
je er nog een paar. Ook namen vaders van 
kameraadjes me wel eens mee. Toen ik 
wat ouder was, kocht ik van mijn zakgeld 
zelf een kaartje: jongensrang, voor een 
guldentje, op Oost, bij de klok, in de 
zogeheten apenkooi. De goeie ouwe tijd.” 

Vitesse-vak
“Jarenlang ging ik ook naar alle 
uitwedstrijden. Altijd met eigen vervoer. 
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar 
ik kocht ook wel eens kaartjes voor 
Vitesse. Puur als voetballiefhebber. Ik 
heb Real Madrid met Prosinecki nog 
‘aan de overkant’ zien spelen. Zat ik met 
wat kameraden in het Vitesse-vak, NEC-

Na de even onverwachte als spectaculaire promotie uit de Keuken 

Kampioen Divisie is NEC terug op het niveau waar het thuishoort. Een 

mooie aanleiding om diehard fan Loetje Janssen te vragen naar zijn 

clubavonturen in de afgelopen – pak ‘m beet – vijftig jaar. 

‘NEC is niet mijn leven, ik ben gewoon supporter’
Het rood-zwart-groene hart van Loetje Janssen

"Bij de voordeur heb ik wat NEC-dingetjes."
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sjaaltje om. Interesseerde 
me niks. Weet je wat het is? 
Omdat ik voetbalde tegen 
clubs uit Huissen, Bemmel 
en Arnhem, kende ik veel 
gasten die ook op de tribune 
zaten. Voor de verkeerde 
club, dat wel. Maar er was 
niks aan de hand, gewoon 
vriendschappelijk.”

Harde kern
“In die tijd zat ik ook bij 
de harde kern. Het was 
heel anders dan nu, 
gemoedelijker, minder 
opgefokt. In Rotterdam 
heb ik in vreemde kroegen 
de grootste feesten 
meegemaakt. Stond ik achter 
de bar te helpen, zo druk 
was het. Drugs gebruikten 
we niet. Je viel op als je een 
jointje rookte. Ik ga nog om met wat oude 
harde kern-jongens, gasten tussen de 
40 en 50, de net iets jongere generatie. 
Kijken we bij iemand thuis samen op 
tv een wedstrijdje. Het mooiste zijn de 
potjes in het stadion. Gelukkig mag 
het weer. Ik heb al jaren een plekkie in 
Vak O, strak tegen de glasplaat waar de 
beveiliging zit.” 

Te fanatiek
“Een wedstrijd om nooit te vergeten is 
natuurlijk NEC-Barcelona, 19 oktober 
1983: 2-3. Betere herinneringen heb ik 
aan de wedstrijd in 2007 tegen Vitesse die 
we in blessuretijd door een penalty van 
‘90+3, Youssef El Akchaoui’ wonnen. Naar 
NEC-wedstrijden in het buitenland ben ik 
nooit geweest, ook niet toen ze Europees 
speelden. Puur uit zelfbescherming. Ik 
ben heel fanatiek en sta niet altijd voor 
mezelf in. Nu ik wat ouder ben, ben ik een 
stuk rustiger, maar het fanatisme is er nog 
steeds.”

Op het brommertje
“De promotiepartij tegen NAC heb 
ik op tv gezien, bij mijn dochter en 
schoonzoon. Mijn vrouw was er ook, 
al houdt-ie meer van Nederlandstalige 
B-artiesten. De spanning en sensatie, de 
goal van Okitha in de laatste minuut; ik 
werd helemaal lijp, ook omdat ik de hele 
dag had zitten keilen. Daarna ben ik op 
het brommertje naar het stadion gegaan, 
de kist vol blikjes bier. De jongens van de 
politie knepen een oogje dicht toen ze 
me zagen. Ze kennen me.” 
 
Klein spitsje
“We zijn de competitie goed gestart, 
met 6 uit 3 (*). Dat is leuk, maar het zijn 
ook bonuspunten die we hard nodig 
kunnen hebben voor een gaatje met 
de concurrenten aan het einde van het 
seizoen. Ik ga dus niet lopen gillen. Als 
NEC moeten we thuis zoveel mogelijk 
wedstrijden pakken, gokken op plek 13, 
14; dat je erin blijft. Juustem. Wel moet 
ik weer even wennen aan al die nieuwe 
gezichten. Dan denk ik: wie is ook alweer 
Marquez, Duelund, Mattson? En: loopt die 

Bruijn nou nog rond of niet? Ali Akman, 
dat kleine spitsje, is juist heel herkenbaar. 
Een beetje te onstuimig soms. Volgens 
mij zou-ie een goeie combi vormen met 
Pedro Ruiz, die lange spits die ze van Real 
Madrid hebben gehaald.” 

Geen NEC-shirt
“NEC is niet mijn leven. Ik sla niet op 
hol, ben gewoon supporter. Oké, mijn 
WC hangt vol met NEC-materiaal, bij de 
voordeur en in de achtertuin heb ik wat 
dingetjes. Maar ik woon hier niet alleen, 
hè? Shirts heb ik ook. Niet van de club 
zelf, maar via de supportersclub van 
Hennie Linders. Bij NEC hebben ze mijn 
maat niet! Geloof je dat nou? Ik zou er 
graag eentje willen. Tuurlijk. Welke naam 
er achterop moet staan? Loetjjjjjjje. Haha, 
wat dacht je dan?” ❤

(*) We spraken Loetje de dag na de wedstrijd 
Heracles-NEC (0-2).

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

‘NEC is niet mijn leven, ik ben gewoon supporter’
Het rood-zwart-groene hart van Loetje Janssen

Op het brommertje naar het Goffertstadion.
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‘Waarom zou ik als veertienjarige  geen mening kunnen hebben?’
Onvermoeibare kinderrechtenactivist Lars Westra zet met boek zijn strijd extra kracht bij  

“Heel graag zou ik ook een keer de VN willen toespreken, maar ik ben niet de Nijmeegse Greta Thunberg. Ik ben Lars, uit Nijmegen.”
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‘Waarom zou ik als veertienjarige  geen mening kunnen hebben?’
Onvermoeibare kinderrechtenactivist Lars Westra zet met boek zijn strijd extra kracht bij  

egin 2017 had Hart van Nijmegen 
Lars ook al een keer in de kolommen. 
Toen omdat hij net uit handen 

van burgemeester Bruls een zogeheten 
Kinderlintje had ontvangen. Zijn bedrijfje, 
‘Visie van Kinderen’, bestond toen net een 
klein jaar. En dat lintje kreeg Lars vanwege 
zijn ‘stam ook kinderen mee te laten praten, 
mee te laten werken aan en mee te laten 
beslissen over projecten en problemen die 
niet alleen volwassenen aangaan. 
     En die strijd is nog lang niet gestreden. 
Sterker, nog altijd zet Lars zich vol 
overgave in om kinderen het recht op een 
stem, het recht op een toekomst en het 
recht op een kans te geven. Hij heeft er 
inmiddels zelfs een boek over geschreven, 
Ons Recht, waarmee hij ook het land is 
ingetrokken (zie kader).  

Hoe is het met je, hoe kom jij de 
coronatijd door?
“Best aardig, denk ik. Ik ben net in 4 VWO 
begonnen en heb het profiel Economie & 
Maatschappij gekozen. En we kunnen nu 
gelukkig weer naar school! Want vorig jaar 
ging natuurlijk alles online en hoewel ik 
het goed oppikte, vond ik er weinig aan.” 

Je hebt een boek uitgebracht, ‘Ons Recht’. 
Waarom wilde je dat? 
“Ik kreeg een mail van de Nationale 
Jeugdraad met de vraag of ik met mijn 
organisatie een initiatief op het gebied van 
kinderrechten wilde starten. Ik heb best 
een netwerk in kinderrechten en daar is 
dit boek uit voortgekomen. En een boek 
maken was een van de drie dingen die ik 
heel graag wilde doen. Nu wil ik nog een 
keer een documentaire maken en een 
programma over kinderrechten.”

Nadat je eind vorig jaar al een Fietstocht 
voor Kinderrechten hebt gemaakt, ben 
je onlangs ook met het boek op tournee 
geweest. Hoe ging dat?
“Ik heb mijn boek aangeboden aan 
de voorzitter van de Tweede Kamer, 
verschillende Kamerleden, Unicef, de 
Kinderombudsman en aan de Sociaal 
Economische Raad. Wat ze er echt mee 
gaan doen? Dat is altijd de vraag. Maar ik 
had een goed gevoel over de gesprekken, 
ben erg serieus genomen."

We kunnen er niet omheen: de discussie 
die Lars vorig jaar januari had met 
Marjolein Faber, PVV-fractieleider in de 
Provinciale Staten in Gelderland. Lars 
was toen, als twaalfjarige, de jongste ooit 
die de provinciale bestuurders mocht 
toespreken. En hij drukte daar zijn gehoor 
wederom op het hart kinderen veel meer 
te betrekken bij de grote problemen, 
waaronder het klimaatprobleem. Maar 
Faber haalde gemeen hard uit naar 
Lars en noemde het een schande dat 
zijn ouders hem misbruikten om een 
politieke boodschap te uiten. Een weinig 

verheffende vertoning, die zelfs de 
landelijke pers haalde.   

Wat bewondering afdwong was dat 
jij daarna heel kalm bleef en netjes 
antwoord gaf op alle vragen. Hoe kijk jij 
daar op terug? 
“Faber hintte vooral op mij als persoon. 
Het ging nauwelijks over mijn strijd, 
mijn visie. En waarom zou ik, als 
toen nog twaalfjarige geen mening 
kunnen hebben? Het voorstel voor 
een Kindercommissaris van de Koning 
is wel aangenomen door Provinciale 
Staten, maar ik heb er daarna nooit meer 
iets van gehoord. Dat vind ik wel heel 
teleurstellend. En heel graag zou ik ook 
best een keer de VN willen toespreken, 
maar ik ben niet de Nijmeegse Greta 
Thunberg. Ik ben Lars, uit Nijmegen. Met 
een andere visie, die niet alleen over het 
klimaat gaat, maar over kinderrechten in 
het algemeen.”❤

Tekst: Roeland Loosen  
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto: Lars Westra

Ruim vier jaar nadat hij een Kinderlintje kreeg, blijft Lars Westra (14), 
woonachtig in de Hazenkamp, zich nog altijd onvermoeibaar inzetten voor de 
rechten van kinderen. Met het boek Ons Recht zet hij die strijd nu extra kracht 
bij. "Wat ze echt met mijn input doen? Dat is altijd de vraag.”

B

Het boek van Lars: Ons Recht 
In Ons Recht vertellen Mae-Lin (10), Bilal (16), Mats (14), Luca (17), Ilias 
(12) en Iante (17) – net als Lars allen strijders voor kinderrechten – wat 
zij doen om de wereld een beetje eerlijker en mooier te maken. Want het 
stoort hen dat kinderen niet mee mogen praten over dingen die ook hen 
aangaan, dat niet alle kinderen gelijke kansen krijgen en dat nog steeds 
kinderen worden gepest, mishandeld en gediscrimineerd. Lars heeft ze 
geïnterviewd en speeches verzameld die ze zouden willen geven in een  
vol parlement.  
     Ons Recht is verkrijgbaar bij onder andere Kantoorboekhandel Jacobs  
op de Groenestraat, Dekker v/d Vegt en de Kinderboekwinkel. 
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e Tapir/De Bron is een cluster 
4-school (zie kader). Er zitten 
kinderen van 4 tot 12 met een 

indicatie voor speciaal onderwijs. Marlous 
Renaud en Nardi Miggiels, schoolleiders 
van de Tapir/De Bron, vertellen over de 
intensieve begeleiding. “Onze leerlingen 

behoeven extra aandacht vanwege hun 
gedragsproblematiek. Ze kunnen stevige 
concentratieproblemen hebben, heel 
actief zijn en/of snel overprikkeld raken. 
Het lukt deze kinderen niet altijd om op 
sociaal adequate manier op de omgeving te 
reageren.” 

     Een belangrijk doel van de school is te 
ontdekken wanneer, maar vooral waarom 
een kind bepaald soort gedrag vertoont. 
Het kind leert dit gedrag te herkennen en 
langzaam maar zeker bij te sturen. Uiteraard 
met begeleiding van de school en het liefst 
zijn eigen sociale omgeving (ouders, familie). 

D

Schoolleiders Marlous Renaud 
(links) en Nardi Miggiels.

Miniserie: speciaal onderwijs in Nijmegen-Midden

Bij De Tapir/De Bron werken duizendpoten die tegen een stootje kunnen

Bijna iedereen weet het: er zijn reguliere scholen en scholen 
voor speciaal onderwijs. Maar wat is speciaal onderwijs 

eigenlijk, en voor wie is het bedoeld? Redacteur Piet Hieltjes 
schept duidelijkheid en brengt in deze miniserie de scholen 

voor speciaal onderwijs in Nijmegen-Midden dichterbij. In deze 
aflevering bezoekt hij De Tapir/De Bron in de Tapirstraat.
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     De Tapir/De Bron heeft zo’n 120 
leerlingen die uit Nijmegen en wijde 
omgeving komen. De groepsgrootte 
varieert van tien tot maximaal veertien 
leerlingen. Elke groep heeft een 
groepsleerkracht en een (gedeelde) 
assistent. Daarnaast worden de leerkracht 
en assistent ondersteund door de 
orthopedagoog, de interne begeleider 
en uiteraard door de schoolleiders en de 
conciërge. Er is voor de jongste kinderen 
een logopediste aanwezig en er wordt 
nauw samengewerkt met Jeugdzorg. 

De kinderen en de leerkrachten 
De kinderen van De Tapir/De Bron zijn 
grofweg onder te verdelen in kinderen met 
internaliserend en externaliserend gedrag. 
De kinderen met internaliserend gedrag 
(bijvoorbeeld angststoornissen) trekken 
zich terug in zichzelf en maken anders of 
moeizaam contact. 
     Kinderen met externaliserend gedrag 
(bijvoorbeeld ADHD) kunnen luidruchtig 
en soms zo grenzeloos zijn dat ook 
zij moeilijk adequaat contact maken. 
Overigens worden de verschillende typen 
kinderen zoveel mogelijk geplaatst in 
passende groepen. 
     Op de vraag wat de leerkrachten 
van de Tapir/De Bron moeten kunnen, 
antwoorden Nardi en Marlous, dat 
je stevig in je schoenen moet staan 
(soms letterlijk) en tegen een stootje 
moet kunnen. Dit werk vraagt om een 
duizendpoot en je bent meer pedagoog 
dan didacticus. Dat leer je uiteraard in 
de praktijk en door (na)scholing. Veel 
docenten deden na de PABO de hbo-
masteropleiding Special Educational 
Needs (SEN). 

Pedagogische aanpak 
Belangrijk uitgangspunt bij de 
pedagogische aanpak is de positieve 
ondersteuning. De school streeft ernaar 
om in gezamenlijke aanpak de kinderen 
te benaderen, zodat heel duidelijk is wat 
er van het kind verwacht wordt. 

Op het gedrag van kinderen met 
gedragsproblematiek wordt vaak 
negatief gereageerd. Op De Tapir/De Bron 
benadert de medewerker de kinderen 
positief – Niet-Nieten is een slogan van 
het personeel – door een alternatief 
voor negatief gedrag te bieden. Een 
kind rent door de gang, waarop het kind 
gevraagd wordt rustig te lopen in plaats 
van te zeggen dat het niet mag rennen. 
Sociaal wenselijk gedrag wordt beloond. 
Deze aspecten zijn overgenomen van 
PBS (Positive Behavior Support). Radar, 
onderdeel van de onderwijsaanpak, is 
een trainingsprogramma om  gedrag te 
de-escaleren. 
     Op De Tapir/De Bron stromen door het 
jaar heen steeds nieuwe leerlingen in die 
doorverwezen zijn vanuit het reguliere 
onderwijs. Dat is ingewikkeld voor de 
groepsdynamiek. Steeds moet een groep 
wennen aan nieuwe kinderen die een 
uitgesproken gedrag hebben. De nieuwe 
leerlingen moeten natuurlijk ook wennen. 
Niet gemakkelijk, maar altijd interessant! 

Didactiek 
Op De Tapir/De Bron wordt klassikaal 
onderwijs gegeven. De school heeft 
dezelfde doelen als een reguliere 

basisschool. Zij draaien het ‘gewone’ 
programma. Groot verschil is natuurlijk dat 
de klassen klein zijn en dat de begeleiding 
zeer intensief is. De ontwikkeling van 
elk kind wordt bijgehouden in het 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin 
wordt met leerkrachten, begeleiders en 
ouders besproken waar het kind staat en 
welke doelen worden nagestreefd. 
     Het streven is dat de kinderen als ze van 
De Tapir/De Bron komen naar het regulier 
onderwijs kunnen doorstromen. Naar 
scholen die dicht bij (t)huis staan, zodat 
zij niet meer met het busje naar school 
gebracht en gehaald hoeven worden. 
     De opdracht van elke vorm van speciaal 
onderwijs (so) is om kinderen zo kort 
mogelijk binnen het so te houden en hen 
te begeleiden naar thuis-nabij-onderwijs. 
Wat Marlous en Nardi beiden benadrukken 
is dat hun leerlingen ‘gewone kinderen’ 
zijn: ze werken, lachen, huilen, spelen, 
leren. Alleen is er net even die extra 
begeleiding nodig, een aai over het hoofd, 
een knipoog, een pedagogisch zetje die 
het onderwijs speciaal maken!  ❤

Tekst: Piet Hieltjes
Foto’s: De Tapir/De Bron

Bij De Tapir/De Bron werken duizendpoten die tegen een stootje kunnen

Wat is (voortgezet) speciaal onderwijs?
Het (voortgezet) speciaal onderwijs biedt, net als het regulier onderwijs, alle 
onderwijsniveaus van praktijkonderwijs tot vwo en is onderverdeeld in vier 
clusters:
Cluster 1:  Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandi-

capte leerlingen).
Cluster 2:  Scholen voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen 

met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communica-
tieve problemen.

Cluster 3:  Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke 
beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke 
leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie 
en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren.

Cluster 4:  Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of 
psychiatrische problemen.
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Mensen in de… 

TOEFL
Terwijl golden doedeI Noa (3) zich in het 

groen vermaakt, blikt Daniël Koopmans (20) 

terug op een enerverend jaar, waarin hij zijn 

propedeuse hbo-ICT behaalde, slaagde voor 

zijn Wiskunde B-toets en bovengemiddeld 

scoorde voor TOEFL, de test van Engels 

als vreemde taal. Allemaal voor dat ene 

doel: studeren op de TU in Eindhoven. “Het 

was keihard werken, extra meters maken, 

afzien soms. Ik zat geregeld in een dip, ook 

door corona, twijfelde zo’n beetje aan alles. 

Maar de aanhouder wint.” Met het ‘grootste 

leermoment van zijn leven’ in de pocket, 

start Daniël fris en fruitig aan zijn opleiding 

Computer Science and Engineering. “Ik hoop 

snel een leuke kamer te vinden. Niks mis 

met deze buurt, maar ik wil nu echt van het 

studentenleven gaan genieten.”

ACCU
Falco Pieters (41), sinds ruim een maand voor de tweede keer 

vader, trekt speciaal voor het interview zijn sneakers even aan. 

“Onze dochters heten Moss en Varèl. Bijzondere namen? Ja, met 

dank aan mijn vriendin Claire. De naam Moss kwam ze tegen in 

Antwerpen. Varel is genoemd naar een stadje in Duitsland. De 

accent grave op de ‘e’ is mijn idee.” Ook op professioneel vlak is 

Falco als duurzaam projectontwikkelaar van de vernieuwing. “Met 

Energielandschap de Grift, in Nijmegen-Noord, gaan we via cable 

pooling zon, wind en opslag op een slimme manier met elkaar 

verbinden. Als eerste in de regio. Ook willen we er een beleefpark 

realiseren. Over een paar dagen zit mijn vakantie erop en ik moet 

zeggen: ik heb er zin in, de accu is weer lekker opgeladen.”

RS-VIRUS
Normaal wandelwagent Sanne van Moorsel 
(36) met dochter Philou (8 maanden) aan 
de andere kant van de Waal, door haar 
wijk Grote Boel of langs de nabijgelegen 
Oosterhoutse Plas. Vandaag staat een rondje 
om het CWZ op het programma. “Philou 
ligt in korte tijd voor de tweede keer in het 
ziekenhuis. De eerste keer vanwege het 
RS-virus. Ze was heel benauwd en moest 
meteen aan de zuurstof. Nu heeft ze last 
van een virus dat ze heeft opgelopen op de 
dagopvang. Niets ernstigs, maar de artsen 
nemen geen risico.” Philou, die nergens meer 
last van lijkt te hebben, koekeloert rustig om 
zich heen. “Over een paar dagen mag ze naar 
huis. Daar kijkt iedereen naar uit, vooral haar 
zusje Amélie van 3. Ze heeft haar kameraadje 
echt gemist.“  
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Mensen in de… 

KNUTSELEN 
Ook André Arts (84) zit bij een eetclubje, met mensen uit zijn appartementencomplex. “Ik ben niet zo’n kok, maar vind het leuk 
om mee te doen. Bovendien ben je nooit te oud om te leren.” Van nature moet André, een fervent Renault-rijder, het meer van zijn handige handjes hebben. “Morgen gaan we naar kennissen in Schagen, dus controleer ik vandaag het oliepeil. Echt blij word ik van knutselen, vaak voor anderen. Al wordt dat minder, nu de jaren gaan tellen.” Beroepsmatig beoefende André een heel andere tak van sport. “Ik heb altijd in de verstandelijke 

gehandicaptenzorg gewerkt, was onder meer afdelingshoofd op Jonkerbosch. Hier hebben mijn vrouw en ik elkaar ook leren kennen. Nu wonen we alweer 25 jaar vlakbij de plek waar het voor ons samen begon. Dat blijft bijzonder.” 

EETCLUBJE
Claudia Thijssen (50) uit Molenhoek en de 

Nijmeegse Jessica Verhoeven (36), bijna 

klaar met hun lunchrondje, zijn al jarenlang 

collega’s op de P&O-afdeling van het CWZ, 

een volgens beide dames ‘heel goede 

werkgever’. Jessica: “De sfeer is informeel, 

gemoedelijk, ‘ons kent ons’. Als team, met 

alleen maar vrouwen, zijn we echt met elkaar 

meegegroeid. Logisch, want de meesten zie ik 

vaker dan mijn eigen vrienden.” Claudia: “Elke 

drie maanden proberen we met een clubje 

samen te eten. Door corona kon het een 

tijdje niet, maar we willen het opnieuw gaan 

oppakken. Volgens mij ben ik aan de beurt om 

te koken. Wat? Geen flauw idee. Ik ben vooral 

blij dat het weer kan en we terugkeren naar 

iets dat lijkt op het oude normaal. Maar nu 

snel doorlopen, voor de rest ons gaat missen.”

Terug van even weggeweest: de rubriek ‘Mensen in de …’. Verslaggevers Dirk-Jan 
Burgersdijk, Pieter Matthijssen en fotograaf Vincent Moll trekken de wijk in om 
toevallige voorbijgangers spontaan wat persoonlijke vragen te stellen. Lees de 
verrassende verhalen van de mensen die ze tegenkomen.

ELK NADEEL …
Op het schoolplein mag ze door de anderhalvemeter-regel officieel nog niet komen, dus staat Carien Booijink (44) bij haar ‘vaste boom’ schuin tegenover de Nicolaasschool te wachten op zoontje Tycho (9). “Tycho is net gestart in groep 5, bij juf Lotte. Wat fijn is, want hij kent haar al vanaf de kleuterklas.” Zelf werkt Carien, die studeerde in Groningen en promoveerde in Parijs, ook in het onderwijs, als docente Biologie, Wiskunde en Lab-rekenen op de HAN-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. “Voor het eerst sinds ruim een jaar zie ik mijn collega’s bij de koffieautomaat, geef ik weer live les. Superfijn. Dat persoonlijke contact met studenten komt trouwens goed uit, gezien het grote aantal aanmeldingen. Blijkbaar heeft corona de interesse in virusbestrijding versterkt. Tja, elk nadeel heeft zijn voordeel.” 
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St Jacobslaan 345A
Groenestraat 217y

www.fysiocentrumnijmegen.nl
info@fysiocentrum-nijmegen.nl

 Wij bieden u:
• Hoogwaardige patiëntenzorg   
 met een tevredenheid van 8,9!
• Alle fysiotherapeutische 
 specialismen in huis

• Nauwe contacten met 
 zorgmedewerkers in de wijk

• Actieve samenwerking met uw   
 huisarts en verwijzers

T 024 3540404

U bent van harte welkom op 
één van onze volgende adressen:
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Met het boek De Kortste 
Weg naar Europa 
trakteert journalist en 
Muntwegbewoner Ernst 
Bouwes zijn lezers op 
bijzondere verhalen, 
anekdotes en foto’s 
over het Nederlandse 
bekervoetbal tussen 
1960 en 1970. De fraaie 
portie nostalgie heeft 
ook maatschappelijke 
waarde: als lees- en 
bladerboek voor 
Alzheimerpatiënten.  
 

ersoonlijk vind ik de 
periode 1960-1970 een 
hele interessante tijd in het 

Nederlandse voetbal,” vertelt Ernst 
voorafgaand aan zijn boekpresentatie, 
op 9 september jl. in het Goffertstadion. 
“In 1960 konden Nederlandse 
voetballiefhebbers alleen maar 
dromen van vaderlandse successen 
in Europa, tien jaar later won Ajax 
de Europacupfinale, het jaar erna 
gevolgd door Feijenoord. De verhalen 
in mijn boek gaan over nationaal en 
internationaal bekervoetbal, maar 
je ziet ook hoe het Nederlandse 
profvoetbal volwassen wordt. Via 
foto’s van oude tribunes, kleding 
van toeschouwers, voetbalshirts en 
reclameborden krijg je bovendien een 
mooi tijdsbeeld van voetbalstadions in 
de jaren zestig.” 

FC Florian
Iemand die via de kortste route 
Europa in ging, was Jan Bouman. 
De voormalige spits won in 1963-
1964 met Fortuna Vlaardingen 

de bekerkwartfinale met 3-2 van 
Feijenoord in de Kuip, waar hij zelf twee 
keer scoorde. In 1966 speelde hij, na de 
bekerwinst op ADO (1-0), als speler van 
Sparta zomaar Europees. “We lootten 
FC Florian, uit Malta. Het veld was één 
grote zandvlakte. Op de wedstrijddag 
regende het pijpenstelen, het leek de 
Waddenzee wel. We speelden met 1-1 
gelijk, thuis wonnen we met 6-0. In de 
tweede ronde werden we uitgeschakeld 
door Servette FC uit Zwitserland.” 
     Decennia later blikt Jan samen met 
zoon Rick terug op zijn sportleven in 
de jaren ‘60, in de podcast Hé Pa. Rick: 
“We hebben duizenden luisteraars, 
zijn opgepikt door NPO radio 1 en de 
kranten. Die interesse in de zwart-/
wittijden is superleuk, maar hadden we 
totaal niet verwacht.” 

Competitieformat
“Wat naast de passie en emotie 
in het boek ook mooi naar voren 
komt, is de zoektocht van de KNVB 
naar een goed competitieformat 
voor het bekervoetbal,” vertelt Jan 
Bluyssen, Manager Competitiezaken 

Betaald Voetbal. “Jarenlang 
was de bekercompetitie een 
ondergeschoven kindje, stelden 
clubs soms een veredeld B-elftal 
op. Tegenwoordig vinden ze 
bekerwinst vaak belangrijker dan 
een play-off plek in de competitie, 
juist door dat korte lijntje richting 
Europa.”

Football Memories 
Met zijn boek hoopt Ernst een 
breed publiek te bereiken, onder 
wie ook Alzheimerpatiënten en 
hun familie. “Ik heb contact met 
NEC over het project 'Football 
Memories' om het boek in te 
zetten als lees- en bladerboek 
tijdens bijeenkomsten met 
oudere voetbalsupporters. De 
voetbal- en sportgeschiedenis 
kan bij vergrijzende generaties 

in gezelschappen een verbindend 
gespreksonderwerp zijn. Als ik daar 
op mijn manier een steentje aan kan 
bijdragen, doe ik dat graag.” ❤

Tekst: Pieter Matthijssen  
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Hay Geurts

Van doelpuntenregen tot 
slapstickdoelman 

"P

Ernst Bouwes met zijn boek.
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Fatimakerk na 33 jaar alweer overbodig
Het Verleden in Verhalen

et werd voor de Groenestraat-
kerk te veel om alle parochianen 
uit het Willemskwartier en de 

Hazenkamp te bedienen. Daarom gaf 
bisschop Mutsaerts van Den Bosch in 1951 
de Kapucijner pater Hippolytus Spliethof 
de opdracht om in het Willemskwartier 
een nieuwe parochie te stichten. In 1954 
kon een schuur van de brandweerkazerne 
aan de Groenestraat als noodkerk in 
gebruik worden genomen. De noodkerk, 
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
had plek voor 350 mensen.

     Er werd een groep misdienaars 
en acolieten gevormd en onder 
leiding van Herman Strooij werd het 
Fatimakoor voor mannen en jongens 
uit het Willemskwartier samengesteld. 
Henny Fransen (1947) die op de Dr. 
Schaepmanstraat 38 woonde, kan het zich 
nog goed herinneren. “Mijn vader werd 
lid van het mannenkoor en ikzelf kwam 
bij het jongenskoor. We repeteerden 
wekelijks.”

Ontwerp van de nieuwe kerk
Het had heel wat voeten in de aarde om 
tot een ontwerp voor het kerkgebouw te 
komen. De bisschop wilde een kerk met 
duizend zitplaatsen en de gemeente wilde 
een representatief gebouw. Uiteindelijk 
wist bouwpastoor Hippolytus beide 
partijen ervan te overtuigen dat het 
Willemskwartier de meeste baat had bij 
een eenvoudig kerkgebouw. 
     Er werd een aantal ontwerpen voor 
de kerk gemaakt die op de hoek van 
de Thijmstraat en de Tollensstraat 

Een gloednieuwe Fatimakerk in 1957. 

De woningnood na afloop van de Tweede Wereldoorlog was enorm. Veel huizen 

waren platgebombardeerd en nieuwbouw kwam slechts traag op gang. Maar 

niet alleen aan woningen was een tekort, ook aan kerkgebouwen was behoefte. 

Parochies stonden onder enorme druk. Al was dat niet voor lang.

H
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Fatimakerk na 33 jaar alweer overbodig
gerealiseerd moest gaan worden. 
Gekozen werd voor het ontwerp van 
architect G.J. van Veen, een driebeukige 
basiliek met een terzijde staande toren in 
traditionalistische vormen onder invloed 
van de Delftse School. Als startkapitaal 
ontving pastoor Hippolytus een bedrag 
van vijfhonderd gulden. Dit was een 
druppel op een gloeiende plaat voor een 
kerk die uiteindelijk zeven ton zou gaan 
kosten.

Het financieren 
van de bouw
Pater Hippolytus 
ging allerlei 
bedrijven af 
voor donaties 
en preekte 
in vijftig 
kerken buiten 
Nijmegen om 
geld binnen 
te hengelen. 

Maar de grote bedragen kwamen van het 
kerkenfonds: een renteloze lening van het 
bisdom en een subsidie van 65.000 gulden 
van de gemeente Nijmegen. 
     Het kerkbestuur begon met het 
organiseren van allerlei acties om geld 
in te zamelen. Er kwamen loterijen en 
een kaartenactie. Populair was de actie 
‘Steentje voor een kerk’. Elke week kon 
je voor een kwartje een zegeltje kopen. 

Deze plakte je op een spaarkaart. Als de 
kaart vol was, kreeg je een lot voor de 
loterij. De steentjesactie is nog tot 1961 
blijven doorlopen. Verder waren er de 
acties ‘Geef ons Kerken’ en ‘De Koning te 
Rijk’. Ook werden er theelepeltjes met een 
afbeelding van de Fatimakerk verkocht.

Tegel Broeder Koenraad
Eén van de acties in het Willemskwartier 
was de verkoop van tegeltjes. De 
roodbruin gebakken aardewerk tegels 
waren 27 x 35 cm groot en bevatten een 
afbeelding van broeder Koenraad die de 
Fatimakerk zegent. Onderaan de tegel 
stond de tekst ‘H. Broeder Koenraad B.V.O.’ 
(Bid voor ons).
     Broeder Koenraad (1818-1894) was 
beschermheilige van de Kapucijners. De 
voorgevels van huizen van katholieke 
gezinnen in het Willemskwartier hingen er 
in de jaren vijftig vol mee. Henny Fransen: 
“Wij hadden er ook een naast de voordeur 
hangen. Toen wij later verhuisden naar de 
Willemsweg werd de tegel bij ons nieuwe 
huis opgehangen.” 

Eindelijk een nieuwe kerk
In 1956 werd eindelijk begonnen met 
de bouw. De arbeidskrachten moesten 
in Nijmegen woonachtig zijn. Zowel 
arbeiders als onderaannemers en 
leveranciers moesten rooms-katholiek zijn. 
Op zaterdag 30 november 1957 werd de 

Onze Lieve Vrouw van Fatimakerk onder 
grote belangstelling van parochianen en 
met veel wierook, kaarsen en het gebeier 
van de twee klokken, ingezegend. Henny 
Fransen: “Het was een hele eer voor ons 
koorknaapjes toen wij samen met de 
mannen de hoogmis mochten zingen in 
de nieuwe kerk.”
     De paters Kapucijnen hadden een 
baard en gingen gekleed in een bruine 
pij met kap en hadden een wit geknoopt 
koord om het middel. Zo liepen pastoor 
Hippolytus en de paters Romboud en 
Annanias op blote voeten in sandalen door 
de straten van het Willemskwartier om 
huisbezoeken af te leggen. Ze waren zeer 
betrokken bij de wijkbewoners en waren 
actief bij het Don-Boscowerk dat onder 
andere activiteiten organiseerde voor de 
jeugd.

Het einde van de Fatimakerk
Maar de tijden veranderden. Na 
verloop van tijd gingen er steeds 
minder mensen naar de kerk en werd 
de Fatimakerk overbodig. Na ruim 
dertig jaar, werd de kerk in 1990 buiten 
gebruik gesteld. Eind twintigste eeuw 
werd wederopbouwarchitectuur 
enorm ondergewaardeerd en zelfs lelijk 
gevonden. Helaas voor diegenen die 
de kerk wel een warm hart toedroegen, 
volgde in 1991 uiteindelijk de sloop. ❤

Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Bronnen: Angeline van der Donk; Willemskwartier. 

Levensverhaal van een Nijmeegse wijk, Nijmegen, 1988. 

www.willemskwartiernijmegen.nl, www.noviomagus.nl

De Fatimakerk van binnen (1987) Foto: Anton van Roekel.

Broeder Koenraad zegent de Fatimakerk. 
Foto: Dirk-Jan Burgersdijk.

Pastoor Hippolytus. 
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og even en de Amerikaanse eiken 
gaan hun oranjerode kleuren 
showen. In de zon is dat een vrolijk 

feestje. Oktober is een kleurige en geurige 
maand! Daar gaan we van genieten. 
Tijd om ook eens aan de notenbomen 
aandacht te geven. 

De Ginkgo of Japanse notenboom 
(Ginkgo bilobia)
De Ginkgo is een heel oude boomsoort. 
Het is een fascinerende boom. 
Fossielenonderzoek heeft uitgewezen 
dat 150 tot 200 miljoen jaar geleden 
deze soort in alle delen van de 
wereld voorkwam. Te midden van de 
dinosaurussen groeide hij in overvloed. 

Er waren nog meer soorten die samen 
een familie vormden. Maar de Ginkgo is 
de enige soort die overleefde en door 
evolutie niet veranderd is, en wordt 
daarom een fossiele boomsoort genoemd. 
Later werd hij nog alleen in een klein 
gebied van China gevonden en in 1758 
naar Europa gebracht. Nu vindt men hem 
overal in Europa aangeplant in parken en 
als straatboom.
     De boom heeft nog andere namen 
gekregen. In China noemt men hem de 
eendenpootboom, genoemd naar de 
vorm van het blad. In Japan noemt men 
hem de zilveren abrikoos, genoemd 
naar de vrucht. De Ginkgo kan heel oud 
worden. Prachtige grote exemplaren 

zijn in diverse bomentuinen (arboreta) in 
Nederland te vinden.
     De vorm van de boom is smal met korte 
afstaande takken. De schors is grijsbruin 
en bij oudere exemplaren prachtig diep 
gekloofd. De bladvorm is bijzonder en dat 
maakt de boom gemakkelijk te herkennen. 
Het blad is waaiervormig en aan de top 
in het midden iets ingesneden. De vorm 
lijkt op een eendenpoot. Het heeft een 
frisgroene kleur en in de herfst diep 
botergeel. De vrucht lijkt het meest op een 
kleine gele pruim. De pit wordt in China 
graag gegeten, maar het vruchtvlees stinkt 
behoorlijk. Daarom worden in straten 
de mannelijke bomen geplant. In de 
Fretstraat bijvoorbeeld. In het Goffertpark 

Het park krijgt al een beetje een herfstsfeer. In september hebben de 

hazelaars hun noten laten vallen. Enkele paddenstoelen hebben zich al 

laten zien. Sommige bomen zijn aan hun herfstkleuren begonnen.

Het Goffertpark laat de eerste  herfst kleuren zien
De ginkgo, zwarte walnoot en boomhazelaar

Vijf noten op een 
herfstblad.

N
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staan ook vrouwelijke bomen. Vijf Ginkgo’s 
staan in een groepje ter hoogte van de 
rozentuin, aan de straatkant.

De zwarte walnoot (Juglans nigra)
We kennen allemaal de gewone 
walnootbomen, ook wel okkernoot 
genoemd. Ze staan in tuinen en vooral bij 
boerderijen, de bomen kunnen heel groot 
worden. De noten zijn heerlijk en gezond.
     Bij de hoek van het hertenparkje staan 
twee grote zwarte walnootbomen. Deze 
soort wordt wel twintig tot dertig meter 
hoog. Geschikt voor in een park of laan. 
Het blad ervan is lang en bestaat uit veel 
kleine blaadjes. Dat geeft de boom een 
zwierig uiterlijk. De walnoten van deze 
boomsoort zijn diep gegroefd en keihard. 
In de V.S. schijnen er speciale notenkrakers 
voor te zijn. Ze smaken prima. Als de boom 
zijn bolsters laat vallen zijn ze goed te 
vinden. Het zijn net groene tennisballen. 
Als je de bolsters openmaakt komt er geel 

op je handen, dat zich niet zo gemakkelijk 
laat wegwassen.
     De boom levert prachtig notenhout op. 
Het wordt gebruikt voor kabinetten en 
andere meubels. Maar die twee bomen 
in het park blijven lekker staan: het zijn 
pronkstukken. In het parkje op de rotonde 
van het Keizer Karelplein staan er ook drie.

De boomhazelaar (Corylus colurna)
Deze boom wordt ook wel Turkse 
hazelaar genoemd, naar het land van 
herkomst. Hij komt vooral voor in 
het zuidoosten van Europa en in het 
zuidwesten van Azië als inheemse boom. 
Hij wordt nu in veel delen van de wereld 
aangeplant als sierboom.
     We kennen de hazelaar uit onze 
tuinen, in de vorm van een struik. Maar 
de boomhazelaar kan erg groot worden: 
wel 26 meter hoog. Daarom is de 
boomhazelaar geschikter voor parken en 
lanen.

     In het park vielen in september al de 
borstelige bolsters uit de bomen. Het 
gras eronder ligt er vol van. Het zijn dikke 
puntige bolsters met wel soms acht 
noten bij elkaar. De boom produceert om 
de twee à drie jaar vruchten.
     De hazelaars hebben een kegel-
vormige kroon die breed wordt naarmate 
de boom ouder wordt. In de vroege lente 
krijgt de hazelaar bloemen in de vorm 
van hangende gele mannelijke katjes die 
ongeveer vijf tot tien centimeter lang zijn. 
De vrouwelijke katjes, kleine rode puntjes, 
zijn moeilijker te vinden op de takken. 
Er staat een grote boomhazelaar langs 
de Slotemaker de Bruïneweg dichtbij de 
fitnesstoestellen. Maar er staan er ook 
dichtbij het hertenparkje. 

Geniet van de mooie herfstkleuren! ❤

Tekst en foto: Corrie Eimers 

Het Goffertpark laat de eerste  herfst kleuren zien
De ginkgo, zwarte walnoot en boomhazelaar

Vlnr: blad van de Ginkgo, bolster van de boomhazelaar, bolsters van de zwarte walnoot.

Vlnr: de Ginkgo of Japanse notenboom, de boomhazelaar, de zwarte walnoot.
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Reserveer nu uw AVA oogmeting
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nauwkeurig zicht
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024 350 2814
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VERF RECHTSTREEKS AF FABRIEK

OOK VERHUUR VAN STEIGERS, LADDERS
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GOED GEREEDSCHAP MAAKT DE MEESTER 

Groenestraat 131-133  | 6531 HD Nijmegen
Tel:024-3552457 | www.denijmeegseverffabriek.nl

Hulp nodig bij lichamelijke
klachten? 

www.fysio-noorderster.nl

info@fysio-noorderster.nl

   06 199 49 893

Rondweg 5
6515 AS Nijmegen

 

Groenestraat 294 
6531 JC Nijmegen

Uw herstel is onze zorg!
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Medical Taping

Ademhalingstherapie

Ontspanningstherapie

Ontspanningsmassage

Medisch fitness

Sportmassage 

Dry Needling
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anpoters’ is in 2019 gestart 
door Ivo de Clercq (27) en Daan 
Schraven (27). Op aanpoters.nl 

afficheert Ivo zichzelf als online orakel en 
Daan als website-whizzkid. 
     De naam impliceert het al: ‘Aanpoters’ 
is niet van de gebakken lucht en vaagtaal. 
‘Aanpoters’ gaan aan de slag en komen 
met resultaat, zoals ze zelf zeggen. En 

omdat ze “de hele wereld niet in hun 
eentje van fatsoenlijke marketing kunnen 
voorzien”, omringen de twee oprichters 
zich met een handvol specialisten, 
waarmee afhankelijk van de opdracht 
wordt samengewerkt aan klussen en 
projecten. 

Wat doet de nieuwe generatie marketing 
nou, zo'n hele dag?
Ivo: “Alles om bedrijven en instellingen te 
helpen om gezien te worden en zichtbaar 
te blijven. Dat laatste kan heel goed 
door te meten wat er online gebeurt 
aan response en effecten. En als dat 
nodig is, kun je bijsturen. Ook check ik 
hoe advertenties van klanten het doen 
op Facebook, Google en elders online. 
Zichtbaarheid en campagnes ontwikkelen 
en verbeteren, dat is mijn specialisme.”
     Daan: “Ik ben meer van het ontwerpen 
en bouwen van websites. Daarnaast schrijf 
ik aan voorstellen, want we worden veel 
gevraagd. En ik wil graag benadrukken 
dat we het liefst werken voor bedrijven 
en organisaties die de samenleving, op 

welke manier dan ook, een beetje mooier 
maken.”

Hoe zijn jullie hier terecht gekomen?
Ivo: “Wij zaten aanvankelijk al in de wijk, 
alleen iets verderop, in Hal 7 op het terrein 
van Hubert, aan de St. Hubertusstraat. 
Maar op een gegeven moment waren we 
uit die locatie gegroeid, dus wilden we wat 
anders. En omdat wij bekend zijn met de 
buurt, hadden we natuurlijk gezien dat dit 
pand al heel lang leegstond.” 

Hadden/hebben jullie ook iets met de 
wijk?
Daan: “Mijn roots liggen in de Eekhoorn- 
en Kameelstraat en die van Ivo in de Guido 
Gezellestraat. Dus ja, we hebben zeker iets 
met deze wijk! We zijn Nijmeegse jongens 
en vinden Nijmegen heel relaxed om te 
wonen en werken, dus we zitten prima 
hier.”  ❤

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

‘Aanpoters’ zijn niet van de gebakken 
lucht

Gestart in 't Hart

“Veel gelul en weinig daad-

kracht. De marketing wereld 

zit er vol mee, maar niet als het 

aan ons ligt. Welkom bij online 

marketingbureau Aanpoters.” 

Het bedrijf zit sinds een paar 

maanden in een pandje aan 

de Groenestraat, ingeklemd 

tussen cafetaria Çiçek en twee 

kappers. 

'A

Ivo de Clercq in de armen van Daan Schraven.
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e Landbouwbuurt vormt samen 
met de Muntenbuurt en het 
Willemskwartier de wijk Nije 

Veld. De Landbouwbuurt ligt tussen 
het spoor Nijmegen – Den 
Bosch, de Muntweg en 
de Groenestraat en vormt 
een driehoek die eindigt 
in de 'punt' bij de fiets- en 
voetgangersbrug over het 
spoor. 
     In de driehoek liggen 
oorspronkelijk lange 
stroken landbouwgrond 
die helemaal doorlopen 
naar de Hatertseveldweg. 
In 1881 echter worden ze 
doorbroken door de aanleg 
van het spoor. De eerste 
bebouwing ontstaat tussen 
1912 en 1926 en vormt een 
soort lint langs de Muntweg 
en de Groenestraat, met op 
de hoek een 'koffiehuis met 
bovenwoning'. 

Elke week huur betalen
In 1939 koopt Stichting Volksbelang 
1892 een groot deel van de grond 
achter de lintbebouwing om er 
104 woningen, een winkelhuis, een 
kantoor met werkplaats en twee 
transformatorruimtes te bouwen. De 

woningen staan aan de Muntweg, 
Gaffelstraat, Zichtstraat, Karnstraat 
en Sikkelstraat. Het kantoor met 
werkplaats aan de Sikkelstraat is voor 

de opzichter. Het is ook de plek waar 
de huurders elke week (!) de huur 
komen betalen. De woningen worden 
in 1941 opgeleverd. 
     Ook particulieren bouwen huizen 
in de buurt. Aannemer Penders bouwt 

de 36 rode huizen aan de Muntweg 
en Riekstraat en aannemer Peters 14 
woningen aan de zuidkant van de 
Zichtstraat. De woningen van beide 

ondernemers worden vanaf 1941 via 
Hestia verhuurd. In de jaren vijftig van 
de twintigste eeuw worden ze ver-
kocht aan particuliere eigenaren.

Zes keer per jaar valt Hart van Nijmegen bij inwoners van het stadsdeel 

Nijmegen-Midden op de deurmat. Een stadsdeel is een recent fenomeen. 

De wijken en buurten waaruit zo’n stadsdeel bestaat, hebben echter een 

lange geschiedenis. Normaal duikt redacteur Henny Fransen in de archieven 

om de wijk- en buurtgeschiedenis van Nijmegen-Midden in deze miniserie 

op papier te zetten. Deze keer is de aflevering van de hand van 

Eef van Hout en gaat het over de Landbouwbuurt. 

Wonen en werken in de  Landbouwbuurt 

D

Karnstraat 1975.

miniserie deel 5A: wijkgeschiedenis van Nijmegen-Midden
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Eigen Haard
De Christelijke Woningvereniging 
Eigen Haard heeft voor de oorlog ook 
plannen om te gaan bouwen. En wel 
36 woningen met rode daken aan de 
Landbouwstraat, Riekstraat en Zicht-
straat. Het is het eerste bouwproject 
van Eigen Haard. Het komt echter 
langzaam op gang, waardoor de bouw 
pas na de oorlog echt begint. 
     Omdat de nieuwe buurt aan de 
rand van de stad ligt, wil de gemeente 
de straten landelijke namen geven. 
Men kiest voor landbouwwerktuigen. 
Drie namen die voorgesteld worden, 
halen de eindstreep niet: Zeisstraat 
kan te gemakkelijk als Zijstraat wor-
den begrepen en schop en hark zijn 
volgens de begrippen van die tijd niet 
zulke nette woorden. De Harkstraat 
wordt Karnstraat, Zeisstraat wordt 
Landbouwstraat en Schopstraat wordt 
Sikkelstraat.

Oorlog en (verdwenen) winkels
Tijdens de oorlog is Nijmegen in de de 
periode september 1944 - april 1945 
frontstad: overal in de stad zijn geal-

lieerde soldaten gelegerd. Zo staan 
op het onbebouwde terrein tussen de  
Landbouwstraat en Zichtstraat tenten 
waar de militaire was wordt gedaan.  
Op het spoor tussen de Gaffelstraat en 
overweg staat in diezelfde periode een 
trein geparkeerd die dienst doet als 
hospitaal en kantoor.
     De wijk is oorspronkelijk ontworpen 
met enkele wijkwinkels. Deze winkel-
panden staan op een aantal hoeken 
van de Gaffelstraat en aan de rand met 
de Groenestraat. Het gaat om twee 
kruideniers, een melkwinkel, een bak-
ker en het café op de hoek Muntweg/
Groenestraat. Verderop aan de Groe-
nestraat kunnen mensen de meeste 
andere producten kopen, alles zit op 
loopafstand. 
     Door de opkomst van de supermark-
ten, koelkasten en het toegenomen 
autobezit verdwijnen deze winkeltjes 
echter meer en meer uit de buurt. De 
laatste winkels die verdwijnen zijn 
de 'paardenwinkel' op de hoek van 
de Groenestraat en Zichtstraat en de 
houten speelgoedwinkel op de hoek 
van de Gaffel- en Zichtstraat. Op het 

moment zit er alleen nog een nagelstu-
dio in de wijk zelf en aan de Muntweg 
zit sinds 1964 Metaalbedrijf Forcero.

Herinrichting
De brede straten met stoepen van de 
jaren vijftig van de vorige eeuw raken 
in de jaren zeventig langzaam verstopt 
met geparkeerde auto’s. Daardoor 
ontstaan voor spelende kinderen 
onveilige situaties op straat. Een 
actief buurtcomité zorgt ervoor dat 
het op de agenda van de gemeente 
komt. Gevolg: najaar 1986 begint de 
gemeente met de herinrichting van 
de wijk. Zo wordt de riolering in de 
Gaffel- en Riekstraat vervangen en 
komen er drempels bij de uitgangen 
van de wijk en op de kruispunten. Ook 
komen er parkeerstroken, de maximale 
snelheid wordt dertig kilometer 
per uur en een aantal straten krijgt 
eenrichtingsverkeer. Ook worden 
er speelstoepen en tegeltuinen 
aangelegd en bomen geplant. Voor 
een speeltuintje is pas plek in 2003, 
in de punt van de wijk vlakbij de 
voetgangers- en fietsbrug over het 
spoor.
     Na fusies tussen woningcorporaties 
komen de huurwoningen in de 
Landbouwbuurt in handen van 
één verhuurder: Standvast, dat na 
een fusie nu Woonwaarts heet. Een 
deel van de woningen is verkocht 
om de buurt een meer gemengde 
bevolkingssamenstelling te geven en 
tegemoet te komen aan de vraag naar 
goedkope koopwoningen. Het zijn de 
bewoners die als eersten hun eigen 
woning mogen kopen. De verdeling 
van koop- en huurwoningen is nu fifty/
fifty. ❤

Tekst: Eef van Hout 
(eef@hartvannijmegen.nu)
Foto's: Regionaal Archief Nijmegen

Wonen en werken in de  Landbouwbuurt 

Riekstraat 1986/87 bestrating.
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ls bezorger loop je hele 
afstanden. Elke straat in je wijk 
loop je minstens tweemaal als 

er aan beide kanten huizen staan. En 
dan heb ik de lengte van de tuinpaden 
er nog niet bij opgeteld. Daardoor 
verdubbelt de afstand vaak nog een 
keer. Het liefst doe je dat zo efficiënt 
mogelijk. Elk tuinpad dat je niet hoeft 
te lopen scheelt. Omdat het blad maar 
zes keer per jaar uitkomt zit er veel tijd 
tussen de bezorgmomenten. Te lang om 
van ieder adres te onthouden wat er op 
de brievenbus staat. De ideale situatie 
voor een bezorger is een brievenbus 
met de sticker erop die goed leesbaar 
is vanaf de straat zoals bijvoorbeeld de 
standaard zwarte sticker.

De welbekende standaardsticker met in 
rood en groen ‘nee’ en ‘ja’ erop.

Standaard
Van die standaardsticker bestaat ook 
een doorzichtige variant. Ze zijn wat 
minder opvallend dan de zwarte, en 
het is begrijpelijk dat bewoners geen 
behoefte hebben aan zo’n opvallende 

zwarte plakker op de voordeur. Die 
doorzichtige stickers zijn er met alleen 
zwarte opdruk of met de woorden ‘ja’ 
en ‘nee’ in kleur. De stickers met alleen 
zwarte opdruk lijken prima. Maar ze zijn 
vaak niet te lezen vanaf de straat, zeker 
als ook nog de zon op het metaal van 
de klep schijnt.

Transparante stickers zijn moeilijker te 
lezen. In kleur is het ietsje beter, mits je 
niet kleurenblind bent.

Variaties
Van de standaardsticker heeft een 
aantal organisaties in de loop van tijd 
zijn eigen ontwerpen op de markt 
gebracht. De Loesje-variant van de nee/
ja-sticker is daarvan misschien wel de 
meest bekende. Maar ook Greenchoice 
en de site Kiesjefolders hebben een 
eigen versie. Die van Greenchoice 
is – begrijpelijk – overwegend groen 

en betekent ook niet dat er zomaar 
iets in de bus gegooid mag worden. 
De sticker moet echt gelezen worden 
om daar duidelijkheid over te krijgen. 
De roodwitte van Kiesjefolders is door 
het kleurcontrast wat duidelijker. Leuk 
en duidelijk is ook de sticker met de 
duimen, maar het is niet duidelijk waar 
die vandaan komt. 

Een aantal organisaties heeft zijn eigen 
brievenbusstickers uitgebracht. De een is 
duidelijker dan de andere.

Behalve redacteur voor Hart van Nijmegen is Eef van Hout ook 

bezorger van het blad in een aantal wijken. Zes keer per jaar 

het blad rondbrengen, vindt ze goed te doen. De opdracht 

lijkt  immers simpel: alle brievenbussen zonder nee/nee sticker 

 voorzien van ons magazine. Maar daar komt toch iets meer 

bij kijken dan je zou verwachten.

A

Wijs worden uit de wildgroei aan  brievenbusstickers
De duidelijkste blijft toch de standaardsticker van de gemeente
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Eigen variant
Sommige mensen zijn creatief en 
plakken zelf iets op hun brievenbus. 
Dat kan heel duidelijk zijn, zoals groot 
de woorden ‘nee’ en ‘ja’, maar in andere 
gevallen moet er echt gelezen worden 
wat er staat. 

Sommige bewoners maken het makkelijk 
voor de bezorger, anderen wat minder.

Half
Andere mensen doen het zuinig aan 
en gebruiken maar de helft van de 
sticker. Dat lijkt heel duidelijk, maar 
schept eigenlijk alleen onduidelijkheid: 
willen de bewoners alleen geen 
ongeadresseerd reclamedrukwerk, of 
zijn ze ook niet geïnteresseerd in dit 
prachtige magazine?

Een halve sticker schept eigenlijk alleen 
maar verwarring.

Onzichtbaar
Ik kom ook situaties tegen waarbij de 
klep van de brievenbus onzichtbaar 
is. Een aantal brievenbussen hebben 
kleppen die niet goed dicht gaan en ‘s 
zomers zijn er veel adressen waar een 
hor het zicht op de klep belemmert. En 
dan hebben we het nog niet over de 
brievenbussen die in een voordeur aan 
de zijkant van een huis zitten en die niet 
te zien zijn vanaf de straat.

Soms is de sticker helemaal onzichtbaar.

Weggehaald?
Sommige brievenbussen hebben een 
hele historie van wisselende bewoners 
of bewoners die van mening zijn 
veranderd. Dat maakt de situatie niet 
duidelijker. Half weggekraste stickers, 
verwijderde stickers, verschillende 
stickers boven of naast elkaar. Soms is 
nog te zien welke sticker er voor het 
laatst opgeplakt is, in andere gevallen 
kan ik er helemaal geen chocola van 
maken. Dan is het net hoe mijn pet staat 
of ik er wel of geen blad ingooi.

Mag hier ongeadresseerd reclame-
drukwerk in de brievenbus? En Hart van 
Nijmegen?

Grappig
De sticker van een studentenhuis was 
te leuk om niet te laten zien. De eerste 
keer had ik al een blad in de brievenbus 
gegooid zonder de hele sticker te lezen. 
De ‘nee’ en ‘ja’ zien er namelijk precies 
zo uit als op de standaardsticker. De 
overige tekst wijkt echter compleet af. 
Sindsdien weet ik dat ik die bus moet 
overslaan, maar elke keer als ik hem 
tegenkom, moet ik grinniken.

Geen betonblokken, dode hamsters, 
kapotte banjo’s, en helaas ook geen  
Hart van Nijmegen.

Tot slot
Mocht je overwegen een nee/nee- of 
nee/ja-sticker op je brievenbus te 
plakken, kies voor de standaard zwarte 
variant met de ‘nee’ en ‘ja’ in kleur. Ze 
zijn gratis te krijgen bij de gemeente 
(STIP). ❤

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

Wijs worden uit de wildgroei aan  brievenbusstickers
De duidelijkste blijft toch de standaardsticker van de gemeente
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1. Fabrieken in Nijmegen-Midden
In dit stadsdeel zijn vanaf ongeveer 1900 fabrieken en huizen gebouwd. Er kwamen fabrieken aan de Groenestraat, de Muntweg  
en de straten daar omheen. Maar ook aan de Hatertseweg, de Kastanjelaan, de Wezenlaan en de St. Hubertusstraat.
De mensen die er werkten, woonden vaak in de buurt. Ze gingen te voet of met de fiets naar het werk.

  *Misschien weet je nog dat de stad rond 1900 snel groter werd omdat de stadsmuur – de vesting – afgebroken mocht worden.

Een groot laag gebouw en een hoge 
schoorsteen.
Zo zagen fabrieken er vroeger meestal uit.
Zie je de spitse delen op het dak?
Daar zitten ramen in zodat de arbeiders goed 
licht hadden bij hun werk.

2. Groenestraat
De fabriek op de foto hierboven is in 1913 gebouwd op het terrein van Smit, Groenestraat 336.
Dat bedrijf is er nog, het heet nu: Royal Smit. Daar worden transformatoren gemaakt.
Die zijn nodig in fabrieken die stroom gebruiken voor zware machines.

Loop vanaf de poort, gewoon over de stoep, richting spoorlijn. Dan zie je verschillende fabrieksgebouwen.
Je vindt daar ook de naam van de oprichter op een muur.
Zijn naam is ……………………………………………
Hij liet de fabriek bouwen in …………………………… 

Gewoon dichtbij huis: kijkblad 5 voor  stadsdeel Nijmegen-Midden
Bernardine Beenackers maakt kijkbladen voor kinderen van groep 6, 7 en 8

Leuk leren over wijk en buurt 

Waar stonden de eerste fabrieken in Nijmegen-Midden? Dat lees je in dit kijkblad. Je zult ook ontdekken dat er nog best veel van terug te 
vinden is. Een fabriek is nu zelfs een monument! Als het adres in de buurt is kun je ook de  vragen  maken. 
Het stukje met een * is wat moeilijker, dat kun je overslaan als je het te lastig vindt.

Ontdek hoe het was
[1]  Op bladzijde 2 staat een kaart van Nijmegen-Midden. Zoek de plekken op van de 
fabrieken die in dit kijkblad worden genoemd. Dan zie je waar de oudste fabrieken 
stonden. Zoek ook Industrieterrein Winkelsteeg op. Daar staan nu de meeste bedrijven.

[2]  Heeft er in jouw straat ook een fabriek(je) gestaan? Probeer daar achter te komen. 
Bijvoorbeeld door het te vragen aan mensen die al lang in de buurt wonen.

[3]  Ken jij iemand die in een fabriek gewerkt heeft? Vraag maar eens hoe dat was. Je 
kunt er zelfs een echt interview van maken met allerlei vragen.
Misschien een idee voor een presentatie op school?
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Gewoon dichtbij huis: kijkblad 5 voor  stadsdeel Nijmegen-Midden
Bernardine Beenackers maakt kijkbladen voor kinderen van groep 6, 7 en 8

3. Tollensstraat
Dit bijzondere gebouw was van de firma Muller. Het staat aan de 
Tollensstraat op nummer 211.
Hier werden kousen, sokken en babyartikelen gemaakt.
Het is niet zo groot als de fabriek van Smit hiernaast.
Het heeft ook niet zo’n grote schoorsteen, dat is niet nodig in een 
atelier waar kleding wordt gemaakt.
Er zitten wel van die spitse ramen boven de werkruimtes.
Want goed licht hadden de vrouwen en meisjes die hier werkten 
natuurlijk nodig.

Het gebouw is er nog, maar er worden geen kousen en sokken meer 
gemaakt. Wat is hier nu?
……………………………………………

Ernaast, op de nummers 179 - 183 stond een enorme 
papierfabriek.
Daar werd onder andere toiletpapier gemaakt.
Van die fabriek is niets meer terug te vinden. Er staan nu 
woningen op het terrein.

4. Muntweg
Op Muntweg 65 stond de ‘Swift’ schoenenfabriek. ‘Swift’ betekent 
snel. Je kon op die schoenen snel lopen vond de fabrikant. 
Daarom stond er een hazewindhond op het logo.

Daarnaast, op nummer 67, was de ASW/FASTO Apparatenfabriek. 
Daar werden FASTO-geisers gemaakt.
Een geiser is een apparaat waarmee je water warm kunt maken 
Het werkt meestal op aardgas.

In deze twee fabrieken werkten jarenlang veel mensen.
Maar Swift en ASW/FASTO hielden op te bestaan. In 1981 zijn  
de fabrieken afgebroken.
Er zijn straten aangelegd: Dukaatstraat, Daalderstraat, 
Guldenstraat en Florijnstraat. En veel huizen gebouwd.
Maar er is toch iets te zien! Het huis van de portier van Swift, 
Muntweg 65. Met ernaast de zwarte poort van de Swift-fabriek 
waar de arbeiders elke dag door naar hun werk gingen.

En wat staat daar op? ……………………………………………

5. St. Annastraat
De fabriek van Splendor is gebouwd in 1928 en staat aan de  
St. Annastraat 198.
Achter dit gebouw zijn grote fabriekshallen. Die kun je zien vanaf de 
Multatuliplaats.
De Splendorfabriek is nu een monument, een belangrijk gebouw 
dat beschermd wordt.

In deze fabriek werden gloeilampen gemaakt van het merk 
Splendor.
Lampen voor in huis, maar ook voor fietsen en auto’s. Zelfs lampjes 
voor de kerstboom.
Het ging heel lang goed met Splendor, tot 1982. Toen is de fabriek 
overgenomen door Philips.

Er worden hier al lang geen gloeilampen meer gemaakt, maar er 
wordt nog altijd gewerkt!
Verschillende bedrijven hebben er een plek gevonden.

Kijk maar eens op de zuil voor het gebouw.

Idee, tekst, fotografie Bernardine Beenackers-Heeren

Medewerking en advies Henny Fransen, Ruud Abma

Illustratie ‘Hertje’ Suzanne L. Beenackers

Foto Swifthond Vincent Moll

Foto oude fabriek en FASTO Beeldbank RAN

Copyright © Bernardine Beenackers-Heeren      www.kleioskoop.nl

Het logo dat de 
Splendorfabriek nu 
gebruikt . Met daarop 
een oude fabriek.
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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

  Fysiocentrum Nijmegen
Locatie St Jacobslaan 345a
Locatie Groenestraat 217 Y

tel: 024-3540404
www.fysiocentrum-nijmegen.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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Arthur begeleidt hobbyisten op de 
houtafdeling van het Hobbycentrum
Arthur Jansen (56) is 
vrijwilliger op de hout-
afdeling van Hobbycentrum 
Nijmegen. Sinds vier 
jaar werkt hij in het 
grote gebouw aan de 
St. Hubertusstraat. Daar 
hobbyen allerlei mensen 
uit Nijmegen en omgeving 
die op een creatieve 
manier hun vrije tijd willen 
besteden. Arthur is een 
van de vrijwilligers die 
de hobbyisten begeleidt. 
Zelf woont Arthur in de 
Landbouwbuurt.

igenlijk kunnen we op 
houtgebied van alles. We 
hebben de timmerwerkplaats 

met de werkbanken en het 
handgereedschap, daar tegenover is 
de afdeling machinale bewerking met 
veel machines waar je van alles mee 
kunt", vertelt Arthur. "Mensen maken 
van hout prachtig kinderspeelgoed. Zo 
is er iemand die hier, in onderdelen, een 
Pipowagen heeft gemaakt en daarmee 
door heel Europa heeft gereisd." Op de 
houtafdeling werken, in deeltijd, zo’n 
zes vrijwilligers. “In de coronatijd is 
het gebouw opgeknapt, geschilderd, 
zijn er nieuwe lampen gekomen en 
is er vloerbedekking gelegd. En in de 
ontmoetingsruimte hebben we van 
oude eiken planken nieuwe tafels 
gemaakt.”

Leuke mix van mensen
Veel werk heeft Arthur met Jan Arends 
gedaan. Jan (64) werkt al 21 jaar als 
betaalde kracht in het Hobbycentrum. 
Arthur: "We kennen elkaar al lang. 
Via Jan kwam ik af en toe al in het 

Hobbycentrum en toen ik afgekeurd 
werd, ben ik hier als vrijwilliger 
terechtgekomen. Ik werk er nu een dag 
in de week.”
     Jan stond eerder ook op de 
houtafdeling, maar werkt nu halve 
dagen voor de Technische Dienst, 
waar hij verantwoordelijk is voor 
het onderhoud binnen het gebouw. 
"Samen hebben we, jaren terug, de 
computerafdeling opgezet," vertelt hij. 
"Daar is nu te weinig animo voor, dus 
hebben we die ruimte weer aangepast.” 
     Arthur vervolgt: ”De vrijwilligers 
werken vaak een dagdeel in de week, 
op vaste momenten. Ik werk op 

donderdag, twee dagdelen. Gelukkig 
komen er ook jongere hobbyisten op 
de houtafdelingen en ook vrouwen 
zien we steeds meer, zodat er een leuke 
mix van mensen is. Als ze hier eenmaal 
voor een houtproject geweest zijn, 
komen de hobbyisten vaak weer terug. 
We gaan nou beginnen met epoxy, een 
kunsthars met veel mogelijkheden.” 
En de grote hobby van Arthur zelf? 
“Karpervissen.” ❤

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

"E

Links vrijwilliger Arthur, rechts Jan: "Als ze hier eenmaal voor een houtproject geweest zijn, 
komen de hobbyisten vaak weer terug."

Vrijwilliger in ’t zonnetje
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rofessor dr. Toon Cillessen 
studeerde in Nijmegen cum laude 
af als psycholoog en promoveerde 

in 1991 als ontwikkelingspsycholoog. Na 
vijftien jaar in de VS gewerkt te hebben, 
keerde hij in 2006 terug naar Nijmegen, 
waar hij aan de Verlengde Groenestraat 
woont. 
     Cillessen is hoogleraar ontwikkelings-
psychologie en doet onderzoek naar 
sociale status en sociaal gedrag van 
kinderen en adolescenten en naar 
de methoden van onderzoek op dit 
terrein. Hij publiceerde onder meer 
over relaties met leeftijdgenoten, 
agressie en antisociaal gedrag. 
Cillessen leidt als hoofd van de 
vakgroep Ontwikkelingspsychologie 
het onderzoeksprogramma sociale 
ontwikkeling.

Hoe bent u in de wijk terecht gekomen 
en hoe bevalt het u?
"Dit is eigenlijk mijn ouderlijk huis. Ik ben 
er nog net niet geboren, maar vanaf m'n 
tweede totdat ik uitvloog voor de studie 

heb ik hier gewoond. En in 2006 ben ik 
teruggekeerd. Mijn vader, weduwnaar, 
woonde hier toen nog, was hartpatiënt en 
ik besloot bij hem te gaan wonen, in dit 
ruime huis. We hebben nog anderhalf jaar 

P

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.

Toon Cillessen: ‘Deze materie dwingt ons  ook om uit de ivoren toren te komen’

Wetenschapper in de wijk
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een heel goeie tijd gehad samen. 
Ik woon op loopafstand van m'n 
werk en ben met tien minuten 
in de stad. Dus ik kan niet anders 
zeggen dan dat het wonen in deze 
wijk mij uitstekend bevalt."

Hoe gaat het met u en uw werk in 
tijden van corona? 
"Uiteraard heb ik veel 
thuisgewerkt. Best wel saai. Maar 
ik kan me relatief makkelijk aanpassen. 
Ik kom graag in het Goffertbad en 
heb ook veel gezwommen. En veel 
in de tuin gewerkt! Onze vakgroep 
Ontwikkelingspsychologie telt alles 
bij elkaar zo'n dertig mensen en als 
leidinggevende moet je ook toezien op 
het welbevinden van al die mensen, die 
thuis allemaal in andere situaties zitten." 

Wat is er zo interessant aan dit vak?
"Ik vind onderzoek naar de ontwikkeling 
van mensen, hun levensloop, heel 
interessant, onder meer omdat we de 
kinderen en jongvolwassenen – de groep 
waar we ons vooral op richten – over 
een hele tijd volgen. Soms zelfs vanaf 15 
maanden tot 25 jaar. Kort gezegd gaat 
het om het sociaal interactieve gedrag, 
om positief en constructief omgaan met 
anderen. En ons onderzoek is overigens 
niet alleen puur wetenschappelijk, 
maar ook maatschappelijk relevant, 
voor de samenleving. Zo worden we 
ook gedwongen uit onze ivoren toren 
te komen. Het is bijvoorbeeld voor 
scholen, waarmee we veel samenwerken, 
interessant. Vandaar dat we veel 
verslagen voor leraren maken. Ook zij zijn 
geïnteresseerd in gegevens die wij boven 
tafel krijgen."
 
Zoals…? 
"Scholen en docenten moeten kinderen, 
de jeugd, ook voorbereiden op de 
toekomst, op samenwerken met elkaar. 
Verharding, polarisering, corona; ons 
onderzoek gaat deels ook over hoe 

jonge mensen zich op deze thema's 
ontwikkelen. Hoe leer je mensen 
hiermee om te gaan? Hoe zorg je dat de 
dynamiek in groepen goed is en mensen 
in samenwerking met elkaar problemen 
kunnen oplossen? Neem een verschijnsel 
als pesten, wat ontwikkelingspsychologen 
zien als een zwaktebod; het leidt tot 
iemand buitensluiten. Terwijl wij in onze 
samenleving juist moeten leren omgaan 
met inclusie en diversiteit. En wel het liefst 
zo, dat we op een constructieve manier 
omgaan met mensen die sommigen als 
'anders' zien." 

Wat hebben uw onderzoeken tot nu toe 
opgeleverd?
"Dat we heel veel weten over hoe jonge 

mensen, van 4 tot 18 jaar, in hun 
relaties met leeftijdgenoten staan. 
Over oorzaken en gevolgen, hoe 
belangrijk het is om positieve 
relaties met je leeftijdgenoten te 
onderhouden en wat dat met je 
doet. Sociale veiligheid is op je 
werk belangrijk, maar ook al op 
school. Daar vloeit ook uit voort 
dat een fijne samenwerking met 
leeftijdgenoten goed is voor 

je welbevinden, ook qua gezondheid. 
Met andere woorden: er is een verband 
tussen goede sociale relaties en je 
fysieke gezondheid. Dat impliceert een 
belangrijke maatschappelijke boodschap: 
dat competitie belangrijk is en kan 
uitdagen, maar ook dat er een bepaalde 
grens aan zit. Dus we moeten uitkijken 
dat competitie niet naar de verkeerde 
kant doorslaat, met alle vervelende 
gevolgen vandien." ❤

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

Toon Cillessen: ‘Deze materie dwingt ons  ook om uit de ivoren toren te komen’

'Ontwikkelingspsychologen 
zien pesten als een zwaktebod; 

dat leidt tot iemand buitensluiten. 
Terwijl wij in onze samenleving 

juist moeten leren omgaan 
met inclusie en diversiteit'

SSH & COVID-19 
SSH & COVID-19 is een expertise-portaal voor sociale en 
geesteswetenschappen in Nederland. Daarbij staat SSH voor de 
maatschappij- en gedragswetenschappen, rechtsgeleerdheid, 
economie en geesteswetenschappen van tien betrokken universiteiten. 
Doel: het delen en beschikbaar stellen van kennis en expertise over 
de corona-pandemie. Doelgroepen van het portaal zijn leden van 
corona-crisisteams, beleidsmakers en ambtenaren, professionals en 
organisaties op het gebied van o.a. volksgezondheid, gezondheidszorg 
en patiëntenzorg, communicatieprofessionals betrokken bij 
crisiscommunicatie en journalisten.   
Toon Cillessen is een van de experts op de website ssh-covid19.nl.  
Hij wordt gezien als een autoriteit op zijn gebied.
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Zuider Apotheek Nijmegen
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen
T 024 - 3550300

Zuider Apotheek Hazenkamp
Vossenlaan 90
6531 SP Nijmegen
T 024 - 3592535

Zuider Apotheek Malvert
Malvert 5133
6538 DG Nijmegen
T 024 - 3443738

Zuider Apotheek Brakkenstein
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen
T 024 - 2082288

De Zuider Apotheek maakt het 
u gemakkelijk. Lees alles over de 
MedGemak app. Eenvoudig en snel 
herhaalrecepten aanvragen wanneer 
het u uitkomt.

Ga hiervoor naar de website en download de app.

   www.mijngezondheid.net

Heeft u nog vragen? Bel uw apotheek 
of mail naar herhaalrecepten@zuiderapotheek.nl

24
/ 7

BEREIKBAAR - GRATIS BEZORGD

BIOLOGISCH

DESEM

NEDERLANDS GRAAN

MOLENSTEEN GEMALEN

DI t/m ZA geopend van 08.00 tot 15.00 uur | www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 Nijmegen | 024 737 04 83

DE LEKKERSTE 
SPECULAAS VAN NIJMEGEN
Ook met vers gemaakte amandelspijs

30
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Wijkcentra kunnen efficiënter 
gebruikt worden dan de 
afgelopen jaren het geval 
was, vindt de gemeente. De 
behoeften van het stadsdeel 
staan daarom in nieuw 
gemeentebeleid centraal 
en niet langer alleen de 
accommodaties. Ook is de 
afdeling Wijkmanagement 
gereorganiseerd en krijgen 
bewoners als aanspreekpunten 
per stadsdeel drie wijk-
regisseurs en een medewerker 
participatie. 

et het nieuwe beleid wordt 
er gekeken naar een goede 
voorzieningenstructuur in 

de stad die is afgestemd op de be-
hoefte in verschillende stadsdelen. Die 
behoefte inventariseert de gemeente 
onder andere met behulp van een 
enquête (zie kader). Er blijft minimaal 
één gemeentelijk beheerd wijkcentrum 
per stadsdeel. Ook komt er meer ruimte 
voor inwonersinitiatieven en sociale 
ondernemingen, zoals De Broederij in 
Lindenholt en Buur in Brakkenstein. 
Waar mogelijk wordt voor ontmoeten 
ook gebruikgemaakt van andere acco-
modaties in de wijk, zoals instellingen, 
scholen of sportaccomodaties.

Wat verandert er?
Al jaren speelt de afdeling Wijkmanage-
ment een waardevolle rol als spil tussen 
de partners en bewoners in de wijken 
en de gemeentelijke organisatie. Vanaf 
1 september is het wijkgericht werken 
volledig ondergebracht bij de gemeen-
telijke afdelingen die inhoudelijk bij 
dit wijkgericht werken betrokken zijn 

(sociaal, fysiek, veiligheid).Wijkmanage-
ment als aparte afdeling houdt daar-
mee op te bestaan. Vanuit de inhou-
delijke afdelingen werkt de gemeente 
nu met zogeheten ‘gebiedstafels’. Hier 
bespreken en coördineren medewer-
kers vanuit verschillende gemeentelijke 
disciplines gezamenlijk vraagstukken 
op het gebied van leefbaarheid in de 
wijken. 

Aanspreekpunten
Elk stadsdeel krijgt een eigen wijk-
team met drie wijkregisseurs en een 
medewerker participatie. Zij zijn het 
aanspreekpunt voor bewoners. De 
wijkregisseurs hebben ieder een andere 
achtergrond. De een werkt aan de vei-
ligheid, de andere regisseur werkt mee 
aan een sociale omgeving en de laatste 
regisseur is verantwoordelijk voor de 
fysieke openbare ruimte. De wijkregis-
seurs hebben veel contact met andere 
specialisten in de wijk, zoals de wijk-
agent en medewerkers van Bindkracht 
10. ❤

Tekst: Ypie Veenstra 
(ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Paul Koedijk

Nieuw gemeentebeleid geeft 
‘ruimte voor ontmoeting’

M
Wijkteam Nijmegen-
Midden
•   Medewerker participatie: Latifa 

Ourahou 
•   Regisseur fysiek: Jeannette 

Stevens 
•   Regisseur sociaal: Jessica Rijpstra 
•   Regisseur veiligheid: Aukje van 

Pelt 
Bewoners kunnen 
contact opnemen met 
het nieuwe wijkteam via 
wijkregisseurmidden@nijmegen.nl 
of bellen met 14 024.

Enquête
De gemeente wil graag meer 
weten over de behoefte bij 
inwoners aan activiteiten in 
de wijken. Daarom heeft de 
gemeente een vragenlijst 
opgesteld. Deze kunt u op de pc, 
laptop of tablet invullen door in de 
adresbalk van de internetbrowser 
nijmegen.nl/ontmoeting in te 
tikken. 

Wijkcentrum 't Hert vanaf de Willemsweg.



Hart van Nijmegen - oktober 202132

‘Heerlijk om voor de bieb leuke en 
zinvolle activiteiten te organiseren’

Gemma Cornelissen 
werkt als programma-
maker bij Bibliotheek 
Muntweg, een van de 
27 vestigingen van de 
Bibliotheek Gelderland 
Zuid. Naast de bieb aan 
de Muntweg werkt zij ook 
als programmamaker bij 
Bibliotheek Beuningen 
en Bibliotheek Ewijk. Ze 
vertelt in dit interview 
meer over haar werk 
en een aantal nieuwe 
activiteiten in Bibliotheek 
Muntweg. 
 
Gemma, wat houdt jouw werk als 
programmamaker bij Bibliotheek 
Muntweg precies in? 
“Ik organiseer activiteiten rond 
lees- en kennisbevordering, digitale 
vaardigheden, taal en techniek voor 
allerlei doelgroepen. 
     Voor kinderen organiseren we 
bijvoorbeeld Digi Playground-
workshops, waar ze van alles leren over 
digitale technieken. En we hebben 
kindercolleges voor nieuwsgierige 
kinderen, bijvoorbeeld over illustreren 
of het werk van een schaapherder. 
Voor volwassenen geven regionale 
experts lezingen over verschillende 
onderwerpen, zoals wiskunde of een 
voetreis naar Santiago de la Compostela. 
We proberen een zo divers mogelijk 
programma samen te stellen, zodat 
iedereen zich thuis voelt in de bieb.”

Wat voor nieuwe activiteiten staan er 
dit seizoen op het programma aan de 
Muntweg? 
“Op 7 september zijn we in Bibliotheek 
Muntweg gestart met het Taalcafé. 
Mensen komen hier naartoe om te 

oefenen met Nederlands spreken. We 
doen dat aan de hand van taalspelletjes, 
gesprekken over verschillende 
onderwerpen, maar we gaan ook wel 
eens op pad. Gewoon wandelen en alle 
dingen benoemen die je onderweg 
ziet. Of een speurtocht. We hebben 
tien hele enthousiaste vrijwilligers die 
in kleine groepjes met de deelnemers 
oefenen. Iedereen is welkom, je kunt 
iedere dinsdag om 14.00 uur gewoon 
binnenlopen en meedoen. 
     Dit seizoen beginnen we ook met 
de gratis Klik & Tik-cursus. Dit is een 
computercursus voor mensen die nog 
geen ervaring met computers hebben. 
Er zijn docenten (vrijwilligers) aanwezig 
om te helpen. In deze digitale wereld 
proberen wij mensen te leren hoe ze 
zelf zaken kunnen regelen via internet. 
Onder het genot van een kop koffie 
komen vaak de mooiste gesprekken 
op gang. We bieden dus ook een fijne 
en gezellige plek voor mensen die zich 
misschien wat eenzaam voelen.

     Elke eerste donderdag van 
de maand van 15.00 tot 15.30 
uur is er een voorlezer in de 
bieb die spannende of grappige 
verhalen vertelt. Voorlezen 
is erg belangrijk voor de 
taalontwikkeling van kinderen. 
Maar het is ook fijn om in de 
bieb even in een andere wereld 
te duiken.”

Welke toekomstplannen heb je 
nog voor Bibliotheek Muntweg?
“Ik zou heel graag eens 
onderzoeken of wij als bibliotheek 
iets in de Kolping kunnen 
organiseren, in wijkcentrum 
't Hert of bij Hubert in de St. 
Hubertusstraat. Ik houd erg 
van samenwerken en het hoeft 
echt niet altijd in de bibliotheek 
te zijn. Het is juist leuk om op 
andere plekken iets neer te zetten 
in samenwerking met andere 

organisaties. Dat maakt mijn werk zo 
leuk. Dat je voor iedereen leuke en zinvolle 
activiteiten mag organiseren.” ❤

Tekst en foto: Susan Bink
 (susan@hartvannijmegen.nu)

Gemma Cornelissen in de bieb aan de Muntweg. 
Foto: Gemma Cornelissen

Gemma Cornelissen verwelkomt 
bezoekers tijdens de opening van het 
Taalcafé. 



Hart van Nijmegen - oktober 2021          33

Tijdens de Week van Lezen 
en Schrijven (6 t/m 12 
september) was een groep 
volwassen NT1-cursisten 
van ROC Nijmegen te gast in 
Bibliotheek Muntweg. Om 
kennis te maken met de bieb 
en om beter te leren lezen 
met boeken in eenvoudige 
taal. De cursisten namen na 
het horen van een aantal 
boekentips meteen hun 
favoriete boek mee naar huis.   

e vijf cursisten en hun 
docent zitten op donderdag 
9 september in een 

kring in bibliotheek Muntweg. 
Uiteraard wel op anderhalve 
meter afstand. Aan het woord is 
Lianne Jansen, projectmedewerker 
volwasseneneducatie van de 
Bibliotheek Gelderland Zuid. De grote 
ovale tafel in het midden ligt vol met 
boeken uit het Taalpunt. Boeken met 
mooie verhalen op verschillende 
leesniveaus, maar ook informatieve 
boeken of woordenboeken met 
plaatjes. Lianne vertelt waar de boeken 
over gaan en leest stukjes voor. De 
cursisten luisteren aandachtig. Na het 
horen van de boekentips weten ze al 
meteen welk boek ze willen gaan lezen. 

Meer zelfvertrouwen
Docent Anneke Domenie vertelt over 
de achtergrond van deze groep: “Deze 
cursisten kunnen al prima Nederlands 
praten. Wel vinden ze lezen of schrijven 
nog lastig. Hier lopen ze tegenaan als 
bijvoorbeeld de kinderen naar school 
gaan en ze merken dat ze geen briefje 
kunnen schrijven. Wij proberen onze 
cursisten meer zelfvertrouwen te geven 

door ze te leren lezen en schrijven.”
     De groep krijgt wekelijks 
Nederlandse les op het ROC aan de 
Marterstraat. Ieder op hun eigen 
niveau, met lesmateriaal op maat. 
ROC-cursisten krijgen een gratis 
Taalabonnement van de Bibliotheek 
Gelderland Zuid. Anneke: “We werken 
veel samen met de bieb, ook in 
bijvoorbeeld leesgroepen. Dit is een 
groep mensen die samen dezelfde 
boeken lezen en daarna het verhaal 
bespreken. Lezen kun je namelijk 
verleren, daarom moet je blijven 
oefenen.”

Nieuwe dingen leren bij de bieb
Eulises Martinez is een van de 
aanwezige cursisten. Hij komt 
oorspronkelijk uit de Dominicaanse 
Republiek en woont nu vier jaar in 
Nederland. Eulises: “Ik vind vooral 
schrijven nog moeilijk en ik wil dit 
graag leren bij het roc, zodat ik dit ook 
in mijn werk kan toepassen.” Eulises 
werkt met veel plezier op de logistieke 

afdeling van bakkersbedrijf Europastry 
in Beuningen. De bijeenkomst in de 
bieb vandaag vond hij prettig. “Dit is 
mijn tweede keer in de bibliotheek en 
ik vind het fijn om hier nieuwe dingen 
te leren.” Hij heeft vandaag het boek 
Nederland van toen tot nu geleend bij 
de bieb, omdat hij meer wil weten over 
de geschiedenis van Nederland. Ook is 
hij geïnteresseerd in het dagboek van 
Anne Frank, dat hij vandaag op de tafel 
zag liggen. “Maar eerst maar eens dit 
boek lezen!”, zegt hij lachend. ❤

Tekst: Susan Bink 
(susan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen

Beter leren lezen met boeken uit  
de bieb

Meer weten? 
Neem voor meer informatie contact 
op met Lianne Jansen van de 
Bibliotheek Gelderland Zuid via 024 
327 49 75 of met Jet Wijdeveld van 
ROC Nijmegen via 024 890 40 24. 

D

Lianne Jansen licht een aantal boeken uit het Taalpunt toe.
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Burgemeester Bruls wilde mevrouw Bochem persoonlijk bezoeken om haar met haar 

honderdste verjaardag te feliciteren, maar het coronavirus maakte dat onmogelijk.  

De burgervader belde wel zelf op. De eeuweling bracht samen met haar familie 

de dag gezellig door in eigen huis. Met lekker eten. En zonder mondkapje. Op het 

moment dat u dit leest, is mevrouw Bochem zelfs alweer 101!

'Voor mij zijn mensen gelijkwaardig,  maar ze moeten zich netjes gedragen' 

Miniserie: praten met negentigplussers 

“José Fransen vroeg of haar broer mij mocht interviewen voor jullie wijkblad. Dat vond ik leuk. Ik krijg het blad zelf ook.”
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n de woonkamer van haar woning 
aan de Rentmeesterhof, die uitkijkt 
over de Hatertseweg, vertelt Hen-

drika Jacoba (Riek) Bochem-Rommel 
dat ze vorig jaar op 23 september 100 
jaar is geworden. ”Ik ben in 1920 in 
Arnhem geboren. Wij woonden in een 
groot huis aan de Rodenburgstraat, 
waar het altijd heel gezellig was. 
     Mijn ouders hadden acht kinderen. 
Vier jongens en vier meisjes, waarvan 
ik de oudste ben. Er kon maar één 
kolenkachel gestookt worden, anders 
werd het te duur. Als je een cent kreeg 
dan was je al blij, want dan kon je naar 
een snoepwinkeltje. Nijmegen kenden 
wij van de Vierdaagse. We hadden een 
tante die op de St. Annastraat woonde. 
Met de Vierdaagse mochten we met 
z’n allen haar huis gebruiken om van 
de intocht te genieten. Zelf gaf ze 
niks om die drukte, maar voor ons 
was het een feest!”     

Schooltijd
”Ik heb op de openbare school in 
de Spijkerstraat op school geze-
ten. Maar ook op de katholieke 
meisjesschool in de Jansstraat. 
Op zekere dag had ik daar genoeg van 
en zei ik tegen mijn moeder: 'Ik ga er 
niet meer naar toe, want ze zitten daar 
de hele dag alleen maar te bidden!” 
Toen ben ik weer teruggegaan naar de 
Spijkerstraat. Mijn vader was katho-
liek en mijn moeder protestant. 'Twee 
geloven op een kussen, daar slaapt de 
duivel tussen', was toen een bekend 
gezegde. Maar voor mijn ouders is dat 
nooit een probleem geweest en voor 
hun ouders ook niet. Na de lagere 
school heb ik de huishoudschool op de 
Rijnkade gevolgd.”   
  
Tweede Wereldoorlog
”In de oorlog heb ik mijn man leren 
kennen. Dat kwam door het bom-
bardement van 22 februari 1944 op 
Nijmegen. Vanaf het Eusebiusplein 

konden we de stad zien branden. Zo 
gauw het kon, ging ik met de trein 
naar Nijmegen. Ik stond op de hoek 
van de Burchtstraat en Grotestraat naar 
de puinhopen van het pand van Peek 
& Cloppenburg te kijken, dat was he-
lemaal ingestort. Wim Bochem, die ik 
toen nog niet kende, stond een eindje 
verderop. We kwamen met elkaar in 
gesprek en zo kregen we verkering. 
Wim werkte op het stadhuis, waar hij 
zich met de distributie van bonnen 
bezighield. 
     Na de bevrijding van Nijmegen 
in september 1944 kon ik niet meer 
terug naar Arnhem. Ik sliep toen bij 
een zusje van Wim in het huis van 
zijn ouders aan de Sweelinckstraat 
35. In de oorlog zijn ook twee broers 
van mij omgekomen. Bertus is door 

de Sicherheitsdienst opgepakt en in 
een kamp gestopt. Hij is nooit meer 
teruggekomen.” Riek loopt naar haar 
slaapkamer en komt met twee lijstjes 
met de pasfoto’s van Bertus en Karel 
terug. ”Karel is vanuit een vliegtuig 
geraakt en na zes jaar ziekbed in 1950 
in Haarlem overleden.”

Huwelijk
”Wim en ik zijn op 2 februari 1945 in 
Nijmegen getrouwd. Ik was toen 24 
jaar. Wim was twee jaar ouder dan ik. 
We gingen vaak naar De Vereeniging 
als er een mooie opera was. Wim speel-
de viool en trad daar ook wel eens op. 
Een tante die suikerziekte had en nooit 
buiten kwam, vroeg aan Wim of hij 
een keer bij haar wilde spelen. Maar 
toen het zover was, kletste iedereen er 

doorheen. Wim is er toen direct mee 
gestopt en heeft z'n viool nooit meer 
aangeraakt. 
     Vroeger woonden we in één van 
die witte huisjes aan de Hatertseweg. 
Op de Vossenlaan staan ze ook (de 
Maycrete-woningen, red.). Het waren 
eigenlijk noodwoningen, die na de 
oorlog door de Zweedse regering 
werden geschonken, maar ze staan er 
nog steeds (en hebben inmiddels de 
monumentenstatus, red.).
     Wim ging werken op het kantoor 
van Transformatorenfabriek Willem 
Smit aan de Groenestraat en ik ben na 
ons trouwen bij V&D op de Grote Markt 
gaan werken. Voor halve dagen, zodat 
ik ook voor de kinderen kon zorgen. 
Dat was toen niet gebruikelijk, maar ik 
heb er nooit problemen door gekre-

gen. Veertig jaar, tot aan mijn 
pensioen. Samen met Tiny Rossen 
op de speelgoedafdeling en soms 
als invaller bij de kinderkleding.”

Afgelopen jaren
”We hebben twee zoons gekre-
gen, waarvan er één intussen al 
vijftig jaar is getrouwd. Mijn man 

werd eerst een beetje dement. Later 
ging hij naar Joachim en Anna, waar hij 
op bijna 97-jarige leeftijd is overleden. 
We hebben afscheid van hem geno-
men in die mooie kapel daar. Vrijheid 
van geloof is goed. Maar dat paters 
niet mogen trouwen, daar komt maar 
narigheid van. Voor mij zijn mensen 
gelijkwaardig, maar ze moeten zich wel 
netjes gedragen.” ❤    

Tekst: Henny Fransen 
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Els Baltjes

'Voor mij zijn mensen gelijkwaardig,  maar ze moeten zich netjes gedragen' 

'Ik ben na ons 
trouwen bij V&D gaan 
werken. Dat was toen 

niet gebruikelijk'

I
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Wij zijn huurdersbelangenvereniging De Klink en wij 
zetten ons in voor de huurders van woningcorporatie 
Portaal. De Klink behartigt huurdersbelangen door het 
bestuur van Portaal actief te adviseren bij beleidskeuzes 
en plannen. 

      Voor het bestuur van HBV De Klink zoeken wij: 

      Twee enthousiaste bestuursleden op 
vrijwillige basis (4 uur per week) 

Wat ga je doen? 
- Je bewaakt en behartigt de belangen van alle huurders van Portaal.

-  Je denkt en beslist mee over onderwerpen die De Klink met het 

bestuur van Portaal op lokaal en centraal niveau bespreekt. 

-  In overleggen met de gemeente vertegenwoordig je, samen met 

de huurdersbelangenverenigingen van de andere corporaties in  

de stad, alle huurders in Nijmegen.

-  Vergaderingen bereid je voor door het lezen van (beleids)plannen 

en notities. 

Wat vraagt De Klink?

• Je bent huurder van Portaal.

• Je hebt belangstelling voor volkshuisvesting.

•  Je wilt je verder verdiepen in, en een mening vormen over een of 

meerdere volkshuisvestelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld: kwaliteit, 

betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid, wachttijden, 

klantvriendelijkheid, renovatie, nieuwbouw, leefbaarheid. 

•  Je vindt het leuk om inhoudelijk te discussiëren over thema’s  

en plannen.

• Je behaalt graag resultaten. 

Wat biedt De Klink?
-  Een uitgebreide inwerkperiode en de mogelijkheid cursussen  

te volgen. 

-  Vrijwilligers- en onkostenvergoeding.

-  Ruimte om je te ontwikkelen.

Heb je interesse? Stuur een e-mail met naam, telefoonnummer en 

beknopte motivatie naar info@hbvdeklink.nl of bel 024 377 71 05 

(ma en do ochtend). Vervolgens plannen we een oriënterend gesprek. 

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

Kom jij huurdersbelangenvereniging De Klink versterken?

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
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Een betere bereikbaarheid 
van de Campus Heijendaal én 
een reductie van de uitstoot 
van CO2. Twaalf organisaties, 
verenigd in ‘Duurzaam 
Bereikbaar Heijendaal’ zetten 
zich hiervoor in. Maar met de 
belangen van de bewoners 
van de wijk Park Heijendaal 
wordt daarbij te weinig 
rekening gehouden, aldus de 
buurtvereniging KBPH.

 
et vraagstuk is helder: hoe vervoer 
je dagelijks 50.000 studenten, 
17.000 medewerkers en 5.000 

bezoekers vlot en veilig van, naar en 
op de Campus Heijendaal?  ‘Duurzaam 
Bereikbaar Heijendaal’ heeft daarvoor 
oplossingen bedacht die erg mooi 
klinken (in De Gelderlander werd zelfs 
gesproken over ‘de groene Campus’) maar 
die in de omliggende wijken vooral veel 
verkeershinder gaan opleveren. 

Weg afsluiten
In de plannen wordt de Heyendaalseweg 
tussen de Kapittelweg en de Houtlaan 
afgesloten voor autoverkeer. Dat heeft 
verregaande consequenties, ook als het 
zou lukken het autoverkeer met twintig 
procent te laten afnemen (zoals wordt 
gesuggereerd in de plannen). Het toch 
al drukke verkeer op de Kapittelweg zal 
er ongetwijfeld door toenemen. En de 
wijk Park Heyendaal heeft maar twee 
in- en uitgangen, die beide uitkomen op 
de Kapittelweg. Dat gaat onherroepelijk 
zorgen voor problemen. De KBPH tekent 
dan ook protest aan tegen de plannen. Die 
doet dat samen met de wijken St. Anna, 
Groenewoud en Brakkestein. Daarbij kijkt 
elke wijk naar de specifieke gevolgen voor 
het eigen gebied.

Laan van Scheut
De KBPH kijkt vooral naar de gevolgen 
voor de Laan van Scheut (LvS) en het 
verlengde daarvan (het Pagodepad) tot de 
Groenewoudseweg. De LvS verbindt de 
Groenewoudseweg met de Kapittelweg 
en loopt langs enkele gebouwen van 
de HAN. Er is sprake van een complexe 
verkeerssituatie: de LvS is een snelfietspad 
en duizenden fietsers in beide richtingen 
vermengen zich elke dag met autoverkeer 
dat naar twee parkeergarages rijdt (van 
de HAN en van de flats aan de Rode 
Kruislaan). Daarnaast is er sprake van 
intensief vrachtverkeer in verband met 
toelevering van goederen aan de HAN 
De situatie is chaotisch en zorgt voor veel 
overlast voor aanwonenden.

Wensen
De KBPH wil dat de HAN de ingang 
(en liefst ook de uitgang) van de 

parkeergarage aan de LvS sluit en enkel 
nog gebruikmaakt van de inrit aan de 
Kapittelweg. Ook het laden en lossen aan 
de LvS zou verboden moeten worden. 
De weg blijft dan alleen open voor 
aanwonenden, inclusief bewoners van 
de flats aan de Rode Kruislaan die hun 
parkeergarage moeten kunnen blijven 
bereiken.  
     De buurtvereniging heeft al geregeld 
overleg met de andere buurtverenigingen 
en ook met de projectleider van de 
Campus Heijendaal, maar ze wil de 
druk op de plannenmakers vergroten. 
Ook gaat ze de politieke partijen in 
de gemeenteraad aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid richting de burgers 
in de wijken rondom de campus.❤

Tekst en foto: Dick Arts (namens 
buurtvereniging KBPH)

Plannen Campus zorgen voor 
problemen in woonwijken

Dick Arts (voorzitter KBPH) legt op de hoek Laan van Scheut/Kapittelweg uit waarom 
de plannen voor een duurzame campus problemen opleveren. 

H
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Iedere dag is er wel iets te doen in de wijk. Maar 
wat allemaal? En wie tref je daar? Verslaggever 
Dirk-Jan zoekt het uit.
 
Kirsten Hoogerwerf is beheerder wijkcentra, óók bij 't Hert
Sinds oktober werkt Kirsten Hoogerwerf (23) voor de gemeente 
Nijmegen als beheerder bij de wijkcentra, nu ook alweer enkele 
keren in ’t Hert (wijkcentrum Willemskwartier). Ze deed de hotel-
school in Leeuwarden en woont in Eefde. “In een hotel werken is 
vrij statisch, de afdeling Meeting&Events vind ik veel leuker: dus 
alles wat met het organiseren, het contact met mensen en de ho-
reca te maken heeft. Dat is precies wat ik hier in het wijkcentrum 
doe. Heel leuk!” 
     Ze kent de wijk niet zo goed, maar de buurt lijkt haar heel 
gezellig. Op de vraag naar wat ze mist in ‘t Hert is zegt ze resoluut: 
“Een betere en gezelliger uitstraling van het Buurthuis. Dat je 
gelijk ziet dat hier een ontmoetingsruimte is, en gelegenheid om 
een kopje koffie te drinken.”
     Na een hectische periode die beheerst werd door allerlei coro-
namaatregelen is het gebouw weer bijna als vanouds geopend. 
Beheerders hebben onderhoud en schilderwerk gedaan. Het 
Buurthuis is iets anders ingericht en er is een eerste (maar nog 

niet helemaal compleet) overzicht gemaakt van de activiteiten 
waaraan bewoners kunnen deelnemen. 
     Wie met een activiteit op de agenda wil staan, kan mailen naar 
hethert@nijmegen.nl. Houd ook de Facebookpagina wijkcen-
trumThert in de gaten. Hierop staan regelmatig berichten over 
activiteiten in en om ‘t Hert. ❤

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

#Wattedoen

MAANDAG
10:45 – 12:00 uur Koor Parkinson
12:00 – 14:30 uur Naaigroep ‘t Speldje
13:00 – 16:00 uur Bingo ouderen
10:45 – 12:00 uur Bewegen en Dansen, vrouwen 50+
19:15 – 21:45 uur Naailes ‘t Hertje
19:30 – 23:30 uur Bridge Atlantis
19:30 – 22:30 uur Kaarten Overblijvertjes
20:00 – 22:15 uur Zen-meditatie

DINSDAG
10:15 – 12:15 uur Volksdansgroep
17:00 – 19:30 uur Van Tuin Tot Bord 
19:30 – 23:15 uur Bridge Passage Passé 
19:30 – 23:30 uur Schaken SMB volwassenen
19:45 – 22:15 uur Koor Hatikwa 

WOENSDAG
12:00 – 14:00 uur Kinderknutselklub
16:00 – 18:00 uur Kinderknutselklub
16:00 – 17:00 uur Ansjepansje Muziek-op-Schoot 
19:30 – 20:30 uur Het Nederlands bv
19:00 – 22:00 uur Naaigroep ‘t Speldje
19:30 – 23:00 uur Percussie djembé

DONDERDAG
09:30 – 12:00 uur Koor Zingen voor je Leven
10:00 – 12:00 uur Happy Ouder, koffie bij Sofia van STIP
10:00 – 12:00 uur Samen een Bakkie doen?, een luisterend oor 
12:00 – 13:30 uur Soepie Doen
17:00 – 22:00 uur Beauty-Avond
17:15 – 18:15 uur Koor Decibelles
19:00 – 23:00 uur Bridge Het Centrum
19:30 – 21:00 uur C. A. Meeting
20:00 – 22:00 uur Koor zanggroep Waalstappers

VRIJDAG
10:00 – 11:30 uur Franse Les
13:30 – 15:30 uur Dostlar
15:00 – 18:00 uur Italiaanse les voor kinderen 
18:30 – 21:00 uur Schaken voor kinderen bij SMB
19:00 – 23:30 uur Kaarten De Vrijbuiter

Oktober 2021: #Wattedoen in wijkcentrum ‘t Hert

Gebruikmaken van ‘t Hert?
•  Adres: Thijmastraat 40 (6531 CS) 
•  Telefoon beheerder 024 350 17 73 
•   Maandag – vrijdag open van 8.00 - 24.00 uur. In het 

weekend op aanvraag.
•   Een van de twee sportzalen gebruiken? verhuurbalie:  

bel 024 329 33 00 of mail verhuursport@nijmegen.nl. 
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Wijkcentrum ’t Hert, 
Thijmstraat 40 (6531 CS) is 
onder andere de thuisbasis 
van Bindkracht10 met 
Jongerencentrum de Boog, 
Stip Midden en het Sociaal 
Wijkteam. 

Jongerencentrum de Boog heeft de 
deuren weer geopend. Openingstijden 
op de volgende dagen:
Maandag  16.00-21.00 uur, 14+ groep
Dinsdag gesloten
Woensdag  15.00-17.00 uur en  

18.00-20.00 uur, 10-14 jaar
Donderdag  15.00-17.00 uur en  

18.00-20.00 uur, 10-14 jaar
Vrijdag 16.00- 21.00 uur, 14+ groep

Jongeren kunnen er hun eigen activi-
teiten organiseren, achter de computer 
spelletjes doen, tafeltennissen, fifa 
spelen, kletsen, stagelopen en nog veel 
meer.

Boksactiviteit
Er kan vanaf september gebokst 
worden in de sportzaal van ’t Hert. 
Tijdens de bokstraining leer je alles over 
technieken, uithoudingsvermogen, 
doorzettingsvermogen en discipline. 
Meer info: Mohammed El Massaoui.  
Tel. 06 854 207 02.
Deze activiteit is iedere maandag 
gratis te bezoeken voor de volgende 
leeftijdsgroepen:
18.00-19.00 uur 8-10 jaar
19.00-20.00 uur 11-13 jaar
20.00-21.00 uur 14-17 jaar

Meidenactiviteiten
Op de woensdagmiddag vinden er in 
het Jongerencentrum De Boog mei-
denactiviteiten plaats voor meiden 
tussen de 10 en 12 jaar en 12 en 14 jaar. 
Meiden kunnen er allerlei activiteiten 

doen, van het maken van je eigen tas, 
kerststukjes maken voor bewoners, 
tot aan het maken van sieraden. Ook 
worden er activiteiten georganiseerd 
zoals een middag naar de bioscoop, 
dansactiviteiten, sportactiviteiten en 
nog veel meer. 

Zaalvoetbal
Op de woensdagmiddag van 17.00 
uur tot 18.30 uur kunnen jongeren 
gratis zaalvoetballen in de sportzaal 
van ’t Hert. Neem sportkleding mee en 
schoenen mee voor in de zaal!

Stip Midden
Heb je vragen of informatie of advies 
nodig? De mensen van Stip Midden 
bieden advies, hulp of een luisterend 
oor bij vragen over bijvoorbeeld een 
brief, opvoeding, hulp bij het invullen 
van formulieren of bij het doen van 
boodschappen. Maak een afspraak 
aan de deur of via de stiplijn: 024 350 
20 00. Wil je altijd op tijd weten wat je 
moet regelen? En krijg je graag tips van 
de Stip? Ontvang de Stip-nieuwsbrief 

ongeveer 8 keer per jaar per e-mail. 
Aanmelden op www.stipnijmegen.nl/
nieuwsbrief.  

Openingstijden Stip Midden:
•  Dinsdag 13:00-16:00 uur
•  Woensdag 9:30 -12:30 uur
•  Donderdag 13:00-16:00 uur

Activiteiten Bindkracht10 in 
wijkcentrum ‘t Hert

Voor meer informatie over de 
activiteiten van Bindkracht10, kijk 
op www.bindkracht10.nl
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Iedereen verdient een passend afscheid, waar u ook verzekerd bent.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging
Van harte welkom bij Constantijn Koen Uitvaartverzorging 
en Afscheidshuys Sint Annamolen in Nijmegen. Wij zijn 
een onafhankelijke uitvaartonderneming en verzorgen alle 
diensten die bij een uitvaart komen kijken in eigen beheer. 
Constantijn Koen Uitvaartverzorging is dan ook niet 
gebonden aan bepaalde (natuur)begraafplaatsen 
of crematoria. De uiteindelijke keuze hierin is aan u. 

Onze persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij ieder 
afscheid wordt bijzonder gewaardeerd. Voor ons spreekt 
dit vanzelf, want uw dierbare verdient een waardig en 
passend afscheid.

Afscheidshuys Sint Annamolen 
De laagdrempeligheid en warme, huiselijke sfeer in 
Afscheidshuys Sint Annamolen maken dat u zich welkom 
voelt. Wanneer u om wat voor reden dan ook geen thuis-
opbaring wenst, maar toch zo veel mogelijk bij uw dierbare wilt 
zijn, kunt u kiezen voor opbaring in een 24-uurskamer. Ons 
Afscheidshuys Sint Annamolen heeft er twee: De Molen en 
Sint Anna. Wij geven u de sleutel, zodat u dag en nacht terecht 
kunt, zo vaak als u prettig vindt en zo lang als u maar wenst. 
Vanzelfsprekend mag u met foto’s, tekeningen en andere spullen 
een huiselijke, persoonlijke sfeer creëren om zo in alle rust 
afscheid te nemen op momenten dat u hier behoefte aan heeft.

Crematiepakket liefdevol € 3.075,00
Wij bieden, in de meeste gevallen, via ons crematiepakket 
liefdevol onze persoonlijke begeleiding aan onder 
de waarde van het uit te keren bedrag van uw 
dienstenpakket. Uw polis wordt door ons over-
genomen en wij zorgen voor de financiële afwikkeling. 
Wanneer u geen uitvaartverzekering heeft en gebruik 
wenst te maken van ons crematiepakket liefdevol, dan is 
dit uiteraard ook mogelijk. 

Condoleance in de Sint Annamolen
Constantijn Koen Uitvaartverzorging verzorgt uw condoleances 
in de historische Sint Annamolen van traditioneel tot geheel 
ongedwongen, vanzelfsprekend in uw eigen tempo. Of u nu kiest 
voor standaard of zeer exclusief; uw wens is onze zorg. 
In de Sint Annamolen beschikken wij met twee verdiepingen 
over voldoende ruimte. De Sint Annamolen is toegankelijk voor 
mindervaliden middels een lift. Wij zijn trots op deze unieke 
locatie op een historische plek in Nijmegen.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen 
Hatertseweg 10b, 6533 AL Nijmegen  •  T 024 785 23 77  •  M 06 421 160 93
info@uitvaartverzorgingnijmegen.nl  •  www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl
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Hatertseweg 400 is hét adres 
voor wie in Nijmegen-Midden 
actief is (of wil zijn) op het 
‘sociale domein’. Hier worden 
jeugd en volwassenen 
ondersteund bij het vinden 
van passend onderwijs 
en werk, bij opvoeding, 
goede gezondheid en 
sociaal welzijn. Op deze 
bruisende locatie start op 6 
oktober een nieuw initiatief: 
KrijgdeKleertjes.

rijgdeKleertjes Nederland is 
een non-profit organisatie 
die mensen stimuleert samen 

kinderkleding en kleding voor 
volwassenen te ruilen. Er zijn inmiddels 
al ruim 30 lokale ruilpunten. Kleding 
ruilen voor jong en oud, arm en 
rijk, levert niet alleen een enorme 
milieubesparing op, maar ook mooie 
onderlinge contacten en ondersteuning 

voor de mensen die het wat minder 
hebben.
     Op 6 oktober starten WIN en 
Kristallis Aventurijn KrijgdeKleertjes 
in Nijmegen. Kinderkleding, maar ook 
kleding voor volwassenen kan op deze 
nieuwe locatie gratis omgeruild worden 
voor een maatje groter of een maatje 
kleiner. 

WIN en Aventurijn
KrijgdeKleertjes Nijmegen is een 
initiatief van W(erkplaats) I(nclusie) 
N(ijmegen) en Kristallis Aventurijn. 
De leerlingen van Kristallis helpen 
in de winkel en ontwikkelen zo 
arbeidsvaardigheden en leren hoe met 
klanten om te gaan. Dit is een mooie 
voorbereiding op de stages die zij gaan 
lopen binnen hun opleiding. WIN is een 
initiatief van Pluryn en richt zich met 
name binnen het sociale domein op 
wijkgericht werken. Vanuit WIN zullen 

vrijwilligers vanuit de wijk dit mooie 
project mee vormgeven. De winkel 
van KrijgdeKleertjes is te vinden op de 
Hatertseweg 400. Er zijn twee ingangen 
vanaf de parkeerplaats, rechts van 
Kristallis en links die van Werkplaats 
Inclusie Nijmegen. ❤

Tekst en foto’s: Marianne van der Walle

KrijgdeKleertjes opent  
6 oktober de deuren

K
Meer weten? Ga voor meer informatie over WIN naar 
werkplaatsinclusienijmegen.nl. Benieuwd naar Krijg de Kleertjes? 
Ga naar www.krijgdekleertjes.nl/ruilpunt/nijmegen 
of www.facebook.com/krijgdekleertjesnijmegen
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Hannie en Dorien vertrekken elke keer vanuit 
het Willemskwartier naar een andere richting 
en zijn op tijd terug.

annie Pattiasina-Den Hartog (39) hoorde van haar 
huisarts dat je door veel wandelen bewuster en 
gezonder kan leven. Ze wandelt twee á drie keer per 

week zo’n 13 kilometer met Dorien Peperkamp (47). “Nu kan ik 
veel meer genieten van wat ik onderweg zie, ook omdát ik het 
wil zien.” Dorien: “Het is een andere belevenis. In de Hatertse 
Vennen zien we nu écht hoe mooi de natuur is.” Lachend: “We 
lopen náást elkaar, we moeten wél kletsen.”
     “Wij zijn samen begonnen,” vervolgt Hannie, “omdat we 
wilden afvallen en stoppen met het drinken van cola. We 
gingen ook gezonder eten. Dat lukte goed. Na de vakantie 
is alles er weer een beetje aangekomen dus nu gaan we snel 
weer beginnen.” Dorien merkt dat het gezonder leven wat 
oplevert: “je voelt je beter en je slaapt beter.” Ze vervolgt: 
“We zijn gelijk met 12 kilometer wandelen begonnen. Via 
het centrum van Nijmegen naar Beek, de berg omhoog naar 
de Radboud Universiteit, langs het Canisius Ziekenhuis en 
de Goffert weer terug naar het Willemskwartier. En regen of 
geen regen, niets houdt ons tegen.” Hannie: “Anders kom je 
nooit buiten, gewoon gaan. En het ging goed. Voor minder 
kilometers doen we het niet. Een uurtje lopen voelt alsof ik 
niks heb gedaan. We zijn altijd op tijd terug, drinken soms iets 
en gaan naar ons werk. ❤

Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk (dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto: selfie van Hannie (vooraan) met Dorien

Gezonde en gezellige ommetjes

Iedereen denkt wel eens in hokjes. Het plakken van een 
labeltje maakt dingen voor iedereen duidelijker. Voor 
mijzelf ook toen ik het labeltje autisme kreeg. In deze 
column schrijf ik over wat mij bezighoudt.  Reageren  
op hoe ik de wereld ervaar? Graag! Mail naar  
joost@hartvannijmegen.nu

Verandering  
In een scheurkalender las ik laatst een mooie tekst over 
verandering. Daarin stond onder meer dat als je niet 
verandert, je als persoon niet kunt groeien. En dat je 
daardoor niet echt leeft. Het advies was dat je je niet tegen 
veranderingen moet verzetten. Laat dat nou precies zijn wat 
ik continue wél doe. En dat niet alleen, ik maak er een ware 
sport van om er tegenin te gaan. 
     Ik heb moeite met veranderingen, zowel in mijn omgeving 
als het zelf veranderen. Het woord 'verandering' zegt het 
al, iets moet anders. Maar ik vind continuïteit juist zo fijn. 
Ik heb al zo lang ik me kan herinneren hetzelfde kapsel. 
Ik heb een vast avondritme. Ik koop nog steeds cd's en 
dvd's, en luister nog steeds naar Rob de Nijs. Ik koop zelfs 

geen planten, want ook die 
veranderen steeds. Ik wil van alle 
veranderingen in mijn omgeving 
op de hoogte zijn. Bijvoorbeeld 
kluswerkzaamheden of 

verhuizingen. Zo zijn rond het 
verschijnen van deze column mijn 

buren verhuisd. Ik ben daar denk ik 
nu net zo lang mee bezig als de buren zelf. 

Ook al duurt zoiets maanden, ik kan het niet loslaten. In mijn 
hoofd spelen  zich alle scenario's al af. Dus misschien groei ik 
zelf als persoon inderdaad niet. Misschien wil ik dat ook niet. 
Maar ik weet zeker dat ik gelukkig wil zijn, gelukkiger wil zijn. 
     Wat zou het toch fijn zijn als juist iedereen verandert, 
en iedereen zich aan mij aanpast. Dat dit niet realistisch 
is, snap ik wel, maar toch roep ik dit vaak. En ook al vind ik 
continuïteit fijn, soms is een verandering noodzakelijk. Dus 
misschien moet ik toch eerst bij mezelf beginnen. Tijd om te 
groeien als persoon. Tijd om echt te gaan leven. Maar kan ik 
dat wel? ❤ 

Joost Wanders

Column (W)anders

H

Ommetjes door de wijk



Heideparkseweg en Heidepark
De Heideparkseweg was oorspronkelijk een landweg door het 
onontgonnen gebied van de Hatertse Hei. Deze weg ging over 
in de huidige Weg door Jonkerbos. Op Landgoed Heydepark 
bevindt zich een voormalig koetshuis en een landhuis. Het 
koetshuis werd rond 1900 tot boerderij omgebouwd. Het 
Huis Heydepark werd gebouwd in opdracht van P.M.E. Gevers 
Deynoot (1816-1860), die botanicus en landschapsschilder was. 

     De naam Heidepark is 
waarschijnlijk ontstaan 
omdat het landgoed 
zich bevond in heide- en 
bosgebied. Na de dood 
van Gevers Deynoot 
kwam het landgoed in 
bezit van de familie 
Dobbelmann. Rond 1917 
lieten zij op de voorgevel 
de naam Heydepark aanbrengen in Art Nouveau stijl. De vader 
van filmmaker Joris Ivens was een vriend van de familie en 
verbleef vaak op het landgoed. In 1912 nam Joris Ivens hier op 
dertienjarige leeftijd zijn eerste film ‘De Wigwam’ op. In 1919 
werd het landhuis verkocht aan de broeders van Maastricht. 
     Sinds 1952 is het Heidepark onderdeel van het Goffertpark. 
Huis Heydepark is tegenwoordig een dubbel woonhuis. Zowel 
het huis als het voormalige koetshuis staan op de Gemeentelijke 
Monumentenlijst. ❤

Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Van landweg tot landgoed in 
de Goffert

Straatnamen verklaard

Bronnen: Joris Ivens – De Wigwam op youtube.com, Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), https://nijmeegsglorie.nl, www.noviomagus.nl

Voormalig koetshuis (foto: wikipedia)

Huis Heydepark (foto: funda.nl)

“Dus…”, zei 
m’n schoonzus, 
“géén kleding 
kopen vóór de 
start van het 
schooljaar….”  
     Braaf knikte 
ik. Als de oudste 
voor het eerst 
naar de mid-
delbare gaat, 
kun je wel wat 
advies gebrui-

ken. Over de juiste rugzak, merk fiets en soort schriften. Nou 
bleek dat niet lastig voor een jongen. Alles zwart om maar zo 
min mogelijk op te vallen en vooral op te gaan in de massa, 
gaf m’n zoon aan.  
      Maar kleding zou een dingetje zijn, bleef mijn schoonzus 
keer op keer herhalen tijdens onze ontmoetingen. “Je herkent 
je eigen kind niet meer na een aantal weken school”, voegde 
ze eraan toe. “Dus pas na die weken de stad in om de juiste 
kleren te kopen.”  

     Dat juiste maakte mij nerveus. Was een identiteitstrans-
formatie noodzakelijk voor hem om te ‘slagen’ als brugpuber? 
Drie weken later stond ik op zaterdagmiddag klaar voor 
een shoppingdate. Klaar om mijn portemonnee te trekken, 
klaar voor een nieuwe look. Ik had alles over voor die zachte 
landing op school.  
     “Shoppen? Eén-twee-nou-nee!” klonk het achter z’n mobiel 
terwijl hij z’n tosti wegkauwde. Ik heb net de hele week 
school gehad en vanochtend een voetbalwedstrijd, ik heb 
niks nodig mam.”  “Oké”, reageerde ik. 
    In mijn zoektocht voor hem naar het juiste, probeerde ik 
het die avond nog een keer. Laptop klaar met daarop een 
preselectie van shirts waarop hij alleen nog maar een go of 
no go hoefde te geven. Een diepe zucht klonk achter mij. 
”Mam, óók dit voelt als shoppen”… en hij liep weg. Ik gaf het 
op, maar niet voor m’n allerlaatste poging een paar dagen 
later, omdat de woorden van mijn schoonzus maar bleven 
malen in mijn hoofd.  
     “Zeg lieverd, hoe loopt de rest van je klas er eigenlijk bij?” 
“Huh”, hij keek me verward aan? “Net als ik, hoe zou je er an-
ders uit moeten zien?” Onrust maakte plek voor inzicht.  
Juist ja, dacht ik. ❤

Column: Shoppen     door Anna Wolfs
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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 

Huid-, oedeem- en lasertherapie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CaDeClin:  06-10525808,  info@cadeclin.nl,   www.cadeclin.nl

O.a. behandelingen met 

: 

* verlaagt stress
* versterkt je weerstand

* maakt je socialer

Knuffelhormoon
aanmaken?leprastichting.nl/aanraken

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 

 

 

                     

   3 kleine lekker- 
bekken voor €10

3 grote lekkerbekken 
voor €11,50
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Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij 
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak 
€ 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor 
de volgende Hart van Nijmegen (11 en 12 december), moeten uiterlijk 19 november 2021 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

Bedrijfshartjes

GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestraat, Vossenlaan/
Oude Molenweg, Hatertseweg, Slotemaker de Bruïneweg, 
Bankastraat. 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.

NAAILES IN NIJMEGEN bij Thea van der Wielen. Mail naar 
info@naailesnijmegen.nl of bel 06 212 017 32. Meer 
 informatie op www.naailesnijmegen.nl 

JE NALATENSCHAP GOED VOORBEREIDEN? Een erfenis ade-
quaat en in harmonie afwikkelen? Annet van de Laak kan daar-
bij ondersteunen en vragen beantwoorden tijdens haar gratis 
spreekuur op de laatste woensdag van de maand, 15.00-17.00 
uur. Kantoor CJ Financiële Service, Daalseweg 331. Of maak  
een afspraak, 06 227 951 22 of annet@bojang.nl 

NINJUTSU: KRIJGSKUNST VAN NINJA EN SAMURAI 
Bij Bujinkan Saku Dojo in de Hazenkamp beoefen je een 
unieke, traditionele Japanse krijgskunst. Balans, structuur 
en beweging zijn daarbij belangrijker dan spierkracht. 
Stoten/trappen, klemmen, rollen, (oefen)wapens, kata en 
basistechnieken komen daarbij veelvuldig aan bod.
Gratis proefles (voor m/v 16+): info@bujinkan-saku-dojo.nl 
Meer info: www.bujinkan-saku-dojo.nl

DE COMPUTERCOACH helpt met vragen of problemen over 
uw computer, tablet of smartphone. Ik geef ook privéles aan 
huis over Windows 10, Samsung tablet, Samsung smartphone, 
iPad en iPhone. Geen abonnements- of voorrijkosten. 
Voor informatie bel 06 131 792 37. 
Email: dedigitaleopstap@gmail.com

ALTIJD AL WILLEN SCHRIJVEN? Kom schrijven! Je verhaal, 
een roman, gedichten. Ontwikkel je schrijfstijl, geef je tekst 
karakter. Authentiek en waarachtig. Bespreek je werk in een 
schrijversgroep of meld je aan voor een intensieve cursus.  
Ga naar www.schrijfschoolnijmegen.nl

MUZIMAAS KLARINET- EN SAXOFOONLES voor beginners 
en gevorderden. Als muziekleraar met veel ervaring geef ik 
met plezier les aan jong en oud. Voor de lessen kom ik bij 
jullie thuis. Kijk op mijn site en maak een afspraak voor een 
proefles. www.muzimaas.nl, 06 448 763 69.

ZHINENG QIGONG BEGINNERSCURSUS, kom in beweging! 
Door langzame, eenvoudige bewegingen maak je het lichaam 
soepel en breng je de geest tot rust. Je zult merken dat je 
anders en vitaler in het leven gaat staan. 
5 lessen op woensdagmiddag van 16.15 -17.30. 
E-mail: maudwienbelt@gmail.com. Tel: 06 123 724 13. 
Voor meer informatie: www.maudwienbelt.nl

VOOR 1-OP-1 BIJLES scheikunde, wiskunde en natuurkunde 
ga je naar Bijles Exacte Vakken Arnhem. Ik ben werkzaam in het 
centrum van Arnhem. Online bijles wordt ook aangeboden. 
Zie www.bijlesexactevakken.nl voor meer informatie. 
Tel. 06 524 603 00, e-mail: info@bijlesexactevakken.nl

KLUSBEDRIJF - INFINITY SERVICE verlost klanten graag van 
klussen in huis waar zij zelf niet aan toekomen of niet kunnen 
doen. Onze diensten zijn: laminaat leggen, timmerwerk, 
meubels monteren en demonteren, elektriciteit, spullen 
vervangen, interieuradvies, schilderwerk en behangen,  
licht loodgieterswerk. www.infinityservice.link of 
 tel: 06 841 875 76.
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Ruit herstellen? Seuren bellen!

Bezoek ook onze showroom: Tarweweg 11, 6534 AM Nijmegen  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Glas: enkel glas, veiligheids-, isolatie-, zonwerend-, en brandwerend glas en voorzetramen. Spiegels: Met of zonder facet in elke gewenste maat.
Glasbewerkingen: scherpaf slijpen, poly- en facetslijpen en gaten boren. Kunststoffen: acrylaat-, plexi-, en lexanglas. 
Folies: decoratieve, zonwerende, inbraakvertragende en inkijkbelemmerende folies.
Specialiteiten: hardglazen deuren en ramen, glas in lood, glasdecoraties en schuiframen/loketten.

kijk op www.seuren.nl/fineoglas
Doe gratis mee met onze Fineo-glas Goede Doelen-quiz

Er bestaat nu enkel glas 
met de isolatiewaarde 

van triple glas.

En wij verkopen het!

Ruit herstellen? Seuren bellen! 024 - 323 10 10

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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Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen 
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een 
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu. 
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (11 en 12 december), moeten uiterlijk 19 november 2021 binnen zijn.

Hartjes

BRIDGECLUB PASSAGE PASSÉ heeft nog plekken vrij. Wie neemt 
deze leuke uitdaging aan? Wacht niet te lang, want er is beperkt 
plaats. Bij voldoende belangstelling gaan er thema-avonden 
georganiseerd worden. Elke dinsdagavond spelen wij in wijkcentrum 
‘t Hert. Kijk bij www.nbbclubsites.nl/club/15031. Aanmelden bij 
v.wels@chello.nl

MET OLDSTARS WALKING BASKETBALL bieden 
basketballverenigingen Wildcats en United Academy een aangepaste 
spelvorm voor basketball op latere leeftijd. Deze spelvorm is 
uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en 
zonder blessuregevaar willen blijven sporten. Meer informatie via Jan 
Buster 06 190 433 01, secretariaat@wildcats-nijmegen.nl of Frans 
van de Geer, 06 272 194 60, frans@tbgdragons.nl

JEUGDSCHAAK BIJ SMB in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40. 
Jeugdschakers en schaaksters in de leeftijd van 6-18 jaar kunnen zich 
weer aanmelden om elke vrijdag te schaken van 19.00-20.30 uur. Kom 
gerust eens binnen om een kijkje te nemen. Nadere inlichtingen bij 
Henny Goverde (hgoverde@hotmail.com).

BADMINTONCLUB “DE HAZEMEPPERS” zoekt nieuwe leden, 
mannen en vrouwen. We spelen iedere woensdagavond van 
21.00-22.30 uur in de sportzaal van de SSGN aan de IJsbeersraat 6. 
Enige badmintonervaring is fijn, maar niet noodzakelijk. Eén of twee 
keer proefspelen is mogelijk. Meer informatie bij Mirjam van den 
Nieuwenhuijzen: 06 101 871 03 of hazemeppers@planet.nl

GRATIS CONVERSATIELES ENGELS vanaf 6 oktober in wijkcentrum 
’t Hert, Thijmstraat 40. De bijeenkomsten zijn op woensdag van 
10.30-12.00 uur en vinden plaats in een ontspannen sfeer. Het aantal 
plaatsen is beperkt; neem daarom vooraf contact op met de docent: 
p.melville@upcmail.nl of 06 423 338 04.

ZENMEDITATIE. Het is weer mogelijk elke eerste maandag 
van de maand te mediteren in 't Hert van 20.30-22.00 uur. Is 
deze meditatievorm iets voor u/jou? Ondervind het zelf. Geen 
lidmaatschap. Vrijwillige bijdrage is mogelijk. Iedereen is welkom. 
Start 4 oktober a.s. Begeleiding Willy Robben. Info en aanmelden: 
robbenwacm@gmail.com

PARKINSONKOOR MR P’S SINGERS voor mensen met parkinson/
parkinsonisme. Onder leiding van Emiel Hoefnagel, dirigent, 
logopedist, zanger. We zingen op maandag van 10.45-12.15 uur in 
Wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40. Zingen prikkelt de hersens en 
stimuleert het spraakorgaan. Noten kunnen lezen is niet nodig. Kom 
met partner/begeleider. www.mrpssingers.nl, info@mrpssingers.nl, 
06 234 671 10.

HET NIJMEEGS KAMERKOOR gaat na deze zomer verder waar het 
vorig jaar gestopt is: mooie muziek maken onder leiding van een 
inspirerende dirigent, en dat alles in een prettige sfeer. We zoeken 
voor alle stemgroepen nieuwe leden. Kijk op onze website, neem 
contact met ons op via www.hetnijmeegskamerkoor.nl

KAMERKOOR GOOD COMPANY zoekt twee bassen en één sopraan. 
We zijn een koor met tien vrouwen en tien mannen. We zingen 
4-stemmig licht klassieke muziek van renaissance tot hedendaags. 
Repetities op dinsdagavond in de Daalsehof. Meer informatie 
vind je op www.koorgoodcompany.nl. Aanmelden kan bij 
henkhofste@xs4all.nl of brouwerlent@hotmail.com

GOEDE DAG VOSSENLAAN opent haar deuren in de voormalige roc, 
Vossenlaan 44 (ingang Dromedarisstraat 1) weer voor alle senioren 
in de wijk Hazenkamp en omliggende buurten. Voorlopig is er op 
woensdag en donderdag tussen 9.00-17.00 uur een gratis kopje 
koffie, een activiteit, een praatje en ontmoeting! Meer informatie op 
www.langerthuisnijmegen.nl/langer-meedoen

LAAT VAN JE HOREN op donderdag 7 oktober van 10.00-11.30 
uur en vertel op onze Goede Dag-locatie, Vossenlaan 44 (ingang 
Dromedarisstraat 1) wat er leeft onder ouderen in de wijk 
Hazenkamp. Op basis van uw ideeën gaan we op de volgende data 
graag met u in gesprek: 21 oktober, 11 november, 2 december, 23 
december en 13 januari.
 
WEEKEND-WANDELGROEP 'EN ROUTE' bestaat sinds 2018 en telt 
ruim 40 leden, mannen en vrouwen, leeftijd 40-79 jaar. We lopen 
tussen 7,5-10 en 11-15 km in het Rijk van Nijmegen, Reichswald, 
Betuwe en Noord-Brabant. Je bent van harte welkom, ook de 
hond. Kijk op: wandelenenroute.blogspot.com. 
Contact: enroute.annette@gmail.com, 06 120 727 89. 

HULPDIENST NIJMEGEN ZOEKT VRIJWILLIGERS voor hulp aan 
ouderen die dementerend zijn, administratieve hulp nodig hebben 
of wandelhulp kunnen gebruiken. We zoeken zowel vrijwilligers met 
auto als zonder auto. De vrijwilligers worden ondersteund door de 
Hulpdienst. Zie voor meer informatie: www.hulpdienstnijmegen.nl 
of bel 024 322 82 80 (op werkdagen tussen 9 en 12 uur).

MAATJE BIJ HUMANITAS. Wil je voor iemand het verschil maken? 
Meld je dan aan als maatje bij het project Ondersteunend Contact van 
Humanitas Nijmegen. Je ondersteunt een inwoner bij het leggen van 
nieuwe contacten en samen doen jullie leuke dingen, zoals wandelen, 
koffiedrinken, of de buurt verkennen. Info: a.aerts@humanitas.nl,  
06 497 580 11, www.humanitas.nl/afdeling/nijmegen-en-
omstreken
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ONERS, JULLIE ZIJN
Wat wonnen we het eerste half jaar?

TROTS 
op onze 7 afvalcoaches, 

25 collega’s en alle 
betrokken bewoners!

We zijn alweer op weg. 
Op naar meer winst!

De aanpak voor het verbeteren van de kwaliteit van grondstoffen 
richt zich in 2021 op groente-, fruit- en tuinafval. In verschillende 
wijken in de gemeente Nijmegen hielden we acties om de kwaliteit 
van gft-afval samen met bewoners te verbeteren. 
Dit heeft effect. We winnen meer gescheiden gft-afval. 

19.577
CONTAINERS GECONTROLEERD 

Gestickerd met tips voor het 
scheiden van gft-afval

2.711
CONTAINERHANGERS

OPGEHANGEN

VAN 70%
NAAR 90%

SCHONE CONTAINERS

2.711
VERVUILDE

CONTAINERS
(14%)

16.866
SCHONE

CONTAINERS
(86%)

23.000
COMPOSTZAKKEN*

*IN DE REGIO MEDE 
DOOR DEZE AANPAK

TOP 5
CONTAINER MISSERS

Kattengrit = restafval

Uitwerpselen = restafval

Bewerkt hout = grof afval

Glas = glas

Blik en plastic
verpakkingen

= plastic+


