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Hart van Nijmegen in 2022
In 2022 verschijnt Hart van Nijmegen op:
nummer
1
2
3
4
5
6

deadline
21 januari		
4 maart		
22 april		
10 juni		
9 september
18 november

verspreiding
12 februari
26 maart
14 mei
2 juli
1 oktober
10 december

Adverteren in Hart van Nijmegen
Adverteren in Hart van Nijmegen kan ook in 2022 op verschillende manieren tegen dezelfde aantrekkelijke tarieven als in 2021.
1. Bedrijfshartjes. De goedkoopste manier is een Bedrijfshartje
plaatsen van maximaal 50 woorden. Kosten € 15,-.
Zie voor meer informatie pagina 53 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 e
 xclusief
21% btw. Bij afsluiten van een jaarcontract ontvangt u 10%
korting over het hele bedrag, excl. BTW. Lees de voorwaarden op www.hartvannijmegen.nu/adverteren
3. Advertorials. Bij advertorials zijn eindredactie en vormgeving 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 prijzen 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.

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden
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Pieter Matthijssen
www.123-tekst.nl

Het dubbeldikke kerstnummer met de bewaar
special van afgelopen december is natuurlijk niet
te overtreffen, maar het eerste nummer van 2022
is ook niet slecht! Wel kon vanwege de coronabeperkingen een aantal rubrieken niet doorgaan.
‘De mensen in…’ met straatinterviews moet u
missen en ook ‘Praten met negentigplussers’ kon deze keer niet doorgaan.
Maar niet getreurd, er zijn ook twee nieuwe rubrieken om van te genieten:
‘Hart voor Onderzoek’ is de opvolger van ‘Wetenschapper in de wijk’ en de
serie over de bomen in het Goffertpark gaat naadloos over in een nieuwe serie
over de Hortus aan de rand van Park Brakkenstein. Dat deel hoort nog bij de
wijk Heijendaal, al doet de naam anders vermoeden.
Ook is er in dit nummer aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen van
16 maart. Op pag. 30 vindt u informatie over het stemmen op die dag. Verder
wilden we de lokale politiek een platform bieden om hun partij onder de
aandacht van de lezer te brengen. Dat heeft geresulteerd in twee advertenties:
één van de PvdA en één van de Stadspartij Nijmegen. Bij beide advertenties staat een disclaimer, want Hart van Nijmegen is een onafhankelijk wijk
magazine zonder politieke voorkeur.
En dan nu een greep uit de artikelen van dit nummer. Op de eerste pagina’s
leest u over een serieus en actueel onderwerp: de verkamering in Nijmegen.
De gemeente hanteert sinds oktober 2021 strengere regels. Gastcorrespondent Henk Verhagen sprak met wethouder Jan Wijnia.
Nog een serieus en actueel onderwerp: boostervaccinaties in de Jan
Massinkhal. Razendsnel werd deze evenementenhal omgetoverd tot een
megapriklocatie.
En natuurlijk is er ook weer volop aandacht voor de mensen in onze wijken.
Lees over het bijzondere leven van Michaël Betrian die met zijn diabolo-act de
wereld veroverd. En hoe Yoas Huwaë hetzelfde doet, maar dan dichter bij huis.
Ten slotte is hier een bedankje op zijn plaats voor onze adverteerders. De
eerste maand van het jaar is altijd spannend. Zijn adverteerders weer bereid
om (een jaar lang) te adverteren in ons blad, ook al wordt adverteren via social
media steeds populairder? Ja! is het antwoord met uitroepteken. Heel veel
dank daarvoor! Die dank geldt ook voor onze acquisiteur Huberdien Hornikx.
Zij weet ieder jaar weer tal van ondernemers te enthousiasmeren voor adverteren in ons magazine.

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 wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen.
Hoofdredacteur: Ypie Veenstra, Rode Kruislaan 23, 6525 JN Nijmegen (tevens correspondentieadres
Hart van Nijmegen) 06 532 314 99, info@hartvannijmegen.nu. Eindredactie: Ypie Veenstra, Ronald Spaak.
Vormgeving: Wilke Zomerveld. Penningmeester: Dirk Blokland, penningmeester@hartvannijmegen.nu
Adverteren: Huberdien Hornikx, 024 356 61 09/ adverteren@hartvannijmegen.nu Bedrijfshartje plaatsen:
bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu (zie p. 46) Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu
(zie p. 47) Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu
Foto voorkant: Diabolo-kunstenaar Michaël Betrian. Foto: Vincent Moll.
Volgende nummer: kopij vóór 4 maart 2022, verspreiding 26 maart 2022.
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Facetbestemmingsplan met strengere regels voor stallen van fietsen, berging afval en geluidsoverlast

Nijmeegse enkelband voor
Geen studenten meer die aanhoudend de nachtrust verstoren, geen
neergegooide fietsen meer op het trottoir of in de voortuin, geen
rondslingerend afval dat van het meest statige pand een spookhuis
maakt. Het is wat Nijmegen betreft voortaan afgelopen met
huurdersoverlast in woonwijken.

O

m als gemeente voor eens en
altijd af te zijn van het gekrakeel
rond (illegaal en overlastgevend)
verhuur van kamers hanteert Nijmegen
sinds 7 oktober 2021 striktere regels via
het zogeheten facetbestemmingsplan.
De gemeenteraad heeft op 2 februari een
besluit genomen.
Nieuwelingen op de verkamermarkt
krijgen voortaan een enkelband om:
zij mogen alleen verhuren bij gebleken
geschiktheid van henzelf en hun panden,
en bij naleving van de strengere regels.
Bovendien moeten ze huisregels opstellen
en naleving afdwingen wanneer hun huurders toch onacceptabel veel overlast geven. Nijmegen streeft naar meer spreiding
van kamers door de hele gemeente heen,
zodat het centrum en de schil eromheen
ontlast worden.
Overlast
Tegelijk met het jarenlang uitblijven van
nieuwbouw voor studenten (en werkende
jongeren) is de verhuur van al dan niet
legale ruimte bij particulieren en huisjesmelkers toegenomen. Als kringen in het
water zijn vanaf het volle centrum in de
hele gemeente verkamerde panden waar
te nemen. Meer dan eens heeft dat overlast in allerlei vormen tot gevolg. In 2019
waren volgens meldingen mogelijk 50
panden illegaal verhuurd, in 2020 was dat
aantal met 20 procent gestegen tot 71. “Ik
heb er geen zin meer in om steeds als politieman op te treden”, klaagde tijdens een
hoorzitting de buurtbewoner die wel vijf

Fietsen en afval.
studentenhuizen tegenover zich zag. Het
stak haar ook dat haar klacht steeds aan
dovemansoren was gericht. De vrees om
bij overlast een roepende in de woestijn te
blijven, klinkt ook door in menig zienswijze
die daarna tegen het facetbestemmingsplan is ingediend.
Regie
Nijmegen heeft al eerder getracht sommige verhuurders af te remmen, maar die
stapten naar de rechter. Daar betoogden
de gedupeerden dat het Nijmeegse
argument ‘leefbaarheid’ wel een erg smalle
basis was om vergunningen te weigeren.
Zij kregen van de rechter gelijk. Dus moest

de gemeente wat anders bedenken om de
regie terug te krijgen. Want ze wil hoe dan
ook zelf de handen aan het stuur houden:
ditmaal met het facetbestemmingsplan als
ei van Columbus.
Voortaan geldt: verkameren is verboden. In de héle gemeente, want Nijmegen
wil voorkomen dat er een waterbedeffect
ontstaat. Alleen met een omgevingsvergunning en/of een omzettingsvergunning zal een aanvraag om te verkameren
nog worden gehonoreerd. De gemeente
bekijkt dat per geval.
Bestaande gevallen ontspringen ook
met het nieuwe facetbestemmingsplan de
dans (behalve wanneer ze willen uitbreiden, want ook dat mag niet zonder vergunning). Voor een hospes/hospita gelden
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nieuwe kamerverhuurders
Lees verder op pag. 6-7

de nieuwe regels evenmin. Wethouder
‘wonen’ Jan Wijnia: “Dit zijn de gevallen
waarbij de eigenaar zelf 50 procent van
het huis bewoont en maximaal aan twee
personen verhuurt die gebruik maken van
hetzelfde toilet en bad, en van dezelfde
keuken als de eigenaar.”
‘Spanningen’
Wijnia stelt vast dat kamerverhuur in de
meeste gevallen geen probleem oplevert.
“Aan de tien panden die de meeste overlast bezorgen, besteden we nu de meeste
aandacht.” Striktere regelgeving is echter
nodig, omdat het leven van studenten
niet parallel loopt aan dat van andere
wijkbewoners en daardoor in overlast kan
uitmonden. “Ze leven meer ’s avonds en
‘s nachts, tonen zich minder verantwoordelijk voor een buurt omdat ze er minder
lang wonen. Door een tekort aan kamers
ontstaan er spanningen tussen studenten
en hun omgeving. Hoewel de overlast over
het algemeen meevalt. Vooral bij inwonende kamerbewoners vanwege het kleinere
aantal en direct contact met de huisbaas.”
Wijnia vervolgt: “Goedkope woningen
tot € 220.000 mogen hoe dan ook niet

Wethouder ‘wonen’ Jan Wijnia.
worden verkamerd. Juridisch
willen we zeker zijn van de stappen die
we zetten, dat levert zekerheid op voor
allemaal. Aan iedereen die een woning
boven dat bedrag wil verkameren, stellen
we eisen.”
2000 kamers
Nijmegen komt tot 2030 minimaal zo’n
2000 studentenkamers tekort. Stichting
studentenhuisvesting SSH& probeert de
helft daarvan te gaan bouwen, de andere

1000 kamers dienen
volgens Wijnia te worden geleverd door …
de particuliere markt.
“Het is aan huiseigenaren om te verkameren.
Er zijn gewoonweg te
weinig woningen. Starters kunnen moeilijk
doorstromen, daarom
kennen we de starterslening. En we doen
ook zelf ons best om
meer te bouwen.”
De gemeente wil leefbare wijken, waar mensen van verschillende leeftijden wonen,
met diverse achtergronden. Wijken waar
studenten en jongeren in het straatbeeld
net zo vertrouwd zijn als mensen die er
veel langer blijven. “Hoe dan ook: verkamering mag niet leiden tot een onaanvaardbare inbreuk op het woon- en leefklimaat.
Mensen moeten van elkaars aanwezigheid
in de wijk genieten, in plaats zich eraan te
ergeren.” ❤
Teksten en foto's: Henk Verhagen

‘Hazenkamp kan meer studenten opnemen’

Een huis in de wijk Hazenkamp telt gemiddeld
twee bewoners.

Veel statige huizen, hoogopgeleide bewoners, een gewilde – maar dure – wijk:
Hazenkamp. Wethouder Jan Wijnia, die er zelf woont, constateert dat er relatief
weinig kamers voorhanden zijn voor studenten. “Meer mensen in grote panden
zouden best een of twee (buitenlandse) studenten kunnen opnemen.” Een huiseigenaar als hospes/hospita heeft geen vergunning nodig. “Het zou een deel van de
oplossing kunnen zijn.”
Hazenkamp telt volgens het Kadaster 2406 panden die, op 18 procent huurhuizen na, allemaal koopwoningen zijn. Eén procent ervan stamt uit 1700 tot 1900,
het merendeel is gebouwd tussen 1900 en 1970. Er wonen 4790 mensen in de
wijk: gemiddeld hooguit twee per woning. Iets meer dan de helft van de hen is
tussen 45 en 65 jaar, bijna 20 procent is 65 jaar of ouder. In de wijk is 8 procent –
415 personen – verweduwd of gescheiden.
Wijkbewoner wethouder Wijnia weet dat sommige huizen ruim genoeg zijn om
studenten te huisvesten. Doet hij dat zelf ook? “De afgelopen jaren hebben we
regelmatig een student tijdelijk in huis genomen”, zegt hij. “Daarnaast maken onze
kinderen en pleegkind ook nog regelmatig gebruik van ons huis. Als daar ruimte
voor is, kunnen we in de toekomst opnieuw studenten in huis nemen.” ❤
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Facetbestemmingsplan met strengere regels voor stallen van fietsen, berging afval en geluidsoverlast

Nijmeegse enkelband voor
Vervolgs van pag. 4-5

App bij klachten

(ODRN) is de dienst die controleert en
handhaaft op grond van de Huisvestingswet en de onttrekking en splitsing van
zelfstandige woonruimte. De gemeente
controleert en handhaaft de regels van het
facetbestemmingsplan. “Maar altijd is de
gemeente uiteindelijk verantwoordelijk”,
zegt wethouder Wijnia. Ik zal eens kijken
of we extra kunnen aangeven wie mensen
kunnen bellen bij overlast. Daar doen we
al veel aan via onze eigen kanalen, maar
we blijven inwoners informeren over de
mogelijkheden om overlast te melden.
Bijvoorbeeld via wijkmedia.”
Melding van overlast kan nu via de
Meld&Herstel-app. De gemeente kondigt
aan dat ze een beleidsplan kamerverhuuroverlast gaat opstellen. ❤

Huurders zoals
kamerbewoners
hebben zich
netjes te gedragen; doen ze dat
niet, dan dient
de verhuurder
ze te corrigeren. Als deze dat nalaat en
er overlast is of blijft, komt de gemeente
in actie. Overtreders kunnen uiteindelijk
rekenen op een last onder dwangsom of
op bestuursdwang.
Meestal wordt als middel de last onder
dwangsom ingezet. “Een waarschuwing is
doorgaans voldoende – bijvoorbeeld bij
illegale verhuur (in strijd met de Huisves-

tingswet of het facetbestemmingsplan) –
en zo niet, dan wordt dus een dwangsom/boete opgelegd en geïnd”, zegt een
woordvoerster. “De hoogte van het bedrag
is afhankelijk van de overtreding en
proportioneel: worden er 3 of 20 kamers
illegaal verhuurd? Dan kan de boete dus
variëren van € 2500 tot wel € 50.000.”
Sluiting van een pand en intrekking
van een vergunning na overtreding van
het facetbestemmingsplan komt volgens
de gemeente in de praktijk eigenlijk niet
voor. “In een uiterst geval wordt een pand
gesloten vanwege een onveilige situatie
zoals brandveiligheid. In dat geval is de
verhuurder verantwoordelijk voor een
ander onderkomen voor de huurder.”
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Grote projecten op
stapel

450 studentenwoningen concreet

Tijdelijk 100 kamers op
campus

Splitsen van grote woningen tot twee of drie
eenheden is volgens wethouder Jan Wijnia
een goede optie om meer mensen te huisvesten. Het is volgens hem een manier om meer
woningen beter te benutten.
Nijmegen heeft diverse grote bouwprojecten op stapel staan. Aan de Winkelsteeg start
op korte termijn de bouw van 500 tijdelijke
woningen, voor alle doelgroepen. “Dat is alvast
een kleine verlichting voor de woningmarkt,
ook deels voor studenten. We praten ook met
de onderwijsinstellingen over oplossingen.”
Rond Station Lent zijn al veel nieuwe huizen
gebouwd. Onderzocht wordt nog of er – rond
het Citadelcollege – 420 studentenwoningen
gebouwd kunnen worden.
Bij Station Goffert zijn bouwplannen, deels
op het zuidelijk gedeelte van de Neerbosscheweg dat de doorgaand verkeerfunctie verliest.
Daarnaast gaat Nijmegen langs het MaasWaalkanaal bouwen.

Voor de 1000 onderkomens die SSH& tot 2030
voor studenten dient te verwezenlijken, zijn er
volgens Marco Schoofs – manager Strategie en
Wonen – nu 450 concreet.
Vier projecten verkeren in de voorbereidende fase:
•P
 roject Nieuwe Dukenburgseweg (80 tijdelijke studentenwoningen voor de komende
15 jaar);
•N
 ieuwbouw GGD-locatie aan de
Groenewoudseweg (bouw van 200
studentenwoningen/-kamers);
•G
 raafse Ringpad (Uitbreiding van 72 kamers
naar rond 200 wooneenheden);
•H
 ezelpoort (Toevoeging van 40 studentenwoningen in de woontoren, samen met 80
appartementen van Portaal).
Verder is SSH& in gesprek met de Radboud
Universiteit om minstens 100 tijdelijke studenteneenheden te bouwen. “We onderzoeken op
dit moment de haalbaarheid. Snelheid is wel
geboden, grondigheid ook.”
Schoofs: “Voor de overige opgave zijn we nog
in overleg met partijen over te verwerven
locaties. Daar kan ik nog niks over melden.”

De Radboud Universiteit is met SSH& en de
gemeente in een beginnend stadium om nog
in 2022 tijdelijk 100 studentenkamers of meer
op de campus te realiseren.
Een grote kanshebber om de studentenwoningen te bouwen is de braakliggende universiteitsgrond naast Mercator II, een kantoorgebouw aan het Toernooiveld. Die plek heeft al
een woonbestemming. Er zijn eenzelfde soort
onderkomens voorzien als ooit aan de Griftdijk
in Lent stonden.
Dik 600 meter van Mercator II staat het
Eramusgebouw dat komende jaren een grote
renovatie dient te krijgen. De universiteit wil
de gebruikers – de Faculteiten der Letteren en
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen –
onderbrengen in totale nieuwbouw, liefst op
de plek van het Spinozagebouw. Het Erasmusgebouw kan dan worden omgebouwd tot
studentenflat die de tijdelijke studentenhuisvesting overbodig maakt.
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nieuwe kamerverhuurders
0

Vergunde
kamerverhuur
2022-01-19
0

500

1000m

Schaal 1:40000

De kaart boven toont alle verkamerde panden (groene stippen) waarvoor Nijmegen een omzettingsvergunning heeft verleend.
Op de kaart beneden staan de gevallen waarvan overlast is gemeld. Bron: gemeente Nijmegen.
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SOLACE & SERENITY
EEN PLEK OM TOT JEZELF TE KOMEN

VINYASA FLOW

YIN YOGA

EEN DYNAMISCHE VORM VAN
YOGA DIE JE VLOEIEND
UITVOERT OP DE BEWEGING
VAN JE ADEMHALING.

E E N M E D I TA TI E V E V O R M
V AN YO GA D I E M O B IL I T EI T
EN S O UP L ES S E I N H E T
L I CH AAM CR E Ë E R T .

ERVAAR WAT YOGA VOOR JOU KAN BETEKENEN

DINSDAGAVOND
DONDERDAGAVOND
ZATERDAGOCHTEND

VINYASA FLOW
YIN YOGA
VINYASA FLOW

GYMZAAL, BASISSCHOOL DE HAZESPRONG, NIJMEGEN

Een
OOGZORG

complete
en

(enkelvoudige)

OPTOMETRIE
bril voor

€99

Vaak
staar
geheel
droge
ogen
of
gedeeltelijk
macula degeneratie
vergoed door uw
glaucoom
zorgverzekering
OCT
descan
declaratie
(wij doen
voor u)

opticiens -- audiciens - optometrist
opticiens
Hatertseweg
825, Nijmegen
Hatertseweg
825 - Nijmegen
- 024 350 2814
024
350
2814
www.vandenberghopticiens.nl

BOEK JOUW YOGA LES

OF MAIL

MOMOYOGA.COM/
SOLACE-SERENITY

S O L ACE S E R E NI T YS TU DI O
@GM AI L . CO M

VACATURE
Gevraagd een SECRETARIS die op vrijwillige basis (vergoeding volgens de wettelijke regels) wil meewerken in het bestuur van HBN.
HBN is een vereniging met volledige rechtsbevoegheid met als doel
het behartigen van belangen van bewoners van huurwoningen van
Stichting Woonwaarts.
Als lid van het bestuur word je lid van de vereniging en ben je huurder
in Nijmegen van een woning van Woonwaarts.
Het secretariaat is het aanspreekpunt van de vereniging voor de leden.
Het secretariaat heeft o.a. als taak:
- de verwerking van alle post
- het beheer van alle overige administratie
- agenderen van de vergaderdata
- het bijhouden van het rooster van aftreden van het bestuur
- archiveert alle relevante documenten
- notuleert de bestuursvergaderingen of vraagt een medebestuurslid
daarvoor
- houdt nauwgezet de ledenadministratie bij
Na een inwerkperiode stellen wij voor dat de werkzaamheden
aanvangen uiterlijk 1 juli 2022.
Meer info bij Anne van der Zwaan tel. 06 272 653 40
Sollicitaties: schriftelijk: Anne van der Zwaan van ’t Santstraat 205,
6523BE Nijmegen of per e-mail aan hbnnijmegen@gmail.com
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NEC lapt stadion op en gaat stad
mening vragen over nieuwe plannen

Stalen strips versterken de betonnen platen.

In afwachting van hoe de
stad binnenkort gaat reageren op de uitbreidingsplannen voor een nieuwe
Goffert, is NEC de afgelopen
tijd druk doende geweest
met herstelwerkzaamheden
aan het stadion. Werkzaamheden die broodnodig waren, omdat zelfs even sluiting van de Goffert dreigde.
Hart van Nijmegen nam
onlangs een kijkje.

E

ven terug naar zondag 17 oktober,
een zwarte dag in de geschiedenis van de club. NEC verliest niet
alleen met 1-0 van de aartsrivaal uit Arnhem, ook bezwijken de onderste rijen
van het uitvak onder het gewicht van
juichende Vitesse-supporters. Gelukkig
wordt hun val gebroken door een container die precies onder het vak staat,
waardoor erger wordt voorkomen.

Extra bewapening
Vervolgens keken club, gemeente en
de Omgevingsdienst Regio Nijmegen
naar elkaar. Want wie was wanneer nou
precies in gebreke gebleven? En was
er sprake van achterstallig onderhoud
of ging het om structurele constructiefouten, 21 jaar geleden al gemaakt bij
de renovatie van het stadion?
Lang verhaal kort: eind december
begon de club met de operatie om de
betonnen platen waaruit de tribunes
zijn opgebouwd, te versterken met
stalen strips. Die strips – tien millimeter dik, tachtig millimeter breed en zes
tot acht meter lang – zorgen voor extra bewapening. In totaal zijn de strips
op ongeveer 250 tribune-elementen
aangebracht. “In de ‘oude’ betonelementen zat te weinig bewapening en
ook zat die op de verkeerde plaatsen.
De nieuwe strips zijn ook twee keer
zo sterk”, aldus stadionmanager Theo
van Benthem. “Wij hopen (zei Van
Benthem op 19 januari jl., RL) bij de
wedstrijd NEC-RKC op 19 februari weer
publiek te kunnen ontvangen. Mits
de coronamaatregelen dat dan ook
toestaan.” ❤

Plannen voor ‘nieuwe’
Goffert
In maart komt NEC naar buiten met
een aantal ideeën over hoe de club
aankijkt tegen de ‘stadion- en vastgoedontwikkelingen rond de Goffert’, zo liet
algemeen directeur Wilco van Schaik
desgevraagd weten. “Iedereen mag
komen kijken naar wat we van plan zijn
en waaraan wij denken. We horen graag
wat Nijmegen daarvan vindt, of wat
men wellicht nog toegevoegd wil zien.”
In de visie van Van Schaik is een
nieuw stadion van levensbelang voor
de continuïteit van de club. Die maakte
onlangs bekend over het seizoen
2020/2021 een nettoverlies van 3,8
miljoen te hebben geleden. “Als het
nieuwe stadion er niet komt, is de
toekomst niet te overzien en zullen we
nooit financieel stabiel worden”, zo zei
Van Schaik onlangs in De Gelderlander.

Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Jongleur Michaël Betrian uit de Gaffelstraat treedt op over de hele wereld

‘De eerste diaboloshow die ik zag
Vaak is hij driekwart
jaar van huis. Van de
Verenigde Staten tot
Kazachstan: in 17 landen heeft hij opgetreden
met zijn diabolo-act. Dan
jongleert hij via een koord
tussen twee stokjes met
een of meer diabolo’s. Hij
stond in De Wereld Draait
Door en is vaak gast in de
shows van Hans Klok. Een
enthousiaste, 25-jarige
jongeman van de wereld,
dat is Michaël Betrian.
Een demonstratie op straat. Foto: Vincent Moll

H

et begint allemaal aan de Gaffelstraat in de Landbouwbuurt.
Als jongetje van vijf raakt Michaël
door zijn vader in de ban van het circus
en begint met circuslessen. Eerst bij de
Circuswinkel, later bij Grote Broer Kunsteducatie. Als zijn moeder hem voor zijn
elfde verjaardag meeneemt naar Circus
Althoff, ziet hij voor het eerst een professionele diabolojongleur. “Dat was echt een
keerpunt in mijn leven. Zo waanzinnig
was dat, dat wilde ik ook!”, vertelt Michaël

aanvragen stromen binnen. Echtpaar 
Althoff vormt zijn circusfamilie, zijn
moeder geeft hem de kleinst mogelijke
caravan voor bij zijn optredens.
Op de Jorismavo is Michaël eigenlijk alleen geïnteresseerd in talen en economie,
vakken die helpen bij een internationale
Talent
Op zijn dertiende voelt Michaël zich goed showcarrière. Hij krijgt van de school veel
medewerking als hij door de week of in
genoeg voor Holland’s got talent. Als hij
het buitenland moet optreden.
de halve finale bereikt met een act als
straatjochie, begint zijn carrière. Bij circus
Althoff krijgt hij meteen een contract, de
vol vuur. “Sindsdien staat mijn leven in het
teken van de diabolo. Ik kreeg een aantal
zomers op Texel les van deze Georgio,
veel leerde ik zelf. Dan hielp mijn fotografische geheugen me.”
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was een keerpunt in mijn leven’
Drie acts
“Na de Jorismavo werd ik fulltime artiest.
Naast het Straatschoffie ontwikkelde ik
nog twee acts. Dat vergrootte mijn mogelijkheden om op treden. In 2020 kon
ik door de rust vanwege corona een driemaandenlange dansopleiding volgen in
Berlijn. Met die dansvaardigheden heb
ik samen met professionele choreografen mijn acts helemaal kunnen updaten.”
Als zzp’er regelt Michaël zelf de
boekingen voor zijn optredens. Maar hij
is niet meer alleen artiest. Met vrienden
produceert hij ook shows met acts van
anderen: het jaarlijkse Hilversumse
Wintercircus en, met eigen bureau Dark
Thrills Entertainment, de horrorshow
Circus of Torment, vooral rond Halloween. “Die zijn meer gericht op jongvolwassenen, een theaterbeleving in
intieme setting.”

en afgelopen december in het exclusieve
Londense nachtclubtheater The Box. Nu
alleen nog in het hypermoderne Duitse
circus Flicflac.
De eerste keer dat Michaël Hans Klok
treft, is als Klok de jury voorzit van een ta-

de shows die we moesten afgelasten, had
ik de afgelopen periode geluk met mijn
eigen optredens. Oudjaar stond ik zelfs
nog in Bahrein. Dan besef ik hoe gezegend ik eigenlijk ben.”
Michaëls vriendenkring bestaat onder-

Twee kanten
“Allebei de kanten van dit vak vind ik
leuk: zelf in de spotlight, de adrenaline
voelen, je creativiteit overdragen aan
het publiek en zien hoeveel plezier mensen daaraan beleven. Dat is prachtig.
Maar in de coulissen organisatorisch
zaken voorbereiden, een bedrijfje runnen
en een goede show neerzetten, dat geeft
ook een geweldige kick. Daar probeer
ik ook mijn vrienden uit Nijmegen bij te
betrekken, dat maakt het nog leuker.”
Over tien jaar hoopt Michaël zijn Dark
Thrills samen met vrienden uitgebouwd
te hebben tot een gevarieerde professionele show, met nieuwe artiesten op een
hoog productioneel niveau. Als jongleur
wil hij veel plezier blijven beleven aan
zijn eigen acts, samen met anderen
nieuwe nummers ontwikkelen en vooral
zijn drive vasthouden.

lentenjacht in de Nijmeegse schouwburg.
Michaël wint de wedstrijd, maar is nog
te jong om met Klok op tournee te gaan.
De daaropvolgende jaren wordt hij wel
benaderd, maar heeft hij andere verplichtingen. “Ik kon wel huilen.” Eindelijk, in
2016, passen de agenda’s en kan Michaël
met zijn net ontwikkelde horrornummer
mee op de House-of-Horror-tour. “Dat was
het hoogst haalbare waaraan ik kon denken, mijn ultieme droom! Afgelopen jaar
mocht ik meedoen aan de show Hans
Klok and Friends. En ik hoop natuurlijk
dat de stadiontoer door Duitsland met
hem dit voorjaar doorgaat.”

tussen uit een mooie mix van vrienden
uit zijn schooltijd en de showwereld.
“Een van de weinige nadelen van het
artiestenbestaan vind ik dat je minder
meemaakt van je vrienden en familie
hier, ook al heb ik daar op tournee echt
wel contact mee. Dat je niet even door
de week samen kunt rondhangen. Of
dat iemand in een keer verhuisd blijkt en
samenwoont. Ben ik in Nijmegen, dan
bivakkeer ik op de Gaffelstraat. Een eigen
woonruimte heeft nog niet veel zin, omdat ik zo weinig hier ben. Als ik terugkom
van mijn reizen, probeer ik altijd via de
Waalbrug te rijden. Zie ik dan de benedenstad, dan ben ik weer thuis.” ❤

Hans Klok
Vier dromen had Michaël en drie ervan
zijn al vervuld: optreden op het befaamde Jeugdcircusfestival in Monaco, met
zijn eigen act in een show van Hans Klok

Via de Waalbrug
“Door de jaren heen raak je gewend
Tekst: Marijn Alofs
aan de risico’s van het artiestenleven en (marijn@hartvannijmegen.nu)
ondernemerschap, maar nu is alles wel
Foto: Michaël Betrian
heel onvoorspelbaar. Ondanks corona en
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Hart voor onderzoek

Welkom in de perfecte proeftuinomgeving

Van innovatieve dijkversterkers

Koos Janssen (links) en Eric Visser tussen het groen in ‘hun’ kas: "We groeien letterlijk en figuurlijk verder."

Op de Radboud Universiteit (RU), het Radboudumc en de University of Applied
Sciences (HAN) barst het van de onderzoeksactiviteiten. In de rubriek ‘Hart voor
onderzoek’ neemt Hart van Nijmegen een kijkje achter de schermen bij steeds
een andere onderzoeksgroep. Voor de allereerste aflevering bezochten redacteur
Pieter Matthijssen en fotograaf Willem Melssen de ‘proeftuin’, onderdeel van het
Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES).

E

ric Visser, plantonderzoeker bij de
afdeling Plantenecologie heeft twee
uur gereserveerd voor zijn rondleiding over het moderne proeftuinterrein
(“en dan moeten we nog snel zijn”). Het tekent het enthousiasme van de gepromoveerd wortelexpert die de acht broeikasruimtes, zes klimaatkamers, het 7000 m²
tellende experimenteel binnenveld en het
speciale buiten-wortellab op zijn duimpje
kent. “De proeftuin wordt gebruikt door
de afdelingen plantenecologie, plantenfysiologie, dierecologie, aquatische biologie,
milieubiologie, soms zelfs microbiologie.
Gemiddeld zijn hier zo’n twintig onderzoe-

kers aan het werk. Ook is het een ideale
plek voor practicumlessen en stageopdrachten.”
Sterkere dijken
Zelf was Eric jarenlang betrokken bij (internationaal) onderzoek naar ondergrondse
plantreacties op hittestress en (vooral)
overstromingen, in een poging fysioecologische antwoorden te vinden op de
klimaatverandering. Tegenwoordig houdt
hij zich ook bezig met toegepast, meer
praktisch onderzoek, gras-ecosystemen
in het bijzonder. “Met Universiteit Wageningen (WUR) werken we samen in een

groot project, Future Dikes. Hierin kijken
we hoe dijken met hulp van nieuwe gras-,
zaad- en kruidenmengsels extra versterkt
kunnen worden. We zijn begonnen met
het kweken van innovatieve begroeiingen
die door hun diepere wortels minder snel
uitdrogen en zich steviger vastzetten in
de bovenste bodemlaag, wat de kans
op overstromingen moet verkleinen. De
mengselselectie gebeurt in onze kas, de
beste combinaties gaan vervolgens naar
ons wortellab. Vanaf september zaaien we
proefdijkjes in om te zien hoe de vegetatie
zich ontwikkelt.”
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tot exotische vijverontsnappers
Biologisch wasmiddel
In de kas is Facility Manager Koos Janssen,
samen met vier collega’s verantwoordelijk
voor het beheer, net klaar met het vullen
van potten voor het kurkumaonderzoek,
oorspronkelijk een initiatief van tuinbouwontwikkelingsgebied NEXTgarden
Lingewaard. “Kurkumaoogsten in India
mislukken regelmatig. Ook worden vaak
illegale gewasbeschermingsmiddelen
gebruikt. Die kwaliteitsproblemen omzeil
je door het biologisch verantwoord en
onder gecontroleerde omstandigheden in
Nederland te gaan telen. Het is beter voor
het milieu, omdat we naast veel vlieguren
ook energie besparen. NEXTgarden zocht
nieuwe kasruimte, wij hadden vierkante
meters beschikbaar. Het bedrijfsleven weet
ons sowieso steeds beter te vinden. Laatst
had een bedrijf tijdens een slaonderzoek
per toeval een middel gevonden om
een biologisch wasmiddel te maken. Ze
vroegen of wij konden helpen. In no time
regelden we een opstelling in een van onze
broeikassen voor verder onderzoek.”
Levend zadenarchief
Terwijl Koos doorloopt om HAN-student
Michael te helpen bij een plantproef, vertelt Eric over de ‘zadenbank’ van het Levend
Archief; een verzameling zeldzame tot ex-

treem zeldzame Nederlandse plantensoorten. “Stel dat een plant dreigt te verdwijnen
of een uitgestorven soort opnieuw wordt
geïntroduceerd, dan hebben wij de benodigde zaden op voorraad. Ook verzamelen
we zaden van regionale plantensoorten.”
Waar al jarenlang alarmerende geluiden
klinken over de teloorgang van insectenen vogelsoorten, lijkt de plantafname in
Nederland enigszins gestopt. Eric: “Onze
natuurreservaten zijn kwalitatief redelijk op
orde. Verder duiken dankzij natuurontwikkelingsprojecten hier en daar weer zeldzame plantensoorten op. Natuurlijk speelt
de droogte veel planten parten, al vormt de
snelle toename van het aantal exoten een
nog serieuzere bedreiging.”
Exit exoten?
Het is dan ook geen toeval dat de ‘RUproeftuin’ plaats biedt aan een aantal
notoire ‘vreemdgangers’. Eric: “De watercrassula neemt complete ven-ecosystemen
in zo’n twee, drie jaar helemaal over.
Janneke Aarbodem-van der Loop van
Stichting Bargerveen onderzoekt manieren
om van de plant af te komen. Er is al van
alles geprobeerd. Droogleggen, helemaal
onder water zetten. Wat lijkt te werken,
is het stimuleren van de oorspronkelijke
‘bewoners’. Nog zo’n vijverontsnapper is

de waterhyacint, afkomstig uit Brazilië en
intussen op de Europese lijst van beruchte,
verboden soorten. Collega-onderzoekers
hebben ontdekt dat de plant methaan,
een sterk broeikasgas, via de zijworteltjes
opneemt en vervolgens weer uitstoot. Iets
wat we absoluut niet willen. Ook de grote
kroosvaren, de azolla, groeit als een gek,
vooral in voedselrijk water. Intussen weten
we dat het plantje ook enorm nuttig kan
zijn, als zuiveraar van fosfaatrijk water.”
Hittebestendige tomaten
Óók nuttig zijn de klimaatkamers waar momenteel wordt onderzocht hoe tomatenplanten reageren op hittestress. Eric: “In een
land als India rijpt het tomatenstuifmeel
vaak niet goed door de warmte. Tomatenbloempjes worden niet bevrucht en oogsten mislukken. Samen met onderzoekers
uit India en Wageningen kijken we waarom
sommige tomaatvarianten wél en andere
géén last hebben van hitte en droogte. De
uitkomsten worden gedeeld met zaadveredelingsbedrijven. Die kijken hoe de
resultaten zich verhouden tot de klassieke
tomatenlijn en welke zaadvariëteit het
beste rendeert in warme omstandigheden.”
Perfecte proeftuin
Om onderzoekers optimaal te faciliteren,
wordt de kas (bouwjaar 2014) verder
gemoderniseerd, vertelt Koos: “Binnenkort
stappen we over op een WKO-systeem
(warmte-koude opslag, red.). Ook zijn
er vergevorderde plannen om daglichtledverlichting te installeren. We gebruiken straks bijna geen gas meer en veel
minder kilowatts, wat leidt tot een forse
energiebesparing. Bovendien zijn we door
de Ledlampen beter in staat om daglicht
na te bootsen en de perfecte proeftuinomgeving te creëren. Zo groeien we verder,
letterlijk én figuurlijk.” ❤
Tekst: Pieter Matthijssen
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Blik op de perfecte proeftuin-in-wording.
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GOEDKOPE UITVAART, CREMATIE OF BEGRAFENIS
Eerlijke Prijs Uitvaart verzorgt budgetuitvaarten in de regio Nijmegen.
Wij bieden onze budgetuitvaarten aan via onze partner Constantijn
Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen.
Dankzij hun jarenlange ervaring in de uitvaartbranche bent u
verzekerd van een waardig afscheid. Daarnaast beschikt onze partner
over eigen staatsievervoer en een eigen afscheidshuys waardoor
wij goedkope crematiepakketten en begrafenispakketten kunnen
aanbieden. Iedereen verdient immers een respectvol afscheid. Voor
een uitvaart op maat verwijzen wij u naar onze partner Constantijn
Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen.
Bel 06 - 820 029 19, mail naar info@eerlijkeprijsuitvaart.nl of kijk op

www.eerlijkeprijsuitvaart.nl

Onze budgetuitvaarten al vanaf
Crematiepakket

‘Respectvol’

€ 1.995,00

Crematiepakket

‘Respectvol Plus’ € 2.695,00
Begrafenispakket

‘Respectvol’

€ 2.495,00

Begrafenispakket

‘Respectvol Plus’ € 2.995,00

Een trots,
vrij én
sociaal
NijmegenMidden
WIJ FIXEN
HET

Hart van Nijmegen is een neutraal wijkblad zonder politieke voorkeur. Wel bieden wij vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen een platform aan de lokale politiek.

Hart van Nijmegen - februari 2022

Nieuwe sociale functie voor pastorie
Groenestraatkerk

Ansichtkaart uit 1920.

Ooit was de pastorie van de
Groenestraatkerk het centrum
van het katholiek leven in de
wijk. Hier woonden de pastoor
van de kerk met twee of drie
kapelaans. Na het teruglopen
van het aantal katholieke kerkgangers – vooral in de jaren
zeventig van de vorige eeuw –
kreeg de pastorie uiteindelijk
een andere bestemming.

S

inds een jaar is de voormalige pastorie een woonplek met beschermde
woonplekken voor jongeren van
16 tot ongeveer 25 jaar. Harm Vissers,
hulpverlener en Ilona van Kampen, orthopedagoog, vertellen over hun werk in de
voormalige pastorie, nu de Hooge Boom
geheten.

Admodum Zorg
Ilona en Harm werken bij Admodum Zorg.
Admodum Zorg biedt begeleiding aan
jongeren met gedragsproblemen, een
verstandelijke beperking en/of sociale problematiek. De problematiek varieert van
AD(H)D, autisme tot depressie en PTSS. De
pastorie is een woonplek voor jongeren
die in onze maatschappij tussen de wal
en het schip vallen. Sommigen zouden
zonder de opvang door Admodum Zorg
op straat leven!
“De jongeren die in de pastorie wonen
hebben ieder op hun eigen manier begeleiding nodig bij het zelfstandig wonen.
Door middel van intensieve 24-uurs
begeleiding werken de jongeren aan de
door henzelf opgestelde doelen en leren
ze basisvaardigheden om hun zelfredzaamheid te vergroten. Wij geloven in de
eigen kracht van de jongeren en bekijken
samen wat goed gaat, wat (nog) niet lukt
en welke stappen er gezet kunnen worden
om hun doelen te bereiken. Door aan te
sluiten bij hun belevingswereld, gedachten en wensen lopen we een tijdje mee in
hun ontwikkeling", aldus Harm en Ilona.

Veertien jongeren
In de pastorie wonen veertien jongeren.
Ze hebben allen een eigen kamer, kookgelegenheid en een eigen badkamer(tje). Er
werken vijf hulpverleners die persoonlijk
begeleider zijn van meerdere bewoners en
hulpverleners die slaapdiensten draaien.
Zij helpen ze op de weg naar zoveel
mogelijk zelfstandigheid. Als dat langzaam
maar zeker lukt, wordt er met de jongeren
gekeken naar een vervolgstap. Ze worden
niet in het diepe gegooid!
De pastorie uit 1913 is een prachtig gebouw. Het is een mooie, ruime plek om te
wonen voor deze jongeren. Ooit was het
een plek van naastenliefde. Het aardige is
dat het nu weer die functie heeft, een plek
om jongeren, die soms letterlijk op straat
stonden, een thuis te geven.
Ilona en Harm: “Is er een vraag of bent u
gewoon nieuwsgierig, schroom dan niet
en bel aan. Onze medewerkers en jongeren staan klaar om u te woord te staan.” ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Regionaal Archief Nijmegen
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Jan Massinkhal deed ruim een maand dienst als priklocatie voor het boostervaccin

Van 1000 prikken op dag één tot uit
Van 22 december vorig jaar tot en met 23 januari deed de
Jan Massinkhal dienst als priklocatie voor het boostervaccin.
Nadat ervaring opgedaan én geleerd was van eerdere, soortgelijke
operaties vorig jaar, werd in de evenementenhal aan de Nieuwe
Dukenburgseweg in no time een logistieke én productionele klus
geklaard om u tegen te zeggen

Een overzicht van de
drukte op dinsdag
11 januari jl.

I

n ruim een maand tijd ontvingen
zo’n 60.000 mensen er een boosterprik. “Heel erg druk en het kostte
ons allemaal de kerstvakantie, maar we
hebben de megaklus geklaard als team”,
aldus locatiemanager Wouter Brandt.
De locatiemanager ontvangt in een
kantoortje op de eerste etage van de

Jan Massinkhal. De fotograaf en verslaggever zitten nog niet of Brandt heeft al
twee keer geroepen dat ‘ie ‘een ontzettend leuke baan’ heeft. Daar lijkt niets
aan gelogen, gelet op het enthousiasme en de drive waarmee Brandt over
z’n hectische werk vertelt.

1000 prikken op dag één
Bij de GGD Gelderland-Zuid is Wouter
Brandt als locatiemanager verantwoordelijk voor drie vaccinatielocaties: de
hal aan de Havenweg in Wijchen, De
Biezen (in Nijmegen Oud-West) en de
Jan Massinkhal. Afkomstig uit de techniek is Brandt nog geen jaar in dienst
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eindelijk 60.000 gezette boosters
dit regelen, was
het devies. Dus
wij, samen met
onze afdelingen
Facilitaire Zaken
en Kwaliteit, op
zoek naar een grote hal in Nijmegen,
met voldoende
parkeergelegenheid. Met dank aan
de gemeente werd
diezelfde dag nog
Wouter Brandt: “Elke prik die we hier hebben gezet, bracht ons
de Jan Massinkhal
weer een minuut dichter bij het opengaan van Nederland.”
geregeld.” Nadat
op woensdag 15 december begonnen
bij de GGD, dankzij corona momenteel
een van de grootste werkgevers van het werd met inrichten, was de hal de 21ste
prik-klaar en werden, op 22 december,
land. In de corona-piek van afgelopen
de eerste 1000 boosterprikken gezet.
zomer groeide alleen GGD GelderlandZuid al van 400 naar ruim 1200 mensen.
Per dag 32 prikkers nodig
Toen op 13 december ’s ochtends de
Voordat de GGD kon beginnen moesten
opdracht kwam om snel op te schalen,
wist het Coronateam genoeg: “We gaan er nog veel zaken worden geregeld. Zoals bebording, verkeersregelaars en voldoende personeel. Zo waren er per dag
Feiten & cijfers priklocatie
32 prikkers nodig om op volle capaciJan Massinkhal
teit te draaien, waarvan acht mensen
die duizenden spuiten ‘voorbereiden’.
- 7 verkeersregelaars per dag
Voor de werving van dat personeel,
- Circa 325 parkeerplaatsen bij
waaronder dit keer ook militairen, is de
locatie
afdeling coronabestrijding van de GGD
- Op een drukke dag werkten er
zelf verantwoordelijk. Naast de inzet
82 eigen medewerkers in diverse
van defensie is ook een beroep gedaan
functies in de Jan Massinkhal.
op de inzet van GGD-personeel en zorgZoals prikkers, prik-voorbereiders,
personeel dat zich extra heeft ingezet
triagisten, artsen, verpleegkunom bij deze grote boostercampagne
digen, administratie, gastontvante helpen. Brandt: “Maatschappelijk
gers, facilitair medewerkers en
gezien is het voor GGD Gelderlandeen dag-coördinator. Daarnaast
Zuid ontzettend belangrijk om deze
is gebruikgemaakt van 11 extra
extra boostercapaciteit snel en goed te
ingehuurde medewerkers voor
organiseren.”
EHBO, security en verkeersregelaars
- Met in totaal zo’n 60.000 gezette
prikken was de Jan Massinkhal
goed voor zo’n kwart van alle door
GGD Gelderland-Zuid toegediende
boosters (bron: GGD GelderlandZuid).

25 procent van alle boosters in regio
Duidelijk is in elk geval dat Brandt zich
niet snel gek laat maken: “Weet je,
crisisbeheersing is er om zichzelf overbodig te maken. Ik denk dat wij het op
deze locatie goed gedaan hebben. Met
in totaal zo’n 60.000 gezette prikken

zijn wij toch goed geweest voor zo’n
25% van alle door GGD Gelderland-Zuid
toegediende boosters. Dus ik denk dat
we, mede vanwege de flexibiliteit die
we hier aan de dag gelegd hebben, aan
de vraag voldaan hebben. Wat ik zelf
na deze klus ga doen? Het veld in en
weer bezig met fijnmaziger vaccineren.
De Biezen en de hal in Wijchen blijven
nog wel open als boosterlocatie. Maar
we hebben de massa nu gehad en gaan
ons weer richten op lastiger bereikbare
doelgroepen. We vragen iedereen die
nog geen boostervaccinatie heeft ge-

Eén van de acht mensen die helpen bij
het voorbereiden van de boosterprikken.
had om die te halen. Want elke prik die
we hier hebben gezet, bracht ons weer
een minuut dichter bij het opengaan
van Nederland.” ❤
(Met dank aan Jacqueline Haarman,
GGD Gelderland-Zuid)
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen
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Iedereen verdient een
passend afscheid, waar
u ook verzekerd bent.
Voor meer informatie over Constantijn
Koen Uitvaartverzorging, Afscheidshuys
Sint Annamolen, de 24-uurs kamers en de
condoleances op de 1ste en 2e verdieping
van de Sint Annamolen zie onze website

www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl

Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen
Hatertseweg 10b, 6533 AL Nijmegen • T 024 785 23 77 • M 06 421 160 93 • info@uitvaartverzorgingnijmegen.nl
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De Zuider Apotheek maakt het
u gemakkelijk. Lees alles over de
MedGemak app. Eenvoudig en snel
herhaalrecepten aanvragen wanneer
het u uitkomt.
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www.mijngezondheid.net
Vragen? Stel ze gerust.

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
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Hanny Ebbers schrijft voorleesboek voor kinderen van 4 tot 7
Wijkbewoner Hanny Ebbers
werkte jarenlang op basisschool de Muze. Als leerkracht
van de groepen 1 tot en met 5
las Hanny natuurlijk vaak voor.
Maar ze miste voorleesboeken
waarin het gaat over kinderen
die twee vaders of twee moeders hebben. En dus schreef ze
zelf zo’n boek: Allemaal mee,
waarin de verhalen gaan over
de avonturen van drie kinderen en hun twee moeders.

E

en jaar of tien geleden kregen
alle basisscholen in Nijmegen
via de GGD een boekenpakket
met een link naar seksuele diversiteit.
Het idee: kinderen op een onbevangen
manier informeren over dit thema.
Hanny was betrokken bij de keuze van
die boeken. Het viel haar op dat er geen
kinderboeken waren over kinderen met
twee moeders of twee vaders. En als er
dan eens zo’n boek was, dan werd het
feit dat er twee ouders van hetzelfde
geslacht zijn, iets té nadrukkelijk aan de
orde gesteld (Denk aan de juf uit De Luizenmoeder). Met dat expliciete is Hanny
het niet eens. In een klas zijn er veel
kinderen die leven in diverse gezinssituaties. Er zijn kinderen uit een eenoudergezin, kinderen die te maken hebben
met ouders en pleegouders, pleegkinderen en kinderen uit een gezin met
twee moeders of vaders. Elke situatie is
bijzonder of eigenlijk normaal.
Mooi geïllustreerd
Voor de Nijmeegse basisscholen bleef
Hanny betrokken bij de keuze van
(voor)leesboeken over diversiteit. Ze
constateert dat er de laatste jaren wél
boeken verschijnen over kinderen met

twee vaders of twee moeders. Daarnaast zocht ze naar één boek met meer-

het boek kon worden gedrukt.
Het boek, Allemaal mee, bevat 15
mooi geïllustreerde voorleesverhalen. Het gaat over drie kinderen,
twee meisjes en een jongen, met
twee moeders. Toen ik de verhaaltjes las moest ik meteen aan de
legendarische Jip en Janneke denken, zeker toen mij ook nog twee
verhaaltjes werden voorgelezen.
Hanny heeft er in haar boek gelukkig voor gezorgd dat de rolverdeling jongen/meisje niet langer zo
stereotiep is. In Allemaal mee staan
leuke verhaaltjes die (klein)kinderen heel leuk zullen vinden om te
horen. En – ook niet onbelangrijk
– ze zijn ook prettig om voor te
lezen. En … het is doodnormaal dat
kinderen twee moeders hebben! ❤

dere verhalen over zo’n gezin. Dat geeft
betrokkenheid, waardoor leerlingen
zo’n gezin veel gewoner gaan vinden.
Maar zo’n boek vond Hanny niet. En
dus ging ze het zelf schrijven. Nadat er
vijf verhalen waren voorgelezen aan
kinderen, wist Hanny dat ze verder kon
werken aan meer verhalen. In Esther
van Casteren vond ze een illustrator en

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

Allemaal mee is voor €14,95 te koop
via www.hannyebbers.com en natuurlijk in de (kinder)boekhandel.
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Mooie natuur in de stad: De Hortus Nijmegen

Al ruim 50 jaar bijzondere botanische
Een van de mooiste plekjes vindt Corrie Eimers de Hortus, gelegen aan de
rand van onze wijk naast de Universiteitsgebouwen. Het is er rustig, het
beekje kabbelt, de vogels kwetteren en in alle seizoenen is er wat te zien.
De bomen, de planten, de kleine waterval en de vijver, de vogels, de frisse
lucht, het geeft je nieuwe energie als je in dit stukje natuur ronddwaalt.

D

e Hortus Nijmegen bestaat uit
de Botanische tuin en de Theetuin (daarover later meer in een
volgende aflevering), die naast elkaar
liggen in Park Brakkenstein. De Botanische
tuin is aangelegd in de periode 1969-1971.
Een van de oprichters was Victor Westhoff,
hoogleraar aan de Radboud Universiteit.
Er staat een beeld van hem in de tuin. De

Groot hoefblad, bloeit vroeg in de lente.

Beeldje van professor Victor Westhoff.
gemeente stelde een deel van park Brakkenstein beschikbaar. De tuin was vooral
bedoeld voor onderwijsdoeleinden.
Een roerig begin
De opzet was de verschillende planten te
groeperen naar hun natuurlijke leefomgeving, hun biotoop. Moeras, heide, bos, en
ook planten uit het Alpengebied. Er moest
een vijver komen, dus moest er ook flink

gegraven worden. En voor het Alpinum
werd 500 ton rots aangevoerd uit de Ardennen. Er werd zand, veen, leem en kalkrijke grond aangebracht om de verschillende landschappen te creëren. Er werden
wel 750 soorten planten in de grond gezet.
Al met al twee jaar werk. In september
1971 kon de tuin worden geopend.
Helaas, op een gegeven moment werd
de tuin te duur voor de universiteit. De
huur, het onderhoud, de bewaking, het
werden hoge kosten. Ook voor onderwijs
en onderzoek was de tuin niet meer zo
noodzakelijk. Het huurcontract werd opgezegd. De tuin verwaarloosde.

Wederopbloei
Maar in maart 1999 werd er een plan aangenomen in de gemeenteraad: oprichting
van de Stichting Hortus Arcadië, met een
jaarvergoeding en 25 zogenaamde Melkertbanen. De universiteit stelde grond
beschikbaar naast de botanische tuin.
Daar werden in de nu geheten Theetuin
mooie bloemborders aangelegd. De Botanische tuin kreeg een flinke opknapbeurt.
En er kwamen steeds meer activiteiten in
de Theetuin, wat ook weer geld opleverde
voor het onderhoud.
Helaas bezuinigde de gemeente steeds
meer, totdat zelfs alle Melkert- of IDbanen verdwenen. In 2014 raakte de tuin
failliet. Maar een initiatief van trouwe vrij-
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weelde in Park Brakkenstein
willigers leidde tot een nieuwe stichting:
De Hortus Nijmegen.
Met veel enthousiasme en creativiteit
komt zowel de Theetuin als de Botanische
tuin weer tot leven. Mooie verzorgde
bloemenborders, gezellig terras met horeca, verhuur, veel activiteiten, regelmatig
kunst in de tuin. Kortom: veel werk voor
het Stichtingsbestuur en de vrijwilligers.
Alle bewondering!
Jubileum
Vorig jaar bestond de Hortus 50 jaar. Dat
werd in september feestelijk gevierd, ondanks de beperkingen door het coronavirus was het heel gezellig in de Theetuin:
muziek, lezingen, kraampjes, terras, activiteiten voor de kinderen en rondleidingen
door de botanische tuin.
Blik op de toekomst
Momenteel, vertelt Bas Budel, bioloog en
beheerder (oftewel hortulanus) van de
Hortus, zijn er drie betaalde banen en wel
zestig vrijwilligers. Er is een bestuur van
zes vrijwilligers. Het is niet gemakkelijk
alles draaiende te houden, het vergt veel
inzet van alle mensen. Dit jaar worden
met steun van de Radboud Universiteit

Wit hoefblad bloeit langs de rand van het beekje.
de twee oude gebouwtjes op het terrein
van de Theetuin afgebroken en vervangen. Die waren inmiddels erg bouwvallig
geworden. Daarin waren de kantoortjes,
het keukentje, toilet en schaftruimte. De
kassen kunnen gelukkig blijven staan.
Waakhond
Sinds we in Nijmegen zijn komen wonen
in 1972, bezoek ik regelmatig de Botani-

sche tuin. Dat is nu al vijftig jaar. Ik herinner me goed dat er in 1972 overal kleine
bordjes bij de planten stonden, met de
naam erop. Het zag er allemaal verzorgd
uit. Bij de toenmalige ingang stond een
houten huisje, met daarin een bewaker,
de tuin was beperkt open. Er moet ook
een waakhond zijn geweest. Die was er
denk ik na sluitingstijd, want ik heb hem
nooit gezien. We kwamen er toen met
onze jonge kinderen en later de kleinkinderen. Nu die volwassen zijn, wandelen
we er met z’n tweeën wekelijks. En altijd is
het weer boeiend daar rond te kijken. ❤
Wordt vervolgd.
Tekst en foto’s: Corrie Eimers
(corrie@hartvannijmegen.nu)

Ondersteunen
Het is mogelijk Vriend te worden
van de Hortus door een eenmalige
bijdrage of een jaarlijks vast bedrag
te storten. Ook een bijdrage voor
de vernieuwing van het knuppelpad
in het moeras is welkom!
(www.hortusnijmegen.nl)
Wildemanskruid is al present in maart.
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen
(hoek St. Annastraat)
T: (024) 356 01 04
E: info@wennekers-nijmegen.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

Fysiotherapie
Sint Anna

Samenwerkende Fysiotherapeuten
Fysiotherapie de Goffert
Dobbelmannweg 118
6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268
www.fysiotherapiedegoffert.nl

Fysiocentrum Nijmegen
Locatie St Jacobslaan 345a
Locatie Groenestraat 217 Y
tel: 024-3540404
www.fysiocentrum-nijmegen.nl

GOED GEREEDSCHAP MAAKT DE MEESTER
Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna
Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892
www.fysiotherapiesintanna.nl

VERFADVIES
VERF RECHTSTREEKS AF FABRIEK
OOK VERHUUR VAN STEIGERS, LADDERS

Avalon Fitcentre

In samenwerking met
St. Hubertusstraat 2 6531 LB Nijmegen
tel: 024-6635173

OOK VOOR PARTICULIEREN

Groenestraat 131-133 | 6531 HD Nijmegen
Tel:024-3552457 | www.denijmeegseverffabriek.nl
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Kunstvormen als middel om mensen
bij elkaar te brengen
In de Molenpoort Passage is
tot eind maart een tentoonstelling te zien over Vrede
en Vrijheid. De expo bestaat
uit werk van gewone Nijmegenaren en van kunstenaars
en behandelt thema’s als
vrede, vrijheid en de kunst
van samenleven. Buurtgenoot Mariët Mensink, vredesambassadeur in 2019 en
2020, is de drijvende kracht
achter deze expositie.

M

ariët Mensink was tot tien
jaar geleden Snotjanne van
het clownsduo Boembats
en Snotjanne. Toen ze stopte met het
clownswerk, richtte ze in 2018 Stichting KUS op, dat staat voor KUnst van
Samenleven. Mariët wil mensen bij
elkaar brengen met behulp van kunstvormen als schilderen, fotograferen en
teksten schrijven.
De kunst van samenleven
Over de kunst van samenleven schreef
Mariët een aantal jaren interviews in
De Brug. Leden van allerlei organisaties
uit Hatert en Dukenburg vertelden in
die gesprekken over hun kunst van
samenleven. Vervolgens organiseerde
Mariët tentoonstellingen in Hatert en
Dukenburg, waar de interviews, foto’s
van de geïnterviewden en kunstwerken van verschillende kunstenaars
werden geëxposeerd. De tentoonstellingen hadden als doel mensen van
verschillende groepen elkaar te laten
ontmoeten. Later werd dit werk ook
getoond in Museumpark Orientalis.
In 2019 werden Mariët en haar
partner Frans zogeheten vredesambassadeurs. Een van de tientallen vredesambassades in Nederland is de Protes-

Mariët en Frans richten de tentoonstelling in.
tantse Diaconie aan de Groenestraat
(De Haard). In de derde week van september organiseert PAX (voorheen Pax
Christi) altijd een Vredesweek. Het doel
van deze ambassadeurs is om mensen
bij elkaar te brengen rond het thema
vrede en vrijheid. Wat hebben vrijheid
en vrede met elkaar te maken? In acht
Nijmeegse wijken werd onder leiding
van de ambassadeurs en kunstenaars
gesproken over en gewerkt aan (persoonlijke) vrijheid en vrede.
Initiatieven bundelen
Met het werk werden op acht verschillende plekken in Nijmegen vredes- en
vrijheidstuinen ingericht. Ook in de
Natuurtuin Goffert. Hier is een kinderspeurtocht. Met het werk in de vredestuinen worden bezoekers uitgenodigd
na te denken over hun eigen omgang
met vrede en vrijheid. Mariët besloot
dat al die initiatieven van de laatste
jaren gebundeld moesten worden in
een grotere expositie.
Het toeval wilde dat op de eerste
etage van de Molenpoort Passage een

oude schoenenwinkel tijdelijk was
omgebouwd tot expositieruimte. Hier
toont Stichting KUS tot eind maart
werk van gewone Nijmegenaren en
van kunstenaars over vrede, vrijheid en
de kunst van samenleven.
De expositie is geopend van
woensdag tot en met zaterdag van
12.00 tot 17.00 uur. Elke dag is er vanaf
14.00 uur een programma. Zo is er
op woensdag ‘Bewegen’, op donderdag ‘Nijmegen Dialoog’ en op vrijdag
‘Heel Nijmegen Heelt’ met Marjolein
Pieks. Daarnaast zijn er voor kinderen
speurtochten door de tentoonstelling, cadeautjes vissen en op zaterdag
toneel van Opa Frans, Oma Mariët of
Tante Alda. ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Joppe Heiligers
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Stemmen uit de wijk

De levensles van Yoas Huwaë: Ik heb nog
Wie wonen er eigenlijk in onze wijken? Hoe staan onze wijkbewoners in het leven?
In de rubriek ‘Stemmen uit de wijk’ vertellen mensen uit Nijmegen-Midden hun
levensverhaal. Wat is belangrijk voor ze en hoe geven ze daar vorm aan? In deze
aflevering vertelt Yoas Huwaë uit het Willemskwartier over zijn leven, zijn droom,
verbinding en zijn oma.

Fotoserie uit het kunstproject De Nijmegenaar. Foto: Yoas Huwaë.

Yoas, hoe lang woon je al in het Willemskwartier, hoe is dat zo gekomen?
“In februari woon ik precies een jaar
in een comfortabele studio aan de
De Génestetlaan. Een collega van het
werk waar ik net was begonnen heeft
me voorgedragen. Ik woonde op dat
moment bij mijn ouders, hartstikke
fijn, maar ook fijn als je weer iets voor
jezelf kunt krijgen op je 28ste.
Een prettige wijk om te wonen
is het hier: sociaal en divers. Ik ben
geboren in Hatert, een beetje vergelijkbaar: deuren open, touwtjes in de
brievenbus, ons kent ons. Op mijn
vijfde verhuisden we naar Grootstal,
waar mijn moeder aan een basisschool
staat. Daar is het wat geslotener,

de deuren dichter, meer bezoek op
afspraak.”
Hoe ziet je dagelijkse leven eruit?
Wat vind je daarin belangrijk?
“Ik heb het goed druk. Sinds eind
2020 werk ik 32 uur per week op de
ict-afdeling van gemeente Doetinchem. Daarnaast volg ik het laatste
jaar van een ict-deeltijdopleiding aan
het Deltion College in Zwolle: elke
donderdag 8 uur college plus nog
eens 12 studie-uren. Vroeger werkte
ik fulltime in de detailhandel, maar
wilde toch iets anders. Toen ik deze
opleiding een jaar gevolgd had, werd
ik aangenomen in Doetinchem. Werk
en studie zijn nu het belangrijkste en

de basis voor mijn leven, een vangnet,
leuk bovendien.
Overdag ben ik vanwege corona
bijna altijd thuis, lange dagen achter
de computer. Zoals veel jongeren worstel ik daar wel mee, je wilt eigenlijk
gewoon vaker naar kantoor, collega’s
en anderen treffen.
Belangrijk is ook mijn fotografie,
sinds kort professioneel, ik heb me
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik heb al een paar zakelijke
opdrachtgevers en ben mijn netwerk
aan het uitbreiden. Vanwege alle
drukte staat dat nu op een lager pitje.
Elke maandagavond besteed ik aan
mijn fotokunstproject over Nijmegenaren. Met Joost, de vriend van mijn
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een heel leven voor me, nu verder
zus, sport ik ’s avonds veel,
bij de Spiegelwaal bijvoorbeeld.”
Wat doe je over tien jaar en
waarom?
“Ultieme doel is om ergens
een Bed & Breakfast te runnen, in combinatie met werk
als fotograaf, videograaf
of ict’er. Het liefst in ZuidAmerika, daar ben ik tijdens
mijn reizen echt van gaan
houden. Ik ben een sociaal
mens, en gasten ontvangen,
je creativiteit en ondernemerschap ontwikkelen, daar
positieve energie van terugkrijgen, genieten van het
leven, dat lijkt me heerlijk.
In ieder geval samen met
een vrouw, die die droom en
ambitie met mij deelt.”
Wat vind je belangrijk dat de lezers
van Hart van Nijmegen over je weten?
“Ik kom graag in contact met wijkbewoners die hun verhaal over Nijmegen
willen vertellen. Dat is gericht op mijn
kunstproject tot eind van dit jaar. Ik
portretteer zoveel mogelijk Nijmegenaren op hun unieke, diverse manier
met een foto en kort verhaal, een
verhaal aan de hand van onze ontmoeting en tien vragen over de stad.
Bijvoorbeeld: wat zou je graag terugzien in de stad of wat is je mooiste
herinnering aan Nijmegen? Zo wil ik
op mijn manier bijdragen aan multiculturele verbinding. Vooral in deze
coronatijd, waar iedereen in zijn eigen
bubbel leeft.
Hoe mooi zou het zijn als die foto’s
en verhalen mensen, wijkbewoners
samenbrengen. Dat je bij een foto van
iemand denkt: die ken ik! En die dan
een volgende keer op straat aanspreekt, wat je anders niet zou doen.
Of dat mensen bij een expositie hun

ervaringen delen en we zo samen de
diversiteit in onze multiculturele stad
laten zien, nieuwsgierig worden naar
elkaars verhalen.
Weerstand tegen mijn project ben
ik nergens tegengekomen. Ik krijg juist
overal veel medewerking. Aan kunst
en saamhorigheid wil iedereen graag
bijdragen.
Wat maakt je leven gelukkig en
waarom?
“De band met mijn oma. Zij is overleden in 2013. Met haar had ik een
geweldig goed contact, dat voelt
als de dag van gisteren. Ik word erg
gelukkig als ik terugdenk aan alle
mooie momenten die ik met haar heb
meegemaakt. De rust die ze bracht bij
stress en spanning. Ik gun iedereen
dat je je grootouders heel dicht bij je
kunt houden. Alles wat ik nu doe, heb
ik voor mijn gevoel onder andere aan
haar steun te danken.”

Stel je mocht je leven overdoen, wat
zou je anders doen?
[Voor het eerst is het even stil.]
“Niks. Achteraf kun je van dingen
balen. Ik heb een jaar geleden gehoord dat ik adhd heb. Dat brengt veel
vragen teweeg: wat als ik het eerder
had geweten, had het verschil gemaakt, waren dingen anders gelopen?
Uiteindelijk heeft het me wel gebracht
tot wie ik nu ben, met alle creativiteit
en ondernemerschap. Mooi dat ik goed
op die worsteling kan terugkijken. Ik
ben pas 29, weet het nou en heb nog
een heel leven voor me, nu verder.” ❤
Tekst: Marijn Alofs
(marijn@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
Meer weten over het fotokunst
project De Nijmegenaar? Ga naar
www.huwaefotografie.nl of mail
naar huwae.fotografie@gmail.com
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Het Verleden in Verhalen

Ook Nijmegen-Midden vierde feest

Praalwagen met de Nederlandse maagd trekt door de Ruusbroecstraat.

Op 31 augustus 1230 verleende de Duitse koning Hendrik VII stadsrechten aan
Nijmegen. Aldus werd Nijmegen tot rijksstad verheven. In augustus 1930 was het
700 jaar geleden dat dit voorrecht werd bezegeld. Reden voor het stadsbestuur
om dit met de hele bevolking te vieren. Ook in het stadsdeel
Nijmegen-Midden vonden de nodige activiteiten plaats.

D

e stad had zich grondig op de
feestelijkheden voorbereid. De
gemeente droeg 27.000 gulden
bij aan het evenement, een speciale
feestcommissie haalde bijna 18.000
gulden op uit giften. Daarvoor werden
onder meer meisjes vanaf zestien jaar opgeroepen zich te melden bij de Vereeniging, om vervolgens met bloemenmandjes langs de deuren te collecteren.
Geen tapverbod
Het Keizer Karelplein werd rondom met
erebogen versierd. Twaalf praalwagens
met 800 kinderen zouden onder het

thema ’Kinderjool’ door de stad trekken
en zo bekende sprookjes en kinderspelen
uitbeelden. De feestcommissie had voor
alle wijken uitvoeringen met muziekkorpsen en zangverenigingen bedacht,
zodat er maar liefst 70 muziekuitvoeringen stonden gepland. Vanaf maandag
25 tot en met zondag 31 augustus, de
verjaardag van koningin Wilhelmina,
gold er geen tapverbod, zodat cafés
en andere openbare inrichtingen als
danslocaties tot één uur ‘s nachts open
mochten blijven. In overleg met de
Spoorwegen werd besloten dat er tijdens
de feestweek vanuit de grote steden

extra treinen tegen een goedkoper tarief
zouden worden ingezet.
Bij Quick, op de Hazenkamp
Volgens het feestprogramma zou burgemeester Steinweg op zaterdagavond
op de Grote Markt de door architect
Oscar Leeuw ontworpen feestverlichting
ontsteken. Zo zetten duizenden lampjes
de historische panden in een sprookjesachtig licht, terwijl de muziek van de
Koloniale Reserve het Wilhelmus speelde.
Dinsdag was er een historische optocht
door het Willemskwartier gepland en
op woensdag een concours hippique
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bij 700 jaar stadsrechten
op de sportvelden van Quick op de
Hazenkamp, gelegen tussen de Hazenkampseweg en Vossenlaan. De Goffertboerderij is dan nog omgeven door
de landbouwgrond van het Wezenveld.
Want pas in 1935 zal de eerste spade
in de grond worden gestoken voor het
aanleggen van het sport- en recreatiepark De Goffert. Op donderdag vonden
kinderwijkfeesten plaats en op zaterdag
een bloemencorso met een zanghulde
door 4000 schoolkinderen.
Optochten
Het weer was de hele week schitterend
en overal in de stad waren optochten
te zien. De optocht ’Kinderjool’ die op
maandag 25 augustus door de stad trok,
was zó hartveroverend, dat die op zaterdag werd herhaald. In het Willemskwartier en in St. Anna hielden kinderen een
zigeuneroptocht. Terwijl grote jongens
zich in St. Anna vermaakten met hun fraai
versierde fietsen, speelden de kleintjes
een wedstrijd met het rollen van tonnen.
Voor de historische optocht op dinsdag
– door het Willemskwartier – waren alle
deelnemers opgeroepen zich bijtijds bij
de St. Jansschool aan de Groenestraat te
melden en zich in historische kostuums
te kleden.

Om vier uur startte de stoet met praalwagens vanaf de Thijmstraat door het
Willemskwartier. Voorop twee herauten
te paard, gevolgd door een praalwagen
die de Nederlandse Maagd met de Elf
Provinciën uitbeeldde. Daarachter volgden de burgemeester en schepenen van
Nijmegen met de oorkonde uit 1230.
Een gevarieerde stoet van Europese en
vaderlandse vorsten en edelen volgde.
Keizer Karel met zijn pages, Graaf Willem
II, Floris V, Jacoba van Beieren, maar
ook Willem van Oranje en prins Maurits
die de stad veroverde, oogstten veel
bewondering van het publiek. Na afloop
trok de stoet via de St. Annastraat naar
het centrum.
Concours hippique
Op woensdag 28 augustus bood het
Quick-terrein op de Hazenkamp een prettige aanblik. ’Niet in het minst door de
fleurige toiletjes der dames’, aldus de verslaggever van de Provinciale Geldersche
en Nijmeegsche Courant. Het concours
hippique, waarvoor talrijke inschrijvingen
waren binnengekomen, bestond uit
wedstrijden voor een-spanners, luxe eenspanners, tandems en springpaarden.
Om twee uur vond de officiële opening
plaats, opgeluisterd door muziek van de

Nijmeegs oudst bewaard gebleven stadszegel, uit 1265.
Postharmonie. In de loop van de middag
arriveerden commissaris der koningin in
Gelderland Schelto baron van Heemstra
en burgemeester Joseph Steinweg op de
Hazenkamp.
Het belangrijkste nummer was het
springconcours. Daarvoor waren 37
paarden ingeschreven, bereden door de
beste Nederlandse ruiters, waaronder ritmeester Labouchère en de luitenants Van
der Voort van Zijp, Potheine en Pahud
de Montagne. Maar de meesten hadden
een ongelukkige middag, want alleen
luitenant Van der Voort van Zijp reed met
Sunday een snel en foutloos parcours. De
bekende Nijmeegse amazone Nitty Matthes won de Zilveren Lauwertak, volgens
de verslaggever ’het hoogst haalbare
voor een dame’. In de categorie Beste
Rijpaard won freule A. Van Heemstra
met schimmel Asrafel de derde prijs: een
vergulde zilveren medaille. ❤
Tekst: Henny Franssen
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Springconcours op de Hazenkamp.
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Stem
sociaal.
Nijmegen is een stad om trots
op te zijn. Toch krijgt niet
iedereen dezelfde kansen.
Dat moet anders.
Samen kunnen we kiezen voor
een sociaal Nijmegen.
Met betaalbare huizen, goede
zorg, groene wijken en een
fatsoenlijk inkomen voor
iedereen.
Charlotte Brand, Lijsttrekker

Kies 14, 15, 16 maart

Hart van Nijmegen is een neutraal wijkblad zonder politieke voorkeur. Wel bieden wij vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen een platform aan de lokale politiek.

Gestart in 't Hart
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Intuïtief pianospelen: een magisch
proces

Mensen het plezier in pianospelen teruggeven, dat is wat
Sabine Mantel (30) en Folkert
Hofstra (39) van Keys to Magic
drijft. Vanuit hun uitvalsbasis
in het Splendorgebouw aan de
St. Annastraat bieden ze sinds
begin 2020 online pianolessen
aan, voor iedereen die vooral
van het spelen wil genieten.

I

ntuïtief pianospelen, wat is dat
eigenlijk? Folkert, na een korte stilte:
“Dat je luistert naar de klank van de
piano, zonder dat je je kennis over de
techniek of de theorie als uitgangspunt
neemt. Net als een kind eigenlijk, dat
gewoon een paar toetsen indrukt, dat
dat meestal fantastisch vindt om te doen
en zijn vingers zo vrij over de toetsen
beweegt. De piano is natuurlijk een heel
mooi klankinstrument. Volwassenen
vergeten dat vaak. Die denken dat je
eerst over veel techniek moet beschikken voordat je gaat spelen.”

Sabine: “We gaan er ook van uit dat
iedereen een soort natuurlijke muzikaliteit heeft, want je hebt al zo veel muziek
gehoord in je leven, zo veel ritme zit er
eigenlijk al in je, dat je, als je van jezelf
uitgaat, in een soort flow kunt komen,
waarin de creativiteit wordt ‘losgemaakt’.”
Rust
Sabine en Folkert stralen behalve
enthousiasme veel rust uit. Toch is hun
leven ook wel eens minder kalm en harmonieus geweest. Beiden hebben het
conservatorium doorlopen, waar vooral
hard gestudeerd moest worden en
beoordelingen een grote rol speelden.
Beiden hadden last van perfectionisme
en prestatiedruk en waren eigenlijk
nooit tevreden over hun eigen spel.
Folkert had al sinds 2012 ervaring met
meditatie en ontdekte op een gegeven
moment dat je dit ook tijdens het spelen
kon inzetten. Het opende de deur naar
vrijer spelen.
Seminar
Op zoek naar een eigen invulling startten ze samen een bedrijf in muzikale
omlijsting van bruiloften. Dat was erg
leuk, maar er bleek weinig vraag naar te

zijn. Toch smaakte deze eerste ervaring
als ondernemers wel naar meer. Een
seminar zette hen op het spoor van hun
‘eigen muziek’ en een nieuw bedrijf was
geboren.
De cursussen zijn bedoeld voor alle niveaus. Sabine: “Misschien wel leuk om te
vertellen is dat een van onze cursisten,
die echt bij nul is begonnen, nu twee
albums met zijn eigen muziek heeft
uitgebracht. Hij geeft ook concerten en
zet zijn gedichten zelf op muziek. Qua
techniek is het eigenlijk heel bescheiden,
maar omdat het zo veel zeggingskracht
heeft, doet het toch veel.”
Voor professionele cursisten geven
Sabine en Folkert ook individuele begeleiding. Een keer in de maand is er verder
een online groepsles. “We zijn dankbaar
dat we dit mogen doen. Zien dat mensen een transformatie ondergaan, dat is
het mooiste van ons werk.” ❤
Tekst: Armelle Meijerink
(armelle@hartvannijmegen.nu)
Foto: magischpianospelen.nl
Zie voor meer info:
www.magischpianospelen.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en
16 maart
Wat heeft u nodig om te stemmen?
U neemt de stempas en ID-bewijs mee. U ontvangt de stempas
uiterlijk
2 maart. Uw ID-bewijs mag bij
het stemmen maximaal 5 jaar
verlopen zijn.
Waar kunt u stemmen?
Kijk vanaf 1 maart voor het overzicht van de stembureaus op
www.nijmegen.nl/verkiezingen
onder ‘stembureaus’ . Vanaf dan
kunt u ook het dichtstbijzijnde
stemlokaal zoeken met uw
postcode op
www.waarismijnstemlokaal.nl

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op die dagen zijn de
Nijmegenaren aan zet en
gaan zij naar de stembus om
een nieuwe gemeenteraad
te kiezen. Wat vinden zij
belangrijk? Wat gaat er goed
en wat zien zij graag anders
in Nijmegen?

D

e gemeenteraad gaat over
veel zaken die van belang zijn.
Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, thuis- en jeugdzorg, aanleg en
onderhoud van straten en wegen of
de inrichting van de openbare ruimte.
Door te stemmen hebben Nijmegenaren invloed op de richting die hun stad
de komende jaren opgaat.

Stempas kwijt of beschadigd?
Is het 2 maart geweest en heeft
u de stempas nog niet ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?
U kunt tot 11 maart 17.00 uur een
nieuwe stempas aanvragen via www.
nijmegen.nl/verkiezingen of neem
contact op via telefoonnummer 14024.
Iemand machtigen om uw stem uit te
brengen
Tot 16 maart 17:00 uur kunt u iemand
machtigen om uw stem uit te brengen.
Kijk op de achterkant van de stempas
hoe u dat doet. Daar is een kopie van
uw ID-bewijs voor nodig. Dat kan ook
een goed leesbare afbeelding hiervan zijn op een smartphone of tablet.
Iemand schriftelijk volmachten kan
ook. U en degene die u wilt machtigen
vullen hiervoor een formulier in. Dit
formulier vraagt u persoonlijk of schriftelijk aan en levert u voor 11 maart
17.00 uur in.
Speciaal stembureau voor mensen
met een visuele beperking, doven en
slechthorenden
Dit jaar is er een speciaal stembureau
op 14, 15, en 16 maart voor mensen

met een visuele beperking. Dit stembureau is in het Zelfregiecentrum
Nijmegen aan de St. Jorisstraat 72 in
Nijmegen. Kiezers kunnen hier stemmen via een stemmal of soundbox en
hulp krijgen van stembureauleden.
In wijkcentrum de Schalmei aan de
Symfoniestraat 204 in Nijmegen kunnen mensen die doof of slechthorend
zijn hun stem uitbrengen.
Voorzieningen in alle stembureaus
In alle stembureaus is altijd een leesloep met verlichting en sterke vergroting aanwezig. En ieder stembureau
is toegankelijk voor mensen met een
lichamelijke beperking.
Maatregelen corona
Op de stembureaus gelden de coronamaatregelen die op dat moment
gelden. Blijf thuis bij een positieve
coronatest of klachten. ❤
Bron: gemeente Nijmegen

Stemwijzer
Weet u nog niet op welke partij u
gaat stemmen? Vanaf 18 februari
vindt u de stemwijzer op www.mijnstem.nl/nijmegen. De stemwijzer
vergelijkt uw mening aan de hand
van stellingen met de standpunten
van de politieke partijen. U krijgt te
zien welke partijen het meest overeenkomen met uw mening.

Verkiezingsdebatten
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden er verschillende debatten georganiseerd. Bekijk
het overzicht op www.nijmegen.nl/
verkiezingen. Het overzicht wordt
komende periode geactualiseerd
met de laatste informatie.
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Werken bij Splendor: als een hazewind
naar beneden om bestellingen te verwerken
Afgelopen december
kregen alle lezers van
Hart van Nijmegen een
gratis bewaarspecial
over het industriële
verleden van Nijmegen-Midden. Een van
die lezers, Rudeke van
Leer, reageerde met
haar werkervaring bij
Gloeilampenfabriek
Splendor in de jaren
zeventig. Te leuk om
niet te delen.

W

at een bijzonder
artikel hebben jullie
geschreven in het
blad Hart van Nijmegen van deBovenaanzicht op een van de productielijnen (1965).
cember 2021 over Gloeilampenstond de directeur ons op te wachten om
fabriek Splendor. Bij het lezen doemden
te controleren of we wel op tijd waren.
veel herinneringen op.
Dat was 8.15 uur en niet later! Daarna
gingen we meteen aan de slag.
Wonder boys
Op standaardformulieren werden de
Van 1971 tot 1973 heb ik als uitzendorders van klanten uit het hele land aankracht gewerkt op de afdeling Verkoop
Binnenland. Die bevond zich op de eerste gekruist met aantallen. Ik had me nooit
gerealiseerd dat er zoveel verschillende
etage van het markante gebouw aan
de St. Annastraat, waar zich
in een grote ruimte ook de
afdeling Verkoop Buitenland
bevond. Die richtte zich op
de internationale markt. Het
waren de wonder boys van
het bedrijf. In die ruimte was
het vaak een kakafonie van
geluiden, want alle binnenen buitenlandse gesprekken
liepen door elkaar heen.
Bovenaan de trap
Bij binnenkomst ’s morgens
moesten we via een trap
naar de afdeling. Bovenaan

lampen waren met slechts
twee soorten fittingen, nl.
E 14 en E 27.
Na het invullen van de
formulieren, moest je als
een hazewind naar beneden, waar de bestellingen
op grote factureermachines werden verwerkt. De
facturen gingen naar het
magazijn- en expeditiecentrum in Wijchen, van
waaruit werd geleverd
aan klanten in binnen- en
buitenland. Als er niet goed
gefactureerd werd, kregen
de klanten verkeerde lampen en had je boze mensen
aan de telefoon.
Veel gelachen
Aan het begin van de afdeling zat een goedlachse
heer De Jager, die zijn manschappen goed in de gaten
hield. Je moest hem altijd passeren als
je naar beneden ging. Als ik langskwam,
zong hij af en toe in een jolige bui: "Twee
reebruine ogen die keken de jager aan."
Hij was lid van de kerk der Mormonen in
Salt Lake City, maar gelukkig had hij geen
bekeringsdrang.
Tegen kersttijd regende het telefoontjes met bestellingen voor
kerstverlichting (voor binnen
en buiten). Het tempo van
bestellingen was nauwelijks
bij te benen. Gelukkig werd
er veel gelachen en vrijdagmiddag na werktijd, doken
we het tegenoverliggende
café in, nu bekend als ‘De 4
Heeren’. En zo gleden we na
een drukke week het weekend in. ❤
Tekst: Rudeke van Leer
Foto’s: Rob Ontrop
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EMMA APOTHEEK
Groenestraat 209A,
6531 HG Nijmegen
Telefoon:024-3557006
www.emma-apotheek.nl
HKZ gecertificeerd

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 donderdag 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.

Wij dragen u
op handen
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

Vrijwilliger in ’t zonnetje
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Friso Bijleveld vindt het leuk als kinderen
elke keer iets nieuws leren of ervaren
park om daar een spel te spelen. Onze
taak als stafleden is om de activiteiten
te bedenken, voor te bereiden en te
begeleiden.”
Wat vind je leuk aan het werk?
“Het leukste is om de kinderen elke keer
weer iets nieuws te leren of te laten
ervaren. Het is heel mooi om te zien
hoe enthousiast ze zijn en dat ze samen
enorm veel lol hebben. En daarbij leren
ze ook van alles van elkaar. Zelf heb ik
heel veel geweldige dingen beleefd op
scouting, en het is mooi om die ervaring
nu ook aan jongere kinderen te kunnen
doorgeven.
We organiseren een paar keer per jaar
acties om geld op te halen voor onze
groep, bijvoorbeeld door oliebollen te
verkopen in december. Dit jaar willen
we misschien zoals vroeger weer moederdagontbijtjes gaan verkopen om
geld op te halen, maar dat kan alleen als
we genoeg aanmeldingen van geïnteresseerden krijgen.”
Kunnen jullie nog vrijwilligers
gebruiken?
“Ja, we zijn altijd op zoek naar
enthousiaste achttienplussers,
bijvoorbeeld om te helpen bij onze
welpenspeltak (7-11 jaar) of onze
scoutsspeltak (11-15 jaar).” ❤

S

couting Jan van Hoof aan de Slotemaker de Bruïneweg is opgericht
op 1 januari 1970 en vernoemd
naar de belangrijke Nijmeegse verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog. Friso
Bijleveld (16) uit de Hazenkamp is vrijwilliger bij de Scouting.
Hoe ben je bij de Scouting terecht
gekomen?
“Ik kwam voor het eerst bij scouting
toen ik acht jaar oud was; ik zocht toen
een nieuwe hobby en ik vond het leuk
om buiten te zijn in de natuur, dus
scouting leek me leuk om te proberen.

Jan van Hoof, de scoutinggroep waar ik
voor koos, was het dichtst bij mijn huis.
Inmiddels zit ik al meer dan acht jaar bij
deze groep. Sinds een half jaar ben ik
niet alleen lid, maar ook hulpstaflid bij de
welpen.”
Wat houdt je werk in?
“Ik ben hulpstaflid bij de welpenspeltak,
dat is de groep voor kinderen van 7 tot
11 jaar. Elke zaterdagochtend organiseren we de opkomst voor de welpen:
dan leren we ze bijvoorbeeld om vuur te
maken en roosteren we marshmallows
of we knutselen iets of we gaan naar het

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

Wil je ook vrijwilliger worden? Kijk
dan voor meer informatie op de
website www.scoutingjanvanhoof.nl
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miniserie deel 6: wijkgeschiedenis van Nijmegen-Midden

Een nieuwe buurt voor
Zes keer per jaar valt Hart van Nijmegen bij inwoners van het stadsdeel NijmegenMidden op de deurmat. Een stadsdeel is een recent fenomeen. De wijken en
buurten waaruit zo’n stadsdeel bestaat, hebben echter een lange geschiedenis.
Deze keer dook redacteur Henny Fransen in de archieven om de geschiedenis van
de Kolpingbuurt op papier te zetten.

D

oor het grote tekort aan woningen na de Tweede Wereldoorlog
stelden veel Nijmeegse verloofden hun huwelijk uit, terwijl jonge echtparen met hun kinderen noodgedwongen bij de ouders bleven inwonen. In de
jaren vijftig bood woningbouwvereniging Kolping een oplossing voor katholieke arbeidersgezinnen, die reikhalzend
naar een woning uitzagen.
Adolf Kolping
Voorzitter van de in 1947 opgerichte
woningbouwvereniging werd het katholieke raadslid Willem Beeken. Het argument dat de talrijke katholieke arbeiders
recht hadden op een eigen corporatie
gaf in september 1949 de doorslag voor
een koninklijke goedkeuring. Op een
terrein ten zuidwesten van de spoorlijn
Nijmegen - Den Bosch en het gedeelte
van de Hatertseveldweg, dat vanaf
1955 Muntweg zou worden genoemd,
werden in drie fasen uiteindelijk 254
woningen gebouwd. De straten werden
genoemd naar katholieke strijders voor
betere sociale toestanden, zoals paus
Leo XIII, Dr. Poels, kardinaal Manning en
de sociaal bewogen priesters Ariëns en
Ketteler. Het was de Duitse priester Adolf
Kolping (1813-1865) die de verpaupering van rondzwervende arbeiders rond
Keulen meemaakte en rond 1850 een
tehuis voor jonge gezellen stichtte, waar
zij gezamenlijk aan maaltijden konden
deelnemen en naast ontspanning en
muziek beroepsonderwijs en geestelijke
vorming kregen.

Bomen planten in de Kolpingwijk 1953.
Kolpingwijk
Het spreekt vanzelf dat wie zich wil inschrijven bij de katholieke woningbouwvereniging Kolping, ook zelf rooms-katholiek dient te zijn. Op 10 oktober 1950
metselt de praeses van de Kolpingvereniging, pater Van Ruth, de eerste steen
op de hoek van de Ariënsstraat. Als de
eerste fase van de Kolpingwijk in 1951
met 145 woningen is voltooid, betalen
de bewoners ƒ 6,83 huur per week.
Naast eengezinswoningen met drie of
vier slaapkamers zijn er etagewoningen
aan de Paus Leo XIII-straat gebouwd. De
bouw gaat voorspoedig, want in juni
1953 komt de wijk met 254 woningen
gereed.

Inrichting
De eengezinswoningen bestaan uit een
grote woonkamer, keuken, drie slaapkamers, een douche met lavet, vliering en
bergruimte, terwijl in de etagewoningen
eveneens een douche is aangebracht.
Opvallend zijn de grote ramen in alle kamers, waardoor het zonlicht vrij toegang
krijgt. Verder moderne toiletspoelingen
met een druktoets, die gewoonlijk in
kazernes en ziekenhuizen, maar niet in
arbeiderswoningen worden toegepast.
Het voordeel hiervan is dat een stortbak
ontbreekt en de bediening zeer eenvoudig is. Alleen de vaste wastafel ontbreekt, zodat de bewoners zich bij het
aanrecht in de keuken moeten wassen.
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katholieke arbeiders
Kritiek
Eind 1952 ontstaan er klachten omdat
er woningen lang leeg blijven staan. Na
contact met de Kolping wordt duidelijk
dat deze zijn geclaimd voor werknemers van buitenaf die voor de industrie
zijn aangetrokken. Ook zijn er veertig
woningen voor de opvang van Indische
Nederlanders vrijgehouden, die na de
onafhankelijkheid van Indonesië uit de
voormalige kolonie zijn gevlucht.
Uit een ingezonden brief in De
Gelderlander van 12 augustus 1953 blijkt
tot grote verbazing van de bewoners
uit de Leo XIII-straat dat werklieden zijn
begonnen met het opbreken van het trottoir op de hoek van de Kettelerstraat om
op nog geen twee meter afstand van de
huizen een speeltuin aan te leggen. De
gemeente geeft als antwoord “dat hier
inderdaad een zandbak zal worden ingericht, speciaal voor de kleine kinderen.
Het doel is de huismoeders te ontlasten.
Wanneer blijkt dat de zandbak eerder een
last is dan een lust, dan zullen er andere
maatregelen worden genomen.”
Wanneer er een jaar later zonder
voorafgaand bericht een klimrek wordt

Inwijding van de kleuterschool door pater Holtus in 1956.
geplaatst, dat volgens boze bewoners
“thuishoort in een apentuin en een groot
gevaar voor de jeugd vormt, want er is
al een jongetje van vier jaar uitgevallen,
dat naar het ziekenhuis moest worden
gebracht,” is de boot helemaal aan. De
buurt vindt dat er voor het geld dat hier
over de balk wordt gegooid, beter een
rooms-katholieke kleuterschool kan
worden gebouwd. “De situatie is zo, dat
vele katholieke gezinnen uit deze omgeving hun peuters op een niet katholieke
kleuterschool moeten doen, omdat de
Dobbelmanweg te ver is.” De gemeente

Luchtfoto uit 1933 met midden-links, achter de huizenrij, het terrein van de latere Kolpingbuurt

antwoordt “dat de subsidie voor het
kleuteronderwijs thans is geregeld en de
gemeentebesturen nu ook weten waar
zij aan toe zijn. Dat echter een speeltuin
evenveel zou kosten als een bewaarschool, wagen wij te betwijfelen.”
Kleuteronderwijs
Nadat op initiatief van onderwijsminister
Jo Cals op 8 december 1955 de nieuwe
wet op het kleuteronderwijs in werking is
getreden, worden vanaf 1956 alle kleuterscholen gesubsidieerd. De leerkrachten
worden voortaan beter en door het Rijk
betaald en kleuterscholen moeten nu voldoen aan de nieuwe onderwijswet, met
lichamelijke ontwikkeling, zintuiglijke
ontwikkeling, taalontwikkeling, muzikale
vorming, sociale vorming en verstandelijke ontwikkeling op het programma.
Ook pastoor Strijbos van de Groenestraatparochie wijst op het grote voordeel van
de wet. Voor de Kolpingwijk betekent dit
dat er in 1956 een moderne kleuterschool
aan de Kolpingstraat wordt gebouwd.
Als de nieuwe school door pater Holtus is
ingewijd, maken een honderdtal kinderen uit de Kolpingwijk en omgeving op 1
oktober 1956 de opening van de nieuwe
kleuterschool met hoofdleidster juffrouw
Gerritsen mee. ❤
Tekst: Henny Fransen
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen
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minirubriek: Van Wieg tot Graf (slot)

Sterven en rouwen in

Columbarium begraafplaats Groenestraat.

Je hoeft het stadsdeel Nijmegen-Midden bijna niet uit om te voorzien in je
dagelijkse behoeften. Ook voor de belangrijkste gebeurtenissen in je leven kun je
er terecht. In deze Hart van Nijmegen het laatste deel van Van Wieg
tot Graf rond het thema ‘sterven en rouwen’.

S

terven gebeurt meestal thuis, in
het ziekenhuis of in een hospice.
Hospices zijn er wel in Nijmegen,
maar niet in ons stadsdeel. Wat we wel
hebben zijn ziekenhuizen. Na het overlijden van een persoon in het ziekenhuis, wordt deze eerst op de afdeling
verzorgd en daarna overgebracht naar
het mortuarium. Daar wordt het stoffelijke overschot in de koeling bewaard

en is het ook mogelijk de overledene te
bezoeken.
Uitvaartverzorging
Na het overlijden is het organiseren
van de uitvaart meestal uitbesteed aan
een uitvaartondernemer. In NijmegenMidden zit, in de Splendorfabriek aan
de Sint Annastraat, Goedkope Uitvaart
Nijmegen en onder de St. Annamolen

Constantijn Koen Uitvaartverzorging.
Deze laatste heeft in de molen condoleanceruimtes en twee kamers om de
overledene op te baren. In overleg met
de nabestaanden regelt de uitvaartverzorger het afscheid. In Nederland
is dat vaak een al dan niet religieuze
afscheidsbijeenkomst met daarna een
begrafenis of een crematie.
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Nijmegen-Midden
Crematoria
In Nijmegen-Midden zijn twee crematoria. Eentje voor mensen en eentje voor
huisdieren. Crematorium Jonkerbos
aan de Weg door Jonkerbos opende in
1984, heeft twee aula’s en beschikt over
een eigen gedenktuin. Daar kan de as
in een urn worden bijgezet in een graf
of een columbarium of worden uitgestrooid. Je kunt de as ook ophalen en er
zelf een goede plek voor vinden.
Op industriepark Winkelsteeg zit
huisdierencrematorium Amadeus, waar
je terecht kunt voor het cremeren van
je overleden huisdier. Je hebt daarbij
de keuze tussen een solocrematie
(waarna je de as eventueel mee naar
huis kunt nemen) of een gezamenlijke
crematie, waarbij de as wordt uitgestrooid door het crematorium.
Begraafplaatsen
In ons stadsdeel liggen drie begraafplaatsen. Achter de Groenestraatkerk
ligt de rooms-katholieke begraafplaats,
beheerd door de parochie van de Heilige
Drie-eenheid. Behalve de mogelijkheid
tot begraven zijn ook bijzetting in een
urnenmuur of uitstrooiing mogelijk.

Nonnenbegraafhoek Groenestraat.
Begraafplaats Jonkerbos ligt aan de
Weg door Jonkerbos en is sinds 1948
in gebruik. Het is van oorsprong een
rooms-katholieke begraafplaats. Maar
nu kan iedereen er terecht, om op
eigen wijze te rouwen en afscheid te
nemen, in een kleine kapel, een stiltecentrum of in de condoleanceruimtes.
Aan de andere kant van de Weg
door Jonkerbos ligt de gemeentelijke
begraafplaats Vredehof. Ook die heeft
een aula. Je kunt er een eigen invulling geven aan de uitvaart. Vredehof
heeft ook een islamitisch deel, waar al
sinds de jaren tachtig mensen worden
begraven. Op het moment denkt men
na over de aanleg van een wasgelegenheid en een gebedsruimte. ❤
Tekst en foto’s: Eef van Hout
(eef@hartvannijmegen.nu)

Uitvaartcentrum in St. Annamolen.

Voor meer informatie:
•w
 ww.cwz.nl/naar-het-ziekenhuis/
ziekenhuisopname/zorg-rondoverlijden
• www.radboudumc.nl/afdelingen/
mortuarium
• uitvaartverzorgingnijmegen.nl/
uitvaartonderneming-constantijn-koen-beuningen
• www.crematoriumjonkerbos.nl
• huisdierencrematoriumamadeus.nl
• parochie-heiligedrie-eenheid.nl/
over-ons/begraafplaatsen
• www.begraafplaatsennijmegen.
nl/locaties/begraafplaats-vredehof
• www.begraafplaatsennijmegen.
nl/locaties/begraafplaats-jonkerbos
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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

U bent van harte welkom op
één van onze volgende adressen:

St Jacobslaan 345A
Groenestraat 217y
www.fysiocentrumnijmegen.nl
info@fysiocentrum-nijmegen.nl

T 024 3540404
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Ivo van Sluis: ‘Deze minibouwplaat van de
Stevenskerk moest er gewoon komen’
Stilzitten is niks voor 'm. Wezenlaanbewoner Ivo van Sluis is al actief in de wijk met de edele
krijgskunst Ninjutsu, maar ontwierp onlangs ook een papieren 3D mini-bouwplaat van de
Stevenskerk. Geen toeval, want het meest iconische gebouw in Nijmegen bestaat dit jaar
750 jaar. Dus hebben we meteen ook een fraai cadeautje bij de veter. Maar waarom moest
het nou bijna zes jaar duren voordat die bouwplaat er kwam?

H

et eerste idee voor een bouwplaat van de Stevenskerk
dateert alweer van zes jaar
geleden. Van Sluis (1970, van huis uit
grafisch ontwerper) had toen net in
opdracht van Museum Het Valkhof
een bouwplaat-maquette gemaakt
van de Karolingische kapel op het
Valkhof. Later volgden bouwplaten
van o.a. Museum Kam en een Halloween Spookvilla, geïnspireerd op het
uit 1887 stammende ‘spookhuis’ aan
de Nijmeegse Parkweg. “Toen al heb ik
geprobeerd verschillende organisaties
te interesseren in het Stevenskerkconcept. Niet gelukt helaas. En mede
daarom heeft het lang stilgelegen.”
A5-formaat
Tot een paar maanden geleden, toen
Van Sluis besloot dat de creatie er
gewoon moest komen. En dus maakte
hij het in eigen beheer af, na het
raadplegen van allerlei bronnen, eigen
waarneming en tal van voorstudies en

115 mm hoog en staat op een grondplaat van 148,5 x 210 mm. Het eindproduct is een zogeheten leporello,
tweetalig uitgevoerd (Nederlands en
Engels) en gevouwen naar staand A5formaat, zeg maar de helft van een
pagina in Hart van Nijmegen. ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Beeld: Ivo van Sluis

proefmodellen. “Of deze uitvoering
helemaal volgens de werkelijkheid is? Ik
heb het gevoel dat ‘ie aardig klopt! Alles
is geïllustreerd na grondige bestudering
van de details. Maar op dit kleine formaat
zijn sommige details gewoon niet meer
zichtbaar en lukt het niet om die te knippen, snijden of vouwen.”
De gebouwde miniatuur is namelijk

Zie www.ivovansluis.nl voor meer
informatie, beeldmateriaal, een zogeheten 360° stopmotion-animatie
van het eindresultaat en info over
de verkoopadressen. De consumentenadviesprijs bedraagt €12,95.
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Ommetjes door de wijk

Roel Derksen wandelt graag en
helpt mensen op weg
inspanning is het fijn thuiskomen. Bewegen is superbelangrijk,
zowel fysiek als mentaal voor een gezonde levensstijl.”

Roel Derksen (45) wandelt graag, vooral met
mensen die hij helpt om niet bij de pakken neer
te zitten, om ruimte in het hoofd te maken,
positiviteit te ervaren en weer vooruit te kijken.

W

at langere wandelingen zijn favoriet voor Roel:
”Vanaf hier, achter de universiteit langs, door Park
Brakkenstein, de botanische tuin van de Hortus via
de Heilig Landstichting en de kuil bij hotel Erica weer terug naar
huis. Vanuit het Knollenpad is het twee uur en 12 kilometer
lopen. Onderweg fotografeer ik momenten die ik mooi vind. Na

Roel sport graag. Naast wandelen fietst hij graag; op de racefiets en met de mountainbike, van voetbal tot tennis, zwemmen,
surfen en van zeilen tot golfen. “Ja, tijdens het golfen werd ik
betrokken bij de jeugdtalenten, deed ik de opleiding voor golfcoach en ontwikkelde ik me tot sportherstelcoach. Als interim
corporate recruiter probeer ik banen en personeel bij elkaar te
brengen. Ik heb echter ook een niet-aangeboren hersenafwijking (NAH) en als ervaringsdeskundige coach ik mensen die
in een letselschadetraject zitten. Ik sport met hen en biedt ze
handvatten. Het actief zijn in de natuur zorgt voor ontspanning
en heeft een positief effect op verandering."
Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid hoopt Roel
iemand verder op weg te helpen. "En het geeft mij ook veel
voldoening!” ❤
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk
Foto: Roel Derksen Photography
Verdere informatie over recruitment en coaching is te
vinden op Linkedin bij Roel Derksen.

Ode aan de (helende) kracht van fantasie
Het Marikenhuis organiseert de fototentoonstelling Touched met werk van fotograaf John
Kraft en zijn vrouw Deborah Heijne. De tentoonstelling is van 4 februari, wereldkankerdag, tot 1 mei van maandag tot en met donderdag van 13.00-16.00 uur gratis te bezoeken.

D

ebora Heijne heeft een borstamputatie moeten ondergaan toen zij de diagnose borstkanker kreeg. Wat
heeft dit voor haar persoonlijke ontwikkeling betekend? “Om jezelf te kunnen ontdekken is ruimte nodig waarin
je je vrij kunt bewegen en waarin je ervaart dat fantasie een
belangrijk middel is waarmee je een eigen verhaal kunt maken.
Ik had de mazzel dat ik geboren ben met een rijke fantasie
en dat deze verder werd aangewakkerd door de verhalen die
mij werden verteld. In het verlengde hiervan ontdekte ik hoe
ik deze verhalen samen met andere kan verbeelden. Wat ik
bijzonder vind is dat de serie ook voor andere mensen van
betekenis is. Het blijkt een manier te zijn om aan de hand van
de foto’s het gesprek over borstkanker makkelijker met elkaar
aan te gaan en zo jouw verhaal te delen met de ander.

Het verhaal van
de Amazones
inspireerde mij.
De Amazones,
een strijdbaar
en heldhaftig
volk van alleen
vrouwen, sneden volgens de
Griekse mythe
hun rechterborst af, zodat
zij al paardrijdend beter pijl en boog konden hanteren. Ik was negen jaar
toen mijn vader dit verhaal vertelde, dat maakte diepe indruk
op mij. Toen absoluut zonder het besef hoe dit verhaal mij
later hielp om mijn nieuwe lichaam op een andere manier te
gaan bekijken en te omarmen na mijn borstamputatie. Mezelf
identificeren met stoere en heldhaftige vrouwen vind ik zo gek
nog niet!” ❤
Bron: Het Marikenhuis
Foto: John Kraft
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Wat is er te doen in Bibliotheek
Muntweg?
Goed nieuws, je kunt weer in
de bibliotheek terecht voor allerlei culturele activiteiten.

D

e gezellige bieb aan de Muntweg
(Muntweg 207) is een fijne plek
om naar een lezing of kindercollege te luisteren, een workshop of cursus
te volgen of gewoon lekker een boek,
tijdschrift of krantje te lezen op de bank
of aan de leestafel. Kijk voor het actuele
programma op www.obgz.nl/agenda.

Universiteit van Muntweg: de
Nijmeegse stadswallen
Nijmegen is een van de meest beschoten
en vaakst belegerde vestingsteden van
Nederland. De ligging van Nijmegen
aan de Waal en op de stuwwal speelden
daarbij een grote rol. Door de hele stad
zijn nog sporen zichtbaar van dit verleden,
waaronder de stadsmuur en stadspoorten. Socioloog en econoom René van
Hoften vertelt over deze verdedigingswerken, maar ook over de mensen binnen de

stadsmuren: dappere soldaten, noodlijdende burgers en dames van plezier.
Datum: dinsdag 1 maart
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Prijs: leden en studenten € 4,00 |
overige bezoekers € 5,00
Tickets: via www.obgz.nl/agenda
of in de bibliotheek

Gratis bieblid!
Wist je dat kinderen en jongeren
tussen de 0 tot 18 jaar gratis lid
kunnen worden van de bibliotheek?
Ze hebben dan de beschikking over
de hele collectie van de Bibliotheek
Gelderland Zuid, bijna een half
miljoen materialen. Ook krijgen
ze korting op jeugdactiviteiten en
kunnen materialen lenen, reserveren en inleveren bij alle 27 vestigingen van de Bibliotheek Gelderland
Zuid. Meer weten? Neem eens een
kijkje op www.obgz.nl/lidworden.
Kindercolleges
In maart kun je komen luisteren naar twee
boeiende kindercolleges. Joop van der
Straaten werkte in het Museum voor Anatomie en Pathologie in het Radboudumc.
Op 10 maart kun je met Joop een span-

nende reis door je eigen lichaam maken.
Wiepy zit in een rolstoel en haar hulphond Soul helpt haar met van alles en
nog wat. Wil je weten wat Soul allemaal
kan? Kom dan op 16 maart naar het kindercollege van Wiepy. Natuurlijk is Soul er
ook bij.
Datum: donderdag 10 maart & woensdag
16 maart
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Prijs: gratis, wel even aanmelden via
muntweg@obgz.nl
Digi Playground: spelen met techniek
In Bibliotheek Muntweg zijn Digi Toolkits
te leen. Dat zijn supertoffe dozen met digitaal spelmateriaal, zoals LEGO-robots, een
animatiestudio of een VR-bril. Elke laatste
woensdag van de maand kun je van 14.30
tot 16.00 uur lekker experimenteren met
de Digi Toolkits. Er is iemand aanwezig om
je te helpen. Dus trommel je vrienden op
en doe mee!
Datum: elke laatste woensdag van de
maand
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Prijs: € 2,50, ter plekke betalen in de
bibliotheek
Tekst en beeld: Bibliotheek
Gelderland-Zuid
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www.joostwanders.nl maakt 
autisme zichtbaar en bespreekbaar
Voor mij was het schrijven al langer een hobby en een soort
therapie. Ik merk sinds de columns dat ik veel positieve reacties
krijg. Mensen begrijpen mij en daarmee autisme beter. De korte
columns blijken een handige manier om een gesprek aan te
gaan. Dat maak ik nu nog makkelijker via de website. Hier staan
alle columns die ik geschreven heb verzameld, nu toegankelijk
voor iedereen in Nederland.
Heb je zelf autisme, ken je iemand met autisme, of roept de
column herkenning op? Deel hem dan via social media en praat
erover. Delen kan via Facebook, Twitter, e-mail, LinkedIn of kies
een andere optie. Geef je mening over het onderwerp en start
het gesprek. Ook organisaties moedig ik van harte aan de columns te delen en op deze manier het gesprek aan te gaan.
Tekst: Joost Wanders (joost@hartvannijmegen.nu)
Illustratie (ook bij de columns op de website): Helen Wanders

S

inds 2020 schrijf ik, Joost Wanders, columns voor Hart van
Nijmegen onder de titel 'Column (W)anders'. Mijn columns
geven een inkijk in hoe ik, met autisme, de wereld ervaar.
In deze editie verschijnt mijn nieuwste column waarin ik aangeef
hoe belangrijk het is om open te zijn over autisme. Daarin ga ik
zelf nu een stap verder door mijn eigen website te lanceren.

www.joostwanders.nl
- korte columns over autisme
- gemakkelijk te delen via social media
- geef je mening & ga het gesprek aan
Vragen of opmerkingen? Alle feedback is welkom!
Gebruik hiervoor het contactformulier op de website.

Column (W)anders
Sinds 2020 schrijf ik korte columns over het leven
met autisme. Mijn columns geven een inkijk in hoe
ik, met autisme, de wereld ervaar. Hierdoor wordt
autisme meer zichtbaar en makkelijker bespreekbaar.
Op www.joostwanders.nl vind je mijn verzamelde
columns. Reageren? Gebruik hiervoor het contact
formulier op mijn website.

Open boek
Ik ben een open boek. Ik praat graag over wat ik meegemaakt heb, over mijn gevoelens en over mijn gedachten. Dit
was niet altijd zo, ik was vroeger behoorlijk stil en verlegen.
Maar ik heb ontdekt dat praten helpt. Echter, het lost niet alles op en er zijn tal van valkuilen heb ik gemerkt.
Het begint al met wat je wel en wat je niet zegt. Zo heb ik
wel eens een eerste date mijn hele psychische rapport gegeven. Die date zag ik daarna nooit meer. Wat er bij mij vervolgens ook ontstond is dat het een gewoonte ging worden
om alles te vertellen. Om te blijven ´zeuren´ en daarmee te
vragen om medeleven en steun. Dit maakt je geen fijn gezelschap. Vrienden gaven laatst bij me aan dat ze soms niet wil-

len afspreken omdat ze even geen
zin in al die negatieve verhalen
hadden. Dat was wel een goede
eyeopener. Tot slot kan praten
ook verwachtingen scheppen, zoals dat anderen zich aanpassen aan
je. Zo verwacht ik dat iedereen in de
buurt stil is, als ik vertel dat ik last heb
van geluid. Gelukkig ben ik niet met alles
een spraakwaterval. Over sommige dingen
praat of schrijf ik niet graag. Maar als het om autisme gaat,
of om andere neurotische of psychische problemen, vind ik
openheid erg belangrijk. Een goede discussie daarover op z´n
tijd vind ik zelfs wel fijn om eerlijk te zijn, als ik die maar win!
De balans hierin zoeken is dus de uitdaging. Het is soms
ongemakkelijk, het kan vreemd voelen of onnatuurlijk. Maar
zolang je niet uit waar je last van hebt, kan ook niemand rekening met je houden of je helpen. Lukt praten niet goed, ga
dan schrijven! Voor mij werkt dit en daar ga ik dan ook graag
mee verder. Dus tot snel.
Joost Wanders
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Op de Steenbokstraat, iedere
donderdag 9:00 – 18:00 uur
vrijdag
9:00 – 18:00 uur
zaterdag
9:00 – 16.45 uur

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM

telefoon 06 - 12 96 97 71

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE EN MANUELE THERAPIE
SINT ANNASTRAAT 288
6525HD NIJMEGEN
T: 024 3565960
M: 06 51792621

I: www.tenbokum.nl
E: michel@tenbokum.nl

Voor al uw gebakken vis
verse vis en filets
garnalen en salades
gerookte vis
kant-en-klaar maaltijden

belastingaangifte?
Voor u kan het leuker en makkelijker!

Kijk op www.schoutenfiscaal.nl
of bel 06 – 22 99 05 20
Jolanda Schouten – van Baarsen RB
Belastingconsulente
Heiweg 212
6533 PH Nijmegen

NIEUW IN ONZE PRAKTIJK:
SHOCKWAVE
Gratis spreekuur Sportblessures:
elke maandag van 17.00-17.30 uur
T:

024 – 833 00 22

E:

fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl

W:

Voor informatie zie T, E, W.
www.fysiotherapiehazenkamp.nl

Huid-, oedeem- en lasertherapie

• Natuurvoedingsmiddelen
•Uitgebreid assortiment
Groenestraat 199
6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492

O.a. laser ontharen met

•Ook glutenvrij
•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij
www.bijenkaars.nl

:

Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen
Kinderfeestjes
Workshops
Gelegenheidskaarsen
tel: 06-81472151
024 3553492 of
45302171
tel:
of 06
024-3553492

CaDeClin: ( 06-10525808, * info@cadeclin.nl, 8 www.cadeclin.nl

Straatnamen verklaard
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Op het universiteitsterrein heten
straten naar vroegere hoogleraren

Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), www.biografischwoordenboekgelderland.nl, www.biografischportaal.nl

Portret Daniël Heinsius door Willem
Isaacsz. van Swanenburg, 1607.
Foto: www.rijksmuseum.nl

Daniël Heinsiuslaan
Daniël Heinsius (15801655) was een Noord
Nederlandse dichter,
filoloog en historicus.
Hij was een beroemd
hoogleraar in Leiden in
het Grieks, staatkunde en
geschiedenis. In zijn latere
leven maakte hij vijanden met zijn gedichten,
vanwege het gebruik
van klassieke mythologie en liefdespoëzie. Hij
schreef ook gedichten in
het Nederlands, wat een
grote invloed had op de
Nederlandse poëzie in de
zeventiende eeuw. Zijn
gedichten vonden ook
in Zweden, Duitsland en
Frankrijk veel navolging.

Marsilius van Inghenpad
Marsilius van Inghen (ca.
1340-1396) was een filosoof
en theoloog en werd mogelijk in Nijmegen of omgeving geboren. Hij begon
zijn loopbaan in Parijs, waar
hij magister in de filosofie
was. Hij gaf onderwijs over
de werken van Aristoteles. Anoniem getekend portret van
Marsilius van Inghen.
Ook begon hij daar met
Foto: Biografisch Woordenboek
de studie theologie. Later
Gelderland.
kwam hij in Duitsland
terecht en was medeoprichter van de Universiteit van Heidelberg.
Daar werd hij in 1386 benoemd tot rector. In 1395 rondde hij daar
zijn studie theologie af en was de eerste in Heidelberg gepromoveerde theoloog. Na zijn dood werd hij begraven in de Petruskerk
in Heidelberg. De Marsiliusplatz werd naar hem benoemd. ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Column: Jubileum vieren 		

“Oh, daar gaan we een mooi plannetje voor smeden,” denk
ik. Alweer 23 jaar, time flies. Langer mét, dan zonder m’n vent.
Ontmoet in la France en sindsdien samen.
Dit gaan we echt vieren. Met z’n vijfjes. Ik gooi het in de
groep. “Lekker naar de Mac!” gilt de middelste, toegejuicht
door de oudste. Maar direct de kop in gesmoord door ons;
“Nee joh, da’s zo ordinair. Die bezoeken we alleen op de terugweg van vakantie.”
Naarstig ga ik opzoek naar hét perfecte uitje. Een heerlijk
hotel. Ik struin internet af, vind iets tofs en bel voor details. “Ja,
restaurant gesloten, wel ontbijt op de kamer, maar diner toch

door Anna Wolfs

echt bestellen via een thuisbezorgservice. En o ja, zwembad is
ook gesloten.” Ik hang op. Ik stel bij. “Ok prima, misschien is een
hotel ook niet zo handig in deze tijd.” Wellicht ergens heerlijk
eten bestellen of anders super-de-luxe koken.
De week zweeft door de tijd en de urgentie die ik eerder
voelde verschuift naar de achtergrond. De dag breekt aan en
we brengen een bezoekje aan familie in Bemmel. Wat natuurlijk uitloopt en waarbij we op de terugweg ineens denken aan
ons jubileum.
En daar zitten we dan, tien minuten later, langs de A15. Op
de achterbank heerst dikke pret. De kleinste knabbelt worteltjes weg. Links en rechts van haar wordt serieus gegeten.
Burger, friet en elk een halve liter frisdrank (foutje bij de bestelling). Alles op schoot inclusief bakjes mayonaise en ketchup.
In onze leasebak. Ik doe een schietgebedje en deel servetjes
uit. Raampje open voor frisse lucht zit er niet in door de zware
regenbui boven ons.
Onze ogen ontmoeten elkaar en zonder iets te zeggen
weten we dat we, zodra alles weer open is, de eerste de beste
oppas aanrukken voor een monsterlijke date bij MANNA. “We
trekken vanavond wel een flesje open,” knipoogt mijn vriend.
“Of nee, toch niet, dry January."
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Bedrijfshartjes
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 (26 en 27 maart 2022), moeten uiterlijk 4 maart 2022 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

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
VOORBEREIDEN VAN EEN NALATENSCHAP of afwikkelen van
een erfenis. Annet van de Laak kan je daarbij ondersteunen
met adviezen door zaken te regelen, de aangifte erfbelasting te
verzorgen en/of familieprocessen te begeleiden. Meer informatie op www.bojang.nl. Bel me op 06 227 951 22 of mail naar
annet@bojang.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.
HEERLIJK UITWAAIEN AAN ZEE! Dichtbij de uitgestrekte
stranden in Zeeuws-Vlaanderen vindt u onze compleet ingerichte vrijstaande vakantiewoning met grote kindvriendelijke
tuin en diverse terrassen. Schitterende fiets- en wandelroutes,
pittoreske stadjes (Groede, Sluis), nabij het middeleeuwse
Brugge en het bruisende Knokke.
Kijk op www.huisjeinschoondijke.nl 024 663 29 32, 06 428
995 22 of aalvanthiel@gmail.com

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

Er bestaat nu enkel glas
met de isolatiewaarde
van triple glas.
En wij verkopen het!
Doe gratis mee met onze Fineo-glas Goede Doelen-quiz

kijk op www.seuren.nl/fineoglas

Ruit herstellen? Seuren bellen! 024 - 323 10 10

Hart van Nijmegen - februari 2022

Hartjes
Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu.
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (26 en 27 maart 2022), moeten uiterlijk 4 maart 2022 binnen zijn.
VROUW (51 JAAR), HOGER OPGELEID MET BREDE INTERESSE,
arbeidsongeschikt, zoekt contact met dito mensen in haar buurt
om regelmatig, vooral overdag, activiteiten mee te ondernemen,
zoals wandelen, samen lunchen, bezoek aan filmhuis, museum,
bibliotheek en theater. Geen amoureuze doeleinden! Mail naar
ntikieft@hetnet.nl
NIJMEEGSE FUNRUNNERS start op zaterdag 5 maart a.s. met
de beginnerscursus hardlopen. Deze cursus duurt 12 weken met
wekelijks 2 trainingen op dinsdagavond om 20.00 uur en
zaterdagochtend om 9.30 uur. De cursus kost € 75,00.
Aanmelden/info: info@nijmeegsefunrunners.nl
Website: www.nijmeegsefunrunners.nl
DAMESGYMVERENIGING D.O.S. uit Hazenkamp zoekt nieuwe leden die zin hebben om op maandag- of donderdagavond een uur
te sporten met aansluitend een halfuur balspel. Plaats gymzaal de
Hazesprong, ingang Luipaardstraat van 19.00 tot 20.30 uur. Kom
geheel vrijblijvend kennismaken. Meer informatie bij Irma Weitenberg: i.weitenberg@glazenkamp.net of bel 06 395 846 52.
(STA)CARAVAN GEZOCHT met vaste plek in de buurt van Nijmegen of om zelf op camping te stallen. Ik wil onderzoeken of een
caravan bij mij past en zou er komend kampeerseizoen korte of
langere tijd willen verblijven. Periode en huur in overleg.
Moon 06 850 402 14, maanwind@gmail.com
OUD-COLLEGA’S GEZOCHT die ooit gewerkt hebben bij PCGD/
Postgiro/Postbank, vanaf eind jaren 60 tot 2010 op de afdeling
Inlichtingen, Correspondentie in Arnhem. Doel: reünie van oudcollega’s Klantenservice op zondag 15 mei (drankje, hapje voor
eigen rekening). Voor meer informatie: Leo Verschuur via
oudehap.ks.pcgdpostgiropostbank@gmail.com of
www.facebook.com/groups/390118901647225
BAND ZOEKT ZANGER(ES). We zijn zestigers die het leuk vinden
om muziek te maken. Onze muziek is gevarieerd en beslaat popmuziek van de laatste 50 jaar. Plezier staat voorop. Meer informatie bij Vincent Kersten telnr. 06 110 501 05 of mail
v.kersten@glazenkamp.net
WOONRUIMTE GEZOCHT in Nijmegen. Ik (Saskia, 36 jaar) ben
universitair docent Literatuurwetenschap en houd van schrijven,
gitaarspelen, zingen, yoga, wandelen, tekenen en tijd doorbrengen met vrienden en familie. Maandbedrag max. ca. € 1350 incl.
g/w/l. saskia.bultman@gmail.com of 06 553 745 47.

WOONRUIMTE GEZOCHT door echtpaar met kindje van 2 jaar.
Reacties graag naar Marieke den Biesen, 06 420 644 89.
MARIKENHUIS NIJMEGEN ZOEKT COÖRDINATOR COMMUNICATIE, PR & VOORLICHTING. Het Marikenhuis is een inloophuis
voor iedereen geraakt door kanker. Naast de vrije inloop organiseert het Marikenhuis vele activiteiten gericht op elkaar ontmoeten en ondersteunen.
De ideale kandidaat-vrijwilliger voor deze functie is iemand die
beschikt over kennis en ervaring en zich wil bezighouden met alle
vormen van interne en externe communicatie van het Marikenhuis. Het is een uitdagende klus in een leuk team van gemotiveerde vrijwilligers. Meer informatie over de vacature op
www.marikenhuis.nl/actueel/actueel/vacature-coordinatorpr-communicatie-marikenhuis of mail naar Linda Poelmann,
secretaris bestuur linda.poelmann@marikenhuis.nl

CORRECTIE ‘OMMETJES DOOR DE WIJK’
In de vorige Hart van Nijmegen vertelde Barbara Timmermans
over haar ommetje door de wijk. Haar meisjesnaam staat verkeerd vermeld. Die is niet Vreeken, maar Verdoorn. Barbara’s volledige naam had moeten zijn: Barbara Timmermans-Verdoorn.
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HET KEIZER KAREL TAARTJE
een biologisch notentaartje
met zes uitvalswegen

Het plein dat Nijmegen
uniek maakt,
het taartje dat je cadeau of
koffiemoment uniek maakt.

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

wijnhandel

DE DRANKSPECIALIST
VOOR AL UW DRANKEN
DICHT IN DE BUURT!
• Meer dan 700 verschillende soorten wijn • Meer dan 750 verschillende soorten speciaalbier
• Meer dan 250 verschillende whisky’s • Ruim alcoholvrij assortiment
• Advies voor wijn/spijscombinaties, wijnproeverijen en wijncursussen (wset)
Steenbokstraat 30 | 6531 TH Nijmegen

@indeblauwedruif

Tel. 024 355 73 46 | info@dedruif.nl
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www.dedruif.nl

