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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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Schreef ik nog in de editorial van het vorige nummer dat we de anderhalvemetersamenleving vaarwel konden zeggen, inmiddels weten we dat dit
niet het geval is. Ook nu zullen we de kerstperiode
vooral binnenshuis moeten doorbrengen. Maar…
hoe erg is dat, als je het dubbeldikke kerstnummer van Hart van Nijmegen én een prachtige bewaarspecial hebt om de donkere
decemberdagen mee door te komen?
Wel zult u voortaan twee rubrieken moeten missen: ‘Bomen in het Goffertpark’
en ‘Wetenschapper in de wijk’. Corrie Eimers heeft met de laatste aflevering in dit
kerstnummer over bomen in alle vier de seizoenen geschreven. De cirkel is rond.
‘Wetenschapper in de wijk’ stopt na vijf jaar. Vanaf 2022 zult u regelmatig kunnen
lezen over interessant wetenschappelijk onderzoek, maar niet meer gekoppeld
aan een speciale wetenschapper.
En dan nu een greep uit de artikelen van het kerstnummer. Op de eerste pagina’s leest u over de goede samenwerking tussen gemeente en straatbewoners.
Het kán dus wel. Nog zo’n samenwerkingsproject is de Theeschenkerij die herbouwd gaat worden in het Goffertpark, al was daar een langere adem voor nodig.
Verder een inkijkje in de vele manieren waarop vrijwilligers van het Vakbondshuis
aan de Steenbokstraat mensen ondersteunen bij werk en inkomen. Deze keer
ook weer nieuws over De Basis, het ‘cultureel broeinest’ dat een thuis gevonden
heeft in het oude en omgetoverde Doornroosje. En verder weer de vertrouwde
rubrieken ‘De mensen in…’, Verleden in Verhalen, Wijkgeschiedenis van Nijmegen-Midden, een aflevering van Van Wieg tot Graf en van Kunstenaar in de wijk.
De al eerder beloofde special over het industriële verleden van onze wijken
is klaar en héél mooi geworden. Leest u onder andere over de opkomst, bloei
en neergang van Smit Transformatoren (géén neergang), chocoladefabriek Van
Dungen, Nederlandse Export Papierfabriek, Splendor Gloeilampenfabrieken of
Swift schoenen. Maar ook over de veranderende positie van de vrouw, de rol van
de vakbond en de bedrijfsvereniging of over liefde op de werkvloer.
Ik kan niet alles opnoemen waarover geschreven is in het kerstnummer en de
special, daarvoor is de ruimte te beperkt. Er zit voor u maar één ding op: zelf alles
lezen!
Ten slotte: zou u de komende tijd wat contant geld in huis kunnen hebben?
Onze bezorgers bellen aan om u prettige feestdagen te wensen en een kleine
vergoeding voor hun harde werk te ontvangen.

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. 53). Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu
(zie p. 55). Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu
Foto voorkant: Voormalig Radboud UMC-voedingsassistente Genita. Foto: Vincent Moll
Volgende nummer: kopij vóór 21 januari 2022, verspreiding 12 februari 2022.
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Bewoners en gemeente trekken samen op bij de nieuwe inrichting van 'hun' Kastanjelaan

'Tijdig en proactief de gemeente
In de Kastanjelaan (St. Anna) zijn bewoners en gemeente samen
opgetrokken bij de nieuwe inrichting van hun straat. Het lijkt op een
voorbeeld van hoe bewonersparticipatie er in een ideale situatie uit
kan zien. Waarbij het mes aan twee kanten snijdt: blije bewoners die
zich écht gehoord voelen en een gemeente die te maken heeft
met een eensgezinde wijk.

E

erder dit jaar berichtte uw
wijkmagazine er al over: de
saamhorigheid die de bewoners
van de Kastanjelaan aan de dag hadden
gelegd bij de herinrichting van hun
straat. Althans, toen het project zich
nog in de planvorming bevond. Op dit
moment is de uitvoerder nog volop aan
het werk.
Straatbewoner Martijn te Lintelo
heeft het over een hechte band die
de bewoners van de Kastanjelaan met
elkaar hebben. Te Lintelo is al 20 jaar
woonachtig in de straat waar de mensen
elkaar kennen en naar elkaar omkijken.
Hij is ook de man achter het initiatief
om als straat collectief op te trekken in
reactie op de plannen van de gemeente.
Wat was precies de aanleiding
voor het opnieuw inrichten van de
Kastanjelaan?
MtL: "Het ging om twee dingen. Het
ene was de slechte staat van het asfalt,
waarin gaten vielen. Daarvoor komt nu
een stenen bestrating in de plaats die de
straat weer echt tot een laan maakt. En
het andere was een gedeeltelijk nieuwe
riolering."
Hoe is het contact met de gemeente
verlopen?
"We kregen aanvankelijk een
standaardbrief van de gemeente, waarin
gemeld werd dat als we opmerkingen
hadden of wilden reageren, we dat

Martijn te Lintelo: "Wij hebben het 'ons-gevoel' in de Kastanjelaan weer verder versterkt
door deze manier van samen optrekken." Foto: Vincent Moll
binnen twee weken moesten doen.
Maar veel mensen weten niet precies
hoe dat dan werkt of moet, dus vandaar
mijn idee om gezamenlijk, namens alle
bewoners, één reactie te formuleren.
Vanuit m'n werk (Te Lintelo werkt als
bestuursadviseur bij de gemeente
Arnhem, RL) heb ik wat inzicht in die
speelruimte en hoe dat dan gaat, dus ik
ben begonnen met het benaderen van
andere bewoners. Vervolgens hebben
we gezamenlijk een brief opgesteld met
hoe de bewoners tegen een nieuwe
inrichting van hun straat aankijken.
Dus met onze wensen en verlangens.

Daarvoor hebben we de bewoners
samengeroepen, is er gestemd en heeft
onze buurvouw Els handtekeningen
opgehaald."
Wat waren de belangrijkste punten van
de bewoners?
"De inrichting van de parkeerstroken
was een ding. Dat komt er nu anders
uit te zien. Bereikbaarheid oké, maar –
en dat is een beetje mijn persoonlijke
stokpaardje – we moeten echt af van het
idee dat je overal maar onbeperkt moet
kunnen parkeren. En daarnaast wilden
we minimaal 10 procent vergroening.
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benaderen is hier de succesfactor'
Deze straat is in 1965 ooit zo aangelegd,
zonder bomen. Afgezien van de bomen
die mensen in hun eigen tuinen hebben
geplant. Ik vind het nog niet groen
genoeg hoor, maar we zijn op de goede
weg."
Dankzij de bewoners, is er dus aandacht
gekomen voor verduurzaming en
vergroening van jullie straat, begreep ik.
"Klopt. Ik vond het vreemd dat in de
eerste brief niets over duurzaamheid
en vergroening stond, daar hebben wij
de gemeente op moeten wijzen. De
gemeente stuurt in dit soort gevallen de
uitvoerder op pad om de straat opnieuw
te verharden, niet om 'm groener te
maken. Ik snap het wel. Maar dan is
het dus zaak om als bewoners in actie
te komen! En nu zie je ook wat je dan
gezamenlijk voor elkaar kunt krijgen.
Overigens moeten we op het gebied van
verduurzaming, bijvoorbeeld als je het
hebt over het afkoppelen van regenwater,
als bewoners zelf ook nog meer aan de
slag."
Vergeleken met andere
bewonersparticipatietrajecten
elders in onze wijk – denk aan de

In de Kastanjelaan wordt oud riool vervangen door nieuw.
ontwikkelingen rond het voormalige
ROC aan de Vossenlaan – verdient de
manier waarop gemeente en bewoners
hier samen opgetrokken zijn, wél de
schoonheidsprijs!
"We hebben het hier 'maar' over een
nieuwe inrichting van een straat, maar
het principe is in feite hetzelfde: luister
oprecht naar elkaar. Dat leidt ertoe
dat bewoners de gemeente niet als

tegenpartij zien. En voor de gemeente is
het prettig als ze niet te maken heeft met
35 verschillende reacties of zienswijzen,
maar met een wijk die behulpzaam is en
eensgezind in wat ze wil."
Wat is volgens jou hier de succesfactor
geweest?
"Elementair is dat wij als bewoners van
het begin af de lead hebben genomen
door zelf en bijtijds naar de gemeente
toe te stappen. Als bewoners voelen
wij ons serieus genomen. Soms weten
mensen niet wat ze aan moeten met
brieven van de gemeente, hoe te
reageren. Maar er zijn ook altijd mensen
die weten hoe de hazen lopen, hoe
daar slim mee om te gaan. Samen is ook
in dit geval weer beter dan ieder voor
zich. Wij hebben het 'ons-gevoel' in de
Kastanjelaan weer verder versterkt door
deze manier van samen optrekken." ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland.hartvannijmegen.nu)
Foto's: Jan Lintsen

De Kastanjelaan in 'oude staat'. geen parkeervakken en geen bomen, behalve in
voortuinen.
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Mensen in de…

WERELDBANK

GRONINGEN

ndelen vandaag
Bente (20) en Niels (20) wa
de Willemsweg
vanuit Neerbosch-Oost via
eautjes te scoren
richting centrum om cad
dje bij Bentes ouders
voor een sinterklaasavon
ningen. Niels: “We
in hun geboortestad Gro
hoek, zaten bij
woonden bij elkaar om de
eer zo’n vijf jaar een
elkaar in de klas en zijn alw
om. Bente: “Lekker
stel.” Mét een kunstkerstbo
eren ballen erin en
gemakkelijk. Rode en zilv
kleuren.” Of Niels
klaar. Fijn, die traditionele
t gaat. Bente en ik
dat ook vindt? “Mwah, he
word bijvoorbeeld blij
zijn heel verschillend. Ik
ek, Bente helemaal
van jaren ’60- en ’70-muzi
r veel dingen ook
niet.” Toch zijn ze het ove
megen net zo mooi is
ontzettend eens. Dat Nij
als ze de Keizerstad
als Groningen. En dat ze,
Waalsprong wagen.
trouw blijven, wellicht de
Groningen?
Gaat er dan toch iets boven

VELDHOSPITAAL

Oók met de benenwagen zijn Fran
cien (65)
en Arnold (76) Huig. Francien: “We
lopen
graag langs mini-biebjes. Boeken
in de
container is zonde, wij zijn van het
delen.”
Wat mooi aansluit op de kerstvie
rgedachte
van het stel. “Tweede kerstdag eten
de
kinderen plus aanhang altijd bij
ons”, zegt
Francien, die niet van het ge-lif-la
f is, maar
uitpakt met een soepje vooraf, gev
olgd door
‘iets met’ beenham, hertenbiefstuk
, spruitjes
en peertjes. Arnold staat er wat
bescheiden
bij, maar blijkt na langer doorvra
gen met
zijn zelf ontworpen boekhoudsyste
em het
kapitalistische bankmodel in het
voormalige
Oostblok aan de man te hebben
gebracht.
“Namens de Wereldbank bezoch
t ik onder
meer Mongolië, Kazachstan en Oez
bekistan.
Overal zat ik aan tafel met premie
rs en
ministers om te genieten van lekk
ere, lokale
gerechten. Eten blijft de mooiste
manier om
mensen te leren kennen.”

naar de
Agnes (70) heeft net haar auto voor de jaarlijkse APK-beurt
lmannweg.
garage gebracht en is op weg naar haar huis in de Dobbe
fiets. Sinds
de
met
of
voet
te
lijk
“Ik rijd heel weinig, doe zoveel moge
ter.” En
kilome
vier
mijn heupoperatie loop ik bewust elke dag zo’n
e die
undig
dat gaat lekker, vertelt de afgestudeerd biologe en scheik
Larenstein in
werkte bij Philips, vervolgens een baan vond bij Van Hall
twerper. “Ik
Velp om te worden wat ze écht wilde: zelfstandig tuinon
Ik hou niet
in.
niet
er
heb veel met groen, maar een kerstboom komt
mijn vriend,
van dat commerciële gedoe. Op eerste kerstdag eet ik met
als ze denkt
tweede kerstdag nodig ik iemand uit.” Agnes glimlacht,
“Mijn broers,
.
leefde
nog
er
moed
aan vroegere kerstdagen, toen haar
ig. Het leek
gezell
Echt
n.
zussen en kinderen bleven dan altijd logere
wel een veldhospitaal.”
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Verslaggevers Dirk-Jan Burgersdijk, Pieter Matthijssen en fotograaf Vincent Moll
trekken de wijk in om toevallige voorbijgangers spontaan wat persoonlijke vragen
te stellen. Lees de verrassende (kerst)verhalen waar ze dit keer op stuitten.

MET ZIJN DRIETJES

Jo (76) en Wilma (60) van der Mee, klaar voor
een blokje om, voelen zich alweer 18 jaar
thuis aan de Willemsweg. “We hebben eerder
in de Pootstraat, de Dr. Schaepmanstraat, de
Bilderdijkstraat, de Brederostraat en héél even
in Neerbosch-Oost gewoond”, zegt Wilma.
“Alleen waren we toen nooit thuis, omdat we
bij kennissen in het Willemskwartier zaten.
Dit is onze wijk.“ Dat vindt ook Jo die in zijn
werkzame leven kluste, vooral timmerde,
en beheerder was in De Haard aan de
Groenestraat. “Tijden veranderen. Vroeger was
je meer onder elkaar, nu zit iedereen veel op
zijn eigen.” De kerstdagen vieren Wilma, Jo en
hun nog thuiswonende zoon niet uitbundig,
al komen er uiteraard versiering en een
mooie boom. Wilma: “Kerst is ook de tijd om
stil te staan bij wat je hebt meegemaakt. In
ons geval is dat behoorlijk veel. Maar we zijn
gelukkig. Met zijn drietjes. Dat telt.”

SURINAAMSE KERST

Voormalig Radboud UMC-v
oedingsassistente
Genita (66) komt net terug
van de huisarts.
“Een tijdje terug heb ik een
hartinfarct gehad.
Ik wilde zeker weten of alle
s in orde is, want
binnenkort vertrek ik voor
vier maanden naar
Suriname waar ik familie bez
oek en voor mijn
tweelingzus ga zorgen. Ze
is gehandicapt,
woont zelfstandig, maar hee
ft hulp nodig.
Eerder werd ze opgevange
n door een zus die
intussen is overleden, later
door een nichtje.
Nu ik met pensioen ben, wil
ik langer bij
haar blijven.” Genita verheu
gt zich op haar
eerste kerst in de zon. “Ik heb
last van het
carpaletunnelsyndroom, dus
warmte is goed
voor me. De kou zal ik niet
missen, mijn huisje
in de Ten Katestraat wél. Mij
n kinderen vragen
soms of ik ook naar Amste
rdam kom. Echt niet.
Amsterdam is om te feeste
n, Nijmegen om te
wonen.”

CAPODIMONTE
Voor Sabine (57) en haar Maltezer leeuwtje ‘Prinsje’ zit het tweede
wandelrondje van vandaag er bijna op. “Ik heb een nieuwe rechterknie
gekregen, moet veel oefenen. Stap voor stap gaat het beter, maar ik moet
niets forceren, vandaar de wandelstok.” Slecht ter been of niet, op kerstge
bied
is de overgrootmoeder (‘daar ben ik echt trots op!’) er standaard vroeg
bij. “Zodra de dagen korter worden, hang ik mijn buiten-kerstverlichting
op. Ik hou van sfeer en gezelligheid. Ken je Capodimonte? Dat zijn grote,
porseleinen beelden in goud en wit. Lekker vintage. Die staan voor mijn
raam.”
Terwijl Prinsje vrolijk naar een soortgenoot blaft, besluit Sabine: “Vóór
Prinsje
had ik Beertje. En Danger, een rottweiler. Ik heb echt hart voor dieren.
En voor
kinderen.”
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Miniserie: speciaal onderwijs in Nijmegen-Midden

Talita Koemi zorgt voor een veilige leeromgeving waar

Petra Cornelissen (links) en Mijke Appelhof voor de kleurrijke Talita Koemi.

Bijna iedereen weet het: er zijn reguliere scholen en scholen
voor speciaal onderwijs. Maar wat is speciaal onderwijs
eigenlijk, en voor wie is het bedoeld? Redacteur Piet Hieltjes
schept duidelijkheid en brengt in deze miniserie de scholen
voor speciaal onderwijs in Nijmegen-Midden dichterbij. In deze
aflevering bezoekt hij Talita Koemi op de hoek Hatertseweg/
Burgemeester Daleslaan.

O

p de kleurrijke Talita Koemi zitten
ruim 200 zeer moeilijk lerende
kinderen van 4 tot ongeveer
20 jaar. Deze school bestaat uit twee
afdelingen: het speciaal onderwijs (so)
voor kinderen van 4 tot 12 jaar, deze
leerlingen hebben het schoolplein aan de
Hatertseweg. De tweede afdeling is het
voortgezet speciaal onderwijs (vso) met
leerlingen van 12 tot 20 jaar. Zij hebben het

schoolplein, gezien vanaf de Hatertseweg,
aan de achterkant van het schoolgebouw.
Mijke Appelhof, locatieleider van het so, en
Petra Cornelissen, locatieleider van het vso,
vertellen over de school en hun leerlingen.
Extra hulp
De meeste kinderen gaan in hun eigen
buurt naar school en leren vaak ‘vanzelf’.
Voor kinderen van Talita Koemi ligt dat

anders, zij hebben extra hulp nodig.
Het zijn kinderen die zeer moeilijk leren,
vanwege een verstandelijke beperking
of een meervoudige beperking. Deze
leerlingen vragen een uitgebreide en
intensieve begeleiding.
Daarom wordt op Talita Koemi
gewerkt in groepen met verschillende
groepsgroottes. Bijna elke groep heeft
een leerkracht en een onderwijsassistent.
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leerlingen succeservaringen kunnen opdoen
Zij worden ondersteund door intern
begeleiders en gedragswetenschappers.
De intern begeleiders ondersteunen
de leerkrachten bij hulpvragen over
de leerlingen en bij het opstellen van
een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP). De gedragswetenschappers
ondersteunen de klasseleiders door te
observeren, onderzoeken af te nemen en
adviezen te geven. Intern begeleiders en
gedragswetenschappers vormen samen
het zorgteam van de school.
Veilig voelen
Talita Koemi wil een school zijn die midden
in de maatschappij staat, waar leerlingen
zich veilig voelen en succeservaringen
kunnen opdoen. Een school waar
onderwijs, opvang en begeleiding elkaar
versterken. Dat kan Talita Koemi doen
doordat zij onder één dak samenwerkt
met de zorginstellingen Driestroom en
UniK (dagopvang). Zo kunnen leerlingen
gebruikmaken van therapeutische
ondersteuning en naschoolse- en
vakantieopvang. Daarom is het wenselijk
dat leerkrachten na hun opleiding aan
de pedagogische academie, een hbomasteropleiding Educational Needs
hebben gedaan. Overigens is het steeds
moeilijker om gekwalificeerd personeel te
krijgen.
Leerroutes
Op Talita Koemi zijn de groepen zo
ingedeeld dat de leerlingen tussen
leeftijdsgenoten zitten met eenzelfde
behoefte aan sociale en vooral emotionele
beleving. De leerling zit in een groep
waarbij er tijd en ruimte is voor individuele
aandacht en benadering.
Voor elke leerling wordt een
ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld,
waarin rekening wordt gehouden met
de cognitieve, sociale en praktische
vaardigheden van de leerling. Aan
de hand van het niveau van deze
vaardigheden en de benodigde
ondersteuningsbehoefte van de leerling,

wordt dan de leerroute bepaald. Talita
Koemi biedt onderwijs aan in leerroutes:
leerroute 1, 2, 3 en 4.
De uitstroommogelijkheden voor
een leerling na het so variëren van
dagbesteding, vso of meer regulier
onderwijs (denk aan bijv. sbo). In
het vso worden de vaardigheden in
gestructureerde opbouw gefaseerd
geoefend binnen de school, geleidelijk aan
via leren op locatieplekken (lol-plekken)
gevolgd door individuele stages en
uiteindelijk op een passende uitstroomplek
in de maatschappij.
Deelnemen aan de samenleving
Mijke Appelhof en Petra Cornelissen
vertellen dat Talita Koemi haar leerlingen
voorbereidt op een duurzame participatie
in de samenleving waar zij onderdeel van
zijn. Zij zien het als hun taak om leerlingen
vaardigheden aan te leren die ze straks
nodig hebben op hun arbeidsplek of
dagbestedingsplek.

De vso-afdeling werkt samen met
verschillende lol-plekken. Er is een
intensieve samenwerking met het
Montessori College in Nijmegen. De vsoklas van Talita Koemi is gehuisvest in het
Montessori-gebouw. Deze samenwerking
heet: Het Beste Uit 2 Werelden (HBU2W).
Daarnaast is er een locatie in de Hertog
straat, midden in het centrum. Daar
zoeken ze de samenwerking met de lokale
middenstand.
Dat Talita Koemi een bijzondere school
is, bewijst mijn zwager met het syndroom
van Down. Hij zat meer dan 50 jaar geleden
op Talita Koemi. Nu hij achteruit gaat, weet
hij nog steeds als we over de Hatertseweg
rijden dat hij daar op Talita Koemi zat. Toen
al een school waar kinderen zich erg thuis
voelden! ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Talita Koemi

"Talita Koemi", zegt Jezus tegen Talita, het dochtertje van Jaïrus. “Meisje, sta
op! Sta maar op eigen benen, je kunt het heus. Opstaan, het is de hoogste
tijd!” (uit: Koning op een ezel van Nico ter Linden). Jezus geeft het meisje
vertrouwen om op te staan, te groeien, volwassen te worden en haar eigen
leven te gaan leiden.

Wat is (voortgezet) speciaal onderwijs?
Het (voortgezet) speciaal onderwijs biedt, net als het regulier onderwijs, alle
onderwijsniveaus van praktijkonderwijs tot vwo en is onderverdeeld in vier
clusters:
Cluster 1: Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen).
Cluster 2: Scholen voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen
met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen.
Cluster 3: Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke
beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke
leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie
en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren.
Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of
psychiatrische problemen.

9

10

Hart van Nijmegen - december 2021

Creatief broeinest in het voormalige Doornroosje begint te borrelen en te bruisen

Hardop uitspreken: Weet jij al wie De Basis?

De bovenverdieping, met links de goud geschilderde iconische trap.

Thijs (Thizl) Custers.

Grafisch ontwerper Wout Reinders.

Kwartiermaker Angela Verkuijlen.

Loes en Renée Wijnhoven (Clean Pete) in hun Basis-studio.

Werkoverleg tussen Maike Fleuren (linksonder)
en Cassandra Onck (links).
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Sinds de officiële sleuteloverdracht op 1 oktober jl. heeft het gros van alle
residents zijn of haar plekje gevonden in ‘creatief broeinest’ De Basis. Tijd voor
een kijkje achter de schermen.

A

cht studio’s en repetitieruimtes,
25 werkplekken, 21
opslagruimtes, vier
opnamestudio’s, een guesthouse én
een café. De metamorfose van het oude
‘Roosje’ is zo goed als klaar, dankzij
alle bouwvakkers en een vrijwillig
bouwteam dat de handjes stevig laat
wapperen.
Terwijl kwartiermaker Angela Verkuijlen filterkoffie zet voor haar Hart van
Nijmegen-gasten, lopen tweelingzussen
Loes en Renée Wijnhoven (Clean Pete)
de iconische, intussen goud geschilderde trap op, gewapend met gitaar- en
cellokoffer. Loes: “Eerder repeteerden we
in de huiskamer, maar we wilden graag
onderdeel uitmaken van De Basis. Fijn
dat het is gelukt.” Renée: “Buitenshuis repeteren, is een stok achter de deur: niet
lanterfanten, aan de slag! Ook is het een
geruststelling dat we hier lekker vooruit
kunnen.”
Mentale ruimte
Sinds de officiële sleuteloverdracht op
1 oktober jl. hebben bijna alle residents
– muzikanten of creatieve ondernemers
met een link naar muziek – hun ruimte
in De Basis ingericht. Angela: “Het
pand is groot, maar te klein om alle
belangstellenden een plek te geven. We
willen super gemotiveerde bewoners,
dus moest iedereen een plan indienen,
met ambities voor de komende twee
jaar; een gangbare periode die nodig
is om bijvoorbeeld een album op
te nemen, te maken en te touren.”
Daarnaast biedt De Basis ook mentale
ruimte. Angela: “Veel ‘makers’ huren antikraak of iets tijdelijks, zodat ze morgen
zomaar weer met hun gitaar op straat
kunnen worden gezet. Hier hebben ze
de zekerheid dat ze een langere tijd
mogen blijven.”
Nóg een voordeel, volgens grafisch
ontwerper Wout Reinders, is de gelegenheid voor ontmoeting. “Als voormalig
Doornroosje-ganger heb ik de bewegin-

gen rondom De Basis goed in de gaten
gehouden. Ik heb me aangemeld, een
plan geschreven, ben op gesprek geweest en kreeg een co-werkplek in een
ruimte die ik met anderen deel. Heel tof.
Er hangt een fijne vibe. Tja, het blijft een
magische plek.”
Groter podium
Die ‘magische plek’ is een fysiek gebouw
waar acts, musici en ondernemers
creatief aan de slag zijn en gaan. Verder
werken er drie talentmakelaars (pop,
hiphop, elektronische muziek) die
de behoeftes peilen van beginnende
muzikanten en producers en daar
activiteiten voor ontwikkelen.
Ook worden in het pand regionale
toptalenten begeleid naar de volgende
stap in hun carrière. “Vanuit De Basis
zijn we een traject gestart, waarin we
kijken hoe we muziek van ambitieuze
muzikanten naar een groter podium
en dus meer publiek kunnen tillen”,
vertelt kwartiermaker Maike Fleuren,
die vandaag toptalent Cassandra Onck
uit Arnhem op bezoek heeft. “Maike
is precies de juiste persoon op het
juiste moment in mijn carrière. Ik heb
een EP gemaakt, alles is klaar voor een
liveshow. Alleen weet ik niet hoe ik mijn
album moet releasen, waar ik het beste
kan spelen en wat ik moet doen om
mijn naamsbekendheid te vergroten.
Maike denkt met me mee en helpt me
vanuit De Basis om als artiest verder te
groeien.”
Schakel in de keten
En daarmee is De Basis ook een
belangrijk onderdeel van de lokale
(en regionale) popmuziekketen,
vertelt Angela. “Waar wij een
ontwikkelinstelling zijn, zijn
bijvoorbeeld Doornroosje en Merleyn
de podia voor presentatie. Toine
Tax, directeur van Doornroosje,
noemen we soms gekscherend onze
buitenboordmotor. Als ambassadeur

denkt hij mee over de opbouw van
onze organisatie en hoe we met
ons aanbod nieuwe, interessante
ontwikkelingen op muzikaal gebied
kunnen stimuleren. Andersom lijkt
het ons tof om de drummer van een
Amerikaanse band die in Roosje
optreedt, te vragen om hier in De Basis
een workshop te verzorgen. Het mes
snijdt aan twee kanten.”
Spieken bij de buren
Verloopt alles volgens planning,
dan vindt op 5 februari 2022 de
officiële housewarming plaats voor
alle Basis-certificaathouders. Angela:
“Bijna elke dag komen er nog nieuwe
certificaathouders bij. Dat is fijn,
want het laatste stukje financiering
missen we nog. Zo mogen het café en
guesthouse verder afgewerkt worden
en willen we investeren in extra
verduurzaming van het pand.
Ook op ons lijstje staat een speciale
garagebox voor bands die in De Basis
overnachten. Uiteindelijk gaan we
ook dingen organiseren voor onze
certificaathouders, zoals luistersessies,
bandjesavonden en workshops om
te laten zien en horen wat De Basis te
bieden heeft.” En dat is veel, beaamt
Thijs Custers, alias Thizl, de man achter
WTF (lees: What The Fuck), een Drum'n-Bass-feest en –label. “Als maker van
elektronische muziek kan ik thuis prima
uit de voeten, maar hier mogen werken
is een verademing. Natuurlijk vanwege
de locatie, maar ook omdat je de kans
krijgt om even bij de buren te spieken
en zo elkaar te inspireren.” ❤
Tekst: Pieter Matthijssen
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Meer weten over De Basis?
Check www.debasisnijmegen.nl
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ervaar ultiem nauwkeurig zicht

DAAG UW
OGEN UIT
Reserveer nu uw AVA oogmeting bij

#1

MERK BRILLENGLAZEN
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS
WERELDWIJD*

#1

MERK BRILLENGLAZEN
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS
WERELDWIJD*

Een
OOGZORG

complete
en

(enkelvoudige)

OPTOMETRIE
bril voor

Ervaar ultiem
€99 zicht
aarnauwkeurig
ultiem
Als eerste en enige
Vaak
staar

wkeurig zicht

geheel
innuNijmegen.
Reserveer
uw AVA oogmeting droge
ogen
bij
of
gedeeltelijk
macula degeneratie
Tot op 0.01vergoed
door uw
glaucoom
zorgverzekering
nauwkeurig!

nu uw AVA oogmeting

OCT
descan
declaratie
(wij doen
voor u)

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

Reserveer nu uw AVA oogmeting bij
U bent van harte welkom op
één van onze volgende adressen:

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

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

T 024 3540404
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Kinderboerderij De Goffert gaat
reststromen beter hergebruiken

Nick Albers en Mariska Jansen willen reststromen nóg beter hergebruiken.

Kinderboerderij De Goffert
timmert al aardig aan de
duurzame weg, maar op
reststroomgebied valt nog
een wereld te winnen en
ontdekken. Een Circulair
Kickstarttraject gaat daarbij
helpen.

D

iervoeding, water en mest, eten
en drinken, bouwmaterialen,
toilet- en handdoekjes, plasticen gft-afval: op Kinderboerderij De
Goffert ligt de milieuwinst voor het
oprapen, omdat het er barst van
de mogelijkheden tot hergebruik
(circulair maken). “Daarom beginnen
we juist hier met het Circulair
Kickstarttraject”, vertelt Mariska
Jansen, duurzaamheidscoördinator
bij zorgorganisatie Driestroom dat de
Goffert-medewerkers begeleidt. “De
boerderij ligt in een groene omgeving,
staat dichtbij de natuur en is een
plek waar iedereen komt. Bovendien
reageerde iedereen meteen heel
enthousiast op het initiatief.”

Reststromen
Met hulp van Patrick Jansen en Koen
Vrielink van de Circulaire Kickstart zijn
de eerste stappen gezet, legt Mariska
uit: “Samen hebben we materialen en
reststromen in kaart gebracht, gekeken
welke stromen de meeste potentie en
financiële voordelen hebben en hoe
we ze beter kunnen hergebruiken. Bij
wijze van proef starten we met één,
hooguit een paar reststromen. Die
werken we uit in concrete, circulaire
kansen, waarbij we meteen kijken of
medewerkers snappen wat ze moeten
doen.”
Mest uitrijden
Daar is ook Nick Albers, beheerder van
de kinderboerderij, veel aan gelegen.
“Toen ik hoorde dat Driestroom onze
locatie had uitgekozen voor een
circulaire kickstart, had ik vrij snel door
dat we hier de vruchten van kunnen
plukken, ook vanwege onze natuurlijke
connectie met groen en het milieu.
Eigenlijk doen we al best veel. We
rijden mest van onze dieren uit over
het terrein en bouwen hokken zoveel
mogelijk met tweedehands hout. Is dat
er niet, dan kopen we nieuw materiaal,

terwijl we liever anders willen. Circulaire
tips waarmee we structureel aan de slag
kunnen, zijn dan ook welkom.”
Hout verzamelen
Ideeën over het eventuele (her)gebruik
cq. terugdringen van reststromen heeft
Nick al. “Het scheelt al enorm als we de
papieren handdoekjes op onze toiletten
vervangen door iets duurzaams en een
deel van onze ganzen- en eendenmest
schenken aan boeren in de omgeving.
Anders gooien we het toch maar
weg. Op houtgebied kan de buurt
eventueel een rol spelen. Of en hoe we
ze verzamelen, weet ik nog niet, maar
planken groter dan een meter komen
altijd van pas.” Mariska: “Grappig: dit
is precies waar de kickstart om draait.
Je begint ergens en krijgt steeds
meer plannen over hoe dingen beter
of anders kunnen. Het gaat eigenlijk
vanzelf.” Nick lacht: “Kun je nagaan hoe
groen het hier wordt!” ❤
Tekst: Pieter Matthijssen
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto: Els Baltjes
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FNV biedt ondersteuning bij belastingaangifte, pensioenvragen, arbeidsconflicten of vragen over loopbaan

Vakbondshuis ondersteunt in

FNV-vakbondsconsulenten Joop Kloppenburg, Gert Romijn, Ria Graven en Hans Theunissen (v.l.n.r.).

Belastingspecialisten, pensioenexperts, vakbondsconsulenten,
loopbaanbegeleiders, arbeidsrechtdeskundigen: normaal gesproken bruist het
FNV Vakbondshuis aan de Steenbokstraat van de activiteiten. Door corona is het
een stuk rustiger in het gebouw van de Federatie Nederlandse Vakbeweging.
Maar de FNV-medewerkers ondernemen nog van alles.

H

ans Theunissen is een
van de vrijwillige FNVvakbondsconsulenten en
draait in die hoedanigheid spreekuren
voor leden en niet-leden. Die kunnen
aankloppen voor vragen over werk en
inkomen, loopbaanadvies, maar ook
over geldzorgen. “Alle factoren die onze
vakbond kent voor het behartigen
van de belangen van werkende en
niet-werkende mensen komen in
dit gebouw samen. ‘s Morgens is er
bijvoorbeeld overleg voor senioren, ’s
middags een bijeenkomst van stakende
metaalbewerkers en ’s avonds een
afspraak van de belastingservice. Voor

hulp bij het invullen van belasting
formulieren staan de leden vanaf 2
februari nog net niet in de rij. Dat is echt
een visitekaartje van de FNV.”
Theunissens hoofdactiviteit is de
begeleiding van mensen die ziek zijn. Dat
zijn soms intensieve, pittige en langdurige
trajecten. “Je doet dit werk voor anderen,
voor je leden, zo laagdrempelig mogelijk.
En voor een stukje zelfvoldoening.”
Dalende ledenaantallen
Vakbonden kampen al jaren met
dalende ledenaantallen. Dat maakt
het moeilijker om met de vuist op de
onderhandelingstafel te slaan, als het

bijvoorbeeld gaat over lonen, cao’s of
pensioenen. Vooral jongeren tot 25 jaar
worden geen lid meer, zodat de bonden
vergrijzen. Veel werknemers vinden het
werk van de vakbonden wel zinvol, maar
geen reden om lid te worden. Om van
een cao te profiteren hoef je ook geen lid
te zijn, het wordt als iets vanzelfsprekends
gezien.
Werk en inkomen
Veel leden kloppen bij het Vakbondshuis
aan voor kwesties over werk en inkomen.
Als het bedrijf of de organisatie zich niet
aan de cao houdt; iemand minder wil
gaan werken, maar er met de werkgever
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werk en inkomen
niet uit komt; bedreigd wordt met ontslag
of problemen heeft met de uitkering.
Of verstrikt raakt in de ingewikkelde
regels voor huur- en zorgtoeslagen.
Als het nodig is, schakelt de FNV een
jurist in. Ook zzp'ers trekken aan de bel,
bijvoorbeeld als een klant weigert te
betalen. Theunissen: “Wij krijgen zo als
vakbondsconsulenten uit de eerste hand
te horen wat er voor problemen leven
onder de leden. En proberen die via de
FNV te vertalen naar de politiek.”
Loopbaanadvies
De FNV biedt ook ondersteuning bij
loopbaanaangelegenheden. Dan kun je
aan de Steenbokstraat en online terecht
voor een loopbaanadviesgesprek.
Eventueel gevolgd door een
loopbaantraining of, na ontslag, door
een loopbaantraject van werk naar
werk. Daarvoor zijn gespecialiseerde
begeleiders in dienst.
Vakbondsacties
Bij stakingen en andere vakbondsacties
fungeert het Vakbondshuis vaak als pleisterplaats. Stakers komen zich registreren
voor de dagvergoeding van de FNV,
ontmoeten elkaar en kunnen hun eigen

verhalen kwijt. Ook krijgen ze voorlichting
over de actuele stand van zaken en verdere plannen. “We zien dan mensen van
allerlei verschillende bedrijven. Dat zorgt
voor korte lijntjes tussen de stakers en de
bestuurders en daar doet iedereen zijn
voordeel mee”, aldus Theunissen.
Jongeren
Voor jongeren kent de FNV de Young &
United. Met een eigen community die zich
bezig houdt met bijvoorbeeld de coronacrisis, jeugdwerkloosheid, flexcontracten
en arbeidsdiscriminatie. “We willen hier
in Nijmegen meer initiatieven opstarten
voor jongeren, maar dat komt nog niet
goed van de grond. Vanwege corona is het
minder gemakkelijk contacten te leggen
met scholen, zoals vroeger op de Goffertlocatie van het Canisius College of op het
SSGN. Uit die schoolbezoeken haal je echt
energie, om de jeugd duidelijk te maken
waar de vakbond voor staat en dat die nodig is om voor een goede cao te zorgen.”
Seniospreekuren
Oudere vakbondsleden krijgen ook de nodige aandacht. Er zijn seniorenspreekuren
en leden kunnen terecht voor pensioenadvies. Bijeenkomsten voor jubilarissen

blijven onverminderd populair, geheel
in de traditie van de vakbeweging. Bij de
oudste jubilarissen gaan FNV-kaderleden
zelf op bezoek. “Als het kan, houden we
een feestbijeenkomst in het NEC-café,
met een koffietafel en een troubadour.
Allerlei geledingen van de bond zijn daar
dan bij. Dat is het mooiste werk wat er is
en erg dankbaar. Als mensen daarna hier
dan binnenkomen met een appeltaart of
bosje bloemen: dat is fijn als vrijwilliger.
De jongere jubilarissen krijgen een gratis
NEC-kaartje, je staat verbaasd hoe veel
mensen dat leuk vinden, die komen niet
naar een huldiging.”
Euregio
De ligging van Nijmegen vlakbij de Duitse
grens brengt voor vakbondsconsulenten
ingewikkelde vraagstukken met zich mee.
Als Nederlanders in Duitsland werken, of
Duitsers in Nederland. Door verschillen in
wet- en regelgeving tussen beide landen
ontstaan geregeld conflicten tussen
werknemers en werkgevers. Om die goed
op te lossen, bestaat er in Kleef vanuit de
Euregio Rijn-Waal een speciaal spreekuur.
De FNV neemt daarin deel samen met
het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de
Belastingdienst en dezelfde partijen van
Duitse kant.
Corona
Het Vakbondshuis probeert in coronatijd de dienstverlening zo veel mogelijk
in stand te houden. Leuk is anders, maar
telefonisch en online kunnen spreekuren
doorgaan. Mondjesmaat zijn ook veilige
afspraken aan de Steenbokstraat weer
mogelijk. Theunissen: “Ook in deze
griezelige tijden blijft dit gebouw volop
het vakbondswerk ademen.” ❤
Tekst: Marijn Alofs
Foto: Vincent Moll

FNV-voorzitter Ton Heerts opent het FNV-vakbondshuis op 30 mei 2016. Foto: Stichting EGMA.
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Stichting verwacht geen hobbels meer en hoopt op coöperatief stadsbestuur

Theeschenkerij de Goffert
Helpers weg, één na laatste ronde: eind volgend jaar gaat dan toch
echt, in het Goffertpark, de schop de grond in voor Theeschenkerij de
Goffert. Als alles meezit en de Nijmeegse politiek nu écht meewerkt.
Na bijna 10 jaar lobbyen, veel zweet en af en toe tranen, staan nu
vooralsnog alle seinen op groen, meldt de stichting
achter dit sympathieke initiatief.

Het theeschenkerijtrio, v.l.n.r. Bert
Steenbergen, Paul
Bongers en Pim
Ketelaar.

H

et driemanschap achter de
Stichting Theeschenkerij de
Goffert – Paul Bongers, Bert
Steenbergen en Pim Ketelaar – gaf begin
oktober tekst en uitleg over de stand
van zaken. Live, op locatie: het grasveld
van circa 500m² dat ligt op de hoek
Steinweglaan/Slotemaker de Bruïneweg,
waar de nieuwe theeschenkerij zal
verrijzen.

Opluchting
De opluchting was bijna van het
gezicht van stichtingsvoorzitter
Bongers te scheppen toen hij de enkele
tientallen toehoorders – vrienden,
samenwerkingspartners en buurtgenoten
– eindelijk het goede nieuws kon
brengen. Wat op bijval van zo'n beetje alle
aanwezigen kon rekenen.
Het drietal heeft natuurlijk mee dat ze,

woonachtig op de Hazenkampseweg en
in de Hertstraat, alledrie de wijk en z'n
mores goed kennen. Bongers, samen met
financieel brein Pim Ketelaar founding
father van de stichting, vertelde over de
tien jaar die ze inmiddels bezig zijn om de
theeschenkerij terug naar het Goffertpark
te krijgen: "Een periode waarin we drie
wethouders en talloze ambtenaren
versleten hebben. In het begin was het zo

Hart van Nijmegen - december 2021

komt begin 2023 weer thuis
dat we steeds twee stappen vooruit zetten
en dan weer drie terug."
Financiering is rond
Bongers kijkt terug op de geslaagde
bijeenkomst van begin oktober: "Er hing
een positieve sfeer. De bal ligt nu bij de
politiek. Ik hoop dat het college er eind dit
jaar of uiterlijk begin van het nieuwe jaar
een klap op geeft."
Goed nieuws, ook voor de politiek,
is dat de financiering al rond is. Van
de benodigde €1,2 miljoen is 98%
gegarandeerd. Zo droeg onder meer het
VSBfonds, een van de grootste particuliere
vermogensfondsen in ons land, € 85.000,bij. De resterende € 25.000,- wil de
stichting nog via crowdfunding ophalen.
Maatschappelijk ondernemerschap
Het Nijmeegse horecaduo Pierre en
Maartje de Haard, eigenaren van café
St. Anneke, zal de theeschenkerij
'maatschappelijk verantwoord' gaan
exploiteren. Dat betekent vooral dat
gemikt wordt op het bereiken en
combineren van allerlei doelgroepen
en dat wie dat maar wil, van alles in het
paviljoen kan organiseren: van kleine
expo's via buurtborrels tot besloten
feestjes en partijen. Het idee is verder om,
qua personeel, mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt aan te nemen.
De openings- maar vooral de
sluitingstijden zijn nog wel een punt
van discussie, bleek ook tijdens
de aftrapbijeenkomst. Maar dat
is mede afhankelijk van het soort
horecavergunning die de gemeente voor

Theeschenkerij de Goffert 1939. Foto:
Regionaal Archief Nijmegen

Theeschenkerij de Goffert. Visualisatie: Patrick Wiersma Studio3Dvisuals
de theeschenkerij zal afgeven, volgens
Bongers. "Of we verder nog hobbels
verwachten? Nee, eigenlijk niet."
Heilige grond
Dus ook niet van enkele
Wezenlaanbewoners, die nog wel wat

Van vroeger naar nu

Vanaf de opening in 1939 lag
in het Goffertpark, tussen het
stadion en het Openluchttheater,
theeschenkerij de Goffert.
Halverwege de jaren zeventig
raakte dit markante gebouw in
verval en werd het uiteindelijk
gesloopt. Vanaf dat moment miste
het volkspark niet alleen een
aangename horecavoorziening,
ook verdween daarmee een
prachtig voorbeeld van 'het nieuwe
bouwen' uit Nijmegen.
Stichting Theeschenkerij
de Goffert heeft als doel het
herbouwen van dit architectonisch
erfgoed. Tegelijkertijd wil zij
voorzien in een aantrekkelijke
horecavoorziening met een
maatschappelijke functie voor
parkbezoekers en buurtbewoners.
Zie voor meer informatie
www.theeschenkerijdegoffert.nl

bezwaren opwierpen. Zo vond een aantal
dat ze te weinig waren meegenomen in
de plannen zoals die er nu liggen. Ook
schortte het wat hen betreft aan heldere
communicatie. Een bewoner liet blijken
dat z'n uitzicht er nou niet echt op vooruit
ging met de komst van een paviljoen op
die plek in het park. Bongers daarover:
"Wij hebben diezelfde middag nog met
enkele mensen gesproken. Persoonlijke
aandacht doet dan veel; vragen waar de
pijn precies zit. Mensen snappen heus
wel dat als je al 100 jaar vrij zicht op
het mooie park hebt, dat dat nooit een
garantie biedt voor de toekomst. Dus
ik denk dat de soep straks niet zo heet
gegeten wordt. En natuurlijk beseffen wij
dat de Goffert heilige grond is. Het park
is een monument, waarvan de gemeente
eigenaar is. Maar straks zal het denk ik zo
zijn dat de buurt het vooral erg leuk gaat
vinden. En uiteindelijk is de theeschenkerij
ook niet echt nieuw, wij geven haar
'gewoon' terug aan de stad. En omdat
de theeschenkerij een initiatief is voor
en door Nijmegenaren, zijn tips, ideeën,
suggesties en waarzschuwingen nog
steeds welkom. Mensen kunnen mailen
naar info@theeschenkerijdegoffert.nl."

❤
Tekst en foto: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
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NIEUWE

LOCATIE

Scouting Jan van Hoof

Slotenmaker de bruïneweg 161

Nieuw: gratis bezorging *

10 oliebollen
10 krentenbollen
05 appelbeignets

€ 7,00
€ 7,50
€ 8,00
tie

ollenac
eb

oli

18

30 dec: 11.00 -16.00 uur
31 dec: 9.00 -15.00 uur OP = OP

*bestel op: www.scoutingjanvanhoof.nl

Gestart in 't Hart

Hart van Nijmegen - december 2021

19

Kinderen en toneelles vormen rode draad
voor Carolien The DramaQueen

Carolien The DramaQueen
begon haar bedrijfje in januari
2020 in wijkcentrum ’t Hert
met toneelles voor kinderen.
Naast toneelles is Carolien
(van Wayenburg, 31 jaar) ook
inzetbaar op kinderfeestjes
die als thema toneel hebben.
Tijdens die lessen biedt ze
een gevarieerd programma
aan met onder andere
improvisatie, prentenboeken,
vertelpantomime,
toneelspelen, verkleden en
schminken.

'I

n het begin van mijn opleiding
dramatherapie liep ik al rond met
het idee voor een eigen bedrijfje,
maar ik wist niet goed hoe te beginnen”,
vertelt Carolien. “Mijn toenmalige
docente Rita zei me dat zij haar droom
mede had kunnen verwezenlijken door

briefjes in brievenbussen te gooien met:
‘Ik geef toneelles.’ Dat ging ik ook doen,
maar dan via de NextDoor-app. En er
bleek onder Nijmeegse ouders genoeg
belangstelling te zijn! Binnen een maand
had ik een naam bedacht, logo gemaakt,
me ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en een ruimte gehuurd
in ‘t Hert. Daar vond ik de mensen erg
vriendelijk en kon ik de gymzaal huren.”
Financieel
Ook Caroliens toneellessen
hebben te lijden gehad onder de
coronamaatregelen: “Het vraagt wel
wat flexibiliteit en creativiteit en al blijft
corona wel nadrukkelijk aanwezig.
Ik heb mezelf een jaar gegeven om
mijn bedrijfje levensvatbaar te maken.
Daarnaast heb ik een vaste baan voor
vier dagen als pedagogisch medewerker
bij kinderdagverblijf De Kloek. Nu werk
ik een halve dag minder en kan ik een
tweede middag toneelles geven in ‘t
Hert. Omdat ik dolgelukkig ben met mijn
eigen bedrijf, heb ik ook meer plezier in
m’n vaste baan. Het liefst zou ik ook nog
lessen geven op een basisschool. In het
weekend verzorg ik af en toe toneelkinderfeestjes en in de zomer heb ik
workshops gegeven op campings en

een buitenschoolse opvang. Maar dat is
niet structureel."
Opleiding en passie
“Ik ben opgeleid als pedagogisch
medewerkster en afgestudeerd als
dramatherapeute, waarna ik me
realiseerde dat kinderen en toneelles
eigenlijk de rode draad in mijn leven
vormen. Ik werk dan wel niet als
dramatherapeute, maar gebruik wel
elementen uit het therapievak: om het
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
bij kinderen te vergroten, om ze
zelfstandig te laten werken, elkaar
feedback te geven en te ontvangen en
om samen te werken. Naast m’n passie
voor toneel en werken met kinderen zit
daar m’n kracht.” ❤
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

Carolien The DramaQueen
geeft toneelles op woensdag en
donderdag in wijkcentrum ‘t Hert,
Thijmstraat 40 Nijmegen.
Zie voor meer info:
www.carolienthedramaqueen.nl
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De grove den, parasolden en Kaukasische spar

Drie fraaie naaldbomen in
Het kleurenfestival van de herfstbladeren is weer voorbij. Het
park doet wat leeg aan. Maar gelukkig is er nog het groen van de
naaldbomen. Niet onbelangrijk voor de aankleding van het park.

Hopelijk ook de
komende maanden
weer een park in
winterse sferen.

H

opelijk valt er weer sneeuw
deze winter en nog mooier: rijp
op de bomen! Dan is het park
veranderd in een sprookjesbos! In deze
aflevering meer over drie mooie naaldboomsoorten.
De grove den (Pinus sylvestris)
De grove den is een van de weinige
naaldbomen die hier in Nederland
echt thuishoort. En u kent hem vast
allemaal. Hij groeit voornamelijk op
arme zandgrond. De boom heeft een
lange krachtige penwortel met stevige
zijwortels. Daardoor is hij goed bestand
tegen storm. In het park staan ze in de
grote bomengroep tussen de grote

weide en de rozentuin. Vooral aan de
kant van de weide staan er veel, maar
ook nog elders in het park. Een andere
naam voor deze boom is pijnboom. Die
naam is afgeleid van het Latijnse woord
pinus, dat vlot betekent. Het hout werd
vroeger gebruikt voor vlotten en boten,
grote stammen werden voor de masten
gebruikt.
De grove den heeft een mooie ruwe
schors en de stam en takken worden
naar boven steeds meer bruinoranje. In
het zonlicht is dat een prachtige warme
kleur. De den heeft naalden die twee
aan twee staan (in tegenstelling tot de
spar, die ze apart heeft staan). De naalden kunnen wel 5 jaar meegaan. Ze zijn

ongeveer 6 cm lang. De boom zelf kan
onder gunstige omstandigheden wel
honderd jaar worden!
Van deze boomsoort komt het
bekende grenenhout. Grenen is na
vurenhout (het hout van de fijnspar,
onze kerstboom) de meest gebruikte
naaldhoutsoort in Nederland.
In het voorjaar heeft deze boom ook
een soort bloeiwijze. Niet zo opvallend,
maar toch erg mooi. Het is de moeite
waard om dat eens van dichtbij te bekijken. Als je door een vergrootglas of
door een loep kijkt, zal je verrast zijn! Er
zijn geelgroene mannelijke stuifmeelkegels en roodachtige vrouwelijke piepkleine jonge zaadkegels. Uit de vrouwe-
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het Goffertpark

V.l.n.r. de bloei van de grove den, denappel van de grove den en sparappels van de Kaukasische spar.
lijke zaadkegel groeit de dennenkegel.
Die doet er drie jaar over om rijp te
worden voordat hij uit de boom valt. De
dennenkegeltjes zijn stevig en worden
ongeveer 5 tot 8 cm lang, Bij warm zonnig weer kunnen de rijpe kegels aan de
boom openspringen. Soms kun je het
knappen horen! De zaadjes vallen eruit
en dat is smullen voor de eekhoorns,
muizen, spechten en zwarte mezen.
Het zaad dat door de wind wordt
meegevoerd en niet wordt gehinderd
door andere bomen, kan uitgroeien
tot een mooie grillige den. We noemen
deze dan een vliegden. We kunnen
deze zien op grote zandvlakten, de
Veluwe bijvoorbeeld.
De parasolden (Pinus pinea)
Als je de parasolden in de verte ziet,
doet hij wat zuidelijk aan. Hij komt
ook uit het zuiden, het gebied
langs de Middellandse Zee. In
Zuid-Engeland is deze soort
ook veel aangeplant vanwege het milde klimaat.
Maar onze parasolden in
het Goffertpark doet het
hier ook aardig goed. Hij
heeft een echte parasolvorm.
De stam is kort. De naalden
staan twee aan twee en zijn 12
tot 16 cm lang en grijsgroen van
kleur. De kegels zijn schoonheden. Ze zijn breed en rond. Zwaar en
glanzend bruin. Ze kunnen wel drie
ons wegen. De zaden zijn eetbaar en
worden verkocht onder de naam pijn-

boompitten. Ze worden gebruikt in salades en zijn vrijwel overal te koop. De
boom staat in de buurt van de Spade.

Parasolden.

De Kaukasische spar (Picea
orientalis)
Dit is een boomsoort die hier niet vandaan komt. Hij komt uit de Kaukasus en
uit zuidelijk Klein-Azië. Daar groeit hij
op hoogten van vijfhonderd tot tweeduizend meter. Maar in het Goffertpark
doet hij het best goed. In het park staat
een mooi groepje van drie bomen bij
elkaar, tussen het Openluchttheater en
de grote weide. Ze zijn keurig kegelvormig en donkergroen. Deze sparrensoort
heeft een fraaie schors. Maar bijzonder
zijn de naalden. Heel kort, glanzend
groen en dicht op elkaar zittend aan
de twijg. Het is vooral aan de korte
naalden dat de Kaukasische spar te
herkennen is. De kegels worden
zo’n 7 cm lang. Ze liggen nog
onder de boom.

De stille sfeer
het kraken van de takken
het ruisen van de boomtoppen
de zachte zoete bloesemgeuren
het ritselen van de herfstbladeren
het tikken van de regen op het jonge blad
de onzichtbare vogel die fluit in de boomkruin Dit is de laatste aflevering
over de bomen uit het Goffertde geur van het blad in de zomerzon
park. Uit alle vier seizoenen,
het licht dat over de schors glijdt
het jaar rond.
de bescherming
Wij mensen en dieren kunnen
de schaduw
de bomen niet missen, ze leveren
ons zuurstof, maar nog veel meer.
de frisheid
We kunnen er ook van genieten.
de kracht
Vandaar tot slot een ode aan de
de troost
boom: ❤
de vreugde
Tekst en foto’s: Corrie Eimers
de schoonheid
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miniserie deel 5B: wijkgeschiedenis van Nijmegen-Midden

Wonen en werken in de
Zes keer per jaar valt Hart van Nijmegen bij inwoners van het stadsdeel
Nijmegen-Midden op de deurmat. Een stadsdeel is een recent fenomeen. De
wijken en buurten waaruit zo’n stadsdeel bestaat, hebben echter een lange
geschiedenis. Deze keer dook redacteur Eef van Hout in de archieven om de
wijk- en buurtgeschiedenis van Nijmegen-Midden op papier te zetten. Ze
beschrijft wonen en werken in de Muntenbuurt.

V

Slochteren en het ombouwen van
olgens de gemeentelijke
apparatuur voor werking op gas
indeling ligt De Muntenbuurt
voorbij is.
tussen de Muntweg,
(‘achterste’ deel), de Wezenlaan,
Munt, als in plant
de Goffertweg en de Slotemaker
In de jaren tachtig van de twintigste
de Bruïneweg. Op het terrein waar
eeuw wordt op het fabrieksterrein
tegenwoordig de Dukaatstraat
het eerste deel van de Muntenbuurt
ligt, staan vanaf eind 1928 de
gebouwd. Het worden deels koopfabriekshallen van de Drya, een
kunstzijdefabriek die
zichzelf in 1934 opheft en in
Nijmegen nooit in productie
is geweest.
Nadat het gebouw een
aantal jaren als opslag voor
sigarettenfabriek Turmac
heeft gediend, koopt
schoenenfabriek Swift het
oostelijke deel en opent op
22 oktober 1940 de deuren.
Tijdens het laatste deel van
de oorlog ligt de productie
stil vanwege gebrek aan
grondstoffen, maar daarna
floreert de fabriek. In 1977
‘krimpt’ de fabriek en rond
Dr. Poelsschool in 1957, het huidige Het Rijks.
1980 is het gedaan met
en deels sociale huurwoningen. De
de schoenenfabriek. Het westelijk
straten krijgen de namen van oude
gedeelte van het Drya-gebouw wordt
Nederlandse munten, waarschijnlijk
eerst verhuurd aan chocoladefabriek
Van Dungen, maar al in 1947 opent de vanwege de nabijheid van de
Muntweg. De Munt in Muntweg is
tweede ASW-fabriek er zijn deuren.
echter afgeleid van de plant.
Op deze locatie worden voornamelijk
Er blijft één bedrijfspand
FASTO-gasgeisers en sanitair
over aan de Ploegstraat, dat van
gefabriceerd. De fabriek sluit in 1977,
nautische groothandel Allpa. Na
als de hausse rondom de gasbel in

een verbouwing is een deel van
het pand in gebruik als turnhal voor
GTV De Hazenkamp en wel tussen
1985 en 1998. In 1998 verhuist de
turnvereniging naar een nieuwe
accommodatie aan de overkant van
de Ploegstraat en vertrekt Allpa
richting Kerkenbos. Hiermee komt
het terrein vrij voor woningbouw:

de Guldenstraat wordt er aangelegd.
De naam loopt alvast vooruit op
de afschaffing van de gulden en de
invoering van de euro in 2002.
Zwembad en noodwoningen
In 1952 gaat het Goffertbad open.
Het ligt tussen de Goffertweg en het
fabrieksterrein. Ondanks veel discussie
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Muntenbuurt

Swift schoenfabriek, 1956.
in het verleden over de exploitatie
bestaat het bad nog steeds. Alleen het
jongensbad is gesneuveld. Daar staan
nu huizen van de Dukaatstraat.
Op het terrein aan beide zijden van
de huidige Ploegstraat en Spadestraat
stonden vanaf 1946 noodwoningen
die tussen 1961 en 1963 gesloopt zijn
omdat ze totaal uitgewoond waren.
Tot 13 april 1957 heette de Spadestraat
trouwens Mgr. Nolensstraat en de
Ploegstraat Dr. Kuiperstraat. De oude
namen verhuisden naar straten in de
Staatsliedenbuurt in Hatert.
Op de plek van de noodwoningen
tussen Ploegstraat en Spadestraat
werd in de jaren zeventig een gebouw
neergezet voor het vormingswerk,
waar werkende en werkzoekende
jongeren met gedeeltelijke leerplicht
terecht konden voor cursussen en
educatie. Het waren drie verschillende
organisaties die samen een gymzaal
deelden. Tot 1990 stonden er
in De Gelderlander advertenties
voor cursisten en vacatures voor
vormingswerkers. Wanneer het
vormingswerk op deze locatie gestopt

is, heeft de redactie niet precies
kunnen achterhalen. Het gebouw staat
er nog en bevat tegenwoordig de
Spade-ateliers, een kinderdagverblijf
en de tot turnhal omgebouwde
gymzaal die vanaf 1998 tot 2018 in

Vrachtwagentje van ASW, 1960.
bedrijf is geweest. In 2018 verhuist
GTV de Hazenkamp naar de SportQube
op sportpark de Dennen.
Scholen
Aan de Goffertweg ten westen van
de Ploegstraat ligt tegenwoordig Het
Rijks. Deze vmbo-locatie huisvestte
oorspronkelijk de RK technische
school Dr. Poels. In 1957 verhuisde

deze school van de Smetiusstraat
naar de Goffertweg. In 1986 fuseerde
de school met LTS Roncalli, later met
Pius en Kolping om vervolgens de
vmbo-locatie van het Canisiuscollege
te worden. Het oorspronkelijke
schoolgebouw is nog steeds
herkenbaar, hoewel er in de loop van
de tijd verschillende uitbreidingen
en verbouwingen hebben
plaatsgevonden. Tegenwoordig heeft
ook de Jorismavo een plekje op het
terrein gekregen.
Aan de andere zijde van de
Ploegstraat, met de ingang aan de
Goffertweg, heeft jaren de Middelbare
Detailhandelschool Gelre gelegen
die later een deel was van ROC
Nijmegen. Het gebouw werd gesloopt
in 2017. In de plaats daarvan kwam de
nieuwbouw van de Dorsvlegelstraat en
het Alphons Sieberspad. Ondergronds
ligt een parkeergarage voor de
bewoners, waardoor bovengronds
een parkachtige en autoluwe
woonomgeving mogelijk is.
Voormalige kerk
Helemaal aan de andere kant van
het terrein, op de hoek van Muntweg
en Slotemaker de Bruïneweg, ligt
De Klokketoren. Dit gebouw was
oorspronkelijk gebouwd als Heilig
Hartkerk, die het van 1963 tot 1990 is
geweest. Daarna is het omgebouwd
tot een combinatie van een
bibliotheek en een wijkcentrum met
peuterspeelzaal. Sinds de zomer van
2021 is het geen wijkcentrum meer,
maar is het in z’n geheel een centrum
geworden voor mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH), een
onderafdeling van Pluryn en in de wijk
beter bekend als locatie waar je kunt
eten bij van Tuin tot Bord. ❤
Tekst: Eef van Hout
(eef@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen
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Luiers en
incontinentiemateriaal

OUD PAPIER
EN KARTON

Afval tijdens
de feestdagen?

GFT-afval

TEXTIEL

ELECTRISCHE
APPARATEN

GFT-afval

GLAS

Kerstverlichting

Cadeauverpakkingen

Ook dit kan je makkelijk scheiden!

Tijdens de feestdagen tuigen we de kerstboom op,
maken we een uitgebreid kerstdiner en luiden we
het nieuwe jaar in. Ook tijdens deze dagen houd
je vaak afval over. Ook dit afval kan je makkelijk
scheiden. Weten hoe? Wij helpen graag.

Luiers en
incontinentiemateriaal

GFT-afval

Twijfel je welk afval waar hoort?
Check de afvalwegwijzer in de Dar app.
Vul het product in en zie direct waar het
bij hoort. Makkelijk toch?

OUD PAPIER
EN KARTON

Kerstboom
en takken

Download ook de Dar app

PLASTIC+

Voor de afvalwegwijzer en weet precies
wanneer wij in 2022
jouw afval ophalen.

Luiers en
incontinentiemateriaal

GFT-afval

Etensresten

OUD PAPIER
EN KARTON

TEXTIEL

Luiers e
incontinen
materiaa

GFT-afval

Lege flessen

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

EZ

24 O

IS B

/7

RG

D

BE

WA

Ga hiervoor naar de website en download de app.

T!

GRAT

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

REIKBAAR

NNEE HET U
R

T
UI

KO

www.mijngezondheid.net
Vragen? Stel ze gerust.

Zuider Apotheek Nijmegen
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen
T 024 - 3550300

TE

Waxinelichtjes

M
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Zuider Apotheek
wenst u een gezond 2022
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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Wat is er te doen in Bibliotheek
Muntweg?
Ook voor de bibliotheek is elke
persconferentie over nieuwe
coronamaatregelen weer
spannend: kan de bieb open
blijven of niet? En zo ja, onder
welke voorwaarden?

B

ij het ter perse gaan van Hart van
Nijmegen zijn mondkapjes verplicht
in de bibliotheek en houden
bezoekers en medewerkers onderling
anderhalve meter afstand. Ook staan er
diverse activiteiten op het programma,
uiteraard onder voorbehoud. Hierbij
een greep uit het programma. Kijk voor
alle activiteiten en de meest actuele
coronamaatregelen op www.obgz.nl

Lezing: Identiteit na hersenletsel
De man van auteur en fotograaf Gabriëlle
Berning werd getroffen door een
hersenbloeding. Ze maakte hierover
het persoonlijke boek Knarsend grind.
Een verhaal langs zorginstellingen en
therapeuten, musea en dierentuinen,
folders voor mantelzorgers en een
sneeuwpop die iets mist. Een tocht
vol grote, soms bizarre vragen en rake
observaties. Maar vooral een zoektocht
naar het vinden van een nieuwe balans.
Luister op 4 januari naar het verhaal van
Gabriëlle.
Datum: dinsdag 4 januari 2022
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Prijs: Leden en studenten € 4,00 | Overige
bezoekers € 5,00
Locatie: Bibliotheek Muntweg,
Muntweg 207, Nijmegen
Voorlezen: Verhalen uit de
teletijdmachine
Zou je wel eens een kijkje willen nemen
in een andere tijd? In de bieb kan het!
Stap in de teletijdmachine en reis in
vliegende vaart door de tijd en over de
wereld. Je hoort verhalen over ridders,
robots of gorgels, verteld door héle goede

Word digitaal vaardig met de cursus Klik & Tik.
verhalenvertellers. Kom op donderdag
6 januari naar Bibliotheek Muntweg en
laat je lekker meevoeren! De verhalen zijn
geschikt voor kinderen vanaf vier jaar.
Datum: donderdag 6 januari 2022
Tijd: 15.00 - 15.30 uur
Prijs: Gratis
Locatie: Bibliotheek Muntweg,
Muntweg 207, Nijmegen

Cursus: Klik & Tik
Wil je graag leren hoe een computer
werkt? In Bibliotheek Muntweg kun je
meedoen aan een gratis Klik & Tik-cursus.
In een kleine groep en in je eigen tempo
zet je je eerste stappen in de digitale
wereld.
Tijdens de Klik & Tik-cursus leer je
onder geduldige begeleiding de basis
die je nodig hebt om met een computer
te kunnen omgaan. Je leert bijvoorbeeld
hoe een toetsenbord en muis werken.
Ook ga je het internet op. Je hoeft geen
lid te zijn van de bibliotheek om de cursus
te kunnen volgen. De Klik & Tik-cursus
bestaat gemiddeld uit tien lessen. Ga naar
de bibliotheek en geef je op.
Je kunt je ook (laten) aanmelden via
www.obgz.nl/digitaalvaardig.
Als er plek is, kun je meteen meedoen.
Datum: elke woensdag
Tijd: 11.00 - 13.00 uur
Prijs: Gratis
Locatie: Bibliotheek Muntweg,
Muntweg 207, Nijmegen
Tekst: Bibliotheek Gelderland Zuid
Foto: Marcel Krijgsman

'Knarsend grind' van fotografe Gabriëlle
Benning.
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Kunstenaar in de wijk

Trap op, trap af met de kunstwerken
In het stadsdeel Nijmegen-Midden wonen en werken kunstenaars
van diverse pluimage. In de rubriek ‘Kunstenaar in de wijk’ zoekt
Hart van Nijmegen ze op en vraagt wat hen bezighoudt.
Deze keer aandacht voor Bernard Verhoeven.

Vogel.

Diorama.

Meisje en raam.

Waalbrug (detail).
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van Bernard Verhoeven

T

rap Op, Trap Af heet de
tentoonstelling van Bernard
Verhoeven (1960). Met deze
tentoonstelling neemt Bernard afscheid
van zijn atelier in de voormalige
kleuterschool en pensionaat aan de
Dobbelmanweg 5.
Verhoeven heeft vijftien jaar gewerkt
op de zolder van de kleuterschool,
met uitzicht op het kerkhof achter de
Groenestraatkerk. Nu zijn kinderen
het huis uit zijn, heeft hij thuis genoeg
ruimte om daar verder te gaan met zijn
werk. Op deze manier, zegt Bernard,
maak ik ruimte voor een andere
kunstenaar.
Restaureren
Verhoeven is opgegroeid in de
Girafstraat, ging in Arnhem naar de
kunstacademie en werd kunstschilder.
Helaas verdiende hij te weinig met
zijn kunst en schoolde hij zich om tot
papierrestaurateur. Het restaureren van
oude boeken, prenten en strips werd
zijn werk. Ik was dus vaak te vinden
in het archief. “Schetsjes die ik zag in
tekenboeken in het archief, hebben veel
indruk op mij gemaakt. In die tijd is er
een soort deur open gegaan; plotseling
was er geen zoeken meer als kunstenaar,
alleen nog maar vinden. Ik kreeg zoveel
plezier in tekenen dat daardoor een
stroom van ideeën vrijkwam en ik me
geheel vrij voelde om te doen wat ik
moest doen.”
Schetsjes met potlood
Onderweg naar zijn werk laat hij zich
inspireren door wat hij om zich heen
ziet. Verhoeven maakt schetsjes met
potlood en werkt de schetsen uit op
papier met potlood, zwarte waterverf
en Oost-Indische inkt. Het papier spant
hij op hout om bobbels tegen te gaan.
Als het werk klaar is, wordt de tekening
van het hout afgesneden. Soms werkt hij
op rood en blauw papier wat de werken
een speciale sfeer geeft. De werken lijken

Bernard Verhoeven in zijn werkkamer op zolder.
uit een vroegere tijd, zijn mysterieus en
bevatten tegelijkertijd ook iets moderns
zoals een schotelantenne, een mobiele
telefoon. Er zijn vaak gebouwen te
zien, soms uit Nijmegen. Regelmatig
omkadert hij zijn tekeningen met een
ovaal. Soms mislukt een tekening, dan
snijdt Verhoeven een figuur uit en maakt
met meerdere figuren een diorama (een
driedimensionale opstelling van een
mogelijke werkelijkheid). De diorama’s
hebben een vergelijkbare uitstraling als
de tekeningen. Ze zijn geheimzinnig,
sprookjesachtig. ❤

Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Bernard Verhoeven
De werken van Bernard worden
geëxposeerd in het trappenhuis
van de oude kleuterschool aan de
Dobbelmanweg. In dit gebouw
hebben meerdere kunstenaars hun
atelier. De expositie van Bernhard
Verhoeven is te zien op 12, 18 en 19
december en op 8 en 9 januari 2022
van 13.00 tot 17.00 uur.

27

28

Hart van Nijmegen - december 2021

2

3

5

4

6

Hart van Nijmegen - december 2021

Kerstvensters geven een inkijkje
Helaas ook in 2021 een coronakerst, maar gelukkig wel met meer ruimte voor familiebezoek dan vorig jaar. Ook dit jaar hebben bewoners hun huizen weer feestelijk versierd, merkte fotograaf Vincent Moll. Hij fietste de afgelopen weken met zijn camera
door de wijk en zag op steeds meer plekken mooie kerstvensters ontstaan. Een kleine
greep uit wat hij voor zijn lens kreeg.
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Miniserie: praten met negentigplussers

‘We hadden niks en wisten niks,
Frans Verheijen (91) woont tot zijn tevredenheid alweer 22 jaar in Overasselt, maar
zijn wortels liggen in het Nijmeegse Willemskwartier, waarmee hij zich nog steeds
verbonden voelt. Terugblik op een veelzijdig leven.

Brigadier Verheijen brengt koeien in de Ooij in veiligheid. Foto: De Gelderlander Pers.
Ouders
“Mijn vader, Cornelis Verheijen, kwam
uit Breda en mijn moeder, Elisabeth
Overbeek, uit Amsterdam. Na hun
huwelijk zijn ze in Nijmegen gaan wonen,
omdat mijn vader zich enorm kon
verbeteren. Hij gaf in Haarlem leiding
bij een chocoladefabriek waarmee hij
achttien gulden in de week verdiende.
Maar als chef bij chocoladefabriek
Van Dungen in Nijmegen kon hij 42
gulden verdienen! In ben in 1930 in de
Maerlantstraat geboren. Als zevende
kind in een gezin waarin vijftien kinderen
werden geboren. Ieder jaar een kind.
Katholiek hè.”

Verhuizingen
“Omdat het gezin zich steeds uitbreidde,
moesten we regelmatig verhuizen.
Van de Maerlantstraat naar de Dr.
Schaepmanstraat en Hatertseveldweg,
die toen nog het spoor kruiste en via de
tegenwoordige Muntweg doorliep naar
het Pieperslaantje richting Dukenburg.
Als kleuter van vijf heb ik gezien hoe het
Goffertpark aangelegd werd: met die
bruine kiepwagonnetjes, waarmee het
zand werd verplaatst. De verhoging bij de
Muntweg en de kuil waarin het stadion
gebouwd werd, ’de Bloedkuul’. Alles
met de schop en kruiwagen, waarvoor
werklozen een uitkering kregen. Vroeger
moest iedereen hard werken voor een
uitkering. Uiteindelijk verhuisden wij

naar de Groenestraat 292, het laatste huis
naast Transformatorenfabriek Willem
Smit.”
Schooljaren
“Als kleuter ging ik naar de ‘kakschool’
op de Dobbelmannweg. Daarna naar de
Sint Antoniusschool aan de Verlengde
Groenestraat, waarin later Doornroosje
werd gevestigd. Ik kon goed leren.
Normaal begonnen de scholen om negen
uur, maar dat gold niet voor ons, want
elke morgen reed er een stoomtreintje
van het station richting Venlo. Een
onooglijk vierkant pikzwart geval. En
om te voorkomen dat schoolkinderen
gevaar liepen bij het oversteken van
de St. Annastraat, was onze schooltijd
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maar toch waren we gelukkig’
vervroegd. Maar we moesten gewoon tot
twaalf uur en ’s middags van twee tot vier
naar school.”
Zuinig zijn
“We hadden niks en wisten niks, maar
toch waren we gelukkig en tevreden. In
het begin van de oorlog kweekten we
zelf tabak. En we hadden tien konijnen
achter ons huis. Die waren helemaal gek
op paardenbloemen, vandaar dat we
helemaal naar fort Lent liepen om die
te halen, want een fiets hadden we niet.
Cokes kloppen deden we ook: grote
brokken steenkool fijn hakken, zodat ze
in de kachel pasten. Op Petrus en Paulus
(een katholieke feestdag, op 29 juni, HF)
moesten we allemaal om vier uur opstaan
om via de Verlengde Groenestraat,
Driehuizerweg en
de NEBO naar de
Groesbeekse bossen
te lopen om bessen te
plukken. We moesten
wel zorgen om op tijd
in de NEBO-kerk terug
te zijn voor de hoogmis
van half elf, want de
zondagsplicht ging
altijd voor.”
Groenestraatkerk
De kerk had vroeger een
grote invloed op het
maatschappelijk leven.
Frans: “Voor de oorlog
was Van Mulukom
pastoor. Ik wilde graag
misdienaar worden in
de Groenestraatkerk.
Maar dat mocht
niet, omdat ik niet
uit de Hazenkamp
kwam. Ik mocht wel
koorzangertje worden.
Door de week moesten
we drie keer voor
schooltijd om half acht
al naar de kerk.”

Loopbaan
“Ik wilde graag bij de politie, maar
daarvoor moest je 21 jaar zijn. Ik had
een dienstverband van zes jaar, waarvan
anderhalf jaar in Indonesië. De opleiding
was in Rotterdam en ik heb gewerkt in
Katendrecht en Arnhem, waarna ik bij
hoofdcommissaris Perrick in Nijmegen
terecht kwam. We werden overal ingezet:
bij de rellen tijdens de kroning van
koningin Beatrix in 1980 in Amsterdam,
bij het in veiligheid brengen van koeien
in de Ooij tegen het wassende water en
bij de ontruiming van O42 in Nijmegen.
Ik heb ook wel eens een klimmer van de
Waalboog gehaald. De ene collega bleef
in de auto, de ander had hoogtevrees.
Zo’n boog beweegt hè. Ik zei: ‘Dan haal ik
’m er wel af.’”

Huwelijk
’Mijn vrouw, Hanny Burgers, werd in
1931 geboren. Ik leerde haar in het
Willemskwartier kennen; haar ouders
woonden in de Bilderdijkstraat. Zij was
vijftien en ik zestien. Hanny was een echte
Dolle Mina. Ze werd op de katholieke
meisjesschool weggestuurd, omdat ze
een pantalon droeg! In 1954 zijn we
getrouwd. Na ruim 51 jaar getrouwd te
zijn geweest, overleed Hanny in 2004.
We kregen twee zoons. Ron werd in
Rotterdam geboren en Glenn in Arnhem.”
Vriendin
“Mijn huidige vriendin Nelleke Alders
kende ik nog van vroeger uit de
Spieghelstraat. Haar broers zaten bij mij
op school. Nelleke heeft het vroeger
zwaar gehad. Toen haar
moeder jong overleed,
heeft zij de zorg voor het
gezin op zich genomen.
We hebben het goed
samen en doen leuke
dingen. Wandelen in
de Hatertse Vennen of
gezellig uit eten. We
blijven wel ieder op
onszelf wonen: Nelleke
in Nijmegen en ik in
Overasselt.” ❤
Tekst: Henny Fransen
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto: Els Baltjes

Frans Verheijen in zijn woning.
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Martijn Janssen is Beheerder
Leefomgeving van Portaal

J

anssen werkt met een team vanuit het ‘kantoor’ op
de Willemsweg. “Wij komen van alles tegen. Een tuin
die niet wordt bijgehouden, een kapotte lamp in de
achterom, buren die een conflict hebben; heel verschillende
dingen allemaal. Reparaties voer ik zelf niet uit. Bewoners
bellen met klachten naar Portaal en alles wordt aangestuurd.”
Ook Martijn hoort op die manier wat er te doen is en wat
er allemaal speelt. “Ik leg ook verbinding met bewoners en
vind het een uitdaging om bijvoorbeeld buren met elkaar
in gesprek te brengen”. Martijn is er op werkdagen, behalve
op woensdag. Contact met Portaal loopt via het algemene
telefoonnummer: 0800 767 82 25 ❤

Martijn Janssen (30) werkt sinds september
als Beheerder Leefomgeving in het
Willemskwartier. Maar daarnaast doet hij
dat ook voor de Ploegstraat en in NijmegenOost. Het is druk met het werk en het bevalt
hem prima.

Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Portaal is de laatste tijd in de wijk bezig (geweest)
met onderhoud aan woningen in de Ten Katestraat en
Helmersstraat (dak en isolatiewerk), Pater van Meursstraat
(schilderwerk) en de De Genestetlaan (voegwerk).
Met bewoners uit de complexen Ten Katestraat en flat
Spieghelhof zijn informatiegesprekken gehouden.

Spieghelhof: in memoriam
Op zaterdag 2 oktober 2021 trof de politie,
naar aanleiding van een melding van een omwonende, de lichamen aan van twee personen in de flat aan de Spieghelhof.

I

nmiddels weten we dat het de bewoners van het appartement, moeder en dochter betreft. Bij het verschijnen van
dit blad is echter nog altijd onbekend wat de oorzaak van
hun overlijden is.

Graag staat de redactie van Hart van Nijmegen in deze editie
stil bij deze emotionele ingrijpende gebeurtenis in onze wijk.
Een ongelooflijk trieste gebeurtenis die door de onderzoeken
van politie en de onduidelijkheid en onzekerheid een lange
nasleep heeft.
De redactie wenst de nabestaanden en medebewoners van
de Spieghelhof ongelofelijk veel sterkte met het verwerken
van dit verlies.
Dat er snel duidelijkheid mag komen. En mocht deze er niet
komen, dat we de kracht in onszelf vinden om het een plek te
geven.
Sterkte.
Rust zacht.
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Geldzorgen? Laten we erover
praten
Een echtscheiding, ontslag of
ziekte; het kan het begin zijn
van grote geldzorgen. Het
kan iedereen overkomen.
Hoe eerder je advies vraagt,
hoe gemakkelijker het is om
geldproblemen op te lossen.
Daarom startte de gemeente
op 20 oktober de campagne
‘Geldzorgen? Laten we
erover praten.’

I

n de campagne vertellen Arnold
(69 jaar), Walter (55 jaar), Lisa
(22 jaar) en Patricia (40 jaar) over
hun geldzorgen. Zij delen hoe ze
geldproblemen kregen én wat hen
hielp om weer overzicht en rust te
krijgen. Erover praten is de eerste stap
naar een oplossing, zegt Arnold: “Doe
je mond open, daar gaat het om. Sinds
ik dat ben gaan doen, dan wordt je
wereld gewoon heel anders. Dan is er
hulp.”
Wethouder Werk en Inkomen, Petra
Molenaar: “Het is geweldig dat we deze
campagne samen konden maken met
deze 4 mensen die ervaring hebben
met geldzorgen. Openheid brengt
openheid. Geldzorgen hebben een
grote impact op iemands leven. We
gaan mensen eerder helpen; deze
campagne is een van de manieren om
mensen aan te moedigen op tijd advies
te vragen.”
Wil jij advies bij jouw geldzorgen?
De financieel expert in de wijk helpt
je graag. Bel voor een afspraak naar
024 329 80 01 of ga naar
www.nijmegen.nl/geldzorgen. De
financieel experts zitten in bijna elke
wijk in Nijmegen, vaak bij de Stips.
Een afspraak is gratis en zonder
verplichtingen.

Schulden in Nijmegen
In oktober vorig jaar waren er in
Nijmegen 6800 huishoudens met
geregistreerde problematische
schulden (Centraal Bureau voor
de Statistiek). Dat is 7 procent van
alle huishoudens. Dit zijn niet alle
huishoudens met geldproblemen Er
zijn ook mensen van wie de schulden
niet bekend zijn, bijvoorbeeld als ze een

achterstand hebben bij een verhuurder
of lenen van familie. ❤
Tekst en foto: gemeente Nijmegen

De campagne loopt van 20 oktober
2021 t/m 20 januari 2022. Bekijk de
video’s op nijmegen.nl/geldzorgen
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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

GOED GEREEDSCHAP MAAKT DE MEESTER
VERFADVIES
VERF RECHTSTREEKS AF FABRIEK
OOK VERHUUR VAN STEIGERS, LADDERS
OOK VOOR PARTICULIEREN

Groenestraat 131-133 | 6531 HD Nijmegen
Tel:024-3552457 | www.denijmeegseverffabriek.nl
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Activiteiten Bindkracht10
in de wijk
Wijkcentrum ’t Hert is
onder andere de thuisbasis
van Bindkracht10 met
Jongerencentrum de Boog,
Stip Midden en het Sociaal
Wijkteam.

I

n deze aflevering vertelt Xamora
Kaltofen, 3e jaars-student Sport &
Bewegen op het ROC Nijmegen,
wat meer over het project Gezonde
Leefstijldag. Xamora moest voor haar
opleiding een project organiseren op
basis van de behoeften van een speciale
doelgroep. “Het onderwerp is gezonde
leefstijl en daar heb ik drie leuke en
leerzame activiteiten bij bedacht. De
deelnemers krijgen eerst voorlichting
over wat een gezonde leefstijl inhoudt,
daarna gaan ze in de keuken gezonde
pizza’s bakken en als laatste gaan de
kinderen lekker in beweging met
bokstrainer Mohammed.
Al deze activiteiten vinden plaats op
woensdag 19 januari van 14.00-18.00 uur.
En kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12
kunnen zichzelf hiervoor opgeven. Ik ga

Stip Midden in 't Hert.
langs de klassen op Het Kleurrijk om hier
een flyer met aanmeldstrook uit te delen.
Maar ook kinderen uit de wijk mogen zich
hiervoor aanmelden. Je kunt je opgeven
bij een jongerenwerker van Bindkracht10,

Bindkracht10 organiseerde met Talis een gezellige middag in wijkcentrum De Inloop in de
Kolping.
via indra.knoop@bindkracht10.nl of via
06 22 737 84.
Rob en Paul doen leuk en afwisselend
vrijwilligerswerk bij Stip Midden
Om de hoek van de ingang van ’t Hert zit
Stip Midden. Daar werken
Rob en Paul al bijna zeven
jaar als vrijwilliger. Ze
proberen wijkbewoners te
helpen met tal van vragen.
Het kan gaan om minimaregelingen van de gemeente,
maar mensen kunnen ook
bij hen terecht voor zorgvragen, zoals het aanvragen
van huishoudelijke hulp
of mantelzorg, maar ook
over hun zorgverzekering
of over belastingen. Rob
is meer de man van de
cijfertjes en hij helpt ook
bij belastingaangiftes. Paul doet meer
gemeentezaken, zoals zorgaanvragen,
maar ook dingen die te maken hebben
met bijvoorbeeld de ov-chipkaart of met
ontmoeting. Verder komen veel vragen

binnen over wonen, omgaan met geld of
op korte termijn verhuizen.
Door dit werk te doen, leren ze veel
mensen kennen uit de wijk, een diverse
buurt vol mensen met verschillende achtergronden. Geleidelijk aan hebben Rob
en Paul een band opgebouwd met bewoners. Die komen dan terug met nieuwe
vragen, maar ze hoeven niet telkens hun
hele verhaal opnieuw te vertellen, omdat
Rob en Paul hen intussen beter hebben
leren kennen.
Afwisselend
Het is leuk en afwisselend
vrijwilligerswerk, waarbij ze af en toe
moeten improviseren bij een vrije inloop.
Maar het is niet zo dat Rob en Paul direct
een antwoord op alle vragen moeten
hebben. Vanuit Bindkracht10 worden ze
door professionele collega’s ondersteund.
Heb je een vraag of wil je zelf vrijwilliger
worden? Loop dan gerust binnen of maak
een afspraak via 024 350 20 00. Je bent
van harte welkom bij Stip Midden! ❤
Tekst en foto’s: Bindkracht10
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minirubriek 4: Van Wieg tot Graf

Van wieg tot graf: trouwen
Het stadsdeel NijmegenMidden hoef je bijna niet
uit om te voorzien in je
dagelijkse behoeftes.
Ook voor de belangrijkste
gebeurtenissen in het leven
kun je er terecht. Alhoewel er
tegenwoordig een heleboel
online te regelen en aan te
schaffen valt, zijn een aantal
zaken toch locatiegebonden.
Zeker als je gaat trouwen.

W

ie in Nederland wil trouwen
moet dat in ieder geval doen
voor de wet. Dat burgerlijk
huwelijk moet plaatsvinden vóór een
kerkelijk huwelijk. Vroeger moest dat
per se gebeuren in het stadhuis. Nu
steeds meer mensen er voor kiezen om
alleen voor de wet te trouwen, zoeken
ze een sfeervolle locatie. De gemeente
heeft ervoor gezorgd dat dat kan,
waardoor in Nijmegen het huwelijk
ook op bepaalde plekken buiten het
stadhuis kan plaatsvinden. Er is een
lijst met goedgekeurde trouwlocaties.
Staat de door jouw gewenste plek er
niet op, dan is het een kwestie van
de gemeente bellen om die te laten
toevoegen. De locatie moet wel in een
bestaand gebouw zijn dat voor iedereen
toegankelijk is. De volgende panden
staan al op de lijst:
- Café St. Anneke
- Hortus Nijmegen
- Landgoed Brakkesteyn
- Lourdeskerk
- Restaurant Mister Panda/
Goffertboerderij
- Restaurant Valdin
- Studentenkerk Radbouduniversiteit
Trouwlocaties kerkelijk huwelijk
Voor een rooms-katholiek huwelijk kun
je terecht in de Groenestraatkerk of de

Lourdeskerk.
Lourdeskerk. De Studentenkerk kan
zowel voor katholieke als protestante
huwelijksvoltrekkingen gebruikt worden,
maar dan moet je wel medewerker of
student van de Radbouduniversiteit zijn.
Voor alle christelijke gezindten geldt
dat aan het kerkelijk huwelijk een aantal
gesprekken vooraf gaat. Vanuit de islam
hoeft een huwelijk niet op een specifieke
plek plaats te vinden. Zolang het maar
door een imam voltrokken wordt.
Feestlocaties
Een aantal van de trouwlocaties
zijn meteen ook locaties waar je het
huwelijksfeest kunt vieren. Denk
aan Valdin, Mister Panda, landgoed
Brakkesteyn, de Hortus en café St.
Anneke. Het staat je natuurlijk altijd
vrij het feest thuis te vieren, zoals dat
vroeger gebruikelijk was.
Fotograaf
Die bijzondere dag wil je natuurlijk
laten vastleggen. Binnen NijmegenMidden zijn in ieder geval de volgende

fotografen gevestigd.
- Dukaatstraat:
www.marioruizphotography.com
- St. Teunismolenweg 48:
www.fotograaf-gids.nl/nijmegen/
de-verbeelding-b-v
Bruidsjurken
Binnen ons stadsdeel is er één zaak waar
je terecht kunt voor een bruidsjurk.
Deze zaak zit aan de St. Annastraat:
www.wildatheartbridal.nl
Drukwerk
Voor huwelijksdrukwerk kun je terecht
bij Drukkerij Luxor, ook aan de St.
Annastraat. Alle andere zaken zoals
ringen, taart, catering, coverband,
bruidsboeket en bruidssuite, zul je
buiten Nijmegen-Midden of via internet
moeten zoeken. ❤
Tekst en foto: Eef van Hout
(eef@hartvannijmegen.nu)
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Omhoog- en vooruitkijken in
de Nijmeegse binnenstad
Na de Tweede
Wereldoorlog moest
Nijmegen weer uit de
puinhopen omhoog
krabbelen. De stad
betreurde 2200
burgerdoden en een
verwoeste binnenstad.
Stichting Nijmegen
Wederopbouwstad
wil de bijzondere
inzichten en
bouwtechnieken van
de wederopbouw
tussen 1945 en 1965
onder de aandacht
brengen. Onze
buurtgenoten Piet
Hieltjes en Wim
Bilo stelden de
tentoonstelling ‘Kijk
omhoog. Kijk vooruit’
en het gelijknamige boek
samen.

H

ieltjes en Bilo zijn nauw
betrokken bij de Stichting
Nijmegen Wederopbouwstad.
Waarom vindt Hieltjes aandacht voor
de wederopbouw zo belangrijk?
“Nijmegen is een bijzondere stad, de
hele binnenstad is in slechts twintig jaar
opgebouwd en heeft een eenduidige
architectonische stijl. Wij willen graag
dat bewoners en bezoekers dat
onderkennen en de schoonheid ervan
inzien.”
Schouders eronder
Hieltjes en Bilo gaven samen de

tentoonstelling ‘Kijk omhoog.
Kijk vooruit’ inhoudelijk vorm.
De tentoonstelling was van 18
september tot 21 november 2021
te zien op de eerste verdieping van
de Molenpoortpassage. Bezoekers
zagen oude attributen, foto’s en
bouwtekeningen uit de naoorlogse
tijd. “De titel verwijst naar de
wederopbouwperiode”, vertelt Hieltjes,
“je herkent de wederopbouw als je in
de binnenstad omhoog kijkt. Maar het
was ook een periode van vooruitkijken,
schouders eronder en dóór.”
Boek
Inmiddels is er ook een gelijknamig
boek, met veel foto’s van de
wederopbouw en korte teksten.

Het boek sluit aan bij
de tentoonstelling,
maar geeft ook extra
informatie. “Het boek
toont onder meer
de vernietiging van
Nijmegen, de plannen
voor de wederopbouw,
de herbouw, toegepaste
kunst in de stad en
beelden van Plein ’44”,
aldus Hieltjes. “Er zijn
extra hoofdstukken
toegevoegd over de
restauratie van het
stadhuis en de St.
Stevenstoren en over
de iconen van de stad,
zoals het gebouw van
de HEMA en de oude
Centrum-bioscoop.” Naast
Hieltjes en Bilo was Jack
Balhan nauw betrokken
bij de totstandkoming
van de tentoonstelling
en het boek. Hij zorgde
ervoor dat de foto’s de
juiste kwaliteit hadden.
Een andere buurtgenoot
van beiden, Hans van den
Heuvel, heeft prachtige foto’s gemaakt
van panden in de binnenstad. Ook zijn
er door Kees Moerbeek ingekleurde
oude foto’s in het boek opgenomen. ❤
Tekst: Susan Bink
(susan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Jack Balhan
Het boek Kijk omhoog. Kijk vooruit
is verkrijgbaar bij de Nijmeegse
boekhandels Dekker v.d. Vegt,
Augustinus, Van Hoorn, Roelants
en Kantoorboekhandel Jacobs.
Geïnteresseerden kunnen het boek
ook direct bestellen bij Piet Hieltjes
via p.c.hieltjes@gmail.com. Het boek
kost € 20,-.
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Het Verleden in Verhalen

Woningbouwvereniging Nijmegen: een

Opzichter Jan van Beuningen in 1981 in zijn kantoortje aan de Dr. Schaepmanstraat.

De Woningwet van 1901 maakte het mogelijk om woningbouwverenigingen te
stichten, die met voorschotten van het Rijk betaalbare huurwoningen voor lagere
inkomens konden bouwen. Zo werd in 1906 ook Woningvereniging Nijmegen
opgericht: voor het bouwen, verhuren, beheren en onderhouden
van sociale huurwoningen. Zonder winstoogmerk.

I

n 1970 heeft Woningvereniging
Nijmegen een kleine honderd
personeelsleden in dienst. Veertig
personeelsleden werken op de
administratie van het kantoor aan de
Nijhoffstraat en zo’n zestig vaklieden in
de buitendienst. Zij vertrekken dagelijks
vanuit hun werkplaats in het Waterkwartier,
de Wolfskuil, het Willemskwartier, Heseveld
en de Hatertse Hei per fiets, bakfiets of
kruiwagen de wijken in om onderhoud te
verrichten.
Klachtenonderhoud
In de werkplaats aan de Dr. Schaepman
straat 47 worden vervangende onderdelen

voor het Willemskwartier, de Javabuurt en
de Maycrete-woningen gemaakt: wijken
die onder het rayon van opzichter Cor
Oosterlaak en later onder zijn opvolger
Jan van Beuningen vallen. Klachten
van huurders over een verrot raam,
een schavende deur, lekkende kraan,
afgewaaide dakpan, verstopt riool of een
elektriciteitsstoring kunnen de huurders na
de middagpauze in het kleine kantoortje
naast de werkplaats melden, want de
telefooncentrale op het kantoor aan de
Nijhoffstraat bestaat dan nog uit twee
lijnen.
De opzichter neemt de schades op en
schrijft werkbonnen uit. Omdat steeds

meer huurders een telefoonaansluiting
aanvragen, worden reparatieverzoeken
ook telefonisch aan het kantoor
doorgegeven. Kathinka Huting, die in
1981 op de klachtencentrale, het latere
callcenter werkt, vertelt wat je allemaal
kunt meemaken. “Laatst kwam er een
meneer binnen. Na enige verwarring
kwam ik erachter dat hij een sleutel wilde.
Ik begreep dat hij een nieuwe woning had
en vroeg naar zijn huurcontract, maar dat
bleek hij niet te bezitten. Ik belde naar de
afdeling verhuur, maar daar wisten ze van
niets. Wat was het geval? Meneer had een
woning gekraakt en wilde nu graag de
sleutels hebben!”
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sociale verhuurder in vroeger jaren
Vertrouwen
De vaklieden fietsen met hun
werkopdracht naar de huurder voor het
maken van een afspraak en het uitvoeren
van de klus, want de huisvrouw is vrijwel
altijd thuis. Niemand hoeft zijn fiets nog
op slot te zetten en veel voordeuren zijn
overdag van het nachtslot. Bij sommige
voordeuren hangt er een touwtje uit de
brievenbus, zodat de huurophaler zelf
de weekhuur kan innen. Schilder Rein
van der Linden spreekt in een interview
vanwege zijn 12,5 jarig dienstjubileum
over het vertrouwen van de huurders: “Ik
maak dit regelmatig mee. Laatst nog zei
een bewoners tegen me: ‘Schilder, we gaan
de stad uit. Wilt u de deur goed achter u
sluiten als u klaar bent?’”
Groot onderhoud
Naast reparatieonderhoud wordt door
de vaklieden ook groot onderhoud
uitgevoerd, zoals het vernieuwen van
dakgoten en pannendaken. De schilders
nemen zomers het buitenschilderwerk
onder handen. Schilder Jan Detmers vertelt
bij zijn dienstjubileum in 1981 “dat in zijn
beginjaren de schilders vanaf 1 november
naar binnen gingen. Elke winter werden
woningen van binnen opgeknapt. Zo
werkten wij ring voor ring af.”

Enkele vaklieden na de schaft bij werkplaats Dr. Schaepmanstraat (1981).
Tulpstraat, het Maasplein en de Koolemans
Beijnenstraat overbodig omdat er tijdens
renovaties van vooroorlogse woningen
douches worden ingebouwd. De
huurophaler, die wekelijks met zijn leren
geldtas over de schouder langs de huizen
gaat, verdwijnt uit het straatbeeld om
plaats te maken voor een maandelijkse
huurincasso per postgiro.
Maar vooral oudere huurders blijven de
huur nog lang zelf op het kantoor aan de
Nijhoffstraat afdragen. De badmeesters en
huurophalers krijgen geen ontslag, maar
een passende functie als huismeester of
bij de administratie van het kantoor op de
Nijhoffstraat aangeboden.

Geldtransport
Dat het geldtransport over straat risico’s
Veranderingen
met zich meebracht, ondervond de jongste
In de zeventiger jaren worden de
bediende van de woningvereniging,
badmeesters van de badhuizen aan de
toen hij op 21
november 1967
met zijn brommer
een bedrag
van elfduizend
gulden naar de
Twentsche Bank
bracht. Volgens
het verslag in De
Gelderlander verloor
hij daarbij op de
Bijleveldsingel
ongemerkt zijn
tas met kostbare
Vaklieden ontmoeten elkaar bij de poort (1981).

inhoud. Gelukkig ontdekten stoffeerder
Herman de Ruijter en diens werkgever
Tromp de aktetas met het adres van de
woningvereniging. Zij reden meteen naar
de Nijhoffstraat, waar eerlijke vinder De
Ruijter met een kop koffie en een briefje
van honderd gulden werd beloond. Terwijl
de inhoud van de tas werd nageteld,
kwam de ontdane jongste bediende
binnen, die tot zijn vreugde de verloren tas
herkende. De Ruijter verklaarde dat hij zijn
vindersloon van honderd gulden best kan
gebruiken. “Alles gaat naar de vier kinderen
met Sinterklaas. Ik kan vanavond nog mooi
mijn vrouw verrassen, want die weet nog
van niets. Ik had maar op vijfentwintig
gulden gerekend.”
De woningbouwvereniging vervoert
dagelijks dergelijke geldtransporten. In
dit geval betrof het een transport van
normale grootte. De snelbinder was van
de bromfiets gegaan en de tas, zonder
steun, op de grond gevallen. Bij de
woningbouwvereniging vond men het
niet vreemd om veel geld achter op de
bromfiets te vervoeren. “De zaak was
binnen een kwartier rond. Wij hebben
niet eens de verzekering behoeven te
waarschuwen,” aldus een woordvoerder
van de woningvereniging. ❤
Tekst en foto’s: Henny Fransen
(henny@hartvannijmegen.nu)
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GLAZENKAMP: WORD DEELNEMER
Stichting Glazenkamp had afgelopen
voorjaar een primeur: de algemene
deelnemersvergadering werd online
gehouden. De ongeveer vijftig aanwezigen
konden hun inbreng geven en hun stem
uitbrengen via beeldverbinding.
Het bestuur en de aanwezigen waren blij dat de
vergadering dit jaar en op deze manier kon doorgaan.
Ondertussen zijn we negen maanden verder en worden
de fysieke activiteiten van de vele vrijwilligers van
Glazenkamp voorzichtig weer opgepakt.
Het Honk
Half september opende het Honk haar deuren. Tot onze
verrassing verschenen er veel minder belangstellenden
dan voor de door de coronamaatregelen verplichte
sluiting. Op de zaterdagen daarna werden de
bezoekersaantallen niet hoger. Daarom zal het Honk nog
slechts één zaterdag per maand open zijn: 11 december
en 8 januari 2022. Daarna op iedere eerste zaterdag van de
maand, te beginnen op 5 februari 2022.
Handig in Hazenkamp
Handig in Hazenkamp is weer plannen aan het maken.
Sinds enige jaren informeert deze werkgroep de
oudere wijkbewoner over slimme hulpmiddelen die het
zelfstandig wonen kunnen ondersteunen. In 2022 willen
de vrijwilligers weer contact gaan leggen met diegenen
die hun hulp nodig kunnen hebben.

Helpdesk
De helpdesk van stichting Glazenkamp heeft het
afgelopen jaar zonder onderbreking de vragen van de
deelnemers beantwoord. Lukte dat niet via telefoon of
e-mail dan brachten de vrijwilligers een huisbezoek om
de problemen op te lossen.
Ben je deelnemer en verhuis je? Meld het ons, want dan
kunnen we jouw adres wijzigen in onze administratie óf je
uitschrijven mocht je buiten de wijk verhuizen.
Bent je geen deelnemer aan Glazenkamp? Wil je meer
informatie? Je kunt terecht bij info@glazenkamp.nl en op
www.glazenkamp.nl

TARIEFCOMPENSATIE 2022
Elk jaar keert de eigenaar van het Glazenkampnetwerk (KPN) aan Stichting Glazenkamp een bedrag
uit op grond van tariefafspraken die Glazenkamp in 2008 met KPN/Reggefiber heeft gemaakt.
Glazenkamp gebruikt een deel van dit bedrag voor vrijwilligersactiviteiten. Minimaal 80% wordt
uitbetaald aan de deelnemers als tariefcompensatie. In 2017 werd € 50, in 2018
€ 56, in 2019 € 61, in 2020 € 70 en in 2021 werd € 79 uitgekeerd aan iedere deelnemer. Iedereen
die in het Glazenkampgebied woont (Hazenkamp en Park Heyendaal), daar glasvezel gebruikt
én geregistreerd staat als deelnemer heeft recht op de compensatie. Echter: niet iedereen heeft
zich al geregistreerd. Wie zich voor 31 december 2021 alsnog registreert en aan de voorwaarden
voldoet, deelt mee in de uitkering van 2022. Registratiemogelijkheid en meer informatie over de
tariefcompensatie vind je op onze website www.glazenkamp.nl
Deze tekst is tot stand gekomen op initiatief van, en in samenwerking met Glazenkamp.
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De Muus, al 20 jaar digitaal
trapveld in ’t Hert
Waarschijnlijk hebben niet
veel mensen eerder van een
digitaal trapveld gehoord.
Maar De Muus in het
Willemskwartier is het vanaf
begin 2001 tot op de dag
van vandaag nog steeds.
Al 20 jaar. En waarschijnlijk
nog het enige in heel
Nederland ook. Kinderen
uit het Willemskwartier
kunnen er in hun vrije
tijd kennismaken met de
computer door het spelen
van computerspelletjes.

O

oit gestart op de De
Genestetlaan, zit De Muus sinds
2011 in de computerruimte
van 't Hert. Dagelijks maken kinderen
hier met veel plezier gebruik van. Het
heet digitaal trapveld omdat op een
'gewoon' trapveld gevoetbald wordt en
hier ‘gecomputerd’.
Bewonersactiviteiten
Het feit dat het Willemskwartier in
1998 één van de 56 achterstandswijken
in Nederland werd, betekende ook
dat er geld beschikbaar kwam voor
bewonersactiviteiten. Dat was aan
het Willemskwartier goed besteed,
want daar waren veel bewoners al
jarenlang actief. Het Willemskwartier
werd niet voor niets een wijk met twee
speeltuinen. En twee wijkcentra. En het
resulteerde in de Houthobbywerkplaats
en de Autohobbywerkplaats, Sportrijk
Willemskwartier, het Ouder-Kind
Centrum en dus ook het digitale
trapveld De Muus. Gefinancierd via
de toenmalige budgethoudende
bewonersorganisatie Opweg en gerund

De computerruimte in 't Hert met de kinderen die op dit moment bij De Muus
computeren.
door vrijwilligers, ondersteund door
toen nog langdurig werklozen in
gesubsidieerde banen. Het gebeurde
ook in de Landbouwbuurt* en in de
Kolping. En zelfs in de Hazenkamp werd
een tijdlang in bijna elke straat een
straatfeest georganiseerd.
Echt niet overbodig
Maar in 2001 veranderde veel. Subsidies
namen af en bijna alle gesubsidieerde
banen werden wegbezuinigd. In
hetzelfde jaar opende 't Hert. Maar de
hobbywerkplaatsen stopten, Sportrijk
Willemskwartier werd overbodig door
het Cruyff-court en het Ouder/Kindcentrum werd onderdeel van Tandem,
nu Bindkracht10.
Alleen De Muus bleef. Medewerkers
van De Muus kunnen, als corona het
toestaat, weer iedere doordeweekse
dag nieuwe kinderen ontvangen voor
de computerspelletjes. En er zijn nog
steeds wachtlijsten voor kinderen die
zich hebben aangemeld. Overbodig?

Allerminst! Want heeft iedereen
tegenwoordig zelf een computer? Nee
dus. De Muus is er nog steeds voor de
20% die dat nog niet heeft of voor die
grote broers of zussen die altijd vóór
gaan! ❤
Tekst en afbeelding: Ferry Blüm
(actief Willemskwartierder)
* Voetnoot:
En niet te vergeten de Muntenbuurt. Ook
daar was een groep bewoners actief, o.a.
voor het Goffert-zwembad. Het verhaal
gaat zelfs dat de Rolling Stones, toen zij
op 14 juni 1995 met een grote helikopter
in het Goffertpark landden voor een
concert, een flink geldbedrag doneerden
aan het zwembad, vanwege de overlast
die de helikopter veroorzaakt had.
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Iedereen verdient een passend afscheid, waar u ook verzekerd bent.
Constantijn Koen Uitvaartverzorging

Afscheidshuys Sint Annamolen

Van harte welkom bij Constantijn Koen Uitvaartverzorging

De laagdrempeligheid en warme, huiselijke sfeer in

en Afscheidshuys Sint Annamolen in Nijmegen. Wij zijn
een onafhankelijke uitvaartonderneming en verzorgen alle

Afscheidshuys Sint Annamolen maken dat u zich welkom
voelt. Wanneer u om wat voor reden dan ook geen thuis-

diensten die bij een uitvaart komen kijken in eigen beheer.

opbaring wenst, maar toch zo veel mogelijk bij uw dierbare wilt

Constantijn Koen Uitvaartverzorging is dan ook niet

zijn, kunt u kiezen voor opbaring in een 24-uurskamer. Ons

gebonden aan bepaalde (natuur)begraafplaatsen
of crematoria. De uiteindelijke keuze hierin is aan u.

Afscheidshuys Sint Annamolen heeft er twee: De Molen en
Sint Anna. Wij geven u de sleutel, zodat u dag en nacht terecht

Onze persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij ieder

kunt, zo vaak als u prettig vindt en zo lang als u maar wenst.
Vanzelfsprekend mag u met foto’s, tekeningen en andere spullen

afscheid wordt bijzonder gewaardeerd. Voor ons spreekt
dit vanzelf, want uw dierbare verdient een waardig en

een huiselijke, persoonlijke sfeer creëren om zo in alle rust
afscheid te nemen op momenten dat u hier behoefte aan heeft.

passend afscheid.

Crematiepakket liefdevol € 3.075,00

Condoleance in de Sint Annamolen

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

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

Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen
Hatertseweg 10b, 6533 AL Nijmegen • T 024 785 23 77 • M 06 421 160 93
info@uitvaartverzorgingnijmegen.nl • www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl

Vrijwilliger in ’t zonnetje
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Voor Groenestraatkerk-koster Paul
van Dijk is bidden ook werken

Paul van Dijk (76) werkt
als vrijwilliger in de
Groenestraatkerk (of: Heilige
Antonius van Padua-Sint
Annakerk). “Vroeger was
ik hier al misdienaar. We
woonden in de Reestraat en
gingen hier naar de kerk. Ik
mocht ook de koster al vaak
helpen bij bijvoorbeeld een
uitvaart. Ik vond dat zo leuk
dat ik dacht: Later als ik 65
en gepensioneerd ben, wil ik
koster worden. Dat doe ik nu
dus.”

I

n 1994 werd Van Dijk al collectant
en hield hij ook de kerkbijdragen
op de computer bij. Zo rolde hij
in het kosterschap. Dat was vroeger
betaald werk, vertelt Van Dijk: “De kerk
schoonmaken, missen voorbereiden,
bloemen verzorgen en nog veel

Paul van Dijk: “Vroeger dacht ik al: Later als ik 65 en gepensioneerd ben, wil ik koster
worden.”
meer. Teruglopend kerkbezoek en
loonstijgingen maakten dat dit te duur
werd en door vrijwilligers overgenomen
is.”
Ook vrijheid
“Het is leuk om vrijwilliger te zijn. Het
geeft veel voldoening, je weet dat
als er geen vrijwilligers zijn het werk
hier stilligt. We redden ons aardig,
ondanks dat mensen ouder worden
en bijvoorbeeld niet meer altijd even
een hoge trap op kunnen om een lamp
te verwisselen”, aldus Van Dijk. “Een
elektricien laten komen is geen optie,
want dat kost € 70 voor een uurtje en
dat geld is er niet altijd.
Vrijwilligerswerk geeft meer structuur
in mijn leven, regelmaat. En toch is er
ook de flexibiliteit om een taak op een
andere dag te doen. Dat is óók fijn,
die vrijheid. Voor de kerst zijn we een
week bezig om de kerk te versieren. De
kerstboom is inmiddels van kunststof en
ons parochieblad, Triptiek, verschijnt in
kerstuitvoering.”

Geloof
“Ook voor mijzelf speelt het geloof een
rol. Als kind heb ik in deze kerk alles
meegemaakt: het biechten, de missen
die je verplicht moest bijwonen, de
misdienaarreisjes en zo. En ik zong
jarenlang bij de Byzantijnse vieringen.
Zo ben je gevormd. Dan is de stap om
hier in de kerk iets te doen vrij klein.
Ondertussen gingen we ook wel naar
de nieuwe Fatimakerk in de Thijmstraat,
omdat die in de winter goede
verwarming had.
Het is fijn wanneer nieuwe vrijwilligers
zich melden, zeker als zij al een binding
met de kerk hebben. De klusjesman
bijvoorbeeld woont hier vlakbij, in de
Hertstraat. Hij was gepensioneerd en
omdat hij altijd de klok hoorde, kwam
hij hier een kijkje nemen en is vrijwilliger
geworden. Ook mijn vrouw doet hier
allerlei vrijwilligersactiviteiten. Wij
zeggen wel: bidden is ook werken”. ❤
Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)
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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
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#Wattedoen
Iedere dag is er wel iets te doen in de wijk. Maar
wat allemaal? En wie tref je daar? Verslaggever
Dirk-Jan Burgersdijk zoekt het uit.

P

ieter Melville (69) is vertaler van beroep en werkte voor een
vertaalbureau dat hem vroeg Engelse les te geven aan volwassenen in het bedrijfsleven. “Dat was erg leuk om te doen.
Ik ben les blijven geven. Eerst in Rotterdam waar ik ook woonde,
voor Het Gilde, een vrijwilligersorganisatie die onder andere actief
is op het gebied van taalvaardigheid. En later in Nijmegen, ook bij
Het Gilde in wijkcentrum Titus Brandsma.”
“Zeven jaar geleden verhuisde ik naar de Spieghelhof in het
Willemskwartier, ik vond een woning vlakbij de Thijmstraat. Een
heel mooie straat, met fraaie oude en nieuwe woningen. Nu geef
ik sinds twee jaar als zelfstandig vrijwilliger Engelse conversatieles
in wijkcentrum ‘t Hert. In de Thijmstraat dus.
Engels is mijn moedertaal, ik ben Amerikaan. Mijn ouders
verhuisden na de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten,
moeder zat bij de Marva van de Koninklijke Marine, vader werkte
bij de Landmacht. Ze ontmoetten elkaar op hun werk en trouwden
er. Vader overleed toen ik tien jaar oud was en op mijn twaalfde
keerden moeder, mijn broertje en ik terug naar Nederland.”

Pieter Melville (midden) met een paar van zijn cursisten.
“Mijn oude cursisten van Titus Brandsma wilden niet dat ik
stopte en attendeerden me erop dat ik in ‘t Hert ruimte kon reserveren. Ik geef eigenlijk geen cursus of les, want er is geen boek of
huiswerk of schema. Ik heb twaalf cursisten, het maximum wat
met corona is toegestaan. Twee nieuwe mensen zijn van hier, uit
de wijk. We kijken wie er is en beginnen gewoon met kletsen.” ❤
Tekst en foto: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

Extra in Winkelsteeg: 3000 banen en 4000 woningen
Stations
omgeving
Goffert-NTC.

De gemeenteraad heeft gisteravond groen
licht gegeven om aan de slag te gaan met de
ontwikkeling van Winkelsteeg. Daarmee krijgt
dit gebied de komende jaren een flinke impuls.

D

e gemeente gaat nu aan de slag met de uitwerking
van de ontwikkelvisie. Daarna worden de verschillende
deelgebieden uitgewerkt in stedenbouwkundige
plannen en bestemmingsplannen. De eerste concrete
projecten die uitgevoerd gaan worden zijn NDW21 (bouw van
flexibele woningen op het voormalige Compaq-terrein) en de
stationsomgeving Goffert-NTC.

Duurzame groei en werkgelegenheid
De gemeente wil 3000 extra banen creëren in Winkelsteeg
door de al aanwezige Health & High sector te laten groeien én
door nieuwe banen bij bijvoorbeeld dienstverleningsbedrijven,
lichte maakindustrie, stadsdistributie en andere kleinschalige
bedrijvigheid.
Divers en prettig woonmilieu
Uit studies blijkt dat Winkelsteeg geschikt is om in de
aankomende jaren zo’n 4000 woningen te bouwen. Hierbij wordt
aangesloten bij de kwaliteiten die al in en om het gebied zijn,
zoals het Maas-Waalkanaal, de nabijheid van het Goffertpark,
het groen van de historische landgoederen en Station
Goffert. Winkelsteeg moet plek bieden aan veel verschillende
doelgroepen, en daarmee een fijne plek zijn om te werken en te
wonen. Daarom komen er ook voorzieningen. Denk bijvoorbeeld
aan een sportschool naast je werk, ruimte voor ontmoeting in
de buurt, een gezamenlijke kantine met andere bedrijven of een
basisschool vlakbij. ❤
Bron: gemeente Nijmegen
Foto: Vincent Moll
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OLIEBOLLEN VERKOOP
27 t/m 31 December
1 stuk
6 stuks
12 stuks

€ 1,50
€ 8,00
€ 13,00

Mail uw bestelling naar
info@puux.nl

Groenestraat 191, Nijmegen
puuxcoffee
puux.coffee.caffee

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

Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna
Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892
www.fysiotherapiesintanna.nl

Avalon Fitcentre

In samenwerking met
St. Hubertusstraat 2 6531 LB Nijmegen
tel: 024-6635173
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Jos van Bemmel, vrijwilliger
bij Van Tuin Tot Bord
Wekelijks koken buurtbewoners in ‘t Hert
een driegangenmaaltijd met groente uit de
moestuin. Jos van Bemmel (67 jaar) werkt in de
kookgroep bij Buurtrestaurant ’t Hert.
Sinds wanneer ben je lid van de kookgroep?
“Ik heb ‘Van Tuin Tot Bord’ in 2016 leren kennen als gast bij De
Klokketoren. Ik hou van koken en ben op een gegeven moment
ook mee gaan doen. Ik leer hier een hoop op kookgebied en
anderen leren weer van mij.”
Wat doe je nog meer?
“Ik kook ook mee als er een catering is. En verder haal ik sinds kort
twee oudere gasten thuis op die niet meer zelfstandig kunnen
komen. Ik wil ervoor zorgen dat mensen zich welkom voelen en
ook het gevoel van saamhorigheid ervaren.”

contacten te hebben buiten mijn eigen kring. Ik ontmoet hier
een mix aan mensen en ik geniet van de diverse ontmoetingen.
Dat geeft me een warm gevoel en ik neem vaak een paar sociale
pareltjes mee naar huis.” ❤

Wat betekent Van Tuin Tot Bord voor jou?
“Ik voel me hier gewaardeerd. Ik vind het belangrijk om sociale

Tekst: Elly Janssen
Foto: Yulia Mulino

Snackbar De Harmonie gesloopt

E

Ferry Blüm woont al ruim 50 jaar in Nijmegen,
de helft daarvan in het Willemskwartier. Hij liep
laatst via de Thijmstraat naar de St. Annastraat en
zag dat snackbar De Harmonie op de hoek bij het
spoor gesloopt werd. Dat riep herinneringen op.

n toen schoot het me te binnen van ruim van 50
jaar geleden. Ik zat op de middelbare school. Voor
het schoolblad wilden we aandacht besteden aan
criminaliteit, misdaad. En we wilden niemand minder dan
de paus, minister-president De Jong (CDA), de nu nog langst
levende oud-premier, de toen beroemde tv-journalist Frits
van der Poel, en een professor criminologie in Nijmegen
interviewen. Van de paus kregen we antwoord. De bisschop
zou voor ons bidden. Bij Frits van der Poel zijn we op bezoek
geweest en konden we een interview doen. Van de professor
kregen we, net als van de minister-president, geen antwoord.
Maar we kenden het adres in Nijmegen. Bij aankomst bleek
de arme man echter enkele dagen eerder te zijn overleden.
Pijnlijk. Het was vlakbij De Harmonie. Daar aten we een frietje.
Het moet 1967 zijn geweest, de eerste keer dat ik in Nijmegen
kwam. Zou het de oudste snackbar van Nijmegen zijn? Moeke
Nas in de Bottendaal bestaat toch niet meer?! Dat weten we
niet. We weten alleen dat De Harmonie er nu niet meer is: het
is inderdaad gesloopt. ❤

Tekst: Ferry Blüm (actief Willemskwartierder)
Foto: Dirk-Jan Burgersdijk
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Gewoon weer goed zien, zonder hulp van bril of lenzen. Stel je eens voor:
lezen, sporten, appen, autorijden, alles zonder gedoe. Zet de eerste stap naar
vrijheid en plan een gratis en vrijblijvend vooronderzoek via www.fyeo.nl

OOGLASEREN | LENSIMPLANTATIE
AMSTERDAM BREDA EERSEL EINDHOVEN NIJMEGEN URMOND
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Bewoners Hertstraat gedenken
slachtoffers frontstadperiode
Dat er in hun Hertstraat op nr. 50 drie doden
vielen door een granaatinslag in de periode
dat Nijmegen frontstad was (september 1944mei 1945), wisten Julia van Grinsven en Mea
Verbunt wel.

Z

ij ontdekten vorig jaar dat in hun straat op diezelfde dag,
28 september 1944, ook twee jonge meisjes op nummer
25 slachtoffer werden van een splinterbom. Hanneke van
der Meulen werd op weg naar de Goffert dodelijk getroffen en
haar twaalfjarig zusje Edith werd blind.
“Met onze hele straat hebben we het frontstadverhaal
opgepakt en de plaatjes die de omgekomen bewoners
gedenken op 1 oktober op de stoep voor hun
woningen geplaatst. Iedereen vond het een heel
mooi idee”, aldus Julia.
Het verhaal van het overleden echtpaar
Wolf op nummer 50 en de heer Dang (geen
bewoner, maar een toevallige voorbijganger)
was wel bekend bij enkele bewoners in de
straat. Mea: “Mijn overbuurvrouw Irma woont
op nr. 50 en vertelde het verhaal naar aanleiding

Edith van der Meulen (links),
het meisje dat blind werd, leeft
nog en woonde de herdenking
bij. Na afloop even napraten.
van de scherfgaten van de
inslag naast de voordeur.
Omdat er zoveel nieuwe
straatbewoners waren en
omdat we in het wijkblad
(Hart van Nijmegen
2020, nr. 3) lazen over
de herinneringsplaatjes
besloten wij met familie
van de overledenen en straatbewoners een straatherdenking te
organiseren. Zodat we weten wat hier gebeurd is.”
Julia: “Verderop in de straat is ooit een Joods gezin
weggevoerd naar een vernietigingskamp, daar zouden we
met de straat nog graag vier Stolpersteinen willen leggen. Ter
nagedachtenis.” Mea concludeert: “We zijn blij dat we in deze tijd
zo iets bijzonders in de straat kunnen doen met elkaar!” ❤
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk (dirkjan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Geert Naut

Column: Goddelijke puinhoop 		
Lichte paniek zie ik
in z’n ogen. “Ja mam,
dit overzie ik niet.”
Mijn zoon zit op ‘t
einde van z’n eerste
proefwerkweek en mag
afsluiten met Klassieke
Talen. Waar hij tijdens
de open dag nog verleid
was met verhalen over
het Romeinse Rijk, ligt
nu een boekje met alle
Griekse Goden op hem
te wachten voor de toets over 48 uur.
Een combinatie van een startende brugklasser die de hele
week al z’n stinkende best doet, een vermoeid gezicht en het
ontbreken van een samenvatting in het boekje, besluiten mij
tot actie te komen. Het contractvoorstel voor mijn klant moet
maar wachten.
Vol goede moed start ik met voorlezen, waarna ik al snel
besef dat we die 25 goden en hun familierelatie tot Zeus er
never nooit niet in krijgen zonder een goed overzicht.

door Anna Wolfs

Ik pak gekleurde kaartjes en we starten bij Zeus en Hera.
Alles komt voorbij, een kind dat uit een dijbeen opnieuw
geboren wordt, Zeus’ hoofd dat opengespleten wordt met
een bijl waarna Athene tevoorschijn komt. Man-o-man wat
een puinhoop was het daar in de (onder)wereld.
Van lichtblauwe kaartjes maken we een stapeltje van alle
nimfen en liefjes met wie Zeus aan de haal ging: Leto, Maia,
Io, Europe, Semele. Allemaal deden ze het met hem. Het
kaartje van Zeus komt weer terug en highlighten we met
'vreemdganger'.
Ondertussen lees ik details voor aan m’n zoon. Hij trekt wit
weg als we bij Aphrodite komen, van wie de geboorte een
onvergetelijke gebeurtenis was, nadat ze vanuit bevruchte
golven, van overgebleven zaad, uit de afgehakte geslachtsdelen van Ouranos werd geboren. “Gast, dat is niet gezond”,
stamelt hij.
De uren en dag erna oefenen we door en door en maakt
hij het zich eigen. Met een goed gevoel zwaai ik hem uit en
met hetzelfde gevoel maakt hij de toets. Euforie komt bij
hem los wanneer hij na dik een week een 6,5 binnensleept,
weliswaar zeker niet het hoogste cijfer van die week maar wel
het mooiste. ❤

Hart van Nijmegen - december 2021

50

Zwevende kiezelstenen voor
zieke kinderen en hun ouders
Drie zwevende verdiepingen
De Huiskamer is een futuristisch ogend ontwerp van zwevende
kiezelstenen. De ronde, zachte vormen met olijke ogen en vrolijk interieur prikkelen alle zintuigen. Van jong en oud. De Kiezel
bestaat uit drie lagen, die zijn verbonden met een wenteltrap en
hangt als zwevende kiezelstenen tussen twee verdiepingen in.

Een warme, huiselijke plek midden in het
Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Dat
is ‘de Kiezel’, de nieuwe Ronald McDonald
Huiskamer.

I

n de Ronald McDonald Huiskamer in het Amalia kinderziekenhuis kunnen zieke kinderen en hun ouders zich terugtrekken voor rust en privacy. Even weg uit de ziekenhuissfeer,
tussen alle behandelingen en onderzoeken door. Dit alles in een
comfortabele omgeving van rust en geborgenheid. De entree
ligt op de tweede verdieping, pal naast de verpleegafdelingen.

Langgekoesterde wens
De Huiskamer is een onderdeel van Ronald McDonald Huis
Nijmegen. Daar logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Radboudumc. Erny Boots,
manager van het Nijmeegse Huis: “De nieuwe Huiskamer is een
langgekoesterde wens en vervangt de drie verschillende en te
kleine verblijfsruimten in het ziekenhuis. Het ontwerp springt al
van ver in het oog, want bezoekers die vanaf de hoofdingang
komen aanlopen, zien de kiezels van buitenaf al hangen. Dit is
de mooiste Ronald McDonald Huiskamer van Europa.” ❤
Bron: EGM architecten

Project ‘Doe je mee’ van start in Nijmegen
Op dinsdag 2 november 2021 was de officiële
opening van het project ‘Doe je mee’: een
project voor mensen met een Participatiewet-uitkering. Petra Molenaar, wethouder
Werk en Inkomen gemeente Nijmegen en
Ina Hol, directeur WerkBedrijf, gaven samen
het startschot op de locatie van ‘Doe je mee,
Bedrijvencentrum Groenestraat (BCG).

I

n het project gaat WerkBedrijf, in opdracht van gemeenten
uit het Rijk van Nijmegen, aan de slag om bijstandsgerechtigden uit de regio te activeren en vooruit te helpen. Doel
van het project is om met meer uitkeringsgerechtigden in
persoonlijk contact te komen en zo beter hun behoeften te
leren kennen op de leefgebieden werk en leren, participatie,
financiële situatie, sport/interesses, wonen en gezondheid.
Voorlopige inschatting is dat in een periode van drie jaar
+/- 3500 bijstandsgerechtigden een persoonlijk gesprek kunnen krijgen en een passend vervolgaanbod.

Persoonlijke
benadering
De deelnemende
gemeenten selecteren uitkeringsgerechtigden voor het
project of zij melden
zichzelf aan via de
website. Alle deelnemers ontvangen
Links Ina Hol, rechts Petra Molenaar.
een uitnodiging voor
een intakegesprek. Aan de hand hiervan maken deelnemer
en coach samen een plan voor een vervolgtraject. Dit kan bij
WerkBedrijf zijn op weg naar een opleiding en/of werk. Maar
het vervolg kan ook bestaan uit vrijwilligerswerk of ondersteuning bij bijvoorbeeld de financiële of woonsituatie. ❤
Bron: WerkBedrijf Rijk van NIjmegen
Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u meedoen aan
dit project? U kunt u ook zelf aanmelden via
www.doejemee-rvn.nl

Ommetjes door de wijk

Hart van Nijmegen - december 2021

51

Barbara blijft lopen

Het favoriete rondje van Barbara TimmermansVreeken (88) gaat “links, rechts, daar verder naar
beneden en weer terug” door de Emancipatie
buurt, over het voormalige terrein van het
Pensionaat Jonkerbosch.

"I

k heb gewoon mijn bergschoenen aan met dit soort
weer. Wat de mensen ervan denken, daar trek ik me niets
van aan”. Barbara woont in de Nieck Engelschmanlaan en

blijft graag wat zitten op een bankje. “Er zijn te weinig bankjes.
Als ik bijvoorbeeld naar beneden loop, ligt er een omgevallen
boom in het Broeder Koenraadpark waar ik op kan zitten. Ik ben
in gedachten met de natuur bezig, en met de honden van de
mensen die ik ontmoet”.
“Het ligt eraan hoe ik me voel, ik kan drie kwartier lopen of een
half uur. Dan heb ik het benauwd, ik ben hartpatiënt met vijf
stents.”
Toen ik 58 was overleed mijn man en ben ik gaan wandelen.
Ook de Nijmeegse vierdaagse heb ik gelopen met het
wandelgroepje dat, toen Wandelvereniging Doekenburg werd
opgeheven, werd opgericht door voorzitter Frans van Leeuwen.
Dat vond ik leuk, door de gezelligheid. Ik heb met mijn groepje
ook in Ierland een meerdaagse gewandeld, dat was leuk omdat
ik op volksdansen heb gezeten en die Ieren, die houden wel van
dansen en ik deed mee. In Japan liep ik een driedaagse en in
Taiwan, Australië, Nieuw-Zeeland tweedaagse wandeltochten.
En China, dat was de laatste mars die ik liep, twee dagen van 20
kilometer voor ons, bejaarden. Met het vliegtuig naar Moskou
en met de trein via Mongolië naar China. ❤
Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk
(dirkjan@hartvannijmegen.nu)

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

Daten
De dagen zijn weer korter en de feestdagen zoals Kerstmis
en oudejaarsavond zijn weer aanstaande. Deze periode voel
ik me vaker alleen. Maar het zoeken naar een partner blijft
voor mij een moeilijk iets. Ik heb veel gedatet maar het kost
me veel tijd en energie. En uiteindelijk eindig ik steeds weer
alleen.
Alles aan daten vind ik moeilijk. Een eerste date is moeilijk,
het is moeilijk een succesvolle date een vervolg te geven,
het is moeilijk je geduld te bewaren. Het is een spel dat je
moet spelen. Een spel met allerlei regels. Je mag niet te snel
toehappen, niet te veel vragen, niet te direct zijn en ga zo
maar door.
Maar mag je ook jezelf zijn en doen wat goed voelt?

Eigenlijk niet, merk ik. Ik snap
het ook wel. Als ik mijn date alle
nummers van het songfestival
of Rob de Nijs laat horen kan dat
afschrikken. Maar dat is wel de
muziek die ik leuk vind, de muziek
die ik zelf draai en waar ik me fijn bij
voel. En als ik mijn date eerlijk vertel
dat ik het erg vind klikken en graag snel
weer afspreek, schrikt ook dat af. Maar moet ik dan niets zeggen terwijl dat voor mij totaal onnatuurlijk zou zijn? Uiteindelijk wil je toch jezelf kunnen zijn, juist in zo’n situatie. Ik vraag
me vaak af waarom we het zo moeilijk voor elkaar maken.
Was het maar wat makkelijker allemaal. Tijd om wat
nieuws te proberen, dacht ik. Dus heb ik me opgegeven voor
First Dates, Cupido ofzo, Lang leve de liefde en zelfs Married
at first Sight. Maar ook als ik daarvoor ben geselecteerd ga
ik geen spel spelen. Nee, ik gooi er gewoon alles uit wat ik
denk. Ook al blijf ik dan misschien (wat langer) alleen. ❤
Joost Wanders
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FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM
Bestel tijdig uw vis
voor de feestdagen!
PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE EN MANUELE THERAPIE
SINT ANNASTRAAT 288
6525HD NIJMEGEN
T: 024 3565960
M: 06 51792621

Vrijdag 24 december zijn wij tot 4 uur geopend
Vrijdag 31 december zijn wij tot 3 uur geopend
Aanbieding: Hollandse haring 5 voor € 9,de 6e gratis!!

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

* verlaagt stress
versterkt
je weerstand
*
* maakt je socialer
leprastichting.nl/aanraken

Knuffelhormoon
aanmaken?

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

• Natuurvoedingsmiddelen

Huid-, oedeem- en lasertherapie

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

•Ook glutenvrij

O.a. behandelingen met

•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,  www.cadeclin.nl
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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 (12 en 13 februari 2022), moeten uiterlijk 21 januari 2022 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestraat, Vossenlaan/
Oude Molenweg, Hatertseweg, Slotemaker de Bruïneweg,
Bankastraat. Ook voor verhuur kleine bedrijfsruimtes. Voor
informatie kijk op www.garagebox-nijmegen.nl
SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging
bij u aan huis. Tel: 06 206 874 66.
NAAILES IN NIJMEGEN bij Thea van der Wielen. Mail naar
info@naailesnijmegen.nl of bel 06 212 017 32. Meer
informatie op www.naailesnijmegen.nl

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

JE NALATENSCHAP GOED VOORBEREIDEN? Een erfenis
adequaat en in harmonie afwikkelen? Annet van de Laak kan
daarbij ondersteunen en vragen beantwoorden tijdens haar
gratis spreekuur op de laatste woensdag van de maand, 15.0017.00 uur. Kantoor CJ Financiële Service, Daalseweg 331. Of
maak een afspraak, 06 227 951 22 of annet@bojang.nl
VOOR 1-OP-1 BIJLES scheikunde, wiskunde en natuurkunde
ga je naar Bijles Exacte Vakken Arnhem. Ik ben werkzaam in het
centrum van Arnhem. Online bijles wordt ook aangeboden.
Zie www.bijlesexactevakken.nl voor meer informatie.
Tel. 06 524 603 00, e-mail: info@bijlesexactevakken.nl
PEDICURE CARINE voor een professionele voetbehandeling.
U kunt op afspraak terecht in mijn praktijk aan de
Hazenkampseweg 150, 6531NP te Nijmegen, telnr.
06 373 408 86. De pedicurekamer is op de 1e etage, voorzien
van airconditioning, ingericht met professionele apparatuur
en voldoet aan alle hygiënische eisen. Voor meer informatie:
wwwpedicurecarine.com
BRENG GRIEKENLAND NAAR NIJMEGEN en leer de taal!
Griekse les op alle niveaus. Een nieuwe basiscursus start op
vrijdagavond 14 januari. Meer info op www.milao.nl of bel
06 293 140 61, Éla!

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
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In Hart van Nijmegen is het goed(koop)
adverteren
Wijkmagazine Hart van Nijmegen informeert,
vermaakt en verbindt de circa 18.000 inwoners van het stadsdeel Nijmegen-Midden. Zes
keer per jaar valt dit magazine op de deurmat
van bewoners en ondernemers van de wijken
Heijendaal, St. Anna, Hazenkamp, Nije Velt
en Goffert. Ook de campus van de Radbouduniversiteit, de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen, en bedrijventerrein de Winkelsteeg
vallen onder het verspreidingsgebied.
Het magazine wordt huis-aan-huis verspreid en is gratis.
“Gratis in de zin van gratis lezen”, benadrukt hoofdredacteur Ypie Veenstra. “Natuurlijk kost het iets om zo’n wijkmagazine te maken, maar door subsidie van de gemeente,
bijdragen van trouwe adverteerders en de inspanningen
van onze vrijwilligers hoeven de lezers niets voor het
magazine te betalen.”
Hart van Nijmegen
“De artikelen in Hart van Nijmegen gaan over de mensen
en gebeurtenissen in onze wijken en worden geschreven
door enthousiaste mensen uit Nijmegen-Midden”, vertelt
Ypie. “Niet alleen enthousiast trouwens, óók professioneel.
En dat geldt ook voor onze fotografen. Wij zijn er heel
gelukkig mee dat zij al dit mooie werk ‘om niet’ voor ons
willen doen.”
De verspreiding van het wijkmagazine wordt gedaan
door een gemotiveerd eigen team van bezorgers. “We hebben ons verspreidingsgebied goed in beeld en we krijgen
gelukkig maar weinig bezorgklachten”, zegt Ypie. “Mocht er
wel een telefoontje komen dat het blad niet is bezorgd dan
kunnen we die zelf snel oplossen en nabezorgen. En wie
een ‘nee-nee-sticker’ heeft en toch het blad wil lezen, kan
een gratis exemplaar ophalen bij 17 verspreidpunten waaronder AH-XL, Coop Steenbokstraat, bibliotheek Muntweg
of wijkcentrum ’t Hert.”

Adverteren in Hart van Nijmegen
“Adverteerders zijn belangrijk voor ons”, zegt Ypie, “zonder
hen zouden we ons mooie magazine niet zo breed gratis
kunnen verspreiden. En dat zou heel jammer zijn, want het
wordt goed gelezen en dat is ook voor adverteerders fijn.”
Juist voor lokale ondernemers is adverteren in een
wijkblad heel aantrekkelijk. Op deze manier komen zij in
beeld bij hun doelgroep, terwijl de tarieven heel aantrekkelijk zijn omdat een wijkmagazine als Hart van Nijmegen
geen winstoogmerk heeft. Er is veel mogelijk; van kleine
advertenties van 1/8 pagina tot aan 2 x A4.
Advertorial
Ypie: “Ik heb nog een vraag aan adverteerders. Denkt u wel
eens aan het plaatsen van een advertorial? Zo’n advertorial
lijkt op een redactioneel artikel en heeft een journalistieke
toon, maar u hebt in samenwerking met redacteuren en
fotografen van Hart van Nijmegen alle ruimte om zélf uw
verhaal te vertellen. Wie bent u als ondernemer? Waarom
moeten klanten bij u zijn? Wat maakt uw bedrijf uniek?
Geef potentiële klanten zo de kans u te leren kennen, win
vertrouwen en de eerste stap naar een klantrelatie is gezet.”
Nieuwsgierig naar hoe een advertorial eruit kan zien?
Lees deze advertentiepagina, want dat is er één!

Meer informatie over advertorials en adverteren in Hart van Nijmegen, inclusief formaten en
bijbehorende prijzen is te vinden op www.hartvannijmegen.NU (dus niet .nl) en op pagina 2 van
dit magazine. U kunt ook contact opnemen met acquisiteur Huberdien Hornikx via 024 356 61 09 of
adverteren@hartvannijmegen.NU

Hart van Nijmegen - december 2021

55

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 (12 en 13 februari 2022), moeten uiterlijk 21 januari 2022 binnen zijn.
NIEUW OP TE RICHTEN LEESCLUB HAZENKAMP zoekt 4-6
nieuwe leden! Zin om elke 6-8 weken een non-fictie boek te lezen
over geschiedenis, politiek, cultuur, geografie of filosofie en dat
afwisselend bij een van de leden te bespreken? Belangstelling?
Mail iets over jezelf, waar je woont en wat je graag leest:
michaelanwb@gmail.com
RADBOUD SENIOREN KOOR zoekt nieuwe leden. De dirigent is
Eugène Ceulemans en het koor repeteert op donderdagmorgen van
10-12 in Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22. Het repertoire is
divers. We treden regelmatig op in verpleeghuizen. Kom gerust eens
luisteren, meezingen mag natuurlijk ook. Informatie: Bertien Keijser:
06 834 409 79 of Marie-Anne Hilckmann: 06 306 482 50.
ZINGEN VOOR JE LEVEN NIJMEGEN is een koor voor patiënten of
naasten, geraakt door kanker. Zingen werkt helend en verbindend
en geeft energie. Nieuwe koorleden zijn van harte welkom!
We zingen in ’t Hert, Thijmstraat 40, één keer per twee weken op
donderdagochtend. Meer info/aanmelden:
www.zingenvoorjeleven-nijmegen.nl

BADMINTONCLUB ‘DE LACHENDE SHUTTLE’ zoekt nieuwe leden
(50+). Iedere donderdagavond wordt tussen 20.00 en 21.30 uur
recreatief gepeeld in Sportzaal van ‘t Hert, Thijmstraat 40 in Nijmegen.
Het speelseizoen loopt van september t/m juni. Belangstelling?
bel: 06 517 587 89.
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
GARAGEBOX TE KOOP GEVRAAGD in Hazenkamp/St. Anna.
Formaat: circa 6x3 meter. Stroomvoorziening is een pré. Heeft u iets
of weet u iets? Mail of bel naar Ralph Disveld: rrdisveld@gmail.com
of 06 115 179 44.

NAAIJUF GEZOCHT! In ‘t Hert komen elke maandagavond (19.3021.30 uur) 8 gezellige dames bij elkaar met patronen en diverse
naaiwerkjes. We zijn op zoek naar een naaijuf die iedereen bij haar
eigen project en op haar eigen niveau kan begeleiden. Ervaring als
coupeuse gewenst. Informatie bij Auke, tel: 024 350 12 09.
DAMESVOLLEYBALTEAM ‘MARIKEN SERVEERT’ zoekt nieuwe
speelsters. Zin in een leuke training met afsluitend partijtje en daarna
voor wie wil een drankje in de kantine? Kom vrijblijvend een paar keer
meetrainen! Leeftijd vanaf 25, niveau 2e klasse/gevorderde recreant.
Donderdagavond 19.00 – 20.30 u, Sporthal De Zwaluw in Nijmegen
(West). Bel Inge: 06 487 813 71
SCHOOLTUIN DE WIELEWAAL ZOEKT ENTHOUSIASTE MENSEN!
Schooltuin De Wielewaal ligt in het begin van de Ooijpolder.
Vrijwilligers geven in het groeiseizoen tuinles aan schoolkinderen die
wekelijks komen tuinieren. Daarnaast zijn er wekelijkse
beheerwerkzaamheden. Voor beide groepen zijn mensen nodig.
Meer informatie op www.schooltuindewielewaal.nl. Mail Annerie
Rutenfrans a.rutenfrans@glazenkamp.net of bel 06 443 743 42.

Aanvullende bronvermelding van foto’s in de bewaarspecial
Fabrieken in de wijk
Van een aantal foto’s die gebruikt zijn voor de bewaarspecial
Fabrieken in de wijk was het bij het ter perse gaan nog niet
mogelijk de juiste bron te vermelden. Inmiddels is er duidelijkheid
en publiceert de redactie de juiste bronvermelding in de ‘gewone’
Hart van Nijmegen – met excuses voor de vertraging.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Royal Smit Transformatoren, p. 4. Foto: DPG Media
Swift, p. 6. Foto: DPG Media
NVV-gebouw, p. 14. Foto: Bart Kraal
ASW, p. 24. Foto: Frie Soomers
Swift, p. 35. Foto: Fotopersbureau Gelderland
Swift, p. 38. Foto: Arnhems Persagentschap
Export Papierfabriek, p. 38. Foto: DPG Media
Fasto, p. 39. Foto Bart Oostindie
Nefa, p. 39. Foto: Collectie Marianne van der Boom-van Pelt

BIOLOGISCH
UIT EIGEN
BAKKERIJ
www.streekbakkerjorrit.nl/bestellen

Rijk gevulde kerststol, spelt en tarwe
Kerstlekkers: taart, tulband, cake, amandelstaaf
En natuurlijk heerlijke beignets en
oliebollen, ook op 10/11 en 17/18 december
Thijmstraat 119

024 737 04 83
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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
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