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Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden

In 2022 verschijnt Hart van Nijmegen op:

Adverteren in Hart van Nijmegen
Adverteren in Hart van Nijmegen kan ook in 2022 op verschillen-
de 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  exclusief 
21% btw. Bij afsluiten van een jaarcontract  ontvangt u 10% 
korting over het hele bedrag, excl. BTW. Lees de voorwaar-
den op www.hartvannijmegen.nu/adverteren
 
3. Advertorials. Bij advertorials zijn eindredactie en vorm-
geving in handen van Hart van Nijmegen. Fotografie door 
Hart van Nijmegen is ook een optie. De mogelijkheden zijn 
een advertorial van een halve pagina (€ 210, maximaal 200 

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

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

 nummer            deadline                   verspreiding 

       1 21 januari  12 februari

       2 4 maart  26 maart

       3 22 april  14 mei

       4 10 juni  2 juli

       5 9 september 1 oktober

       6 18 november 10 december

Hart van Nijmegen in 2022

Hart van Nijmegen - maart 2022
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Dirk Blokland
penningmeester

Redactie Vaste medewerkers
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Beste lezer,
Het is al een paar jaar de gewoonte om in het 
meinummer van ons magazine de Tweede 
Wereldoorlog te gedenken en oorlogsverhalen te 
vertellen die zich in onze wijken hebben afgespeeld. 
In dit nummer een verhaal over Hindestraat 50 en 
ingekwartierde Engelse soldaten. 
     Het is niet alleen de Tweede Wereldoorlog die nog doorwerkt in het heden, ook 
de gevolgen van de huidige oorlog in Oekraïne zijn voelbaar in onze wijken. De 
Jan Massinkhal is omgetoverd tot een crisisopvanglocatie voor Oekraïners (en ook 
Syriërs) en Hart van Nijmegen schrijft erover (p.4-5).  
     Rob Marrevee heeft een strijd van een heel andere orde uit te vechten. Daarover 
kunt u lezen in het hart van ons magazine (p.24-25). Hij en zijn vrouw adopteerden 
twee kinderen uit Ethiopië en ondervonden wat hechtingsproblematiek in 
de praktijk betekende. Hun ervaringen verwoordde hij in een boek en een 
theatervoorstelling. 
     Dat niet alleen theater, maar ook muziek emotioneel helend kan werken, 
weet ook Bertram van Alphen. Hij vertelt hoe zijn nieuwe album Dageraad en 
de bijbehorende cabaretvoorstelling hem hebben geholpen zijn onzekerheid te 
overwinnen (p.6-7).
     In het vorige nummer kwamen de scenario’s voor een nieuw Goffertstadion 
aan de orde. Vooral de plannen om op of naast het stadion 200 appartementen te 
bouwen, riepen reacties van lezers op. En die publiceren wij natuurlijk (p.14-15)!
     Het is toeval, maar in dit nummer komen maar liefst drie jubilea aan de orde: 
het Goffertbad en de Avondvierdaagse bestaan zeventig jaar (p.22-23 en p.35). 
Wijnhandel ‘In de Blauwe Druif’ viert een veertigjarig jubileum (p.27).
     April was de maand van de ramadan. Wat dit voor moslims betekent, leest u op 
p.21 en vooral hoe meester Tom en kinderen uit groep 5/6C van basisschool Het 
Kleurrijk een dag vasten beleefden.
     In dit nummer start een nieuwe rubriek: De wet in de wijk. Wetswinkel 
Nijmegen belicht in deze rubriek juridische aspecten van wijkgebeurtenissen. De 
eerste aflevering gaat over een ernstig verkeersongeval op de Willemsweg waarbij 
een fiets aan een straatnaambord bleef hangen (p.31).
     Ik kan niet alles opnoemen waarover geschreven is in dit nummer, daarvoor is 
de ruimte te beperkt. Er zit voor u maar één ding op: zelf alles lezen!

Hartelijke groet, Ypie Veenstra

Susan Bink

Joost Wanders

Fotografen

Willem Melssen
wm-f.nl

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

Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat 
bestaat uit de wijken Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal, Nije Veld en Goffert (zie kaart hiernaast).  
Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en ontvangt een bijdrage 
uit het budget  wijk activiteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen. 

Hoofdredacteur: Ypie Veenstra, Rode Kruislaan 23, 6525 JN Nijmegen (tevens correspondentieadres  
Hart van Nijmegen) 06 532 314 99, info@hartvannijmegen.nu. Eindredactie: Ypie Veenstra, Ronald Spaak. 
Vormgeving: Wilke Zomerveld. Penningmeester: Dirk Blokland, penningmeester@hartvannijmegen.nu 
Adverteren: Huberdien Hornikx, 024 356 61 09/ adverteren@hartvannijmegen.nu Bedrijfshartje plaatsen: 
bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu (zie p. 46) Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu  
(zie p. 47) Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu 

Foto voorkant: Rob Marrevee:. Foto: Willem Melssen.
Volgende nummer: kopij vóór 10 juni 2022, verspreiding 2 juli 2022.
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Berichtte Hart van Nijmegen nog niet eens zo lang geleden over de Jan 

Massinkhal als priklocatie voor het boostervaccin, inmiddels doet de 

sporthal aan de Nieuwe Dukenburgseweg alweer weken lang dienst 

als opvanglocatie voor vluchtelingen. Aanvankelijk voor mensen uit 

Oekraïne, maar inmiddels ook voor Syriërs en andere vluchtelingen 

uit Ter Apel. Snel schakelen lijkt inmiddels de middle name van de 

gemeente, die zo ook nog eens haar sociale gezicht laat zien. 

Met vluchtelingenopvang in Massinkhal  toont Nijmegen sociale gezicht
‘Alle lof voor hoe snel Nijmeegse ambtenaren kunnen schakelen’

Medewerkers zetten bedden klaar voor de tijdelijke opvang van Oekraïense en Syrische vluchtelingen.
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l geruime tijd eigenlijk lijkt 
de Jan Massinkhal in niets 
op datgene waarvoor de hal 

ooit gebouwd is: als een sporthal. 
Want nadat de hal tot en met eind 
januari eerst omgetoverd was tot een 
priklocatie, diende zich een maand 
daarna een nieuw mondiaal probleem 
aan waarvoor de hal ingezet werd: 
op 24 februari viel Rusland Oekraïne 
binnen. En net zoals dat met de 
Massinkhal als booster-locatie ging, 
bouwde de gemeente de hal in no 
time om, nu tot opvanglocatie voor 
vluchtelingen. 

Snel schakelen
Enter Diederik Walther. Walther 
(52), een bekende in het Nijmeegse 
evenementen- en festivalwereldje, werd 
door de gemeente gevraagd om als 
locatiemanager de opvang te managen. 
“Dat gebeurde twee weken nadat de 
basis op orde was. In Nijmegen heb 
je ambtenaren die heel snel kunnen 
schakelen, dat was en is heel prettig 
werken. Ik heb een team van mensen 
om me heen kunnen verzamelen waar 
ik al jaren fijn mee werk en die met 
elkaar kunnen lezen en schrijven. Dat 
heeft erin geresulteerd dat we zeven 
dagen in de week bemensing hebben, 
van 08.00 uur ’s ochtends tot 20.00 
uur ’s avonds. Daarnaast bestaat de 
nachtbewaking uit drie man en zijn 
er twee EHBO-mensen. En we werken 
ook nauw samen met Bindkracht10, 
dat daarnaast ook tolken en vertaal-
vrijwilligers levert.” 

Bed, bad en brood
Het gaat bij de opvang in de Massinkhal 
overigens om Oekraïense vluchtelingen 
die daar drie tot maximaal zeven 
dagen verblijven. Walther: “We bieden 
hun bed, bad en brood. Dat is wat 
we verstaan onder crisisopvang. 
Daarna gaan ze door naar de 
noodopvanglocaties. Hier in Nijmegen 

zijn dat de twee cruiseschepen 
die in de Waalhaven liggen. Daar 
krijgen de mensen ook leefgeld en 
worden er afspraken gemaakt over 
bijvoorbeeld verzekeringen, onderwijs 
en vervolgopvang. Hier komen vooral 

veel moeders en kinderen, wier vaders 
in Oekraïne zijn achtergebleven. Je 
kunt je voorstellen dat die mensen 
vreselijke dingen hebben meegemaakt. 
Ik houd wat afstand, maar er zijn ook 
collega’s die nazorg nodig hebben. Kijk, 
organiseren zit ons in het bloed, maar 
wat het zwaar en vermoeiend maakt is 
die emotionele lading, die ontzettend 
heftige verhalen.” 

Verantwoordelijkheid nemen
En dan was er een aantal weken 
geleden ook nog de acute 
noodhulpvraag vanuit het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 
Ter Apel: welke gemeenten (van de 
345 in Nederland) konden per direct 
Syrische vluchtelingen opvangen? 
En ook nu stak Hubert Bruls, de 
burgemeester van Nijmegen, z’n vinger 
op. Naast die van z’n collega’s in Oss en 
Amsterdam. “Geweldig hoe Nijmegen 
en Bruls hun verantwoordelijkheid 
nemen. Petje af. Het ging om 360 
mensen die anders gewoon op straat 
gezet zouden worden. Mensonterend, 
natuurlijk”, aldus Walther. “Maar wij 
hadden hier in de hal gelukkig ook 
nog capaciteit, dus kwamen er zo’n 
100 Syrische mensen naar Nijmegen 
toe. De Massinkhal heeft een capaciteit 

van 500 bedden en we hadden nog 
ruimte. Op dit moment (derde week 
van april, RL) zitten we op een vaste 
bezetting van ongeveer 140 bedden. 
De doorstroming verloopt prima. En het 
is echt geweldig om te zien hoe goed 

deze Syrische mensen hier samen leven 
met mensen uit Oekraïne.”  

Tot 1 juni 
Overigens bracht de gemeente 
vlak voor het ter perse gaan van dit 
nummer het bericht naar buiten dat 
de Massinkhal nog tot 1 juni dienst 
zal doen als opvanglocatie. Dit in 
verband met voldoende reguliere 
opvangmogelijkheden die elders in de 
stad zijn gerealiseerd. In de nabijheid 
van het verspreidingsgebied van Hart 
van Nijmegen is dat het pand tegenover 
het CWZ, hoek Tarweweg/Weg door 
Jonkerbosch, waar voorheen Pro 
Persona gevestigd was. Het betekent 
ook dat de Massinkhal weer gebruikt zal 
kunnen worden voor datgene waarvoor 
‘ie ooit bestemd was.  
     En Diederik Walther zelf? Die gaat 
vanaf volgende maand ‘gewoon’ weer 
z’n ouwe stiel oppakken en richting 
Vierdaagse druk aan de slag met onder 
meer Festival op ’t Eiland. ❤

Tekst: Roeland Loosen 
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Paul Rapp Fotografie 

(Met dank aan Jack Broeksteeg en Paul 
Rapp)

Met vluchtelingenopvang in Massinkhal  toont Nijmegen sociale gezicht
‘Alle lof voor hoe snel Nijmeegse ambtenaren kunnen schakelen’

A
Locatiemanager Diderik Walther: 

'Organiseren zit ons in het bloed, maar 
wat het zwaar en vermoeiend maakt is 
die emotionele lading, die ontzettend 

heftige verhalen' 
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‘Doe het nu, want je weet niet of  je er morgen nog bent’
Met het album Dageraad laat theaterman en musicus Bertram van Alphen niet alleen zijn ziekte achter zich, maar ook zijn onzekerheid

Als kind droomde Bertram van Alphen (41) al van een carrière in 

het theater. Inmiddels heeft hij honderden optredens achter de 

rug; in grote zalen met de musical War Horse, en in kleine theaters 

met zijn eigen liedjes. In zijn woning aan de Muntweg vertelt hij 

over zijn carrière en aankomende optreden 

bij culturele broedplaats Hubert. 
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‘Doe het nu, want je weet niet of  je er morgen nog bent’
Met het album Dageraad laat theaterman en musicus Bertram van Alphen niet alleen zijn ziekte achter zich, maar ook zijn onzekerheid

Je studeerde theater aan de 
Koningstheateracademie in Den Bosch. 
Heb je altijd al de theaterwereld in 
gewild? 
“Ja, eigenlijk wel. Als kind van drie was ik 
al bezig met zingen en muziek maken. 
Op mijn vijfde ging ik op ballet met een 
vriendinnetje. Tijdens de musical van 
groep 8 bleek ik te kunnen zingen, dat 
gaf mij het duwtje in de rug om verder te 
gaan met theater en musical. Dit ben ik 
gedurende mijn pubertijd blijven doen. 
Op mijn negentiende begon ik op de 
Koningstheateracademie in Den Bosch, 
de stad waar ik ook vandaan kom. Ik zat 
bij de eerste lichting, deze opleiding 
bestond nét. Daarna heb ik nog het 
conservatorium afgerond, de richting 
muziektheater en zang.”

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
“Ik heb heel veel producties gedaan, 
bijvoorbeeld bij Herman van Veen. Ik 
stond 370 keer op de bühne met de 
musical War Horse. Maar ik heb ook altijd 
mijn eigen voorstellingen gespeeld, 
veel kleinschaliger. Een andere grote 
liefde van mij is lesgeven. Na het 
conservatorium werd ik gevraagd om als 
docent op de Koningstheateracademie 
aan de slag te gaan. Dat doe ik nog 
steeds en ik vind het ontzettend leuk. 
Als hoofdvakdocent geef ik les in theater 
maken, zang en liedtekstinterpretatie. 
Ook begeleid ik vierdejaars met hun 
examenvoorstellingen. In totaal zitten er 
ongeveer 45 studenten op de academie, 
die we veel individuele aandacht kunnen 
geven. De academie levert veel talenten 
af, waaronder Nijmegenaar Pieter Derks.” 

Je hebt vorig jaar een nieuw album 
uitgebracht, Dageraad. Hoe is dit album 
tot stand gekomen? 
“Door de jaren heen heb ik veel liedjes 
geschreven. Maar ik ben een enorme 
perfectionist en het maken van een 
album duurde eindeloos. In 2014 was ik 
ver gekomen bij het Leids Cabaretfestival, 

en toen dacht, nu is het moment. Door 
het succes van War Horse had ik een 
aardig bedrag kunnen sparen. Ik ben de 
studio ingedoken en heb een groot deel 
van de plaat opgenomen. Maar toen 
werd ik ziek, ik kreeg acute leukemie. En 
als zzp-er in de culturele sector had ik 
geen arbeids ongeschiktheidsverzekering, 
want dat is onbetaalbaar. Ik ben anderhalf 
jaar ziek geweest en zweefde in het 
ziekenhuis op het randje van de dood. 
Toen dacht ik, als ik hier uitkom, dan móet 

dat album af. En ik moet stoppen met 
twijfelen en de perfectionist uithangen. 
Mijn motto werd: doe het nú, want je 
weet niet of je er morgen nog bent. Ik 
ben er uiteindelijk doorheen gekomen, 
maar toen was mijn geld op. Via een 
crowdfundingsactie heb ik binnen 24 uur 
de benodigde € 9.000 opgehaald om het 
album af te maken. Dat was fantastisch.”

Ga je met dit album de theaters in? 
“Ja, ik ben nu een cabaretvoorstelling 
om Dageraad heen aan het maken. 
Hiervoor speel ik nu try-outs, waaronder 
op 29 mei in Hubert en op 3 juni op het 
Leids Cabaretfestival. Ik speel met een 
volledige band: hoorn, contrabas, piano 
en gitaar. Tijdens de voorstelling speel ik 
sketches en vertel onder meer over mijn 
jeugd, hoe ik als homoseksuele jongen 
opgroeide in een katholiek gezin in 
Brabant. Ik moest bijna doodgaan in een 
ziekenhuisbed voordat ik mijn schaamte 
en perfectionisme achter me kon laten. 

Dit klinkt heel zwaar, met het is een hele 
lichte voorstelling met veel humor.”

Hoe ben je in Nijmegen terecht 
gekomen? 
“Na mijn ziekte begon ik aan een nieuw 
hoofdstuk in mijn leven. Ik wilde een 
andere omgeving en ik vond de liefde 
in Nijmegen. Zo ben ik op de Muntweg 
terecht gekomen. Bleek de man waar ik 
verliefd op werd ook nog eens een kind 
te krijgen met zijn beste vriendin. Voor 
mij was dat natuurlijk best heftig. Maar 
ik vond mijn vriend heel leuk, en heb 
me ervoor opengesteld. Het is allemaal 
goed gekomen. De moeder en ik kunnen 
het geweldig met elkaar vinden en we 
hebben een vrolijk en gelukkig kind. We 
zijn een heel leuk regenbooggezin met 
zijn allen, in meerdere huizen maar toch 
ook één gezin. Net anders, dat past wel 
bij mij geloof ik. Heel bijzonder hoe het 
allemaal gelopen is.”

Wat vind je van Nijmegen? 
“Ik vind Nijmegen oprecht een ontzettend 
leuke stad. Ik heb in Den Bosch, Tilburg, 
Amsterdam en Utrecht gewoond. Ik 
was verknocht aan Utrecht, heb daar 
lange tijd gewoond. Toen ik hier kwam, 
was ik verrast hoeveel er te doen is op 
cultureel gebied. Culturele broedplaatsen 
als Hubert, de Honig en NYMA vind ik 
fantastisch, dat alternatieve hoort echt 
bij Nijmegen. Ik heb dan ook ontzettend 
veel zin om in Hubert te gaan spelen, hier 
praktisch in de achtertuin!” ❤

Tekst: Susan Bink 
(susan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Diana Broeders

Bertram van Alphen speelt 
op zondag 29 mei om 20.00 
uur een try-out in Hubert, Sint 
Hubertusstraat 10 in Nijmegen. 
Meer informatie en kaartverkoop 
via www.hubertnijmegen.nl 
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ear Sir/Madam, I wonder 
if you would be kind 
enough to help me with an 

investigation. During the war my father 
was a soldier who entered Nijmegen 
and was stationed/billeted with a family 
at your address. At the time the family 
was named van Dyk and they gave my 
father a photograph of their children as 
a keepsake/memento of his stay.” John 
Cooke, England

De familie van Dijk waar briefschrijver 
John Cooke naar op zoek was, woonde 
sinds 1937 in de Hindestraat. Ze waren 
de derde huurder van Hindestraat 50 
dat in 1933 werd gebouwd in opdracht 
van Stichting woningvereniging 
Zuid-Nederland als onderdeel van 
een plan voor de bouw van ‘21 
middenstandswoningen’. De heer des 
huizes luisterde naar de naam Giovanni 
van Dijk. Deze Italiaans – Nederlandse 
combinatie dankte hij aan zijn 
geboorte in Ancona, Italië, in een van 
oorsprong Nederlands gezin. Net als 
zijn echtgenote Hinke Kingma groeide 
hij op in Friesland. Beiden studeerden 
aan de HBS Leeuwarden en daarna in 
Delft. Giovanni studeerde sterkstroom 
elektriciteit en Hinke scheikunde. 
 
Hindestraat 
Een baan bij de Transformatorenfabriek 
Smit bracht het jonge paar 

Engelse soldaat ‘Cooky’ bewaarde goede  herinneringen aan Hindestraat 50
Een verrassende brief uit Engeland brengt de geschiedenis van de familie Van Dijk tot leven

"D

Als bewoner van Hindestraat 50 staat Maarten Loeffen er niet dagelijks 

bij stil dat hij slechts een passant is die zich achter deze voordeur 

heeft genesteld. Maar logischerwijs is een huis uit 1933 eerder het 

thuis van iemand anders geweest. Eind november 2021 kreeg hij een 

verrassende brief met foto uit Engeland over een tijdelijke bewoner 

met goede herinneringen aan Hindestraat 50. 
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naar Nijmegen. Zoals destijds 
gebruikelijk ging Hinke na haar 
huwelijk niet werken, maar deed 
veel vrijwilligerswerk. Giovanni 
verdiende de kost. In de Hindestraat 
kwamen ze terecht in een gemêleerd 
middenklassegezelschap. Als beroepen 
vinden we terug een hoofdagent, een 
huisschilder, een handelsreiziger maar 
ook een timmerman/aannemer en 
zelfs een kunstschilder: George Emile 
Wagner.
     In de Hindestraat kreeg het paar vier 
kinderen: Ebel, Lucas, Antje en Eefje. Bij 
Antje van Dijk, tot in maart dit jaar  
nog politiek actief in Zutphen (!)  
roept de Hindestraat  herinneringen 
op aan een jeugd in een kinderrijke 
omgeving waar veel op straat werd 
gespeeld. In dat opzicht is sinds die 
tijd weinig veranderd. Ook nu wisselen 
de generaties elkaar af en steeds 
opnieuw zijn er kinderen te vinden op 
straat. “Het is nu wel veel groener dan 
in mijn tijd", vertelt Antje. “De meeste 
mensen hadden alleen een grasveldje 
achter het huis, terwijl er nu veel meer 
bomen en heesters staan.”

Ted & Cooky
Antje van Dijk, het meisje op de 
foto links, kan zich de soldaten in 
huis herinneren als ‘Ted & Cooky’. 
En dat was inderdaad de nickname 
van mijn vader, aldus briefschrijver 
John Cooke. Hij schrijft dat zijn 
vader zijn hele verdere leven de foto 
bewaarde als een warme herinnering 
aan zijn verblijf bij de familie Van 
Dijk in Nijmegen. “Mijn vader was 
net als veel generatiegenoten 
weinig mededeelzaam over zijn 
oorlogservaringen. Hij diende in het 
Gloucestershire regiment 2nd bataljon 
en werd ingezet in the mobbing- up 
exercise: het gevangennemen van 
Duitse troepen die achter de frontlinie 
waren achtergebleven,” vertelt John 
Cooke. 

     Hoe lang Ted & Cooky in de 
Hindestraat verbleven is niet bekend. 
Het ligt voor de hand dat Cooke’s 
regiment in het vroege voorjaar 
van 1945 met de opmars van de 
geallieerden weer verder is getrokken. 
Twee jaar later vertrok de familie Van 
Dijk naar Vossenlaan 17. Giovanni 
en Hinke keerden in 1978 terug naar 
Friesland. 
     En Hindestraat 50? Dat was tot 1981 
een huurhuis en werd voor kortere of 
langere tijd door tenminste vier andere 
families bewoond, voordat het in 1995 
mijn thuis werd. ❤

Tekst en foto’s: Maarten Loeffen 

Engelse soldaat ‘Cooky’ bewaarde goede  herinneringen aan Hindestraat 50
Een verrassende brief uit Engeland brengt de geschiedenis van de familie Van Dijk tot leven

Honderdduizenden ingekwartierde 
soldaten 
17 september 1944 was de start van de operatie Market Garden. Via 
Nijmegen en Arnhem wilden de geallieerden Duitsland binnen trekken 
om de oorlog snel te beëindigen. Zoals bekend werd wel de Waalbrug 
veroverd, maar niet de brug bij Arnhem. 
     In de slag om Nijmegen, die vier dagen duurde, gaven de Duitsers 
zich woensdag vroeg in de avond over. Het gebied bij de Waalbrug was 
zwaar beschadigd, er vielen honderden doden, tientallen huizen waren 
kapot geschoten, maar Nijmegen was bevrijd.
     Omdat de opmars van de geallieerden stokte, werd Nijmegen 
frontstad. Vanuit het nog bezette Noord-Nederland en Duitsland werd 
Nijmegen regelmatig bestookt met granaten. De periode wordt ook de 
‘Granatentijd’ genoemd, waarbij ongeveer 600 inwoners sneuvelden!
     In de winter van 44/45 waren honderdduizenden soldaten in de 
stad en de wijde omgeving gelegerd. Deze soldaten werden voor een 
deel (verplicht) ingekwartierd bij de inwoners van Nijmegen. Soms 
een soldaat per gezin, vaak ook twee of meer soldaten. Zo werd bij 
de familie Van Dijk in de Hindestraat twee soldaten waaronder Frank 
Cooke ingekwartierd. 
     Nijmegen werd de uitvalsbasis voor de finale aanval op Duitsland, 
de operatie Veritable in februari 1945. Tot diep in 1945 bleef Nijmegen 
nog een garnizoensstad van de geallieerden.

Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu)
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Mensen in de… 

KROKETTENSTRIP 
Ook op pad richting bus is Max (26), sigaretje in de mond, Bob Dylan 

op de koptelefoon. “Na mijn vwo twijfelde ik tussen de toneelschool en 

scheikunde. Het werd hbo communicatie, in Eindhoven. Ik vond een baan 

waar ik vooral Facebook-berichten moest posten, terwijl ik juist verdieping 

zocht. Daarom ben ik hier communicatiewetenschap gaan studeren.“ Met 

zijn studierichting ‘Prosociale Communicatie’ (‘hoe media en communicatie 

kunnen bijdragen aan het welzijn van mensen en de maatschappij’) 

wedt Max bewust op twee paarden. “Het lijkt me tof om met cultuur 

bewoners van probleemwijken samen te brengen. En om fundamenteel 

onderzoek te doen naar hoe de inzet van communicatiemiddelen 

mensen gelukkiger kan maken. Maar het kan ook zomaar iets met muziek, 

schrijven of tekenen worden. Met een paar vrienden ben ik bezig met een 

stripavontuur over vier kroketten. Wie weet wat daar uitrolt!” 

MOORDPOTJE 
Teun (21) en Joris (21), derdejaars biologie, 
struinen met hun witte insectennetjes 
de berm af naar, ja, naar wat eigenlijk? 
“Op zes plaatsen in de stad wordt de 
biodiversiteit gemeten, waaronder op de 
campus”, vertelt Teun. “Een tijdje terug is op 
basis van de IPCC-meetlat een inschatting 
gemaakt van de aanwezige flora en fauna. 
Via onderzoek kijken we of die cijfers nog 
kloppen.” De studiegenoten zijn ingevlogen 
om als stageopdracht de bijen- en 
zweefvliegpopulatie te meten. Teun: “Het 
gaat slecht met de bijen en de zweefvliegen. 
Op de Veluwe is het aantal zweefvliegen 
in 40 jaar tijd met 80% afgenomen.” Dat 
verklaart misschien ook de bescheiden oogst 
van vandaag. Joris: “Ons ‘moordpotje’ zit nog 
lang niet vol. Wel zijn we veel zwarte vliegjes 
tegengekomen, maar die moeten we nog 
determineren. Werk aan de winkel, voor als 
we straks weer terug zijn.” 

UUBEE 
Zeynep (24) en Layla (26), vriendinnen sinds 

hun middelbare schooltijd in Arnhem, zitten 

gezellig te kletsen op een van de bankjes 

voor de Universiteitsbibliotheek (de UUBEE). 

Saillant detail: ze zijn allebei aan de studie, 

maar niet in Nijmegen. Zeynep: “Ik doe een 

bachelor Internationaal land- en waterbeheer 

in Wageningen, maar studeren doe ik liefst 

in de UB. Het is er rustig en je kunt er heel 

fijn socializen. Met de stoptrein vanuit 

Rheden ben ik er zo.” Layla, masterstudent 

rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van 

Tilburg, is ook fan van de prima faciliteiten én 

de ‘goeie koffie’. “Gemiddeld komen we hier 

zo’n twee keer per week, afhankelijk van hoe 

druk we zijn. Na afloop gaan we soms wat 

drinken of eten in de stad, vaak met studenten 

die wél in Nijmegen wonen, als afsluiting van 

een heerlijk uitje!” 
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Mensen in de… 

IJSJESFANS
Met Janna (18) en Maaike (19) treffen 
we ‘eindelijk’ twee studenten die ook 
écht in Nijmegen wonen. Janna doet de 
ALPO (Academische Lerarenopleiding 
Primair Onderwijs), Maaike pedagogische wetenschappen aan de RU. “Ik deed eerst ook ALPO, maar kwam er al snel achter dat ik straks niet voor de klas wil staan, dus ben ik geswitcht.” Janna bloeit juist helemaal op tussen ‘haar’ kinderen. “Ik loop stage in groep 4 op een basisschool in Den Bosch en vind het geweldig om ze vooruit te helpen. Ik ben trouwens erfelijk belast. Mijn oma en moeder hebben ook een onderwijsachtergrond.” Mooie tijden lonken voor de vriendinnen nu de zon zich steeds nadrukkelijker manifesteert. Maaike: “Als echte ijsjesfans willen Janna en ik alle ijssalons in Nijmegen bezoeken. Tot nu toe hebben we er twee gehad, dus we zijn nog lang niet klaar.” 

KRIMINALPOLIZEI
Sebastian (17) uit Berlijn, op weg naar de 

bushalte, is op bezoek bij zijn zus Pia die in 

Nijmegen psychologie studeert. “Berlijn is een 

geweldige stad om te wonen en uit te gaan, 

maar ook heel groot en druk. Mede daarom 

bevalt Nijmegen me wel met zijn compacte 

centrum en groene omgeving. Heel even 

dacht ik trouwens dat de ingang naar de 

fietsenstalling op het grote plein (Plein 1944, 

red.) de metro-ingang was, maar die heb je hier 

niet.” Nu hij hier toch is, spijkert Sebastian, die 

zelf een carrière bij de politie (Kriminalpolizei!) 

wel ziet zitten, meteen zijn psychologische 

kennis bij. “Ik heb met mijn zus net een 

hoorcollege bezocht. Daarna moest ze naar een 

werkgroep, dus ben ik maar weggegaan. Een 

club van acht mensen is voor mij een te klein 

groepje om ongezien Minecraft op mijn laptop 

te kunnen spelen, haha!”

Verslaggever Pieter Matthijssen en fotograaf Vincent Moll trekken het hart van 
Nijmegen in om toevallige voorbijgangers spontaan wat persoonlijke vragen te 
stellen. Lees de verrassende verhalen die ze dit keer tegenkwamen.

FIETSTEST
Kas (27, uit Uden) en Kim (27, uit Den Bosch), verpleegkundigen op de cardiologieafdeling van het Radboudumc, maken nog even een wandeling voordat ze over 12 minuten weer aan de slag moeten. Kas: “Vanmiddag komen er patiënten langs voor een fietstest (Kim: ‘met van die plakkertjes op je lijf’). Wij installeren alles, zorgen voor de gegevensregistratie en moedigen de mensen een beetje aan.” Leuke aan hun werk, is en blijft de persoonlijke interactie. Kim: ”Tijdens mijn opleiding heb ik veel ziektebeelden, dus mensen gezien. Vooral met cardiologiepatiënten had ik veel een-op-een contact. Dat sprak me aan.” Kas knikt instemmend: “Bij ons heb je in vergelijking met andere ziekenhuizen ook net iets meer tijd voor je patiënten, omdat het vaak om ‘bijzondere gevallen’ gaat.” Kim: “Ik had in een ziekenhuis in Den Bosch kunnen solliciteren, maar werken in een academische omgeving sprak me meer aan. Ik zit hier helemaal op mijn plek.”   
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een hartelijke ontvangst 
in de lichte doorzonkamer 
vertelt de gastvrouw “Ik ben 

van Friese afkomst, of had ik u dat al 
eerder verteld?” Wanneer je de kamer 
rondkijkt wordt dit bevestigd door een 

fraai wandkleed waarop de Friese elf 
steden zijn geborduurd. En een Delfts 
blauw wandbord, dat herinnert aan de 
toneelvereniging van Friese oorsprong in 
Nijmegen.’Toniel Stjalling Eeltsjes’.

Groningse naam
Aeltsje: “Mijn man Tjapko was ook een 
Fries en zijn vader ook, maar diens vader 
was een Groningse onderwijzer en hoofd 
van de lagere school. Tjapko is dan ook 
een echte Groningse naam.” 

In 1949 verruilde Aeltsje Dijkstra (91 jaar) haar Friese geboorteplaats 

Heerenveen voor werk in Nijmegen en daarmee haar Friese doorlopers 

voor zwembaden zoals het Goffertbad. Na haar huwelijk met Tjapko 

Boonstra ging het echtpaar in de Professorenbuurt wonen, in het huis 

waar Aeltsje na het overlijden van haar man nog steeds woont.  

Aeltsje Boonstra-Dijkstra is op  het water opgegroeid

miniserie: praten met negentigplussers

N
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Jeugd in Friesland
“Ik ben in 1930 in Heerenveen geboren. 
‘s Winters lag daar alle jaren sneeuw 
en ijs. Zo hebben we leren schaatsen. 
Naast elkaar op Friese doorlopers. 
Met je schoenen op houtjes met ijzers 
eronder. De mensen organiseerden zelf 
dorpstochten in de regio. In mijn jeugd 
heb ik een keer de Elfmerentocht 
geschaatst.”

Bouwbedrijf
“Tijdens de oorlog kwam 
ik van de middelbare 
school. Via een vriendin die 
gelogeerd had in Friesland 
kwam ik aan het adres van 
een bouwbedrijf in Nijmegen, 
waar ze iemand zochten voor 
de loonadministratie. Zo ben ik in 
1949 naar Nijmegen gekomen. Bij 
aannemer Dekkers op de Tooropstraat. 
Met een oude fiets en een tweedehands 
jas kwam ik daar aan. Dat was ’t! Ik zeg 
nog wel eens tegen de kinderen ’De jeugd 
is in mijn ogen verwend.’ We hadden in 
die tijd maar één week vakantie per jaar. 
Maar ik heb er een mooie tijd gehad. Een 
echte mannenwereld met veertig man 
personeel. Steno en machineschrijven 
geleerd. In een bouwvergadering was 
ik de enige vrouw. Het kantoortje was 
in een souterrain aan de achterkant 
van het huis. Het bedrijf groeide en 
het werk werd steeds meer. Naast de 
loonadministratie, alles uittellen in 
loonzakjes, vakantiebonnen, zegels voor 
vorstverlet en lijsten voor de kinderbijslag 
invullen.” 

Watersport
“Ik heb mijn man bij vrienden ontmoet. 
Bij het verenigingsgebouw van de 
kerk aan de Bijleveldsingel. Daar was 
een kerkdienst waar mijn man ook 
kwam. We waren beiden protestant, 
Nederlands-hervormd. Niet zo streng 
als de gereformeerden, maar toch zal ik 
op zondag nog steeds niet gauw ramen 

wassen of stofzuigen. Na maanden 
kregen we kennis. Ik ben op het water 
opgegroeid en kon goed zwemmen. En 
Tjapko had een tweepersoonskano. Zo 

gingen we samen de Waal op. Om kribben 
heen en langs rijnaken peddelden wij 
naar Sprokkelenburg. Achteraf denk je: 
hoe hebben we dat gedurfd! In 1956 
zijn we getrouwd en in dit huis in de 
Professorenbuurt gaan wonen. Daar zijn 
ook onze kinderen Albert, Sjouke, Arno en 
Marleen geboren.”

Goffertbad
“Ik heb gezwommen in het 
Sportfondsenbad aan de Planetenstraat 
en heb ik de borstcrawl aangeleerd, 
want vroeger leerde je alleen schoolslag 
en rugslag. Voor ouderen iets dat wat 
lastiger is om aan te leren. Zeker met het 
ademhalen. In het zomerseizoen zwom 
ik bijna dagelijks in het Goffertbad. Om 
elf uur was ik daar al. Ik heb daar ook een 
Turkse man ontmoet, maakte regelmatig 
een praatje met hem en hij is een keer bij 
ons thuis geweest. 
     Heb hem begeleid met het Nederlands 

en samen met mijn man later ook 
zijn vrouw geholpen met inburgeren. 
Zij kwamen ook bij ons thuis op 
verjaardagen. Door die contacten kreeg ik 
meer interesse in de islam en heb ik daar 
een cursus in gevolgd.”

 Sportieve kinderen
“Al onze kinderen zijn sportief. Bij 

gym en turnen op de Hazenkamp 
geweest. Maar onze oudste 

zoon Albert vond zwemmen 
leuker dan turnen.  Hij mocht 
een keer meedoen met 
een zwemwedstrijd in het 
Sportfondsenbad en won 
meteen. De Nijmeegse Zwemclub 

NZC’21, tegenwoordig Aqua 
Novio’94, is een leuke zwemclub 

voor iedereen. Albert bleek een 
talentvol zwemmer. Zo won hij bij 

de Nederlandse kampioenschappen 
in Amersfoort  als zwemmer van NZC 
eenmaal goud, viermaal zilver en driemaal 
brons. In 1980 stond hij alle dagen in de 
krant. Hij mocht toen namens Nederland 
deelnemen aan de Olympische Spelen 
in Moskou, waarvoor hij zijn artsenstudie 
mocht onderbreken.”

Afscheid
Bij het afscheid vertelt de Friese dame 
dat zij haar auto heeft weggedaan en 
nu veel met de fiets doet. Daarnaast 
wandelt ze regelmatig een blokje om of 
loopt lekker in de Ooij met haar dochter. 
Voor een wandeling van 5 km draait 
ze haar hand niet om. “’s Winters zwem 
ik één of twee keer in de week in het 
Erica Terpstra Sportfondsenbad. Geen 
ontspanningsoefeningen in warm water, 
maar gewoon baantjes trekken, hoor! 
Als het Goffertzwembad weer opengaat, 
dan probeer ik om de dag een baantje te 
zwemmen en daarna dan heerlijk onder 
de warme douche.”  ❤

Tekst en foto’s: Henny Fransen 
(henny@hartvannijmegen.nu)

Wandbord toneelvereniging.

Aeltsje Boonstra-Dijkstra is op  het water opgegroeid
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Op 14 juli 2004 heeft de gemeenteraad 
besloten het Goffertpark te beschermen 
als gemeentelijk monument. In de 
redengevende omschrijving worden negen 
beschermde complexonderdelen genoemd, 
waaronder 1. De AANLEG en 8. Het STADION. 
Op de gemeentelijke website zijn de 
gegevens slechts met veel moeite terug te 
vinden.
     Wordt het gemeentelijke monument 
opgeofferd om NEC financieel gezond 
te maken? Bij de drie scenario's voor 
de vernieuwing van het stadion is 
onvoldoende rekening gehouden met de 
monumentenstatus en de redengevende 
omschrijving. Ik heb nergens gelezen dat 
het de bedoeling is om het kaderstellende 
raadsbesluit uit 2004 in te trekken of te 
wijzigen.

Behoeden voor de ondergang
De vernieuwing van het stadion met 
woningbouw moet NEC voor de ondergang 

behoeden. Als je met woningbouw een 
betaaldvoetbalorganisatie financieel gezond 
kunt maken, zou er geen woningtekort zijn. 
Waar zit de adder onder het gras? De grond 
is en blijft eigendom van de gemeente. De 
terugkoopoptie heeft geen betrekking op 
de grond. Hiervoor zal een marktconforme 
prijs of erfpacht moeten worden betaald. 
Is het ‘verdienmodel’ gebaseerd op 
(ongeoorloofde) staatssteun?
     Het realiseren van circa 200 
huurappartementen binnen de perceelgrens 
van het stadion is onmogelijk zonder het 
beschermde complexonderdeel geweld aan 
te doen. In de redengevende omschrijving 
staat onder meer: 
     “De zware omstandigheden waaronder 
de werklozen met de spade de grond 
moesten uitgraven verleende het stadion 
in de volksmond de naam ‘bloedkuil’. Met 
de uitgegraven grond is rondom een wal 
aangelegd waartegen aan de binnenzijde 
de zitplaatsen waren geplaatst. Aan de 

buitenzijde is maskerende beplanting 
aangebracht, zodat het stadion bijna 
onzichtbaar in de omgeving is opgenomen.”

Eerst parkeerproblematiek oplossen 
Op de illustraties van NEC is bij de drie 
scenario's heel veel groen te zien, maar zijn 
de appartementen allesbehalve onzichtbaar. 
Het aanzien wordt bij scenario A en B 
bepaald door woontorens. Bij scenario C (het 
zogenaamde ‘vogelnest’) is de aarden wal 
volledig bebouwd. 
Een opvallend detail op de afbeeldingen 
is het ontbreken van auto's. Waar moeten 
de bewoners en bezoekers parkeren? De 
plannen voor onbereikbare woningen 
zonder parkeergelegenheid in een 
monumentaal park zijn niet realistisch. 
Uitbreiding van het stadion is pas mogelijk 
als de parkeerproblematiek is opgelost.” ❤ 

Ingezonden bijdrage: Rob Essers
Beeld: NEC

Buurtbewoners lopen te hoop tegen  woningbouw in Goffertpark 
De plannen voor nieuwbouw in en naast het Goffertstadion zijn nog pril, maar  buurtbewoners komen nu    al in het geweer

Het einde van het monumentale Goffertpark?10

wonen - scenario a

inspiratiebeelden

Bloedkuul Hazenkamp poort
/ contour gebouw

ca. 20m

ca. 53m
ca. 32m

Landschappelijk = vrij zicht
Bos = bebouwd

Monumentale assen
Uitnodigende landmarks

Stadionplein.
Activeer de openbare ruimte

Onderdeel van volkspark.
‘groene longen’ van Nijmegen

Supportersplein  
 (omgeven met bestaand groen)

2 appartementengebouwen, naast elkaar 
gelegen, aan de parkzijde (Busserweg) van 
het stadion.

In de vorige Hart van Nijmegen verscheen een artikel over de bouw van 200 appartementen aan, 
en vernieuwing van het Goffertstadion. Naar aanleiding daarvan stuurde Rob Essers, woonachtig 
aan de Niek Engelschmanlaan, een reactie. Op verzoek van de redactie verwerkte hij die reactie 
tot onderstaande bijdrage. 

In scenario A staan twee woontorens 
naast het stadion gepland.
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Bent u de enige initiator van de petitie of 
is het een initiatief van meerdere mensen?
“Ik ben begonnen met mijn zorgen te 
delen met wat buurtgenoten, ongeveer 
tien gezinnen. Zij zijn ook erg bezorgd 
over de plannen van NEC en de geplande 
woningbouw in het Goffertpark. Namens 
dit groepje heb ik de petitie opgezet.”
 
Wat is voor u/jullie de motivatie geweest 
om een petitie te starten?
“Wij zijn bang dat het Goffertpark door 
woningbouw niet meer het ‘rustige’ 
volkspark zal blijven waarvoor wij in deze 
wijk zijn komen wonen. De meesten 
van ons kwamen hier toen het huidige 
stadion er al stond. En ik geloof niet dat 
mensen veel problemen hebben met die 
situatie. Echter, de afgelopen jaren is het 
Goffertpark door evenementen sowieso 
al steeds drukker geworden, waardoor de 
focus van het parkgebruik voor een groot 

deel van het jaar al verschuift van ‘rustige 
recreatie’, zoals wandelen, sporten en 
recreëren, naar ‘evenemententerrein’. En 
daar komt dan nog eens woningbouw bij. 
     De angst bestaat ook dat het niet zal 
blijven bij de nu geplande woontorens. 
Zoals ik in de petitie al schrijf, lijken de 
plannen van NEC verder te reiken: namelijk 
naar bebouwing/gebruik van het deel 
tussen het stadion en de Steinweglaan. 
Ook de uitspraak ‘Een heel nieuwe wijk 
creëren rondom De Goffert is voor ons 
allemaal een droom’ vinden wij erg 
beangstigend. En als laatste komt daar 
de extra parkeerdruk bij. Als eenmaal 
toegestaan wordt om in het Goffertpark 
woningen te bouwen, waar houdt het dan 
op? Het huidige college van burgemeester 
en wethouders en de gemeenteraad 
kunnen wel zeggen dat zij geen verdere 
bebouwing toelaten, maar wat doen een 
nieuw college en raad?” 

Tot wanneer kunnen mensen de petitie 
ondertekenen?
“Ik denk tot het moment dat er officieel 
bezwaar aangetekend kan worden tegen 
de bouwplannen van NEC. Of tegen 
de bestemmingsplanwijziging van het 
Goffertpark, die er sowieso moet komen 
vóórdat NEC überhaupt goedkeuring 
kan krijgen om woningen in het park te 
bouwen.”

Hoe gaat het verder met de petitie? 
“Volgens mij loopt het goed. Ik ben 
natuurlijk op zoek naar manieren om nog 
meer bekendheid te krijgen, zodat meer 
mensen de petitie kunnen  
ondertekenen.” ❤

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

Buurtbewoners lopen te hoop tegen  woningbouw in Goffertpark 
De plannen voor nieuwbouw in en naast het Goffertstadion zijn nog pril, maar  buurtbewoners komen nu    al in het geweer

Petitie gestart: Geen woningbouw in het 
Goffertpark

Link naar de petitie
www.secure.avaaz.org/
community_petitions/nl/
gemeenteraad_nijmegen_geen_
woningbouw_in_goffertpark

Geen woningbouw in het Goffertpark, dat is de naam van de petitie die Hazenkampbewoner Hans 
Janssen onlangs samen met een aantal medestanders startte. Inmiddels is de petitie, die aan het 
college en raad wordt aangeboden, 357 keer ondertekend. Janssen (51) gaf er de voorkeur aan via 
e-mail te corresponderen. Op die manier kwam onderstaand interview dan ook tot stand. 
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GOEDKOPE UITVAART, CREMATIE OF BEGRAFENIS

Eerlijke Prijs Uitvaart verzorgt budgetuitvaarten in de regio Nijmegen.
Wij bieden onze budgetuitvaarten aan via onze partner Constantijn 
Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen. 
Dankzij hun jarenlange ervaring in de uitvaartbranche bent u 
verzekerd van een waardig afscheid. Daarnaast beschikt onze partner 
over eigen staatsievervoer en een eigen afscheidshuys waardoor 
wij goedkope crematiepakketten en begrafenispakketten kunnen 
aanbieden. Iedereen verdient immers een respectvol afscheid. Voor 
een uitvaart op maat verwijzen wij u naar onze partner Constantijn 
Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen. 

Bel 06 - 820 029 19, mail naar info@eerlijkeprijsuitvaart.nl of kijk op

www.eerlijkeprijsuitvaart.nl

Onze budgetuitvaarten al vanaf

Crematiepakket 
‘Respectvol’  € 1.995,00

Crematiepakket 
‘Respectvol Plus’ € 2.695,00

Begrafenispakket 
‘Respectvol’  € 2.495,00

Begrafenispakket 
‘Respectvol Plus’  € 2.995,00

EMMA APOTHEEK 

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

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

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

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

HKZ gecertificeerd
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Dat is wat Tjed Wildeboer 
(16) aantrekt in de 29-er, de 
tweemansboot waarin hij 
sinds afgelopen najaar zeilt 
met zijn vaste zeilmaatje, 
Thijs Bijleveld. Nauwelijks 
is het duo als enige team 
rechtstreeks geselecteerd voor 
het Nationaal TrainingsTeam, 
of het volgende ambitieuze 
doel komt al in zicht: de Youth 
World Sailing Championships, 
dit jaar in Scheveningen.
 
Tjed woont aan de Dobbelmannweg en 
zit op de havo. Hij  is al jong begonnen 
met zeilen, toen zijn oom meedeed aan 
de Ocean Race, en was er meteen aan 
verslingerd. Hij kan zich zijn allereerste 
zeilervaring niet precies herinneren – 
hij was pas zeven jaar -  maar de sport 
liet hem niet meer los. Hij begon aan 

regionale wedstrijden mee te doen, kwam 
in de nationale jeugdploeg en vervolgens 
in de nationale kernploeg. 
     Tot voor kort zeilde hij in de Optimist, 
een eenmansjeugdzeilboot, ideaal voor 
kinderen vanaf zeven jaar. In de Optimist 
ben je kapitein van je eigen boot, en leer 
je alle aspecten van de boot en het zeilen 
kennen. Het jaar waarin je vijftien wordt, 
is het laatste jaar dat je in de Optimist aan 
wedstrijden mag meedoen. Tjed en Thijs 
kozen toen allebei voor de 29-er, vanwege 
de snelheid en het spektakel die deze 
boot biedt. Al tijdens de overstapclinic 
bleek dat ze elkaar goed aanvoelden, en 
een sterk team was geboren. 

Wind en water
Wie de vrij tengere Tjed voor het eerst 
ziet, denkt niet meteen dat hij een boot 
van 4.45 m lang met een mastlengte van 
6,25 m en minimaal 12 m2 zeiloppervlak 
in bedwang kan houden. Maar schijn 
bedriegt: regelmatige krachttraining, 
cardio en speciale ‘hangtraining’ plus  de 
weekendzeiltrainingen van wel vier tot 
zeven uur per dag houden hem topfit. 

En de liefde voor de sport 
natuurlijk. “Het gevoel van 
vrijheid, dat je buiten bent, 
met de elementen, de wind, 
het water. De gezelligheid 
met het team, en het hard 
gaan, de kick om ook met 
weinig wind alles eruit te 
halen. Dat is het.” 

Focus
Wedstrijden in het 
buitenland, een veeleisend 
trainingsschema, om-
geslagen boten – het brengt 
Tjed allemaal niet uit zijn 
evenwicht. Hij houdt zijn 
kalme focus te allen tijde 
vast. Hij schat de kansen dat 
zijn team zich plaatst voor 
het jeugd-WK deze zomer 

in Scheveningen dan ook positief in. “We 
hebben twee directe concurrenten, en 
er zijn negentien andere boten. Vorig 
jaar deden we voor de eerste keer mee, 
en werden we zevende (van de twintig). 
Sindsdien hebben we veel geleerd.”  Juist. 
De concurrentie is gewaarschuwd! ❤

Tekst: Armelle Meijerink
(armelle@hartvannijmegen.nu)

Acceleratie, balans en 
spektakel

Wie dit sympathieke 
Nijmeegse talent wil steunen, 
kan dit doen via het Yvonne 
van Gennip Talentenfonds. 

Tjed en Thijs in de 29-er. Foto: Laurens Morel
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Van iets ouds weer iets moois en origineels   maken, geeft Corinne Roes veel voldoening

Kunstenaar in de wijk

In het vorige nummer van Hart van Nijmegen is kennis gemaakt met 

Corinne Roes en haar kunst. Corinne maakt historische kostuums 

voor musea, theater en ook voor particulieren. Maar ook bruidsjurken 

en galakleding. In deel 2 stappen we het atelier binnen. Onmiddellijk 

vallen de paspoppen op met de kleding waaraan Corinne nu werkt.

Een kostuum in opdracht
Op de paspoppen staan achttiende-
eeuwse kostuums in wording voor een 
echtpaar. Het is voor een feest op een 
kasteel. Corinne maakt eerst een model 
van goedkope stof. Als alles goed past, 
worden de dure stoffen gebruikt: dikke 
parelgrijze zijde voor broek en vest, een 

kleurige lange jas erbij. De dame krijgt 
een zomers kostuum in streepjesstof en 
grote strohoed. Het wordt prachtig, dat 
zie ik nu al.
     Soms is de opdracht een beetje 
problematisch: duivelspakken voor het 
Gebroeders van Limburg Festival! Waar 
haal ik hoorntjes vandaan, dacht Corinne. 

Bij een slachthuis! Ze kreeg geitenkoppen 
mee. Die heeft ze uitgekookt. En voila! 
De hoorntjes lieten los en Corinne kon ze 
gebruiken.
     Er komen ook eenvoudige opdrachten 
binnen. Voor het Lindenhoutmuseum, 
Kinderdorp Neerbosch, maakte Corinne 
voor de meisjes schortjes en een mutsje, 

Corinne laat een creatie zien uit reststoffen gemaakt.



19Hart van Nijmegen - mei 2022         

en voor de jongens kieltjes en een petje. 
Schoolkinderen kunnen zich hiermee 
bij museumbezoek verkleden als 
weeskinderen uit vroeger tijd. 

Altijd bijscholen en contacten maken
Corinne is lid van de Nederlandse 
Kostuumvereniging. Daar wordt op 
bijeenkomsten kennis uitgewisseld. 
Soms gaat Corinne naar het depot van 
een museum, op verzoek mag je van 
tevoren gekozen kostuums zien. Ze 
bestudeert dan de stoffen, het model, het 
soort naden, banden en knopen. Heel 
leerzaam.
     Ze volgde ook een cursus 
leerbewerking. In de garage heeft ze een 
naaimachine staan om leer te naaien. Ze 
maakt er mooie tassen, soms uit een oude 
leren jas. Graag bezoekt ze beurzen en 
veilingen om gedragen kostbare kleding 
te zoeken. Zo kocht ze er oude kazuifels 
met schitterend handborduurwerk. 
Onderdelen daarvan kan ze weer 
gebruiken in creaties. Ze heeft ook 
oude Staphorster kleding op een veiling 
gekocht. Hiervan maakt ze originele 
tassen en schorten, zelfs slabbetjes voor 
de kleintjes. 
     Er hangen ook tassen met een 

geborduurde voorkant. Soms ziet ze 
in een kringloopzaak geborduurde 
schilderijen te koop. Ze maakt er leuke 
tassen van met mooie voering en 

hengsels. Van iets ouds weer iets moois 
en origineels maken, geeft haar veel 
voldoening. Dat is creativiteit.

Veel spullen
Voor al die verschillende kostuums moet 
veel divers materiaal in voorraad zijn. 
Behalve lappen mooie stof, linnen, zijde, 
tule, organza, kant en garen, zijn er ook 
dozen vol knopen, riemen, belletjes, 
gespen, kant en stukken bont.
     Meestal moet de stof worden besteld. 
Wollen stoffen uit Engeland, zijde uit 
Italië, linnen uit Duitsland. Corinne 
kent veel adressen om haar materiaal 
aan te schaffen. In het atelier staan ook 
meerdere naaimachines. Er is heel wat 
nodig om de ontworpen kostuums vorm 
te geven! Maar dat Corinne dat met hart 
en ziel doet, is duidelijk! ❤
 
 Tekst en foto’s: Corrie Eimers 
(corrie@hartvannijmegen.nu)

Van iets ouds weer iets moois en origineels   maken, geeft Corinne Roes veel voldoening

Tas gemaakt uit originele Staphorster stof.

Duivelskostuums naar een afbeelding van de gebroeders van Limburg: De hel.
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Zuider Apotheek Nijmegen
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen
T 024 - 3550300

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

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

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

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

Ga hiervoor naar de website en download de app.

   www.mijngezondheid.net

Vragen? Stel ze gerust.

G
RATIS

BEZORGD WANNEER HET U UITKOM
T!

24 / 7 BEREIKBAAR

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

Voor meer informatie over Constantijn 
Koen Uitvaartverzorging, Afscheidshuys 
Sint Annamolen, de 24-uurs kamers en de 
condoleances op de 1ste en 2e verdieping 
van de Sint Annamolen zie onze website

www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl

Iedereen verdient een 
passend afscheid, waar 
u ook verzekerd bent.

20
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De ramadan is een speciale 
periode voor moslims, 
een periode van vasten 
en zelfdiscipline, van 
reflecteren en mediteren 
en van toewijding aan 
God. Kinderen hoeven zich 
niet aan de regels van de 
ramadan te houden, maar 
groep 5/6C van basisschool 
Het Kleurrijk vastte op 21 
april tóch een dagje mee, 
inclusief hun meester Tom.

it jaar begon de ramadan op 
2 april en eindigde op 1 mei. 
Elke dag, van zonsopgang tot 

zonsondergang, onthouden moslims 
zich volledig van eten, drinken, roken 
en seksueel contact, maar ook van 
slecht spreken, kwaad worden en 
onrechtvaardig zijn tegenover zichzelf 
en anderen. 
     Amir, een leerling van groep 5/6C 
van basisschool Het Kleurrijk vroeg aan 
zijn meester Tom of hij een dag met de 
ramadan mee wilde doen. Meester Tom 
vond dat een goed idee en heeft ook de 
andere kinderen uit de klas gevraagd of 
ze mee wilden doen. En ja, de héle klas 
wilde wel een dagje vasten proberen. 

Een dagje vasten
Op 21 april is het zover. Die dag zitten 
de kinderen al heel vroeg aan het 
ontbijt, rond 05.00 uur en mogen ze 
‘s avonds na 20.46 uur pas weer eten 
en drinken. De kinderen hebben op 
verzoek van meester Tom een boterham 
en een stukje fruit meegenomen, voor 
als het echt nodig is. Maar iedereen 
uit de klas doet zijn best, ook meester 
Tom. Die dag hebben ze buikpijn en 
hoofdpijn, honger of dorst. 

Hoe voelt het?
Hart van Nijmegen was in de klas om te 
horen wat de kinderen en hun meester 
vonden van zo’n dag vasten. Amir vindt 
vasten goed: “Dan denk ik aan kinderen 
die nog veel minder te eten hebben, 
omdat het oorlog is. Jannie vult aan: 
“Als ik vast, bedank ik God voor alles en 
ik denk ook aan mensen in arme landen 
die weinig te eten hebben.” Jannica 
beaamt dit: “Ik voel mij dan net als arme 
mensen die weinig te eten hebben.”
     Lana was die ochtend al heel vroeg 
wakker om te ontbijten. “Daarna ben ik 
weer gaan slapen. Ik heb nu hoofdpijn 
en een beetje honger.” Zehra voelt zich 
goed, zegt ze. “Vasten is goed voor het 
lichaam, want het lichaam heeft rust 
nodig. Dan kunnen we rustig slapen.”    
      Lasse moet denken aan de mensen 
in de stad Marioepol in Oekraïne. Die 
hebben door de oorlog bijna geen 

eten en drinken meer.
     Meester Tom vond niet drinken 
het moeilijkst. Hij vindt het heel mooi 
hoe de kinderen door het vasten oog 
hebben voor de moeilijkheden van 
anderen. Hij gaf toe: “Eerst denk ik aan 
mijzelf. Ik voel honger en ik denk aan 
wat ik vanavond ga eten. Daarna denk 
ik pas aan andere mensen die geen eten 
hebben.”

Advies
Soms willen jonge kinderen graag 
meedoen met het vasten, ook al zijn ze 
daartoe niet verplicht. Neem de wens 
van je kind serieus en bedenk samen 
een oplossing. Bijvoorbeeld alleen in 
de weekenden vasten. Of halve dagen 
vasten en deze ‘aan elkaar plakken’ om 
hier één dag van te maken. ❤

Tekst: F. Goudsteen
Foto: Ypie Veenstra 

Ramadan in de klas: groep 5/6C van 
Het Kleurrijk vastte een dagje mee

D
Een paar kinderen uit de klas van meester Tom: v.l.n.r. Amir, Ravianur, Ismail, Zehra, 
meester Tom.
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Talloze Nijmegenaren, jong en oud, hebben gezwommen en gespeeld 

in het Goffertbad! Wie durfde kopje onder, wie durfde van de hoge? Het 

Goffertbad werd in 1952 geopend en bestaat dit voorjaar 70 jaar!

Het Goffertbad, zomerse trekpleister  voor jong en oud
Al 70 jaar zwemplezier in het Goffertbad. Vroeger gescheiden zwemmen, want dat moest van de kerk.    Nou niet meer, natuurlijk

De opening van het Goffertbad door de staatssecretaris van Volksgezondheid dr. Pieter (Piet) Muntendam.

et is nu onvoorstelbaar, maar 
begin jaren vijftig verdronken 
per jaar tegen de 1000 personen 

in Nederland. In ons waterrijke land 
konden heel veel mensen niet zwemmen. 
De ouderen onder ons kunnen zich dat 
vast herinneren. Overal in Nederland 
kwamen zwembaden en kregen kinderen 
schoolzwemmen, zodat dit nationale 
probleem opgelost kon worden. En met 
succes: het sterftecijfer liep fors terug. 
Desondanks verdrinken er jaarlijks 
nog steeds rond de 80 mensen. Vaak 
mensen ouder dan zestig met een  niet-
Nederlandse achtergrond.

     Op 9 mei 1952 werd het Goffertbad 
officieel (in kostuum) geopend. De 
Gelderlander van 3 mei kopte al trots: 
“Elke stad en elk land moge ons om 
dit nieuw bezit benijden.” Er was een 
gescheiden jongens- en meisjesbad met 
in het midden van de baden een kabel 
zodat de kleinere kinderen niet naar het 
diepere gedeelte konden. En natuurlijk 
het diepe bad met de duikplanken, waar 
overigens wel gemengd gezwommen 
mocht worden. De speelweiden waren 
weer gescheiden: er was een weide voor 
jongens/mannen en een weide voor 
meisjes/vrouwen.

Gemengd zonnebaden?
Over die gescheiden speelweides 
ontstond in De Gelderlander voor de 
opening een aardige discussie. In de krant 
stonden veel ingezonden brieven waarin 
geprotesteerd werd over die scheiding. 
Een vader schrijft:”…dat mijn vrouw met 
de vier kinderen in het ene bad verblijft 
en ik als vader ergens anders moet 
vertoeven… kan zij niet een half uurtje 
rustig zwemmen, terwijl ik zolang op de 
kinderen pas?” 
     De pastoor van een parochie in 
de omgeving van het zwembad 
(Groenestraatkerk, PH) waarschuwde 

H
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op een bijeenkomst van de Moeder-
vereniging de kinderen niet zonder 
begeleiding naar het Goffertbad te 
sturen. De discussie liep zo hoog op 
dat De Gelderlander besloot er een 
hoofdredactioneel commentaar aan te 
wijden. Dr. Nic Perquin, S.J., een pater-
jezuïet, werd gevraagd zijn licht te 
laten schijnen over de kwestie van de 
gescheiden speelweides. Hij wijst erop 
dat tegen het gemengde spelen of het 
zonnebaden na gezwommen te hebben 
geen moreel bezwaar is, tenzij onder 
strikt toezicht. Maar enkel zonnebaden 
(“waarom gaan die mensen niet gewoon 
naar bed?” stelde Perquin) en dan ook 
nog nauwelijks gekleed vond hij niet 
aanvaardbaar. Het roept immers allerlei 
gedachten op, aldus de pater. 

Succesvol
Ondanks de gescheiden speelweides 
werd het Goffertbad een groot succes. 
Kinderen gingen, bij mooi en minder 
mooi weer ’s middags na school naar 
het zwembad. Hele families brachten 
er hun vakanties bij mooi weer door. 
Er werden waterpolowedstrijden en 
zwemwedstrijden gehouden waar 
duizenden toeschouwers aanwezig 
waren. 
     Het bad was tot in de jaren tachtig 
succesvol. Zwemwedstrijden konden toen 
in het Goffertbad niet meer gehouden 

worden omdat de betonnen bak werd 
betegeld en het bad een paar centimeter 
korter werd en niet meer voldeed aan de 
juiste wedstrijdlengte!

Terugloop
Vanaf de jaren tachtig liepen de 
bezoekersaantallen terug. Nederland 
werd rijker. Gezinnen zochten in hun 
vakanties de zon op in het zuiden van 

Europa of nog 
verder weg. 
Men kon door 
schoner water 
weer in een mooie 
omgeving (gratis) 
in natuurwater 
zwemmen 
(Wylermeer, 
Berendonck, enz.) 
en later zelfs in de 
Waal. Er worden 
pogingen gedaan 
om het bad 

aantrekkelijk te 

maken met een spectaculaire glijbaan 
en een pierebadje voor de kleintjes. Nog 
steeds is het bad zeker na schooltijd en bij 
mooi weer, erg druk. 
     Een paar minder mooie zomers 
zorgden ervoor dat er in 2012 plannen 
waren het bad te sluiten, wegens grote 
verliezen. Dankzij een publieksactie voelt 
de gemeente zich genoodzaakt om bij te 
springen. Het Goffertbad was, ook dankzij 
de klimaatsverandering met de mooie 
zomers (tja!)  voor een aantal jaren gered. 
     Begin mei is het zeventigjarig bestaan 
van het Goffertbad met activiteiten 
gevierd. Het is te hopen dat we weer 
mooie zomers krijgen en dat het bad 
open blijft, want het Goffertbad is een 
verrijking van onze buurten en van 
Nijmegen. ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Regionaal Archief NIjmegen

Het Goffertbad, zomerse trekpleister  voor jong en oud
Al 70 jaar zwemplezier in het Goffertbad. Vroeger gescheiden zwemmen, want dat moest van de kerk.    Nou niet meer, natuurlijk

De eerste zwembadfolder uit 1952. Foto:www.lezenoverzwemmen.nl.

Met de Dog’s Plons eindigt het zwemseizoen. Foto: Goffertbad.
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Adoptievader Rob Marrevee: 
‘Met de kennis van nu hadden we  onze jongens nooit geadopteerd’

Stemmen uit de wijk

ijn vrouw en ik konden 
zelf geen kinderen 
krijgen, dus zijn we met 

KI en later IVF gestart. Om ‘de druk 
eraf ’ te halen dacht mijn vrouw dat 

adoptie misschien iets zou kunnen 
zijn. Terwijl ik liefst eigen kinderen 
wilde, een rooie tweeling die goed kon 
voetballen. Toen ons ziekenhuistraject 
definitief stopte en ik er nog eens 

goed over nadacht, leek adopteren 
ook mij hartstikke leuk. We konden 
kiezen uit verschillende landen. Het 
werd Ethiopië dat we kenden van de 
droogte en de hongersnoden. Hoe 

Rob Marrevee en zijn vrouw adopteerden in 2001 twee broertjes van één en vier 

uit Ethiopië. Ze wisten dat het zwaar zou worden, maar hadden nooit verwacht dat 

de jongens, opgegroeid in de Hazenkamp, het verlies van hun biologische ouders 

en oorspronkelijke cultuur tot op de dag van vandaag als een last met zich zouden 

meedragen. Rob zette zijn gevoelens om in het binnenkort te verschijnen boek en 

de gelijknamige theatervoorstelling Vaderland.

"M
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Adoptievader Rob Marrevee: 
‘Met de kennis van nu hadden we  onze jongens nooit geadopteerd’

bijzonder zou het zijn om kinderen uit 
zo’n land te helpen?”

Twee broertjes
“We besloten om twee broertjes te 
adopteren, van 1 en 4, omdat één 
kindje in een witte Nederlandse 
omgeving ons zielig leek. Toen ik hun 
foto zag, was ik verkocht. Het beeld 
van de roodharige tweeling maakte 
plaats voor een heel bijzonder gevoel: 
‘dit zijn mijn kinderen’. We hebben nog 
een cursus gevolgd, samen met andere 
aanstaande adoptieouders. Hier werd 
ons vooral angst aangepraat over 
hoe zwaar het is om te zorgen voor 
kinderen met hechtingsproblematiek. 
Dit sterkte ons alleen maar meer in de 
keuze om met onze jongens een fijn 
gezin te vormen.” 

Overlevingsstand
“Kinderen die op jonge leeftijd hun 
ouders verliezen, de moeder in het 
bijzonder, en zich daarvan bewust 
zijn, ontwikkelen vaak depressieve 
gevoelens en een structurele angst 
voor afwijzing. In het begin ging de 
oudste elke avond huilend, schoppend, 
krijsend, de haren uit het hoofd 
trekkend naar bed. Al snel schakelde 
hij over op de ‘overlevingsstand’, zodat-
ie binnen drie maanden Nederlands 
sprak en naar school kon. Onze jongste 
zoon heeft de nabijheid van zijn 
moeder nooit bewust ervaren, terwijl 
precies dat belangrijk is om jezelf te 
zien en je gewaardeerd te voelen. Hij 
deed daarom liefst alles zelf, kon zich 
moeilijk inleven in anderen en vroeg 
continu om aandacht. Zijn broer trok 
zich juist steeds meer terug.”

Gezien als vader
“Als ouders moesten we samen sterk 
staan, maar we projecteerden allebei 
ook onze eigen gevoelens op de 
kinderen. Mijn vrouw probeerde al 
haar liefde aan de jongens te geven. Ik 

wilde vooral dat ze zouden uitblinken 
in sport of muziek, zodat ik de trotse 
vader kon zijn. De jongens wilden 
dolgraag tegemoetkomen aan onze 
claims, maar konden het niet, bang als 
ze waren om zichzelf over te geven. 
Dat is ook hun tragiek. Ze snappen dat 
ze dankbaar moeten zijn, waardering 
moeten tonen, maar hun lijf kan het 
simpelweg niet aan.”

Liever niet geadopteerd
“Van jongs af aan worstelen de 
jongens met belangrijke levensvragen 
over wie ze zijn, waar ze thuishoren, 
welke keuzes ze moeten maken. Mede 
daarom zijn we als gezin teruggegaan 
naar Ethiopië, in de hoop dat contact 
met hun eigen familie zou helpen bij 
het vinden van antwoorden. Vooral 
onze oudste zoon wist totaal niet 
wat hij ermee aan moest, waardoor 
zijn puberteit een lastige periode 
is geworden. Toen hij, een paar jaar 
later, na veel geruzie het huis verliet, 
en er meer ruimte kwam, kwam pas 
het besef dat zijn boosheid niet op 
ons maar op zijn ouders in Ethiopië 
was gericht. Aan een tafeltje in Café 
Jos vertelde hij me, dat hij liever niet 
geadopteerd had willen worden. Heel 
heftig natuurlijk, maar ik vond het 
moedig dat hij dit tegen mij durfde te 
zeggen. Die veiligheid was er.” 

Eeuwig dankbaar 
“Ons adoptieverhaal heeft zijn luchtige 
en lichte kanten, maar ik voel me 
schuldig over de impact die de adoptie 
op de jongens – nu volwassen kerels 
van 25 en 22 – heeft gehad en nog 

steeds heeft. Dat is soms lastig uit te 
leggen. Ook aan mijzelf, want ik ben 
heel blij met ze en in Ethiopië hadden 
ze weinig kans. Toch zullen ze het 
moeten accepteren. Het is hun lot, 
ons lot. Het schrijven van mijn boek 
voelde dan ook als een roeping, als iets 
dat ik moest doen. Voor de jongens, 
maar ook voor andere geadopteerde 
kinderen en hun ouders. Het mooie 
is dat wij fijn contact met elkaar 
hebben omdat we altijd open zijn 
geweest, zacht zijn gebleven door 
het achterliggende verdriet van de 
agressie te zien. Hier heb ik enorm 
veel van geleerd en daar ben ik mijn 
kinderen eeuwig dankbaar voor.” ❤

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

Boek en theatervoorstelling Vaderland
Op 16 juni signeert Rob vanaf 19.00 uur zijn boek Vaderland bij boekhandel 
Dekker van de Vegt. De gelijknamige theatervoorstelling staat gepland op 
19 juni (theaterwerkplaats ROEST), 20 juni (wijkcentrum ‘Hert) en 23 juni 
(De Lindenberg). Meer informatie: www.boekvaderland.nl. 
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Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

T:  (024) 356 01 04  
E: info@wennekers-nijmegen.nl

www.wennekers-nijmegen.nl

VERFADVIES

VERF RECHTSTREEKS AF FABRIEK

OOK VERHUUR VAN STEIGERS, LADDERS

OOK VOOR PARTICULIEREN

GOED GEREEDSCHAP MAAKT DE MEESTER 

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

Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna

Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892

www.fysiotherapiesintanna.nl

  Fysiocentrum Nijmegen
Locatie St Jacobslaan 345a
Locatie Groenestraat 217 Y

tel: 024-3540404
www.fysiocentrum-nijmegen.nl

Fysiotherapie de Go�ert 
Dobbelmannweg 118

6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268

www.fysiotherapiedego�ert.nl

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

tel: 024-6635173

Fysiotherapie
Sint  Anna

S a m e n w e r k e n d e  F y s i o t h e r a p e u t e n
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Met een jubileumproeverij op 29 
mei in het Koetshuis van Landgoed 
Brakkesteyn viert ‘In de Blauwe 
Druif’ met klanten en buurtgenoten 
haar veertigste verjaardag. 
Interesse? www.dedruif.nl

Wijnhandel ‘In de Blauwe Druif’ viert 
veertigjarig bestaan met jubileumproeverij

Machiel Otten, huidig 
eigenaar van de bekende 
wijnhandel aan de 
Steenbokstraat, is blij dat 
de coronamaatregelen zijn 
opgeheven. Kan hij tóch 
nog het veertigjarig bestaan 
vieren met een proeverij, 
zoals hij dat gewend was 
voordat corona toesloeg.

n de Blauwe Druif ’, vertelt de 
huidige eigenaar Machiel Otten, 
werd in 1981 opgericht door Rita 

Spanjers. Op die plek zat al een slijterij. 
Rita, wie herinnert zich haar niet, met 
haar kenmerkende stem wist de slijterij 
nieuw leven in te blazen en er een 
populair en bloeiend bedrijf van te 
maken. Misschien weten lezers nog dat 
Rita in die tijd vier kinderen kreeg. Een 
van die kinderen, Piet, heeft nu een 
slijterij in Rosmalen. In 2001 vertrok 
Rita vrij abrupt en kwam het bedrijf in 
handen van een uitbater uit Venray. 
Rita is overigens vrij jong, op 54-jarige 
leeftijd, overleden.

Nieuwe eigenaar
De nieuwe eigenaar was niet zo 
succesvol als Rita en bood in 2006 het 
bedrijf te koop aan. Machiel (1975) 
zag zijn kans schoon en nam het 
bedrijf over. ‘In de Blauwe Druif ’ was 
niet nieuw voor hem, al vanaf zijn 
middelbare schooltijd werkte hij op 
zaterdag in het bedrijf. In ‘De Druif ’ 
ontwikkelde hij een passie voor wijn. 
Hij ging naast zijn studie bedrijfskunde 
samen met een vast stel vrienden 
allerlei wijncursussen doen, tot zelfs 
de cursus Master of Wine in Londen. 
Samen met zijn medewerkers, maakte 
Machiel er opnieuw een florerende 
slijterij van!
     Machiel denkt dat het succes ook 

te danken is aan de gunfactor, omdat 
hij een jongen uit de buurt was. Maar 
ook dat het een ‘bruine’ winkel is 
(net zoiets als een ‘bruin café’) waar 
mensen kunnen rondneuzen en vlot 
geholpen kunnen worden.

Assortiment
‘De Druif ’ heeft een zeer ruim 
assortiment op drie terreinen. 
Natuurlijk neemt wijn een belangrijke 
plaats in met 800 verschillende 
soorten. Met een focus op, en een 
ruim assortiment aan Italiaanse en 
Oostenrijkse witte wijnen. Een tweede 
troef vormen de 250(!) soorten whisky 
die achter de toonbank en in de kelder 
staan. 
     Het meest verrassend is de wand 
met blikjes bier achterin de zaak. Er 
staan maar liefst zo’n 600 soorten 
verschillende speciaalbieren in fles 
en blik. Machiel: “We hebben ons 
ook gespecialiseerd in bieren. Er zijn 
in Nederland en daarbuiten allerlei 
kleine brouwerijtjes ontstaan die bier 
brouwen met een eigen smaak. In 

Nijmegen is Oersoep de bekendste. 
Er komen dus bij ons allerlei mensen 
van die mooie blikjes kopen en bier 
uitproberen.”
     Totdat corona in 2020 roet in het 
eten gooide, was het gewoon dat in de 
mooie kelder van ‘In de Blauwe Druif’ 
proeverijen werden georganiseerd. 
Na de zomer en de viering van het 
jubileum is Machiel zeker van plan deze 
proeverijen weer op te pakken. ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

'I
De medewerkers van ‘In de Blauwe Druif’: v.l.n.r. Fien, Tom, Femke, Louis, Maxime en Machiel.
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Katholieke tijden veranderden na het Tweede   Vaticaans Concilie, ook in de Groenestraatkerk

Het Verleden in Verhalen

e rooms-katholieke kerk kent 
een lange traditie van kerkelijke 
feestdagen met kaarsen 

en wierook, koren en orgelmuziek, 
bruidsmeisjes en sacramentsprocessies, 
maar ook van biechten, vastentijd 
en rangen en standen. Oud-
Willemskwartierder Frans Verheijen 
(1930) die in de Groenestraatkerk zijn 
eerste communie en het vormsel deed 
en daar later is getrouwd, vertelt: “Voor 
de oorlog was het plaatsengeld voor de 
banken rondom de preekstoel 10 cent. 
De zijbeuken kostten 5 cent. Arbeiders 
betaalden voor de rieten stoelen achterin 
2 cent.”

Pastoors en kapelaans
“Ik ben in die parochie opgegroeid toen 
deken Van Mulukom daar de baas was. 
Geen prettige man en zeer ouderwets. 
In die tijd moesten we nagenoeg iedere 
morgen naar de kerk. Toen hij in 1940 
stierf, moesten wij allemaal naar zijn 
begrafenis. In zijn plaats kwam toen 
deken Teulings, een fantastische man, 
die bij iedereen geliefd was. Je had toen 
de kapelaans v.d. Steen, Manders en 
kapelaan Verhoeven, die het zangkoor 
onder zijn hoede had en bij wie ik op het 
jongenskoor zat.”   

Gezinsplanning
“Toen wij in 1953 wilden trouwen, vond 
de kapelaan dat ik uit een gezegend 
gezin met vijftien kinderen kwam. Toen ik 
hem te verstaan gaf dat wij zelf niet aan 
zo’n ’gezegend’ gezin zouden beginnen 
en voorbehoedsmiddelen zouden gaan 
gebruiken, deelde hij me mede dat ik dan 
niet in de kerk kon trouwen. Enkele weken 
later liet hij ons weten dat de bisschop 
dispensatie had verleend. Ja, toen 
móesten we wel in de kerk trouwen!”

Veranderingen 
Als Paus Johannes XXIII in januari 1959 
het Tweede Vaticaans Concilie opent, 

Gemengd koor 
Groenestraat o.l.v. 
Peer Verhoeven in 

1973. Foto: Annelies 
Fransen.

Volgens mondelinge overlevering verrichtte een pastoor uit het Land van 

Ravenstein ooit een merkwaardige doophandeling. Tegen de wens van de 

ouders in, die hun zoontje Gerardus wilden noemen, doopte de pastoor het kind 

Josephus. Omdat het op die dag 19 maart was, de feestdag van de Heilige Jozef. 

Zo ging het er vroeger aan toe in de katholieke kerk. Dat alles veranderde 

na het Tweede Vaticaans Concilie in 1959.    

D
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Katholieke tijden veranderden na het Tweede   Vaticaans Concilie, ook in de Groenestraatkerk

is de rooms-katholieke kerk nodig aan 
vernieuwing toe. Meer oecumenisch 
en mensgericht. Het concilie besluit 
onder meer dat naast het Latijn als 
universele taal van de kerk in de liturgie 
ook de volkstaal wordt toegestaan. 
Halverwege de zestiger jaren worden 

de veranderingen zichtbaar. Zangkoren 
nemen plaats op het priesterkoor en 
tussen de misdienaartjes bedienen nu ook 
meisjes de altaarbellen en het wierookvat. 
Er worden liturgiegroepen samengesteld. 
Vrouwen lezen het epistel voor en reiken 
de communie uit.
 
Nieuwe geluiden
Rond 1964 wordt er een gemengd koor 
met jongens en meisjes uit de Hazenkamp 
en het Willemskwartier opgericht. Annelies 
Fransen (1952) die als sopraan in die jaren 
deel uitmaakte van het koor vertelt: “In 
1963 kwam ik bij het meisjeskoor van de 
Groenestraatkerk, dat het jaar daarna het 
seniorenmeisjeskoor werd. In deze tijd 
ontstond ook het gemengd koor. Peer 

Verhoeven was de charismatische 
dirigent van deze koren en de 
aanjager van de vernieuwing. De 
kerk vermenselijkte, tegelijkertijd 
kwam de vernieuwing in de 
muziek. Er werd Nederlands 
gezongen; psalmen en muziek 
van Huub Oosterhuis. Het 
jongerenkoor ontstond met 
zijn bandje met popmuziek 
en zong protestliederen uit 
die tijd. Er kwamen bekende 
componisten die met Peer 
samenwerkten: Louis van Dijk 
en Joop Stokkermans. Lp’s 
werden opgenomen, radio- 
en tv-opnames volgden. Een 
bijzondere en prachtige tijd!”

Oude muziek
Dirigent Jan Groos (1947) die in de traditie 
van oude kerkmuziek is opgegroeid, 
vertelt hoe hij de veranderingen van 
de liturgische muziek na het Tweede 
Vaticaanse Concilie heeft ervaren. “Het 
Canisius College had een prima Schola 
Cantorum, een gregoriaans koor van 
tenoren en bassen dat eenstemmig zong. 
In die tijd kregen we ook te maken met de 
vernieuwingen van het Tweede Vaticaans 
Concilie, hetgeen door nogal wat pastoors 
in Nijmegen werd aangegrepen om hun 
koren naar huis te sturen. Ik weet dat de 
pastoor van de Christus Koningkerk in 

Hengstdal tijdens 
een hoogmis het 
mannenkoor het 
zwijgen heeft 
opgelegd met de 
woorden: ’Heren, 
wilt u naar huis 
gaan, want in míjn 
kerk wordt geen 
noot Latijn meer 
gezongen.’ Er werd 
niet alleen korte 
metten gemaakt 
met het gregoriaans 
en de polyfonie, 

maar als je ziet wat er in die tijd in het 
interieur van kerken werd aangericht, 
dat was verschrikkelijk. Beelden, 
communiebanken en wandschilderingen 
waar vele generaties hun religieuze 
inspiratie uit hadden geput werden met 
minachting voor het religieuze erfgoed 
gesloopt en onder gekalkt. Later ben ik 
dirigent van het jongerenkoor van de 
Maria Geboortekerk geworden, maar 
ook díe pastoor vond dat wat we zongen 
niet meer van deze tijd was. Ik ben er 
uiteindelijk mee gestopt, omdat er alleen 
nog Nederlandse teksten gezongen 
mochten worden.” 

Cantodoro
Intussen zijn de tijden veranderd en is er 
naast moderne liturgische muziek weer 
waardering voor spirituele oude muziek. 
Jan Groos: “Toen Joep van der Burgh in 
1989 als dirigent bij Amidart wegging, 
heb ik het ensemble overgenomen. 
In 2011 heb ik met een kleine groep 
enthousiaste zangers het vocaal ensemble 
Cantodoro opgericht, waarmee ik 
sindsdien wekelijks in de Groenestraatkerk 
oude muziek repeteer.”  ❤

Tekst: Henny Fransen 
(henny@hartvannijmegen.nu)

Cantodoro o.l.v. van Jan Groos in de Groenestraatkerk in 
2019. Foto: Hans van Helvoort

Tweede Vaticaans Concilie. Foto: www.historieknet.nl

Logo vocaal ensemble Cantodoro. Foto: 
www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl
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Een heerlijk rustmoment,
koffie met kanelbulle 
in het Dichterspark 
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nze eigen Willemsweg haalde in 
april nog het nationale nieuws, 
nadat er een wel heel bizar 

verkeersongeval had plaatsgevonden. 
In de nacht van 2 april 2022 kwam een 
automobilist in aanrijding met een 
fietser, waarbij diens fiets metershoog 
de lucht in werd gelanceerd en aan een 
straatnaambordje bleef hangen. Hoe 
kunnen dit soort ongevallen worden 
voorkomen? 
     Natuurlijk moeten alle weggebruikers 
zich aan de verkeersregels houden, maar 
de gemeente beheert de wegen en heeft 
de wettelijke taak om voor een veilige 
weginrichting te zorgen. Kunnen burgers 
de gemeente dwingen om maatregelen 
te nemen op gevaarlijke verkeerspunten, 
en kan de gemeente aansprakelijk 
worden gehouden voor eventuele schade 
als zij dit nalaat?

Gemeentelijke bevoegdheden
De gemeente is bevoegd om bepaalde 
verkeersmaatregelen te nemen. Voor 
sommige verkeersmaatregelen, zoals het 
aanbrengen van haaientanden, moet 
de gemeente eerst een verkeers besluit 
nemen. Burgers kunnen de gemeente 
hierom vragen. Zijn ze het niet met het 

genomen verkeersbesluit eens, dan 
kunnen ze bezwaar en (hoger)beroep 
instellen bij de gemeente, respectievelijk 
de bestuursrechter. Voor andere 
verkeersmaatregelen, zoals het plaatsen 
of ophogen van verkeersdrempels is geen 
verkeersbesluit nodig. Bij deze categorie 
maatregelen kunnen burgers alleen bij de 
burgerlijke rechter terecht. 
     Voor beide procedures geldt dat de 
gemeente ‘beleidsvrijheid’ heeft. Een 
rechter toetst of de gemeente deze 
beleidsvrijheid binnen de grenzen van 
de redelijkheid heeft benut. De meeste 
rechters zijn hierin zeer terughoudend.

Schade vergoeden
Heeft een verkeersongeval al 
plaatsgevonden dan kan de gemeente 
als wegbeheerder aansprakelijk zijn voor 
de hierdoor veroorzaakte schade. De weg 
moet dan wel ‘gebrekkig’ zijn, wat inhoudt 
dat de weg niet voldoet aan de eisen die 
men er redelijkerwijs aan mag stellen. Bij 
het beoordelen van die gebrekkigheid 
wordt rekening gehouden met een aantal 
omstandigheden. Zo is het te verwachten 
gebruik van de weg belangrijk, net als de 
grootte van de kans op daadwerkelijke 
verkeersongevallen. Ook wordt bekeken 

of het voor de gemeente wel of niet 
mogelijk is om veiligheidsmaatregelen te 
nemen en speelt de beleidsvrijheid van de 
gemeente een rol. En natuurlijk is ook geld 
belangrijk. Heeft de gemeente voldoende 
geld om veiligheidsmaatregelen te treffen 
of juist niet?

Conclusie
De beleidsvrijheid die de gemeente heeft, 
geeft haar een sterke juridische positie. 
Dat geldt zowel voor het bepalen van 
preventieve verkeersmaatregelen als 
voor het afweren van aansprakelijkheid 
voor schade. Wel zal de gemeente 
haar verkeersbeleid behoorlijk 
moeten motiveren. Is geldgebrek het 
argument? Dan zal de gemeente moeten 
onderbouwen waarom zij ervoor gekozen 
heeft het beschikbare geld níet aan 
preventieve verkeersmaatregelen te 
besteden. ❤

Tekst: Lucas Wichern 
(bestuur@wetswinkelnijmegen.nl)
Foto: Vincent Moll

Juridische aspecten van een fiets aan 
een straatnaambord 

De wet in de wijk

De medewerkers van 

Wetswinkel Nijmegen geven 

gratis juridisch advies in 

Nijmegen en omstreken. 

Op verzoek van Hart van 

Nijmegen belichten ze de 

juridische aspecten van 

gebeurtenissen in Nijmegen-

Midden. Deze keer de 

wettelijke kanten van een 

ernstig verkeersongeval  

op de Willemsweg.

O

Ga voor meer informatie over 
Stichting Wetswinkel Nijmegen 
naar www.wetswinkelnijmegen.nl

Nu niets meer van te zien, maar in de nacht van 2 april hing er een fiets aan de 
straatnaamborden.
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ij binnenkomst in de grote kas 
van de Theetuin van de Hortus, 
valt onmiddellijk op dat er ook 

in de koude tijd van het jaar hard 
gewerkt wordt door de vrijwilligers. Er 
staan rijen en rijen potjes en potten 
met zaailingen en jonge planten op de 

tafels en schragen. André Beijersbergen, 
voormalig docent biologie en vrijwilliger, 
verzorgt in de kassen zijn Australische 
plantencollectie. De op een na grootste 
in Nederland. In zeven jaar heeft hij 
de collectie opgekweekt, wel 50 tot 
60 soorten. Hij kan er boeiend over 

vertellen. Deze vorstgevoelige planten 
worden half mei in de bloementuin 
gezet, met naambordjes erbij.
     In het gesprek met Willemijn van 
Hulten, vrijwilligster, wordt duidelijk dat 
zij en haar medevrijwilligers, ongeveer 
65 in getal, hier hard werken om de 

tuinen zo fraai mogelijk te maken en te 
onderhouden. En er is veel aandacht 
voor de biodiversiteit. Maar ook wordt 
er veel gedaan om bezoekers goed 
te kunnen te ontvangen, zodat men 
genieten kan van dit mooie stuk natuur 
in Nijmegen!

Geschiedenis
De Theetuin ligt naast de Botanische 
Tuin, gescheiden door een beukenlaan. 
In de verte is de tuin  goed te 
onderscheiden door een grote geel 
met wit gestreepte parasol. Zoals te 
lezen is in vorige afleveringen in dit 

blad kende de Botanische 
Tuin ups en downs. In 
1999 werd besloten, toen 
de Tuin min of meer in 
verwaarloosde toestand 
was geraakt, dit terrein 
nieuw leven in te blazen. De 
gemeente gaf subsidie en 
er kwamen 25 zogeheten 
Melkertbanen. De ideeën, 
uitgewerkt in rapporten, 
kwamen van de heer Wil 
Wellen, oud-wethouder 
Cultuur en initiatiefnemer. 
Aan hem is veel te danken, 
ook het opzetten van de 
Theetuin. Er kwam een 
stichting met een nieuwe 
naam voor de tuin: Hortus 
Arcadië. Inmiddels is de 
naam weer veranderd in 
Hortus Nijmegen. Zowel 
de Botanische Tuin als 

de Theetuin trekken jaarlijks veel 
bezoekers, naar schatting enige 
tienduizenden.
     Momenteel zijn de gebouwtjes sterk 
verouderd. Ze worden dit voorjaar 
afgebroken en er komt vervanging. De 
Radboud Universiteit geeft advies en 

Een van de mooiste plekjes natuur in Nijmegen is de Hortus, gelegen 

aan de rand van Park Brakkenstein in de wijk Heijendaal. Het is er rustig 

en in alle seizoenen is er wat te zien. De Hortus Nijmegen bestaat uit de 

Botanische Tuin en de Theetuin. In deze derde aflevering 

aandacht voor de Theetuin.

Lekker relaxen in de Theetuin? 
Struin langs bloemenborders en drink iets  onder de grote parasol

B

Mooie natuur in de stad: De Hortus Nijmegen

André bij zijn planten.
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ondersteuning waar de stichting heel 
blij mee is.
     De kassen kunnen blijven staan. 

Activiteiten in de Theetuin
In verband met de komende afbraak 
van de twee oude gebouwtjes 
is er momenteel een bar in de 
kas geïmproviseerd, zodat de 
terrasbediening onder de grote parasol 
door kan blijven gaan. Men kan er 
binnen de openingstijden van de 
tuin koffie, thee en andere drankjes 
verkrijgen. Ook taart en ijs.
     In de Theetuin zijn veel activiteiten. 
Bij de ingang van de tuin zijn nieuwe 
informatieborden geplaatst, waarop 
men al een en ander kan lezen om een 
indruk te krijgen van de Theetuin. Er 
zijn geregeld concerten, workshops, 
lezingen en andere bijeenkomsten. 
Ook kan de Theetuin gehuurd worden 
voor recepties, verjaardagen en diverse 
feestjes. Tijdens die bijeenkomsten 
blijft de tuin wel open voor bezoekers. 
In juni is er weer Music Meeting in park 
Brakkenstein, dan is er ook muziek in 
de Theetuin.

     In de zomer is er altijd een beelden-
expositie, die echt de moeite waard 
is. Men kan er heerlijk drentelen en 
dromen tussen de bloemborders en 
genieten van de kunst! En dan nog 
nagenieten met een drankje en wat 
lekkers op het caféterras. Wat een rust, 
maar ook gezelligheid!

Feestelijke opening
Op 2 april was er een feestelijk 
opening van de Theetuin met 
speeches, een heuse stadsomroeper, 

muziekoptredens en verhalenvertellers. 
Sinds deze datum zijn de 
openingstijden als volgt: maandag tot 

en met donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur, dan is ook 
de horeca open. De Theetuin is gratis 
toegankelijk. Het is altijd raadzaam de 
website  www.hortusnijmegen.nl  te 
raadplegen voor de openingstijden en 
de activiteiten. 
     Een andere manier om op de 
hoogte te blijven van de activiteiten 
in de Hortus is door middel van de 
nieuwsbrief, die maximaal 1 x per 
maand verschijnt. Daarvoor kan je 
je aanmelden via bovengenoemde 
website. Je kunt ook Vriend worden 
van de Hortus (voor € 25 per jaar), dan 
ontvang je de nieuwsbrief automatisch. 
Je kunt ook donateur worden voor een 
zelfgekozen bedrag. Alles hierover is 
ook te vinden op de website.
     Vrijdag 27 mei start Jeroen van 
Zuylen uit Nijmegen een fietstour 
vanuit de Hortus langs zeven beeldjes 
verspreid in Nederland van de 
botanicus Westhoff, zoals er ook een 
staat in de Botanische tuin. Het is een 
sponsortocht van 1000 kilometer. De 
opbrengst is voor de Hortus. Voor meer 
informatie zie ook de website. 
     In de volgende aflevering 
aandacht voor de bloementuin en de 
vrijwilligers. ❤

Tekst en foto’s: Corrie Eimers 
(corrie@hartvannijmegen.nu)

Lekker relaxen in de Theetuin? 
Struin langs bloemenborders en drink iets  onder de grote parasol

Mooie natuur in de stad: De Hortus Nijmegen

Allium.

Morgenster.

De Theetuin in het vroege voorjaar.
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St Jacobslaan 345A
Groenestraat 217y

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

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

• Nauwe contacten met 
 zorgmedewerkers in de wijk

• Actieve samenwerking met uw   
 huisarts en verwijzers

T 024 3540404

U bent van harte welkom op 
één van onze volgende adressen:
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Niet alleen de 
Avondvierdaagse viert 
een jubileum vanwege de 
zeventigste editie. Ook 
Monique van den Akker (74) 
uit de Hazenkamp viert een 
jubileum. Ze is al 25 jaar 
medeorganisator van dit 
wandelfestijn.

Hoe ben je bij de Avondvierdaagse 
terechtgekomen?
Ik werkte als vrijwilliger bij de Koninklijke 
Nederlandse Bond voor Lichamelijke 
Opvoeding (KNBLO), zoals dat toen 
heette. Die hadden een winkeltje op de 
St. Annastraat. Daar kon je je inschrijven 

voor de Avondvierdaagse. Maar dat stopte 
toen de inschrijvingen digitaal werden 
gedaan. Toen vroegen ze aan mij of ik 
de organisatie over wilde nemen. Ik heb 
vroeger met mijn kinderen ook regelmatig 
mee gelopen, dus dat leek me hartstikke 
leuk.

Wat houdt je werk in?
Ik coördineer de vrijwilligers van de 
binnendienst en doe de coördinatie 
naar de scholen. Die geven door hoeveel 
klassen meedoen en hoeveel kilometer de 
kinderen lopen en voor de hoeveelste keer 
een kind meedoet. Die gegevens verwerk 
ik dan allemaal in lijsten en ik zorg dat de 
juiste medailles, diploma’s, startkaarten en 
stickers voor de scholen klaar liggen. Het 
zijn normaal gesproken meer dan dertig 
scholen die meedoen. De kabouterroute is 

voor groep 1 tot en met groep 3. Die lopen 
5 kilometer en die blijven op de Goffert, 
zodat ze geen weg over hoeven te steken. 
Ik zorg dat er genoeg routes gedrukt zijn 
voor de verschillende afstanden en dat er 
voldoende startkaarten en diploma’s zijn. 
Ik moet de voorraad natellen en kijken 
hoeveel medailles er bijbesteld moeten 
worden. Tijdens de vierdaagse moet er 
eten en drinken voor de vrijwilligers zijn. 
Verder regel ik de acts die langs de routes 
staan. We hebben dit jaar een draaiorgel 
en een groep met allemaal trommels en 
een aantal dweilorkesten. Er zijn elk jaar 
ruim drieduizend deelnemers, waarvan 
tussen de drie- en vierhonderd individuele 
lopers. Tijdens de vier dagen zelf is het ook 
nog hard werken. Je moet zorgen dat alles 
goed loopt.

Wat vind je leuk aan het werk?
Het is een gigantische kluif werk, dat zeg ik 
eerlijk, maar het is heel erg dankbaar werk. 
Vooral die blije koppies van dat grut als ze 
na vier dagen een medaille krijgen. Dan 
zijn ze helemaal trots. 

Kunnen jullie nog vrijwilligers 
gebruiken? 
De buitendienst kan altijd nog 
verkeersbegeleiders gebruiken, want bij 
de routes van 10 en 15 kilometer, worden 
wel wegen overgestoken. ❤

Tekst en foto: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Monique van den Akker vindt de Avondvierdaagse 
organiseren dankbaar werk, maar wel een hele kluif

De zeventigste Avondvierdaagse 
vindt plaats op 31 mei t/m 3 
juni. Kijk voor meer informatie 
op www.avond4daagse.nl/
agenda/avond4daagse-nijmegen-
steinweglaan-3

Vrijwilliger in ’t zonnetje
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De Hazenkamp: het ontstaan  van een geliefde woonwijk

Geschiedenis Nijmegen-Midden: Hazenkamp dl 7a

p een topografische kaart uit 
1830 van de omgeving Nijmegen 
is de veldnaam Hazenkamp terug 

te vinden. Deze naam, eerder als Hase 
Camp vermeld, betekent veld omgeven 
door haisi (struikgewas of kreupelhout) 
waarmee het veld wordt gescheiden van 
de omringende woeste grond.

Territorium
In 1830 bestaat de Hazenkamp uit het 
gebied tussen het buurtschap St. Anna, 
Vossenlaan, Wezenlaan en Groenestraat. 
Kavels landbouwgrond lopen richting 
Nije Veld. Akkers met korenvelden 
vormen een nieuwe voedselbron voor 

de sterk groeiende bevolking binnen de 
Nijmeegse stadsmuren. De Vossenlaan, in 
1910 nog omgeven door hoog opgaand 
struikgewas, loopt vanaf St. Anna tot aan 
de Hatertse toren.

Windmolen St. Anna
Het buurtschap St. Anna kent in 1830 
slechts enkele vrijstaande huizen rondom 
de St. Annastraat. De windmolen St. 
Anna, die rond 1819 aanvankelijk als 
poldermolen voor Alphen aan de Maas 
werd gebouwd, is in 1849 op de hoek van 
de St. Annastraat-Hatertseweg opnieuw 
opgetrokken. Op de foto uit 1920 is de 
St. Annamolen zonder wieken te zien. Op 

de kap staat ’Th. Jansen. Het adres voor 
kippenvoer’. Op de voorgrond een meisje 
en jongen met hun fiets, een teken van 
een zekere welstand.  

Restauratie
De molen wordt in 1933 door eigenaar 
Jansen Deelen gerestaureerd. De 
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant bericht op 27 oktober 1933 
hierover :“Naar wij vernemen, zal de 
St. Annamolen binnenkort weer als 
windmolen in bedrijf komen. Daartoe 
zullen stroomlijn wieken worden 
aangebracht. De St. Annamolen zal dan 
een voorbeeld worden van een modern 
windmaalbedrijf.” Als er in het buurtschap 
woningen worden bijgebouwd, wordt 
de molen van een stenen onderbouw 
voorzien en verhoogd om voldoende 
windvang te houden.

Sportvelden
Vanaf 1916 komen er steeds meer delen 
van de Hazenkamp als sportveld in 
gebruik.

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 zet redacteur Henny Fransen de 

geschiedenis van de Hazenkamp tot aan de 

Tweede Wereldoorlog op papier.

St. Annamolen 1920.

Kampioenselftal Quick 1930.

O
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     Zo wordt in september 1916 door 
Sportvereniging Quick, Villa Leliëndaal 
met het bijbehorend landgoed aan de 
Hazenkampseweg aangekocht voor de 
aanleg van een sportpark met een tribune. 
Samen met voetbal, cricket, hockey en 
atletiek worden op de velden jarenlang 
goede prestaties geleverd. Behalve 
voetbalvereniging Quick hebben de 
voetbalverenigingen Nijmegen Eendracht 
Combinatie (NEC) en Sport Club Excelsior 
(SCE) van de velden gebruikgemaakt. Op 
de foto uit 1930 is het voetbalelftal van 
Quick met het bestuur op de sportvelden 
aan de Hazenkampseweg te zien, dat in 
dat jaar kampioen werd in de Tweede 
Klasse Oost.

Sportclub De Hazenkamp
Als op 2 februari 1928 Sportvereniging 
De Hazenkamp wordt opgericht, wordt 
er in eerste instantie alleen gymnastiek 
en atletiek beoefend. De vereniging is 
op protestantse grondslag opgericht, 
zonder dat dit als persoonlijke overtuiging 
van de leden wordt verlangd. Voor de 
geestelijke ontwikkeling is er een afdeling 
volksdansen en toneel. Zomers wordt 
er buiten geoefend, maar ‘s winters 
verplaatsen de activiteiten zich naar kleine 
zaaltjes. Er worden dan al wedstrijden in 
gymnastiek, hockey, korfbal en honkbal 
georganiseerd. Er is een wandelvereniging 
en er wordt aan volksdansen en kamperen 
gedaan. In 1932 krijgt Sportvereniging 
De Hazenkamp de beschikking over 
een eigen veld met clubhuis aan de 
Hazenkampseweg, ter hoogte van de 
huidige schoolgebouwen van de SSgN aan 
de Lamastraat.

Zielzorg 
Door de verwachte uitbreiding van de 
katholieke bevolking ontstaat er na 1900 
behoefte aan een tweede kerk voor 
de omvangrijke parochie Hatert: een 
gebied van St. Anna tot de Staddijk, van 
Brakkenstein tot aan de Graafseweg. Het 
is vanaf St. Anna meer dan een uur lopen 

om de toen nog bestaande Antonius Abt 
kerk aan het plein van het dorp Hatert te 
bereiken. De kerk is bovendien te klein 
geworden om alle parochianen te kunnen 
herbergen. In 1909 maakt de Rotterdamse 
weldoener Petrus Johannes Grewen het 
door een royale schenking mogelijk om 
aan de bouw van een nieuwe kerk aan 
de Groenestraat te beginnen, die naar 
de innige wens van de schenker aan 
de H. Antonius van Padua zal worden 

gewijd, maar in de volksmond al gauw 
Groenestraatkerk wordt genoemd. De 
bouw verloopt voorspoedig, want al in 
augustus 1910 kan de nieuwe kerk door 
pastoor Van Erp worden ingezegend.

Johanna de Lestonnac
Enkele jaren na de opening van de 
kerk neemt in 1913 een gezelschap 
van Franse religieuzen het omvangrijke 
kloostercomplex Johanna de Lestonnac 
aan de Dobbelmannweg in gebruik. Als 
Dochters van Onze Lieve Vrouw geven 
zij in hun instituut aan ’meisjes uit de 
deftige stand’ onderricht in vreemde talen, 

zoals Franse conversatie en literatuur en 
bereiden zij de meisjes voor op examens 
in het Frans, Duits en Engels. Het verblijf 
van de meisjes in het internaat kost 
vijfenveertig gulden per maand. Voor 
meisjes die extern wonen moet vijftien 
gulden per maand worden betaald. 

Huisnamen
Vanaf de jaren dertig worden er vanuit 
St. Anna richting de Goffertboerderij 

stijlvolle eengezinswoningen met erkers 
en bovenlichten in kleurrijk glas-in-
lood gebouwd. Flonkerend kristal in de 
dageraad. Monumentale villa’s aan de St. 
Annastraat kennen namen als Rozenhof 
en Violenhof. Langs de Hazenkampseweg 
zijn gevels met huisnamen als De Beuk, 
De Linde, De Berk, De Olm en De Horst te 
vinden. ❤

Tekst: Henny Fransen 
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen   

Meisjes van de deftige stand op het Instituut Johanna de Lestonnac omstreeks 1915 .



Hart van Nijmegen - mei 202238

wijnhandel

www.dedruif.nl  
Steenbokstraat 30 | 6531 TH Nijmegen
Tel. 024 355 73 46 | info@dedruif.nl

 @indeblauwedruif 
 @wijnhandelindeblauwedruif

DE DRANKSPECIALIST 
VOOR AL UW DRANKEN 
DICHT IN DE BUURT!

• Meer dan 700 verschillende soorten wijn • Meer dan 750 verschillende soorten speciaalbier
• Meer dan 250 verschillende whisky’s • Ruim alcoholvrij assortiment 

• Advies voor wijn/spijscombinaties, wijnproeverijen en wijncursussen (wset)

Weten wanneer wij jouw afval ophalen?

Bekijk jouw ophaaldagen op  
de afvalkalender.

Zoek bij twijfel in de 
afvalwegwijzer in welke  
bak of zak jouw afval 
hoort.

Check onze handige Dar app! 

Krijg een seintje wanneer wij 
jouw afval ophalen.

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

Download ook
de Dar app!
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De eerste ronde gratis tuinadviesweken van 
Operatie Steenbreek Nijmegen zat in no time 
vol. In de tweede helft van mei, van 16 t/m 27 
mei, gaat de volgende ronde van start.

il je meer vogels en vlinders in je tuin? Of vind je het 
belangrijk dat je tuin ‘s zomers minder heet is en na 
een hoosbui minder nat? Hoe dan ook: kijk eens goed 

in je tuin waar je tegels kunt vervangen door groen. Heb je daar 
wat hulp bij nodig? Schakel dan de hulp in van de Steenbreek-
tuinadviseurs!

Tuinadviezen
In totaal kunnen veertig Nijmeegse huishoudens gebruikmaken 
van het gratis tuinadvies. De eerste tuinadviesweken in maart 
zaten al snel vol, de volgende ronde is van 16 t/m 27 mei. In 
het najaar zijn er ook nog tuinadviesweken. Professioneel 
tuinontwerpers Sytske van der Kooi van ontwerpburo StaLa en 
Ine Voets van advies- en tuinontwerpbureau INVO geven dan 
gratis tuinadvies.

Voorwaarden
Aan het Steenbreek-tuinadvies zijn wel een paar voorwaarden 
verbonden. Minimaal 60 procent van de tuin wordt groen. 
In geval van een nieuwe tuin: voor minimaal 60 procent met 
groen aanleggen (bij een heel kleine tuin kan daarvan worden 
afgeweken). En maak een foto van de tuin vóórdat de stenen eruit 
zijn en één als het nieuwe groen is aangeplant.

Aanmelden
In het najaar is er nog een ronde van 19 t/m 30 september. Een 
aanmeldformulier voor de tuinadviesweken kun je aanvragen via 
netwerk.steenbreek@debastei.nl. ❤

Tekst en foto's: De Bastei

Na de geslaagde proef in 2021, organiseren 
Dar NV en Operatie Steenbreek weer gratis 
tegelophaaldagen. Woon je in de wijk St. Anna, 
Hatertse Hei, Grootstal of Hatert en vervang 
jij de tegels in de tuin door GROEN? Meld je 
snel aan. Dar haalt de stenen op 10, 11 of 18 
juni gratis op. Zo werken we samen aan een 
groene stad. En we helpen Nijmegen naar de 
overwinning bij het NK Tegelwippen!

ls je tegels uit de tuin haalt, is het belangrijk dat nieuwe 
planten in gezonde grond terechtkomen. Vervang daarom 
het gele zand onder de tegels door zwarte aarde. Door 

compost te mengen met aarde zorg je ervoor dat planten die dit 
nodig hebben extra voeding krijgen. Dar helpt deelnemers van 
de tegelophaaldagen op weg met compost die gemaakt is van 
ingezameld groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Hoe mooi is dat!

NK Tegelwippen
Nijmegen doet mee met het NK Tegelwippen 2022. We gaan de 
strijd aan met Arnhem en ruim honderd andere Nederlandse 
gemeenten. De gemeente die vóór 31 oktober de meeste 
tegels per inwoner wipt, wint de prestigieuze Gouden Tegel. 
Door samen zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen 
kun je vaker genieten van vlinders en vogels. Ook is een groene 
leefomgeving goed voor je gezondheid. Bovendien zorgt een 
groene tuin voor verkoeling in de zomer en kan regenwater bij 
hoosbuien goed weglopen. De tegels die worden opgehaald 
tellen mee voor het NK Tegelwippen. ❤ Tekst en foto: Dar

Gratis tegenophaaldagen Dar en Operatie Steenbreek

W

A

Tweede ronde gratis tuinadviesweken

Aanmelden?
Vervang je tegels door groen? Dan kun je je van 7 t/m  
30 mei aanmelden voor de tegelophaaldagen via  
www.dar.nl/steenbreek. 

Weten wanneer wij jouw afval ophalen?

Bekijk jouw ophaaldagen op  
de afvalkalender.

Zoek bij twijfel in de 
afvalwegwijzer in welke  
bak of zak jouw afval 
hoort.

Check onze handige Dar app! 

Krijg een seintje wanneer wij 
jouw afval ophalen.

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

Download ook
de Dar app!
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Op 9 april werd er een wereldrecordpoging 
gedaan door het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars om zoveel mogelijk windmolens te 
laten draaien. Daarom een interview met Mark 
Kessel, vrijwillig molenaar in opleiding op de 
St. Annamolen. De recordpoging is trouwens 
geslaagd. In Nederland draaiden 10 april 
ongeveer 840 windmolens en daarnaast nog 
34 anderen verspreid over de wereld.

 
 
Hoe ben je bij de St. Annamolen terechtgekomen?
“Tijdens de coronaperiode ben ik met pensioen gegaan. Op 
een dag haalden mijn vrouw en ik een broodje bij de bakker 
onderin de St. Annamolen. Er mocht toen maar één iemand naar 
binnen. Dat was mijn vrouw. Ik raakte buiten in gesprek met 
een bakkerijmedewerkster. Het gesprek kwam op de molen. Ze 
vroeg of ik vrijwilliger wilde worden. Ik liet weten dat het me 
wel fascineerde. Daarop riep ze omhoog naar de molenaar Nico 
van den Broek. Hij antwoordde en binnen een half uur was  ik 
molenaar in opleiding.”

Wat houdt die opleiding in?
“Als molenaar in opleiding –  die minimaal anderhalf jaar duurt 
– werk je 150 uur op je ‘eigen’ windmolen  en minstens 50 uur 

op andere windmolens. 
Daarnaast is er veel theorie 
die je moet leren. Heel veel 
gaat over weer en wind. Je 
moet aan de wolken en de 
lucht kunnen zien wat het 
weer gaat doen zodat je 
de wieken – het ‘gevlucht’ 
in molenaarsvaktaal – kunt 
stellen. Daarnaast heeft elk 
onderdeel van de molen zijn 
eigen naam en zijn er  wel 
dertig verschillende types 
molens. Ikzelf doe het rustig 
aan met de opleiding dus gaat 

het voor mij langer duren totdat ik zelfstandig molenaar ben.”

Zijn alle molenaars vrijwilligers?
“De meeste wel. Hier op de St. Annamolen is Nico de vrijwillige 
molenaar. Hij en zijn vrouw Wilma zijn erg actief binnen het 
molenaarsgilde. Samen draaien ze drie molens. Tijdens de 
recordpoging was Wilma hier op de molen als molenaar 
aanwezig. De molen mag alleen draaien als er minstens één 
gediplomeerd molenaar aanwezig is. Op de St. Annamolen zijn 
twee molenaars in opleiding.” 

Maalt de molen graan?
“Nee, helaas kan dat niet. De drie bedrijven eronder komen 
anders onder het stof te zitten. Voordat we gaan draaien wordt 
de molensteen gelicht. De molen is in privébezit en de eigenaar 
investeert in het behoud van de molen. Door die andere 
bedrijven is het voor hem rendabel. Als er iets gerepareerd moet 
worden overleggen we met hem,maar hij doet er nooit moeilijk 
over.” 

Wat raad je mensen aan die belangstelling hebben om 
molenaar te worden?
“Als de molen draait en de blauwe wimpel uithangt is de 
molenaar aanwezig. Loop dan gerust naar binnen voor een 
praatje en informatie.” ❤

Tekst: Eef van Hout  (eef@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen

Mark Kessel helpt nieuw wereldrecord 
windmolendraaien vestigen

Mark Kessel, molenaar in 
opleiding en molenaar Wilma 
van den Broek staan op 
de stelling van de  
St. Annamolen.



Een talkshow over dementie, 
spelen met digitale 
technieken, luisteren naar 
mooie verhalen en een 
lezing over de Guernica, het 
beroemde schilderij van 
Pablo Picasso. Er is weer 
genoeg te zien en te beleven 
in Bibliotheek Muntweg de 
komende weken!

Talkshow ‘Aan tafel in de wijk’ over 
dementie
Iemand met Alzheimer, ook wel dementie 
genoemd, heeft geheugenproblemen 
en krijgt steeds meer moeite met 
dagelijkse vaardigheden. Elma Vriezekolk 

gaat tijdens de talkshow ‘Aan tafel in de 
wijk’ in gesprek met prof. dr. Raymond 
Koopmans van het Radboud UMC. Hij 
doet onderzoek naar oude en jonge 
mensen met de ziekte van Alzheimer. 
Een mantelzorger neemt plaats aan tafel 
om eigen ervaringen te delen. Ook is het 
Alzheimercafé Nijmegen aanwezig met 
een informatiestand. Er is muziek en na 
afloop kan iedereen nog even met elkaar 
napraten. 

Datum: dinsdag 24 mei
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
Prijs: Bibliotheekleden € 4,- | Overige 
bezoekers € 5,-. 

Digi Playground: spelen met techniek 
(leeftijd 6+)
In Bibliotheek Muntweg zijn Digi Toolkits 
te leen. Dat zijn supertoffe dozen met 
digitaal spelmateriaal, zoals LEGO-
robots, een animatiestudio of een VR-bril. 
Elke laatste woensdag van de maand 
kun je van 14.30 tot 16.00 uur lekker 
experimenteren met de Digi Toolkits. Er 
is iemand aanwezig om je te helpen. Dus 

trommel je vrienden op en doe mee! 
Datum: woensdag 25 mei en woensdag 
29 juni
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Prijs: € 2,50, ter plekke betalen in de 
bibliotheek

Verhalen uit de teletijdmachine 
(leeftijd 4+)
Zou je wel eens een kijkje willen nemen 
in een andere tijd? In de bieb kan het! 
Stap in onze 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 
verhalenvertellers.

Datum: donderdag 2 juni
Tijd: 15.00 – 15.30 uur
Prijs: gratis

Universiteit van Muntweg: De Guernica 
van Pablo Picasso
Op 26 april 1937 wordt het stadje 
Guernica in Baskisch Spanje 
gebombardeerd door Duitse en 
Italiaanse bommenwerpers. Circa 1600 
mensen worden gedood en er zijn 850 
gewonden. Een gruweldaad door de 
nationalisten onder leiding van Franco 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog. In 
1937 maakt Pablo Picasso voor de 
wereldtentoonstelling in Parijs een 
kunstwerk over Guernica. Hij gebruikt 
zwart, wit en grijs. Marleen Derks 
zag tijdens een pelgrimstocht een 
muurschildering van ‘Guernica’ en was 
geïntrigeerd. In deze lezing vertelt ze 
wat ze te weten is gekomen over dit 
beroemde schilderij.

Datum: dinsdag 7 juni
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Prijs: Bibliotheekleden € 4,- | Overige 
bezoekers € 5,-.

Tekst en beeld: bibliotheek Gelderland-
Zuid

Wat is er te doen in Bibliotheek 
Muntweg?

Kijk voor het hele programma en 
ticketverkoop op www.obgz.nl/
agenda 
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Reserveer nu uw AVA oogmeting
bij 

Ervaar ultiem 
nauwkeurig zicht

#1 MERK BRILLENGLAZEN 
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS 
WERELDWIJD*

Hatertseweg 825, Nijmegen 
024 350 2814

OOGZORG
en

OPTOMETRIE

staar 

droge ogen

macula degeneratie 

glaucoom

OCT scan

opticiens - audiciens - optometrist

Een
complete
(enkelvoudige)
bril voor
€99

Vaak
geheel

of gedeeltelijk
vergoed door uw 
zorgverzekering
(wij doen de declaratie

voor u)

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

opticiens - audiciens - optometrist

Reserveer nu uw AVA oogmeting bij

Reserveer nu uw AVA oogmeting bij 

DAAG UW 
OGEN UIT

ervaar ultiem nauwkeurig zicht

Als eerste en enige 
in Nijmegen. 
Tot op 0.01 
nauwkeurig!

Reserveer nu uw AVA oogmeting
bij 

Ervaar ultiem 
nauwkeurig zicht

#1 MERK BRILLENGLAZEN 
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS 
WERELDWIJD*

S O L A C E  &  S E R E N I T Y
E E N  P L E K  O M  T O T  J E Z E L F  T E  K O M E N

V I N Y A S A  F L O W
EEN DYNAMISCHE VORM VAN

YOGA DIE JE VLOEIEND
UITVOERT OP DE BEWEGING

VAN JE ADEMHALING.

Y I N  Y O G A

EEN MEDITATIEVE VORM
VAN YOGA DIE MOBILITEIT

EN SOUPLESSE IN HET
LICHAAM CREËERT. 

E R V A A R  W A T  Y O G A  V O O R  J O U  K A N  B E T E K E N E N

GYMZAAL, BASISSCHOOL DE HAZESPRONG, NIJMEGEN

B O E K  J O U W  Y O G A  L E S
MOMOYOGA.COM/
SOLACE-SERENITY

O F  M A I L

SOLACESERENITYSTUDIO
@GMAIL.COM

D I N S D A G A V O N D  
D O N D E R D A G A V O N D
Z A T E R D A G O C H T E N D

V I N Y A S A  F L O W
Y I N  Y O G A

V I N Y A S A  F L O W
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Sinds 2020 schrijf ik, Joost Wanders, korte columns over het leven met 
autisme. Behalve voor Hart van Nijmegen schrijf ik onder meer voor 
Stichting Inclusief Midden Gelderland. Op www.joostwanders.nl vind 
je alle verschenen columns. Reacties zijn meer dan welkom (onder de 
column, via social media of via het contactformulier)

Dat doen kinderen nou eenmaal
Kinderen veroorzaken vaak geluid. En dat vind ik lastig. Het maakt 
het nog lastiger dat ik er niets over mag zeggen. Want dan krijg 
je standaard te horen “Ja, het zijn kinderen” of “Dat doen kinderen 
nou eenmaal, ze maken geluid, ze spelen.” Opmerkingen die mij 
niets helpen. 
     Vaak krijg ik het gevoel dat ouders al het gedrag van hun 
kinderen goedpraten en er begrip voor hebben. Hoeveel herrie 
ze ook maken en hoeveel overlast ze ook veroorzaken. Omdat het 
kinderen zijn, omdat ze niet anders weten of kunnen, en omdat 
ouders onvoorwaardelijk van ze houden. 
     Ik snap ook wel dat die overlast vaak alleen voor mij zo voelt, 
maar dit is zeker niet altijd het geval. Tijdens al die momenten 
waarop ik overlast ervaar, wordt er van mij als autist verwacht dat 
ik me aanpas. Iets waar ik grote moeite mee heb. Ook als het gaat 

om de kinderen van mijn zus, bijvoorbeeld. Ik zie ze graag, ik wil 
ze graag zien opgroeien en deel uitmaken van hun leven. Maar 
me daaraan aanpassen, kost me de grootste moeite. Ik moet thuis 
alle breekbare spullen waar ik uiterst zuinig en trots op ben, veilig 
wegzetten. Maar vooral moet ik alle prikkels verdragen. Meestal 
ben ik na een half uurtje al overprikkeld en geïrriteerd. Ik wil het 
geluk van kinderen niet in de weg zitten. Helaas zitten kinderen 
mijn geluk soms wel in de weg. 
     “Je moet één ding onthouden, we willen onze wereld in, niet de 
jouwe”. Aan die quote denk ik vaak. Ik mis de tijd dat ik zelf jong 
en onbezorgd was. De tijd dat ik zelf in de buurt buiten speelde en 
ongestoord mijn eigen wereld in kon. Was het leven maar altijd zo 
onbezorgd als in mijn jeugd. ❤

Column (W)anders

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is 
het centrum voor ideevorming en uitwisseling 
over architectuur, stedenbouwkunde en de 
ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen. Op 
vrijdag 20 mei is er een ACN café in twee 
bijzondere scholen, Het Rijks en de Jorismavo. 
Architecten lichten het totaalontwerp van  
beide scholen toe. 
 

et Rijks ligt aan de Goffertweg en is een bestaand gebouw 
dat geüpgraded is. De Jorismavo ligt aan de Ploegstraat 
en is nieuwbouw. De scholen delen een sportcomplex 

en vormen samen een een groene en levendige campus waar 
leerlingen met een vmbo-advies onderwijs volgen. 

Architectuur
Het Rijks is gevestigd in het in Bossche Stijl ontworpen gebouw 
van architect C. Pouderoyen (1955). Mecanoo Architecten heeft 
het gebouw een fraaie metamorfose gegeven, met moderne 
ingrepen, maar waarbij ook recht is gedaan aan de authenticiteit 
van het ontwerp. De Jorismavo en het sportcomplex zijn 

toegevoegd aan 
de campus. De 
repeterende verticale 
houten bekleding 
verbindt de drie 
gebouwen op unieke 
wijze, ondanks het 
verschil in bouwstijl.

ACN café
De presentatie van beide scholen tijdens het ACN café vindt plaats 
in de aula van Het Rijks. Architect Yan Shi van Mecanoo Architecten 
uit Delft zal het totaalontwerp nader toelichten. Na de presentatie 
is er een wandeling met de architect en schoolleiding over de 
campus, waarbij verdere toelichting wordt gegeven. Na afloop is 
er gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje. ❤

Bron: ACN Nijmegen, Foto: Stijn Poelstra

H

Bijzondere schoolgebouwen 
toegelicht in ACN café

Locatie ACN café: Aula van ‘Het Rijks’, ingang Goffertweg 20 
Nijmegen. Datum en tijd: vrijdag 20 mei, van 15.45 – 18.30 
uur (gratis entree!) www.architectuurcentrumnijmegen.nl 
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Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen

Kinderfeestjes

Workshops

Gelegenheidskaarsen

tel: 024 3553492 of 06 45302171

Groenestraat 199

6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492  

• Natuurvoedingsmiddelen

•Uitgebreid assortiment

•Ook glutenvrij

•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij

www.bijenkaars.nl

tel: 06-81472151 of 024-3553492

      Huid-, oedeem- en lasertherapie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NIEUW IN ONZE PRAKTIJK: 
SHOCKWAVE                

Gratis spreekuur Sportblessures:          
elke maandag van 17.00-17.30 uur 

 

 

Voor informatie zie T, E, W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T:   024 – 833 00 22      

E:   fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl 

W:  www.fysiotherapiehazenkamp.nl 

 

 

belastingaangifte?

Jolanda Schouten – van Baarsen RB
Belastingconsulente
Heiweg 212
6533 PH Nijmegen

Kijk op www.schoutenfiscaal.nl 
of bel 06 – 22 99 05 20

Voor u kan het leuker en makkelijker!

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM 
  

 
 

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE EN MANUELE THERAPIE  
SINT ANNASTRAAT 288 
6525HD  NIJMEGEN 
 
T: 024 3565960 I: www.tenbokum.nl 
M: 06 51792621 E: michel@tenbokum.nl 

Op de Steenbokstraat, iedere 
 
 
 

donderdag  9:00 – 18:00 uur 
vrijdag   9:00 – 18:00 uur 
zaterdag   9:00 – 16.45 uur 

 
 
 
 
 

telefoon 06 - 12 96 97 71 

Voor al uw gebakken vis 
verse vis en filets 

garnalen en salades 
gerookte vis 

kant-en-klaar maaltijden 
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Anna Blamanlaan
Anna Blaman is een 
pseudoniem van Johanna 
Petronella Vrugt (1905-1960). Ze 
was een Nederlands schrijfster. 
In 1948 zorgde haar roman 
Eenzaam avontuur voor veel 
opschudding vanwege de 
(homo)erotische passages. In 
1956 ontving zij de P.C. Hooft-
prijs voor haar oeuvre. Ze was 
een voorbeeld voor anderen, 
vanwege de openlijke beleving 
van haar homoseksualiteit.

Joke Smitlaan
Johanna Elisabeth Smit (Joke 
Kool-Smit, 1933-1981) was een 
journalist, politicus en feminist. 
In 1967 schreef ze het artikel 
Het onbehagen bij de vrouw, dat 
uitgroeide tot een manifest van 
de tweede feministische golf in 

Nederland. In 1979 ontving ze 
de Annie Romeinprijs (huidige 
Opzij Literatuurprijs).

Clara Wichmannlaan 
Clara Gertrud Wichmann (Clara 
Meijer-Wichmann, 1885-1922) 
was jurist. Ze was actief binnen 
de anarcho-socialistische 
arbeidersbeweging, de 
antimilitaristische beweging 
en de vrouwenbeweging. 
Ze streefde naar een gelijke 
behandeling van mannen 
en vrouwen en publiceerde hierover verschillende artikelen. In 
1987 werd het Clara Wichmann Instituut naar haar vernoemd. 
Dit instituut kwam op voor de belangen van vrouwen. Na de 
opheffing in 2004 werd de ‘Vereniging Vrouw en Recht – Clara 
Wichmann’ opgericht. ❤

Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

Voorvechtsters van de vrouwenemancipatie 
in de wijk Goffert

Straatnamen verklaard

Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), www.wikipedia.org, www.biografischportaal.nl

Clara Wichmann. Afbeelding: 
Anarcopedia.org

Anna Blaman. Foto: Kees 
Scherer, artolive.nl

Joke Smit. Foto: Angelo 
Goedemondt, De Wolven

OOG IN OOG MET SPINNEN 
19 juni 
10.00 tot 12.00 uur

Spinnen zijn een fascinerende diergroep. Elke spinnenfamilie 
heeft zijn eigen wonderlijke talenten. Wist je bijvoorbeeld 
dat springspinnen beter kunnen zien dan mensen?
Voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar die daar meer 
over willen weten, geeft Mark Kirkels op zondagochtend een 
presentatie met korte excursie.
Aanmelden: info@natuurtuingoffert.nl

MUZIKALE AVOND in de natuur 
21 juni 
19.30 tot 21.00 uur

De Canisius Concertband verzorgt ook dit jaar weer een 
muzikale avond. Het concert vindt plaats in onze mooie 
Natuurtuin. Wil je zitten, neem dan een stoeltje of plaid mee. 
Bij regen zitten we onder een grote luifel!

NACHTVLINDEREN 
1 juli 
21.30 uur tot na 24.00 uur

Onder leiding van Harm Alberts worden de nachtvlinders 
gelokt met lokmiddelen en een felle lamp. Geïnteresseerden 
kunnen een fototoestel meenemen en evt. een eigen 
zaklantaarn om de ingesmeerde bomen te inspecteren op 
vlinders. Ook aan de achterkant van een aangebracht laken 
kan schijnen met een zaklantaren ervoor zorgen dat de 
nachtvlinders beter te bekijken zijn. 
Aanmelden: info@natuurtuingoffert.nl

             

EDUCATIEVE NATUURTUIN GOFFERT

Wat is er te doen in mei – juli 2022 
EDUCATIEVE NATUURTUIN GOFFERT
(Goffertweg 19)
www.natuurtuingoffert.nl     
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Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij 
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak 
€ 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor 
de volgende Hart van Nijmegen (2 en 3 juli 2022), moeten uiterlijk 10 juni 2022 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

Bedrijfshartjes

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

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

VOORBEREIDEN VAN EEN NALATENSCHAP of afwikkelen van 
een erfenis. Annet van de Laak kan je daarbij ondersteunen 
met adviezen door zaken te regelen, de aangifte erfbelasting 
te verzorgen en/of familieprocessen te begeleiden. Meer 
informatie op www.bojang.nl. Bel me op 06 227 951 22 of 
mail naar annet@bojang.nl

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

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.

LEKKERS OP RECEPT, lekkernijen en gebak, maar dan wel 
glutenvrij met ook keuze uit lactosevrij, vegan én gezoet met 
natuurlijke suikers. Ontdek alle verse lekkernijen op  
www.lekkersoprecept.nl
Tel 06 832 179 00, e-mail: lekkersoprecept@outlook.com

HEERLIJK UITWAAIEN AAN ZEE! Dichtbij de uitgestrekte 
stranden in Zeeuws-Vlaanderen vindt u onze compleet 
ingerichte vrijstaande vakantiewoning met grote 
kindvriendelijke tuin en diverse terrassen. Schitterende fiets- 
en wandelroutes, pittoreske stadjes (Groede, Sluis), nabij 
het middeleeuwse Brugge en het bruisende Knokke. Kijk op 
www.huisjeinschoondijke.nl,  024-6632932/06-42899522  
aalvanthiel@gmail.com

Ruit herstellen? Seuren bellen!

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

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

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

Er bestaat nu enkel glas 
met de isolatiewaarde 

van triple glas.

En wij verkopen het!

Ruit herstellen? Seuren bellen! 024 - 323 10 10
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Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen 
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een 
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu. 
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (2 en 3 juli 2022), moeten uiterlijk 10 juni 2022 binnen zijn.

Hartjes

CHRONISCH ZIEK & VEEL THUIS (AFGEKEURD)? Op zoek naar 
een maatje, vriendin voor wandelen, bioscoop, museum, tuinen, 
uit eten, zwemmen? Deze 50-jarige vrouw, moeder en oma wil 
graag met jou in contact komen voor bakkie koffie/thee met veel 
kletsen en plezier. chteunissenjanssen@gmail.com

OUDE ZINKEN VUILNISEMMER ‘NIJMEGEN’ GEZOCHT, met 
nog goede bodem. Prijs afhankelijk van de staat van de emmer. 
Reacties graag naar Gonny, gondal@live.nl

BADMINTON QUICK 1888 ZOEKT NIEUWE LEDEN. Er wordt 
recreatief gespeeld op maandagavonden van 20.00 uur tot 
ongeveer 22.30 uur in de sporthal, Dennenstraat 25. Iedereen is 
welkom op de speeltijden, leeftijd of speelniveau zijn niet van 
belang. Meer informatie op www.quick1888.nl/badminton of 
e-mail naar badminton@quick1888.nl

HOBBYCENTRUM NIJMEGEN ZOEKT VRIJWILLIGERS voor 
ondersteuning van de afdelingen: kantine, keramiek, glas in lood, 
ICT-onderhoud en houtafdeling. Voor meer info, kom langs  
(St. Hubertusstraat 50) of bel 024 323 89 59 om je aan te melden. 

NEC-AMATEURS, AFDELING VETERANEN ZOEKT NIEUWE 
LEDEN. Wij spelen op zaterdagmiddag op sportcomplex de 
Eendracht (naast Goffertstadion), geen competitie. Iedereen van 
50+ kan zich aanmelden. Meer informatie via J. Otten; e-mail 
jotten42@fo.nl of bel 024 355 30 12.

70STE AVONDVIERDAAGSE, 31 MEI T/M 3 JUNI. Start en 
finish: Multifunctioneel Sportcentrum NEC ‘De Eendracht’. 
Voorinschrijvingen bij ‘De Eendracht’ op 25 mei en 28 mei vanaf 
12.00 tot 16.00 uur en op 31 mei vanaf 15.00 uur tot de start. 
Kosten deelname: € 6,00 p.p. Leden KWBN: € 5,00 p.p. Begeleiders: 
€ 2,50 p.p. Info: Monique van den Akker, tel. 024 355 40 13 of  
06 202 917 84.

Voor verschillende basisscholen in
 Nijmegen en regio

zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE OVERBLIJFKRACHTEN

Als overblijfkracht begeleid je kinderen tijdens de
 lunchpauze bij het eten en buiten spelen. Je ontvangt
 hiervoor een vrijwilligersvergoeding van � 10,-per keer.

Verder bieden wij studenten mogelijkheden
 voor een stageplaats.

Ben je enthousiast en heb je tussen de middag tijd
 voor een leuke functie bij jou in de buurt?

Stuur dan een mail naar info@stichtingsoos.nl

Kijk voor meer informatie op www.stichtingsoos.nl
en bel naar 024-3503874 of  06-13954518

tso

Excuus voor gemiste reactie op artikel Dochters 
van Onze Lieve Vrouw
 
In het maartnummer van Hart van Nijmegen is op het artikel 
over De Dochters van Onze Lieve Vrouw op blz. 16 en 17 door 
een trouwe lezeres gereageerd. Helaas is deze mail bij de spam 
terecht gekomen en verdwenen, waardoor Henny Fransen 
deze mail niet kon beantwoorden. Mocht de desbetreffende 
dame nog in het bezit zijn van deze mail, dan wil Henny 
Fransen (henny@hartvannijmegen.nu) deze alsnog graag 
beantwoorden. Met excuses voor het ongemak. 



 

Gratis proeftraining? 
Je bent van harte welkom!

Met een beetje hulp
langer thuis

www.langerthuisni jmegen.nl
088 - 00 17 121

Praktische hulp

Ouderenadvies

Deel de Dag

Veilig wonen

Onderdeel van Sterker sociaal werk

Langer Thuis is er voor ouderen in Nijmegen 
die zelfstandig wonen en dat zo lang mogelijk 

op hun eigen manier willen blijven doen.

St. Jacobslaan 222-A | 6533 VP Nijmegen
06 - 24 90 39 14 | info@sanjasteenhuidzorg.nl

www.sanjasteenhuidzorg.nl    sanjasteenhuidzorg
St. Hubertusstraat 50  -  6531 LB Nijmegen

Tel: 024-3238959  -  www.hobbycentrumnijmegen.nl

Zoek je gezelligheid, een uitdaging, een hobby
of een fijne plek om samen creatief te zijn?

We geven vandaag demonstraties en  
mini workshops in diverse technieken. 

Er is een tentoonstelling met  
eventuele verkoop. De koffie staat klaar!

Krijg €10 korting
als je op 24 mei
deelnemer wordt. 

dinsdag  24 mei   10:00-15:00 uur
OPEN  DAG


