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

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

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

Adverteren in Hart van Nijmegen
Adverteren in Hart van Nijmegen kan ook in 2022 op verschillende manieren tegen dezelfde aantrekkelijke tarieven als in 2021.
1. Bedrijfshartjes. De goedkoopste manier is een Bedrijfshartje
plaatsen van maximaal 50 woorden. Kosten € 15,-.
Zie voor meer informatie pagina 53 van dit nummer of
www.hartvannijmegen.nu/adverteren

2. Advertenties. Adverteren in Hart van Nijmegen kan in
verschillende afmetingen. De mogelijkheden zijn een 1/8
pagina (€ 55), 1/4 pagina (€ 100), 1/2 pagina (€ 185), 1 pagina
(€ 365) en 2 pagina’s (€ 720). Genoemde prijzen zijn e
 xclusief
21% btw. Bij afsluiten van een jaarcontract ontvangt u 10%
korting over het hele bedrag, excl. BTW. Lees de voorwaarden op www.hartvannijmegen.nu/adverteren
3. Advertorials. Bij advertorials zijn eindredactie en vormgeving in handen van Hart van Nijmegen. Fotografie door
Hart van Nijmegen is ook een optie. De mogelijkheden zijn
een advertorial van een halve pagina (€ 210, maximaal 200
woorden), een hele pagina (€ 420, maximaal 400 woorden) en
twee pagina’s (€ 840, maximaal 800 woorden). Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. Wilt u dat één van onze redacteuren
de tekst van de advertorial schrijft, dan vragen wij daarvoor
€ 50,- extra per advertorial.
Meer weten?
Ga voor meer informatie over adverteren in Hart van Nijmegen
naar www.hartvannijmegen.nu/adverteren
of neem contact op met Huberdien Hornikx via
adverteren@hartvannijmegen.nu of 024 356 61 09.

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden
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Redactie

Vaste medewerkers

Beste lezer,
Ronald Spaak
eindredacteur

Henny Fransen

Huberdien Hornikx
acquisitie, advertenties
en advertorials

Dirk Blokland
penningmeester

Piet Hieltjes
Susan Bink

Eef van Hout
Joost Wanders

Roeland Loosen
Leonie Valckx

Vincent Moll
vincentmollfotografie.nl

De zomer komt eraan! En deze keer zonder coronagedoe, al zijn we nog niet van het virus verlost. Ook
in de nieuwe Hart van Nijmegen komt de zomer aan
de orde. Om te beginnen met het concertseizoen
in het Goffertpark. Wat komt er eigenlijk allemaal
bij kijken om grote popconcerten te organiseren?
Concertorganisator Mojo vertelt erover (p.4-5).
Wandelen hoort bij de zomer. Een stadswandeling ook. De drukke St. Annastraat ligt misschien niet zo voor de hand, maar biedt verrassend veel bezienswaardigheden (p.20-21).
Wandelen komt op nog meer manieren aan de orde. Een nieuwe ondernemer
uit de Landbouwbuurt is wandelcoach (p.27) en Hart van Nijmegen wandelde
ondergronds – soms was het klauteren – bij de bètafaculteit van de Radboud
universiteit. Ongelooflijk wat er zich allemaal in dat gangenstelsel bevindt (p.8-9)!
De echte zomerklapper vindt u in het hart van ons magazine (p.23-26). Een
uitneembaar zomerkijkblad voor de jeugd met heel veel informatie over een
blauwe glazen kom en de vroegere eigenaren. Even de nietjes lospeuteren en het
zomerkijkblad kan mee in de vakantiekoffer. Trouwens, het zomerkijkblad is niet
alleen interessant voor de jeugd, merkte ik bij het doorlezen.
Ook de diepgang ontbreekt niet in dit nummer. Saadia Habouch vertelt haar
indrukwekkende levensverhaal. In de jaren zestig kwamen de eerste gastarbeiders
naar Nederland. De vader van Saadia was er een van. Lees hoe het was voor de
eerste ‘zwarte’ gezinnen in het Willemskwartier.
Hoe verschillend kunnen levens verlopen! Negentigplusser Thea HiddinkStoffels woont het grootste deel van haar leven in de Hazenkamp en vertelt haar
levensverhaal (p.14-15).
In elk nummer is er iets over geschiedenis te lezen. Deze keer de ontwikkeling
van het landgoed Heidepark dat uiteindelijk onderdeel werd van het Goffertpark
(p.30-31). Er valt natuurlijk nog meer te lezen, maar 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!
Ten slotte: geniet van een welverdiende zomervakantie, dat gaat de redactie
van ons mooie magazine ook doen! Het eerstvolgende nummer valt op 1 en
2 oktober op de spreekwoordelijke deurmat.
Hartelijke groet, Ypie Veenstra

Marijn Alofs

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

Pieter Matthijssen

Willem Melssen
wm-f.nl

Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat
bestaat uit de wijken Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal, Nije Veld en Goffert (zie kaart hiernaast).
Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en ontvangt een bijdrage
uit het budget wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen.
Hoofdredacteur: Ypie Veenstra, Rode Kruislaan 23, 6525 JN Nijmegen (tevens correspondentieadres
Hart van Nijmegen) 06 532 314 99, info@hartvannijmegen.nu. Eindredactie: Ypie Veenstra, Ronald Spaak.
Vormgeving: Wilke Zomerveld. Penningmeester: Dirk Blokland, penningmeester@hartvannijmegen.nu
Adverteren: Huberdien Hornikx, 024 356 61 09/ adverteren@hartvannijmegen.nu Bedrijfshartje plaatsen:
bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu (zie p. 46) Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu
(zie p. 47) Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu
Foto voorkant: Henk Kuiper en Jasper Serraris in hun werkplaats aan de Gorterplaats. Foto: Vincent Moll
Volgende nummer: kopij vóór 9 september 2022, verspreiding 1 oktober 2022.
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Mojo opent festivalseizoen in het Goffertpark

‘Na drie jaar zijn dingen wel wat
Geen Bruce Springsteen op de Goffertwei deze zomer, helaas.
Wel Rammstein en de Red Hot Chili Peppers. Het concert van de
‘Peppers’, een paar weken geleden op de Goffertwei, was voor
concertorganisator Mojo weer de eerste grote buitenklus in Nederland
sinds de zomer van 2019. Het betekende, na drie jaar zonder
massaal bezochte festiviteiten op de wei, ook de opening van het
festivalseizoen in het Goffertpark. “Het enige waar we geen
invloed op hebben, is het weer.”

Red Hot Chilipeppers op een gevulde Goffertwei.
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roestig geworden’

W

e kunnen met z’n allen veel
van de gemeente zeggen
en op ‘r mopperen, maar
communiceren over evenementen in
het Goffertpark doet ze als de beste. En
partner Mojo Concerts erbij. Want al in
maart namelijk stuurde de gemeente
omwonenden een eerste brief over
wat er dit voorjaar en deze zomer allemaal aan evenementen in en rond het
Goffertpark staat te gebeuren. Vorige
maand volgde Mojo met gedetailleerde
info over de drie concerten van de Red
Hot Chili Peppers (net achter de rug) en
Rammstein (op 4 en 5 juli).
‘Mojo regelt alles’
Waar de gemeente als eigenaar/verhuurder van het terrein vooral aan
de lat staat voor het toetsen van de
vergunningaanvraag en het uiteindelijk verlenen daarvan, is Mojo voor
zowat alle andere zaken verantwoordelijk. “Het inrichten van het terrein,
inclusief de 100.000 hekken en de
op- en afbouw, de verkeersplannen, de
verkeersregelaars, het schoonmaken na
afloop; wij regelen en betalen alles. De
gemeente ziet erop toe dat de concerten veilig verlopen en dat alles binnen
de regels gebeurt”, vertelt Maarten van
Lokven.
Van Lokven is senior projectmanager
bij Mojo, al 27 jaar werkzaam voor deze
concertorganisator en nota bene zelf
opgegroeid op een steenworp afstand
van de Goffert, aan de Akkerlaan. Hij
is al die 27 jaren ook betrokken bij de
concerten die Mojo op de Goffertwei
organiseert.
Grote operatie
Dik anderhalf jaar van tevoren weet
Mojo al hoe toerschema’s van artiesten eruit zien. Dus het eerste wat dan
gebeurt is aan de gemeente vragen of
het Goffertpark op die en die data ‘vrij’
is, waarna Mojo begint met de planvorming.

Foto: Vincent Moll
Het zal geen verbazing wekken dat het
een fikse logistieke en productionele
operatie is om op een doordeweekse
dag 65.000 mensen de stad in en door
te (bege)leiden. Uiteraard komen daar
veel samenwerkende partijen bij kijken.
Vandaar dat onder andere een soort
van tijdelijke verkeersmanagementcentrale opgetuigd wordt. Daarin zitten,
behalve Mojo en de gemeente, ook
partijen als de NS, busvervoerders en
Rijkswaterstaat. Daarnaast onderhoudt
Mojo warme banden met gemeentelijke afdelingen als mobiliteit, groenvoor-

zieningen, openbare orde en veiligheid
en de hulpdiensten.
Personeelstekort
Bon Jovi, Muse en Phil Collins waren in
2019 de laatste grote drie acts die op
de Goffertwei te bewonderen waren.
Corona was toen nog ver weg. Volgens
Van Lokven is het ‘vak’ na de coronaperiode niet wezenlijk anders geworden.
“Omdat het eigenlijk tussen toen en
nu, bijna drie jaar later, behoorlijk stil is
geweest op het gebied van concerten
organiseren, zijn dingen vergeten, is
het wat roestig geworden. En ook in
onze sector doet het personeelstekort
zich gelden. We moeten allemaal weer
wennen. Het betekent onder andere dat
we nu twee dagen langer dan voorheen
nemen voor het op- en afbouwen van
het festivalterrein. Ook opdat we niet
voor verrassingen komen te staan. Het
is per slot ook ons eerste grote concert
in Nederland weer. Het festivalterrein
gaat op de concertdagen al om drie
uur ’s middag open. En dan kunnen we
moeilijk tegen 65.000 mensen zeggen:
we zijn nog niet klaar, kom later maar
terug. Het enige waar we geen invloed
op uit kunnen oefenen, is het weer.”
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto: Heyta Melssen

Verwacht in het Goffertpark
4 juli: Rammstein
5 juli: Rammstein
27 & 28 augustus: We Love The 90’s / Puur Hollands Outdoor
2, 3 & 4 september: Het Nest
16, 17 & 18 september: Kingsize Nijmegen Festival (After Summer)
1 oktober: Het Foute Oktoberfest
22-12 t/m 8-1: Kerstcircus
23-12 t/m 8-1: Hubert Winterfair
Meer informatie over de concerten op de Goffertwei is te vinden op
www.mojo.nl. Voor specifieke vragen kun je ook contact opnemen met
Livecrowd, via www.livecrowd.com/mojo
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Stemmen uit de wijk

De levensles van Saadia Habouch:
leven doorgeven
Wie wonen er eigenlijk in onze wijken? Hoe staan onze wijkbewoners in het leven?
In de rubriek ‘Stemmen uit de wijk’ vertellen mensen uit Nijmegen-Midden hun
levensverhaal. Wat is belangrijk voor ze, hoe geven ze daar vorm aan? In deze
aflevering actief wijkbewoonster Saadia Habouch (55) uit het Willemskwartier over
haar familie, haar moeilijke tijd en haar open hart.

Hoe ben je in deze wijk terecht
gekomen?
Mijn vader Ali Habouch kwam in 1958
vanuit de stad Meknés in de Marokkaanse Sahara als een van de eerste

gastarbeiders naar Nederland. De eerste paar jaar werkte hij als mijnwerker
in Valkenburg. Zwaar werk was dat, hij
woonde op een kamp. In 1960 belandde hij via een kennis in Nijmegen.

Hier was er door de oorlog nog van
alles kapot en papa werkte er de eerste
jaren in de bouw, met opruimen, sjouwen, sloopwerk en opknappen. Daarna
kon hij aan de slag bij kunstzijdefa-

Hart van Nijmegen - juli 2022

Ik wil de goede dingen van het
briek Nyma, aan de Waal. Daar heeft
hij tot aan zijn pensioen in de gieterij
gewerkt. Dat was brandgevaarlijk
werk, daarom droeg hij altijd speciale
kleding en een veiligheidsbril.
Mijn vader woonde jarenlang in een
pension aan de Burghardt van den
Berghstraat in Bottendaal, later ook
aan de Graafseweg. In 1975 kon hij hier
in het Willemskwartier aan de Ten Katestraat een huisje krijgen. Toen heeft
hij ons gezin vanuit Marokko over laten
komen: mijn moeder Rabha Touroughi
en de vijf kinderen, de jongste was 7,
de oudste 14, ikzelf was toen 9 jaar.
Mijn moeder – nu 75 - woont nog
steeds in de Ten Katestraat. Mijn vader
is in maart overleden, hij was 85. Toen
hij ziek werd, werd mijn hart zacht,
ging ik pas goed naar hem kijken en
zag ik zijn olijfgroene ogen.
Hoe was het voor jullie gezin hier in
de wijk?
We kwamen hier als een van de eerste
buitenlanders in de wijk wonen. In de
straat werden we met open armen ontvangen en we hadden hele leuke en
lieve buren, vooral buurvrouw Anneke.
Zij is helaas overleden. Zij speelde met
ons in de achtertuin en we gooiden
sneeuwballen. Wat waren die wit! Alles
was in het begin nieuw voor ons. Wij
waren van die ‘enige, zwarte koppies’
en ze vonden onze ‘krullenbollen’ heel
schattig. Het was een gastvrije tijd: de
buren kwamen bij ons koffiedrinken en
omdat we nog geen telefoon hadden,
konden we bij hen bellen en door de
Marokkaanse familie gebeld worden.
Een vertrouwde tijd ook. Als de rijdende SRV-winkelwagen toeterend de
straat binnenkwam, zei mijn moeder:
“Kom, we gaan winkelen.” En als je niet
thuis was, zette mama de lege flessen
voor de deur en kon de SRV-man de
boodschappen en het statiegeld daar
gewoon achterlaten.

Hoe is het jou zelf vergaan?
De begintijd was ook wel moeilijk. Op
school moesten wij kinderen eerst
de taal leren, daarvoor zaten we op
speciale scholen voor buitenlanders,
aan het Kronenburgerpark en aan
de Molenweg. Ik ben daarna naar de
huishoudschool gegaan en heb een

Ali Habouch in de bus in Nijmegen
vanaf het werk. Foto: familie Habouch.
opleiding voor kinderoppas gedaan. Ik
was een beetje stout en spijbelde wel
eens, mijn vader was pittig en streng.
Dat ging niet altijd goed samen. Van
mijn 17e tot 19e jaar heb ik op het
Internationaal Kindercentrum gewerkt.
Mijn ouders zijn in 1984 uit elkaar
gegaan. Mijn moeder heeft daarna
ook een tijdje op een koekjesfabriek in
Wijchen gewerkt, totdat de oudste kinderen voor inkomen konden zorgen en
zij weer voor de jongste thuis. In 1985
ben ik uitgehuwelijkt, maar dat huwelijk was niet makkelijk en het was een
moeilijke tijd. In 1993 zijn we definitief
uit elkaar gegaan, maar toen had ik wel
een schat van een zoon van drie jaar,

Zoher! Ik heb toen ook dit huis aan het
Potgieterplein gekregen.
Hoe ziet je het dagelijks leven eruit en
wat vind je daarin belangrijk?
Ik heb lang bij het Internationale Vrouwencentrum gewerkt. Daar probeerde
ik met mijn ervaringen andere mensen
te helpen, samen met de Vreemdelingendienst, de politie en andere instanties. Toen ik later zelf hulp nodig had,
kon ik met mijn zoon bij mijn moeder
terecht, dat was geweldig, maar ook
bij psychologen op het Radboud en in
Groesbeek. Nu voel ik mezelf gelukkig
en tevreden: mijn moeder woont om
de hoek, ik heb een fijn huisje en ik
ben heel trots op Zoher. Hij woont in
Amsterdam en heeft een vaste baan
in het internationaal hotelmanagement. Zelf werk ik nu in de wijk, vooral
op het pleintje hier, als er kinderen
zijn, koffie zetten voor de dames die
met ze werken. Ik heb contact met de
wijkagenten en handhaving als ze iets
willen weten, met het Stip, ik tolk voor
bewoners die problemen hebben, voor
vluchtelingen en sta klaar voor wie me
nodig heeft.
Wat vind je belangrijk dat de lezers
van Hart van Nijmegen over je weten?
De meeste mensen hier in de wijk zijn
hartstikke lief. Ik voel me echt een Willemskwartierder.
Het voelt als een soort familie, dat
is mooi, ik kan dingen delen, ik krijg
vertrouwen en geef vertrouwen terug.
Ik wil er voor iedereen zijn, mensen
helpen, van wat ik heb meegemaakt de
goede dingen meegeven. Maakt niet
uit aan wie: Syriërs, Turken, Marokkanen, Nederlanders, als ze mij nodig
hebben, als je wilt dat ik iets regel, doe
ik dat met open hart. ❤
Tekst: Marijn Alofs
(marijn@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen
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Hart voor onderzoek

Welkom in de wondere wereld van de
Op de Radboud Universiteit (RU), het Radboudumc en de University
of Applied Sciences (HAN) barst het van de activiteiten met soms
wereldwijde impact. In de rubriek ‘Hart voor onderzoek’ neemt Hart
van Nijmegen een kijkje achter de schermen bij steeds een andere
onderzoeksgroep. Dit keer daalden redacteur en fotograaf af
naar de krochten van de bètafaculteit.
ving. Het is heel trilling-arm. Ideaal voor
onderzoek.”

Een behoedzaam klauterende Noud van der Velden.

T

erwijl de Foucault-slinger in de
hal van het Huygensgebouw nog
steeds laat zien dat de aarde draait
en oplicht bij ‘sector 26’, neemt Noud van
der Velden, hoofd Interne en Huisvestingszaken FNWI, zijn Hart van Nijmegenbezoek mee naar de lift voor een tour
door de krochten van de bètafaculteit.
Het ondergrondse gangenstelsel is het
ultieme decor voor spannende verhalen.
Volgens de overlevering werden de tunnels ooit (over)bevolkt door gemuteerde
kakkerlakken en diende het labyrint als
dumpplek voor een vermoorde vrouw.
Noud lacht: “Dat van die kakkerlakken
klopt. Een beetje. Dat van die vrouw ook,
deels. Iemand op de universiteit heeft

ooit een crime passionel gepleegd, een
lichaam is hier nooit gevonden.”
Chemicaliëntransport
“Onder het bètafaculteitsterrein bevindt
zich zo’n anderhalve kilometer gang, plus
alle kelders, bunkers, kamers en ruimtes
die daarbij horen”, vervolgt Noud, terwijl
hij wijst op grote, zwarte plafondleidingen
(‘voor ons hybride warmtenet’). “Een deel
van de gangen is bij de oudbouwsloop
dichtgegooid met zand, het grootste deel
is gebleven of vernieuwd. We gebruiken
de gangen onder meer voor chemicaliëntransport en vroeger als ventilatiekanalen.
Techneuten, zeker natuurkundigen, zijn
geïnteresseerd in deze betonnen omge-

Wereldmagneet
Na een afdaling naar niveau -3, klopt Noud
behoedzaam op de deur (Can we take
a quick look?) van het STILL-lab, onderdeel van het Instituut voor Moleculen
en Materialen (IMM). En, zo blijkt: een
hightech-omgeving in het kwadraat. “Met
onze machine kijken we onder meer hoe
je op heel kleine schaal, atoomlevel, een
zo sterk mogelijk magnetisch niveau kunt
bereiken”, vertelt technisch medewerker
Henning von Allwörden. “De resultaten zijn
belangrijk voor bijvoorbeeld de verdere
ontwikkeling van smartphones. Mobieltjes
en andere elektronische apparaten worden steeds kleiner en krachtiger, dus ook
de chips in de apparatuur. De machine kan
enorm veel en is krachtiger dan bijna alle
andere, vergelijkbare machines ter wereld.
Kijk eens naar beneden", vult Noud aan.
“Deze betonnen vloer van 150 ton rust op
zes luchtveren en zweeft, alsof je op een
schip bent. Voel je het?”
Radioactief afvalwater
We vervolgen onze wandeling door de
oudste, tochtige keldergangen waar je
soms geen hand voor ogen kunt zien. “Hier
staan we ter hoogte van de Heyendaalseweg”, zegt Noud, zijn mobiel-flashlight in
de hand. “Deze tunnel loopt helemaal door
tot aan het ziekenhuis. Gebruikt wordt-ie
niet meer, zoals je ziet. Pas op je hoofd!
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ondergrondse hightech labs

Graffiti: de keldergangen als kunstwerk.
Kijk, stukjes natuursteen. Daar, een stalagmiet! In deze ruimte staan spullen van een
hoogleraar. En hier bewaren we panelen
die ooit voor het raam van het L-gebouw
hingen. Het nieuwe Huygensgebouw
heeft bijna geen wanden, vooral glas, dus
bij gebrek aan ophangmogelijkheden
slaan we schilderijen soms op.”
Na een korte klauterpartij stopt Noud in
een wat grotere, ronde ruimte. “Hier werd
onderzoek gedaan naar radioactief afvalwater. De tanks zijn weg, alles is gesaneerd.
Die gaten? Vroeger waren we aangesloten
op de energie-stoomcentrale van het
ziekenhuis. Stoom kwam via leidingen
onze kant op, maar die zijn verwijderd.
Deze opslagkelder? Die staat vol gevonden fietsen. Worden ze binnen een half
jaar niet opgevraagd, dan gaan ze richting
recycling. Kom, we gaan terug naar -2.”
Wijncollectie
Een mooi moment om Noud te vragen
hoe het zit met de ‘atoombunkers’ die de
universiteit bij de bouw van de faculteit
ondergronds heeft laten aanleggen.
“In de jaren ’60 hadden alle openbare
gebouwen schuilkelders. Hier zijn ze nooit
als zodanig ingezet. Eentje is weg, eentje
wordt gebruikt door de arbo-milieudienst.
De derde dient als opslagplaats van
biologie-practicummaterialen. Ook in de

oude archiefruimte, schuin tegenover de
bunkers, worden spullen bewaard. Willen
jullie kijken? Geen probleem. Mooi, die
nieuwe rollenkast. Verder veel glaswerk
natuurlijk. Wat daar staat? Een ouderwetse
kolomboor. Ook de kelders kregen soms
een alternatieve bestemming. Van onze
eerste faculteitsdirecteur, Chris Aarts, was
bekend dat hij zijn wijncollectie hier had
ondergebracht.”
Richtinghoren
Voordat we koers zetten richting bewoonde wereld, loodst Noud ons nog bij het

biofysica-lab naar binnen. Technicus Günter Windau staat bij een opstelling in aanbouw. “In deze ruimte gaan we onderzoek
doen naar het volgen van geluid. Dove
mensen krijgen vaak een cochleair implantaat. Hierbij plaats je in het slakkenhuis in
het oor een soort slurfje met elektrodes.
Die zitten vast aan elektronica en worden
in het hoofd geïmplanteerd. Door met een
microfoon geluiden op te nemen, kun je
gericht de plek in het slakkenhuis stimuleren, waardoor iemand kan richtinghoren
en weet waar het geluid vandaan komt.
Wat fijn is, zeker als je buiten op straat
loopt. Ons onderzoek is interessant voor
producenten en verkopers van cochleaire
implantaten, maar bijvoorbeeld ook voor
de KNO-afdeling van het Radboudumc
waarmee we nauw samenwerken.”
Eenmaal terug in de hal van het
Huygensgebouw slingert de 110 kilo
zware Foucault-slinger nog steeds zijn
vertrouwde ritme. Sectoren 27 en 28 zijn
intussen ook verlicht. Boven draaide de
aarde door, beneden leek de tijd even stil
te staan. ❤
Tekst: Pieter Matthijssen
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen

Fietskelder: honderden gevonden fietsen wachten op hun eigenaren.
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Mensen op de…

UITPAKHOUT

r Jeroen Boskma
Professioneel meubelmake
rkruimte op de
huurt sinds 2009 een we
ct heb ik geen speGorterplaats. “Als autodida
, maar vooral goed
cifieke opleiding gevolgd
n om me heen, zoals
gekeken naar de mense
mte deel. Liefst werk
Govert met wie ik mijn rui
s uit de regio. Deze
ik met massief hout, som
van een boom uit
goudenregenplanken zijn
elboomhout daar
de Groenestraat, dat fluwe
Ik hou van hout. Van
komt uit de Weezenhof.
prachtige kleurschade iep en de es met hun
tige geur van eikenkeringen, van de haast zoe
t fijn om mensen te
en kersenhout. Ik vind he
fgemaakte houten
zien genieten van hun zel
eds van mijn werk
meubels, zoals ik nog ste
ns die na bewerking
geniet. De tekening en gla
ervlak tevoorschijn
onder het ruwe plankopp
tje uitpakt.”
komen; alsof je een cadeau

JIM WHITE

VIERDAAGSE-TAP

Marleen Klop, eigenaar van koffi
ebar Bairro
Alto in Nijmegen-centrum, bestier
t sinds juni
2021 met compagnon Caitlin ook
de Kantine
van Bairro, op de Gorterplaats. Terw
ijl ze een
collega helpt met een huisgemaak
te bananencake (‘steek er eventjes een
mes in, dan
weet je dat-ie gaar is’), vertelt ze
hoe dat zo
kwam. “We wilden graag iets nieu
ws openen.
Liefst buiten het centrum, met een
eigen
vibe en een ander publiek. Thomas
, eigenaar van ‘Locals’ dat hier eerst zat,
wilde zijn
zaak verkopen. Dit was voor ons
de perfecte
plek. Een creatieve omgeving, mid
denin
de wijk.” Anders dan je zou denken
volgde
Marleen geen horeca-opleiding
en komt ze
niet uit een horecafamilie. “Het is
gewoon zo
gelopen. Daarover gesproken: dit
wordt onze
eerste Vierdaagse op deze plek.
De St. Annastraat ligt om de hoek, we zett
en een tap
neer. Nu nog hopen op mooi wee
r!”

t muziekliefhebTom(miek) Kloppenburg is naast meubelmaker een ferven
het eerst naar
ber en notoir concert- en festivalganger. “Dit jaar ben ik voor
ren en de hele
Best Kept Secret geweest. All the way, dus inclusief kampe
andere festidan
t
gerich
was
k
rataplan. Ik hoorde dat het meer op muzie
mij het
voor
,
komen
vals en toen wist ik nog niet eens dat Nick Cave zou
Hole heb?
absolute hoogtepunt. Of ik een kaartje voor Down The Rabbit
Uiteraard. Lekker dichtbij en altijd veel bekenden.”
roosje of MerTijdens het ‘binnen-seizoen’ gaat Tom geregeld naar Doorn
naar Jim White
er
ik
leyn waar hij zelfs passe-partouthouder is. “In mei ben
dig T-shirt.
geweest, een Americana-zanger-gitarist. Leuk optreden, gewel
Dat speel
Zelf heb ik nooit muziek gemaakt. Ik ken één nummer op gitaar.
Haha!”
kan.
van
wat
heel
er
ik zo goed dat anderen denken dat ik
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Verslaggever Pieter Matthijssen en fotograaf Vincent Moll trekken het hart van N
 ijmegen
in om toevallige voorbijgangers spontaan wat persoonlijke vragen te stellen. Lees de
verrassende verhalen die ze dit keer tegenkwamen in het bedrijfsverzamelgebouw aan
de Gorterplaats.

GEDACHTEN-VERZINKSEL

Door naar de koeriers van Velocity waar
Joris van Walt van Praag net twee pakketten
meegeeft aan een collega op een elektrische
bakfiets. ”Ik ben hier in 2010 begonnen, via een
huisgenoot die hier al werkte. Toen was ik niet
zo’n fietser en nu nog steeds niet. Het werk vind
ik heel leuk, maar elk vrij moment op de racefiets of mountainbike zitten, is niet mijn ding.”
Voor Anna Camps, net terug van een rondje
binnenstad en genietend van een kaastosti, is
dat het wél. “Ik fiets graag, doe mee aan triatlons, waar lopen mijn meest favoriete onderdeel is. Het werken hier is gezellig, mensen zijn
enthousiast. Ik kan ook bewust genieten van de
vrijheid van het op pad zijn.” Lachend: “Daarom
fiets ik ook nooit met oordopjes in. Ik vind het
leuker om te verzinken in mijn eigen gedachten, maar ook weer niet te lang natuurlijk.”

KITESURFPLANK

ITALIAANSE BRUILOFT

Voor grafisch ontwerper Luc
Dinnissen voelt
de Gorterplaats als een dor
p. “Je hebt hier een
kapper, een autogarage, een
café. Er is altijd wat
te doen. Daarom werk ik hie
r al 10 jaar met veel
plezier.” Dat plezier komt Luc
ook deze zomer
tegen als hij met zijn vrouw
richting Italië trekt
om de aanstaande schoon
ouders van zijn
dochter te ontmoeten. “Ro
sa is verloofd met
Andreas uit Venetië. Ze heb
ben elkaar in Amsterdam leren kennen waar
Rosa werkt en Andreas tijdens corona aan zijn
baan is begonnen.
Via-via kende hij Rosa die hem
op sleeptouw
heeft genomen. De rest is ges
chiedenis.” Aan
die geschiedenis hoopt Luc
tijdens de bruiloft,
volgend jaar in Venetië, een
hoogtepunt toe te
voegen. “Als vader van de bru
id wil ik speechen,
uiteraard in het Italiaans. Of
ik het spreek? Bon
Djorno. Verder kom ik niet.
Ken jij nog iemand
die Italiaanse les geeft?”

Henk Kuiper was betrokken bij
Windpark Nijmegen, maar stap
te voor 100%
over op zonne-energie toen ‘de
subsidie eraf ging en panelen stee
ds goedkoper werden’. “Maandelijks inst
alleren we zo’n 150 panelen, ron
d
de
2000
per jaar. Allemaal in en om Nijm
egen.” “Ook de 698 op het dak van
de
Splendor fabriek”, vult elektrotechneu
t Jasper Serraris aan. Jasper wer
kte
bij een
technologiebedrijf, werd zzp-er,
ook voor Henks Zonnewinst, waa
r ze nu
samen de boel runnen. “Mome
nteel kijken we of we een ROC
Leerbedrijf kunnen worden. We hebben een poo
l met goede freelancers, jongen
s die na het
harde werken soms twee maande
n op de kitesurfplank staan.” Hen
k: “Prima
natuurlijk, maar iets meer vastigh
eid is welkom. Het lijkt me wel
wat: één of
twee jongens (of meiden) over
de vloer om ons te helpen. Op
het gebied van
elektro, maar logistiek of financië
n kan ook. Er is hier van alles te
leren.”
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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
Groenestraat 209A,
6531 HG Nijmegen
Telefoon:024-3557006
www.emma-apotheek.nl
HKZ gecertificeerd

U bent van harte welkom bij Emma Apotheek (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur) of bij
Apotheek Servicepunt Medisch Centrum Sint Anna, St. Annastraat 178, 6525GW Nijmegen
(maandag t/m 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.
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‘Als huisarts moet je breed
kunnen puzzelen’

Even poseren tijdens de afscheidsreceptie. Els van der Put – in het blauw – en haar man
Wim Gorgels. Links en rechts de opvolgers Karlijn Janssen en Mieke van Loon.

Huisarts Els van der Put gaat
met pensioen. Na ruim dertig jaar neemt ze afscheid
van haar geliefde patiënten
en draagt ze haar praktijk in
Medisch Centrum St. Anna
over aan twee jonge, enthousiaste opvolgers. Hart van
Nijmegen sprak met alle drie.

W

at betekent dit, ruim dertig jaar
huisarts zijn? “Het betekent
vooral met heel veel plezier
mijn vak uitoefenen”, lacht Els, “en saai was
het nooit. Niet in de duopraktijk aan de
Willemsweg, waar ik in 1990 begon en ook
niet in de kleine praktijk in de Heyestraat
die ik samen met een assistente vanaf
1999 runde. Ook mijn man, Wim Gorgels,
werkte één dag per week in de praktijk,

naast zijn baan bij het Radboudumc."
Eind jaren negentig concentreerde
de gezondheidszorg zich steeds meer in
medische centra waar patiënten terecht
konden voor allerlei soorten medische en
paramedische zorg. Na 2000 ontstonden
de plannen voor Medisch Centrum St.
Anna aan de St. Annastraat. “De kleine
praktijk in de Heyestraat beviel goed,
maar ik zag toch ook de meerwaarde van
de samenwerking in een medisch centrum." Eind 2007 ging Els, samen met vijf
andere huisartsen, met Medisch Centrum
St. Anna van start.
Breed puzzelen
“Wat ik zo prettig vind aan mijn vak, is
het breed puzzelen”, vertelt Els. Breed
puzzelen? “Ja, zo noem ik dat. Als huisarts
heb je veel en langdurig contact met de
mensen, waardoor je ze echt leert kennen. Je bent je veel beter bewust van een
context en kunt de dingen die spelen,
breder zien.

Zo heb ik in de loop der
jaren echt gezien hoe problemen zich kunnen opstapelen.
Mensen met weinig geld
die in slechte huizen wonen,
kunnen het zich niet altijd
veroorloven om gezond te
leven, om daar tijd en geld
voor uit te trekken. Het is
geen kwestie van onwil of
onwetendheid. Voor mij was
het altijd een uitdaging om
net zo lang te puzzelen totdat
ik iets voor deze mensen kon
betekenen.”
Dat haar patiënten zich
door Els gehoord voelen,
werd duidelijk op de afscheidsreceptie van 14 juni.
Mooie woorden als ‘een
goede dokter’, ‘betrokkenheid’, ‘goed op de hoogte’,
‘rustig’, vielen haar ten deel.
Twee enthousiaste opvolgers
Gelukkig zijn er twee enthousiaste jonge
dokters die Els’ praktijk overnemen:
Karlijn Janssen en Mieke van Loon. Beide
jonge vrouwen vormen een duopraktijk
en net als Els, kiezen ze heel bewust voor
het opbouwen van langdurige contacten
met hun patiënten, zodat ook zij ‘breed’
kunnen puzzelen.
Voorlopig zitten ze nog in een andere
puzzel: de bureaucratische rompslomp
rondom het overnemen van de praktijk.
“Het is veel werk, we moeten aan veel
regels en voorwaarden voldoen. Maar het
is de investering meer dan waard”, zegt
Karlijn.
Het is veelzeggend dat zij op 1 juli, hun
eerste officiële werkdag, naar Den Haag
zijn getrokken om met vele andere huisartsen te protesteren tegen de onwerkbare bureaucratie. ❤
Tekst: Ypie Veenstra
(ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Medisch Centrum St. Anna
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miniserie: praten met negentigplussers

Thea Hiddink-Stoffels woont
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw bestond het zuidelijk gedeelte
van de Hazenkamp nog uit sportvelden, omringd door lintbebouwing
langs de Vossenlaan en Hazenkampseweg. Het echtpaar Hiddink zag
hoe de Hazenkamp uitgroeide tot een groene woonwijk
met rijke voorzieningen voor jong en oud.
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Honkvast in Hazenkamp
Maycrete woningen
Thea vertelt: ”In maart mocht ik het beleven 95 jaar te worden en op 15 november
a.s. woon ik al 60 jaar in de Dingostraat,
Plan Hazenkamp. Toen wij in 1958 trouwden waren mijn man, Ard Hiddink (overleden 25 december 2020) en ik dolblij dat wij
een zgn. ‘Zweedse’ (Maycrete) woning aan
de Vossenlaan kregen. Een leuk, knus huis
met een vóór- zij- en achtertuin en zowaar
3 perzikbomen!
In die tijd was het heel moeilijk een
woning te krijgen. Je moest eerst in ondertrouw gaan en dán kon je ingeschreven
worden bij een woningbouwvereniging
o.a. Woningvereniging Nijmegen. Toen
ons tweede kind geboren was, bleek de
woning al snel te klein.”

Zelf heb ik van huis uit veel meegekregen, wat taal betreft: declameren, toneel,
liedjes maken en zo. In Amsterdam heb ik
twee jaar mogen spelen o.l.v.Egbert van
Paridon, acteur van.Amsterdams Toneelgezelschap.
Vóór mijn huwelijk werkte ik als secretaresse op het Paedologisch Instituut,
Hengstdal. Mijn man was meer thuis bovenop de berg: bespeelde het orgel in de
mooie kapel van de St.Maartenskliniek en
begeleidde het koor van de zusters aldaar.
Door ons werk kwamen wij elkaar elke
morgen tegen: mijn man de berg áf (had
orgel gespeeld in de kapel) en ik de berg
óp naar mijn werk!! Na mijn huwelijk heb
ik nog enige tijd doorgewerkt, totdat ik in
verwachting raakte van ons eerste kind.”

Dingostraat
”Tijdens onze zoektocht naar een groter
huis, liepen we eerst voorbij aan het grote
bord op de hoek met: ‘Herenhuizen te
koop’. Geen denken aan! Maar inmiddels
kreeg mijn man een vaste aanstelling als
muziekdocent, waardoor het verkrijgen
van een hypotheek niet zo moeilijk was en
hebben wij ons ingeschreven voor één van
de laatste huizen van de straat.
De bouw van deze laatste rij lag stil,
omdat de gemeente onjuiste informatie
had gegeven over de uitbreidingsplannen
van de Hazenkamp. Daardoor werd het pas
een half jaar later, in 1962 opgeleverd. Wij
kozen voor het middelste huis met uitzicht
op het parkje, waardoor ik nu nog dagelijks
geniet van de prachtige tuin, die door de
bewoners, ouders, kinderen en liefhebbers, bewerkt en bijgehouden wordt: de
Dingotuin.

Voorzieningen
Op het gebied van medische verzorging
hadden de meeste bewoners in het begin
een huisarts, meestal in de buurt: Hatertseweg, St. Annastraat e.d., totdat in de wijk
het medisch centrum aan de Vossenlaan
kwam, waar nu diverse disciplines gehuisvest zijn en de apotheek er pal naast. In
hetzelfde gebouw heeft ook de ZZG zorggroep een plaats. Dit wordt echt ervaren
als 'heel fijn, zo in de buurt'. Hoe goed
verzorgd zijn wij in onze wijk!”

Muziek en toneel
“Ik heb mijn man Ard leren kennen via het
toneel van mijn vader. Hij was regisseur bij
toneelclub ‘Animo’ van de katholieke jeugdbeweging in Nijmegen Oost. Ard studeerde
aan het conservatorium te Maastricht en
was onder andere docent schoolmuziek
aan het St. Ludger College te Doetinchem.

Straatfeest
”Er wonen nu weer veel gezinnen met
kinderen, wat gezelligheid en levendigheid geeft en waar de ouderen ook van
genieten. Vooral als ze samen bezig zijn in
“onze” Dingotuin.
Het speeltuintje op de hoek doet goede
zaken: schommels, glijbaan, klimrek én
zandbak worden intensief gebruikt en op
het bankje kunnen ouders en/of grootouders, heerlijk in de zon erbij blijven.
Een hoogtepunt in het straatgebeuren
is zeker wel het jaarlijkse of tweejaarlijkse
straatfeest, waarmee wij hier zijn begonnen
en dat nog steeds, ook in andere straten,
in de zomer georganiseerd wordt mét en
dóór de bewoners: echt een gezamenlijk

feestelijk gebeuren. Maar ik ervaar, dat we
niet alleen buurtgenoten zijn bij feestelijkheden, ook bij minder prettige gebeurtenissen laat de straat haar meeleven blijken.”
Kwiek
”Voor ouderen is er ruim aandacht. De
Stichting Kwiek Nijmegen-midden heeft
een beweegroute uitgezet: iedereen kan
het doen. Daarnaast is er voor hen elke
woensdag een bijeenkomst bij de Maranathakerk en worden aangepaste oefeningen
gedaan in de ruimte van de kerk of op het
grasveld ervóór. De stichting verzorgt o.l.v.
de heer Hans Hermes diverse lezingen en
geeft voorlichting over zaken, die belangrijk zijn/worden bij ouderen. Afgewisseld
door leuke, gezellige ontspanning. Vóór
alles is het de bedoeling van een gezellig
samenzijn.
Glazenkamp
”Last but not least: het Honk, plus alles wat
met de Stichting Glazenkamp in verband
staat: een unieke extra in onze wijk, waarom wij vaak benijd worden. De mensen
van Glazenkamp hebben ervoor gezorgd
dat buurtbewoners een snelle internetverbinding hebben gekregen. Ook wordt
ons door vrijwilligers alle hulp geboden bij
het bedienen van digitale apparaten. Door
velen werd en wordt daar graag gebruik
van gemaakt.
Fysiek en mentaal dus veel naast mijn
deur: ook nog de yoga-studio, de sportschool, het Goffertbad en de bibliotheek.
In de afgelopen 60 jaar heb ik veel voorbij
zien gaan én terugkomen, veranderingen
in het tijdsbeeld, maar voel mij dankbaar,
dat ik er in méé heb kunnen gaan, mij nog
steeds thuis voel in mijn straat en ...ons
huis.” ❤
Henny Fransen
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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7 van de 18 aangemelde ‘leden’ wonen eerste bijeenkomst bij

Klankbordgroep en ontwikkeling
Hazenpark is de naam van het nieuwe wijkje dat KlokGroep gaat
ontwikkelen op het terrein dat begrensd wordt door Groenestraat,
Dobbelmannweg, St. Hubertusstraat en Wezenlaan. Met een heus
ambitiedocument in de hand willen KlokGroep en de gemeente
nu vaart maken met de plannen.
GROENESTRAAT

NIEUWE INCLUSIEVE WOONBUURT ROND
HOOGWAARDIGE GROENE BINNENRUIMTE

ALGEMEEN

1

GRONDGEBONDEN WONINGEN
MET RESPECT VOOR DE BUURT
(max. 2 lagen met kap of 3 zonder kap)

ZORGWONEN IN 4 BOUWLAGEN
(beschermd en beschut woningen
met 24uurszorg)

HOOGWAARDIGE GROENE
BINNENRUIMTE
(spelen, ontmoeten, waterberging,
schaduw, voorkomen hittestress)

ARCHITECTUUR VERWIJST
NAAR INDUSTRIËLE VERLEDEN
GEMIXT WOONPROGRAMMA
• Sociale huur tot 763,47 euro
(prijspeil 2022)
• Middeldure huur tot
988,61 euro (prijspeil 2022)
• Betaalbare koop op dit moment
max. 280.000 euro

1

2
2
1

3

DOBBELMANNWEG

3

5

5
5

WEZENLAAN

PATIOWONINGEN IN
2 BOUWLAGEN

1
6

6

ONTWERPOPGAVE
AANTREKKELIJKE ENTREE
(met zichtlijn op binnenruimte)

18

4

6

WONINGEN IN 3 TOT 4
BOUWLAGEN
(verwijzing naar industriële
verleden)

4

Het zogeheten plangebied van Hazenpark, met daarin aangegeven waar welk type woningen komt.
ST. HUBERTUSSTRAAT
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Hazenpark komen op gang

A

mbitiedocument Herontwikkeling Alfa Laval - Van bedrijventerrein naar inclusieve
stedelijke woonbuurt is de titel van het
38 pagina’s tellende, gezamenlijke
stuk van KlokGroep en gemeente.
Afgelopen april heeft het college van
burgemeester en wethouders het stuk
vastgesteld, wat betekent dat KlokGroep en gemeente verder kunnen met
de plannenmakerij.
Interactie
De vaststelling van het ambitiedocument door het college betekent ook dat
KlokGroep het gesprek met de buurt
moet aangaan. Een start daarmee werd
gemaakt op 10 mei jongstleden, toen
einde middag de eerste bijeenkomst
plaats had van klankbordgroep Hazenpark. Locatie: Woonbelevingscentrum
LIV aan de Verlengde Energieweg.
Naast drie vertegenwoordigers
van KlokGroep zelf waren daarbij vijf
Wezenlaanbewoners, iemand uit de
Hindestraat en een bewoner van de
Tijgerstraat aanwezig. En dat terwijl
zich achttien mensen aangemeld hadden als lid. Mieke Zomerman, namens
KlokGroep omgevingsmanager voor
Hazenpark: “Wij hebben het als een
prettige start ervaren. Ook omdat er
veel interactie was, wat ons doel was.
En natuurlijk hopen we dat de groep de
volgende keer wat groter zal zijn. Dus
we gaan met zowel tijdstip als locatie
nog wat uitproberen, kijken wat het
beste bevalt.”
Samenhang
Christof Kerkhof, woonachtig op de
hoek Wezenlaan/Sint Hubertusstraat
waardeert het participatie-initiatief van
KlokGroep en met name ook de verbindingen die de ontwikkelaar wil leggen
met de omliggende Hazenkamp. “Het
moet geen soort van hofje worden”. Wat
Kerkhof mist is een samenhangende
visie op de ontwikkeling van Hazen-

park: “Denk aan energie, duurzaamheid,
milieu, klimaatadaptatie en duurzame
mobiliteit. Zo zijn er echt wel mogelijkheden om bijvoorbeeld de parkeernorm los te laten en te kiezen voor
een paar plekken waar je deelvervoer
promoot. Denk aan een eHUB, zoals je
die elders in de stad al ziet. Ik snap dat
het allemaal uit moet kunnen, maar
denk wat breder, wat minder traditioneel. En verder is het nu allemaal nog
wat abstract. Of ik nog tips heb voor de
klankbordgroepsessies? De volgende
keer graag op een later tijdstip en een
locatie in de wijk.”
Doorstromen
De ‘vertegenwoordiger’ van de Hindestraat is Hans Penninx. Pensionado
Penninx meldde zich aan voor de
klankbordgroep om vanaf het begin
op de hoogte gehouden te worden én
omdat hij interesse heeft in een middenhuurappartement. “Wij wonen hier
al 47 jaar, met veel plezier en willen
dolgraag doorstromen naar een appartement in de wijk. Hortus Ludi aan

de Dobbelmannweg werd veel te duur
en de ontwikkeling aan de Vossenlaan
lijkt een gebed zonder eind. Hazenpark
biedt die mogelijkheid wellicht wel.”
Penninx zegt door de bijeenkomst wel
wat wijzer geworden te zijn, zeker na
bestudering van het ambitiedocument.
“De buurt en KlokGroep staan nog aan
het begin, ik ben heel benieuwd hoe
het nu verder gaat, met name rond die
te realiseren 15% middenhuur.”
Voor de hele buurt
KlokGroep streeft ernaar om nog voor
de zomer een bijeenkomst voor de gehele buurt te organiseren. Momenteel
worden op het terrein nog verschillende onderzoeken gedaan, onder andere
naar flora en fauna. De eerstvolgende
stap in de samenwerking gemeente/
KlokGroep is een bezoek van KlokGroep
aan de gemeentelijke Commissie Beeldkwaliteit. ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Beeld: KlokGroep

Typen woningen en prijzen

In het ambitiedocument staat o.a. waar de verschillende typen woningbouw op
het terrein komen: zie de illustratie hiernaast. Een derde van de te bouwen woningen bestaat uit sociale huurwoningen, waaronder zorgwoningen. Nog een
derde deel is bestemd voor middeldure huurwoningen. Het laatste deel bestaat
uit betaalbare koopwoningen in de vrije sector.
Prijzen huur- en koopwoningen:
- Sociale huur: 		
tot € 763,47 (prijspeil 2022)
- Middeldure huur:
tot € 988,61 (prijspeil 2022)
- Betaalbare koop:
op dit moment maximaal € 280.000

Het Ambitiedocument Herontwikkeling Alfa Laval - Van bedrijventerrein naar
inclusieve stedelijke woonbuurt is te vinden op de website van de gemeente
Nijmegen. Ga naar www.nijmegen.nl, klik op ‘Over de gemeente’, kies ‘B&W Besluitenlijst en besluiten’, klik op ‘Kijk op website’ en vervolgens op de besluitenlijst van dinsdag 19 april 2022.
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Iedereen verdient een
passend afscheid, waar
u ook verzekerd bent.
Voor meer informatie over Constantijn
Koen Uitvaartverzorging, Afscheidshuys
Sint Annamolen, de 24-uurs kamers en de
condoleances op de 1ste en 2e verdieping
van de Sint Annamolen zie onze website

www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl

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

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

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

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

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

De wet in de wijk
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Darkstores in de juridische
schijnwerpers
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
nieuw fenomeen: darkstores.

I

n relatief korte tijd zijn flitsbezorgdiensten met hun bezorgers en zogeheten
darkstores een vast onderdeel van het
stadsbeeld geworden. Veel Nijmegenaren doen hun voordeel met dit snelle en
relatief goedkope alternatief voor zelf
boodschappen doen. Aan de andere kant
zorgt het constante scooterverkeer buiten
de darkstores voor overlast voor omwonenden. Ook zouden bezorgers, die vaak
binnen 10 minuten gehaast de hele stad
moeten doorkruisen, de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Dit is de gemeente niet ontgaan en het stadsbestuur
is van plan om darkstores uit het centrum
te weren.
Handhaven
Tegen twee darkstores in het centrum
wordt al handhavend opgetreden, omdat
deze ‘stores’ eigenlijk opslag- en distributiecentra zouden zijn in plaats van winkels
en dus niet in het bestemmingsplan zouden passen. In verschillende vergelijkbare
gevallen zijn andere gemeenten al door
de bestuursrechter in het gelijk gesteld; de
kans het stadsbestuur ook in deze twee
gevallen aan het langste eind zal trekken
is dus zeer aanwezig. De vraag rijst of de
flitsbezorgdiensten hun darkstores toch in
het bestemmingsplan kunnen laten passen, bijvoorbeeld door ze te voorzien van
een loket waar mensen direct producten
uit het assortiment kunnen kopen. Dat
zou dan meer een schijnloket zijn, aange-

zien van deze mogelijkheid in de praktijk
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. De
grens tussen winkelruimte en opslag/
distributiecentrum lijkt in die situatie te
vervagen en voor creatieve flitsbezorgdiensten hoeft de juridische strijd dan ook
nog niet gestreden te zijn.
Weg uit het stadscentrum
Naast het aanpakken van de huidige
overlast heeft de gemeente te kennen
gegeven dat zij ook wil voorkomen dat
nieuwe darkstores zich in het centrum
gaan vestigen. Hoe de gemeente dit
precies wil bewerkstelligen is nog niet
duidelijk, maar het ligt voor de hand om
het bestemmingsplan aan te passen en/
of een vergunningstelsel voor flitsbezorgdiensten in te stellen.
Het verdient opmerking dat de focus
nu nog ligt op het stadscentrum waar

de darkstores momenteel gevestigd
zijn, terwijl het nog onduidelijk is wat de
gevolgen zijn van het weren van darkstores uit het stadscentrum voor de wijken
daarbuiten. Zullen flitsbezorgdiensten
hun darkstores niet gewoon verhuizen
naar de naburige wijken? Zal hiermee het
probleem zich dan niet gewoon verplaatsen? Voor zowel vaste klanten als alle
andere bewoners van Nijmegen is er dus
reden genoeg om de lokale ontwikkelingen over dit onderwerp goed in de gaten
te houden. ❤
Tekst: Lukas Wichern
Foto: Vincent Moll
Ga voor meer informatie over
Stichting Wetswinkel Nijmegen
naar www.wetswinkelnijmegen.nl
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Wat is er voor moois te zien langs de drukke
“Kan in het wijkblad niet eens een artikel komen met een wandeling langs ‘toeristische’ hotspots
graaf Vincent Moll op een zondagochtend langs de St. Annastraat en zag veel bezienswaardigs
1. Spoorbrug
We starten op
de spoorbrug en
staan even stil bij
de rond 1880 - met
de hand - gegraven spoorkuil. In
de spoorkuil zien
we vanaf de brug,
als een betonnen
sfinx, dat ondergekliederde seinhuisje uit 1952. De wandeltocht
gaat verder richting zuiden.

4. St. Annastraat
256
Bouwjaar: ca. 1870.
Enig bewaard
gebleven groter
woonhuis van het
oude buurtschap
Sint Anna, later
opgenomen in de
bebouwing van de
straat, maar met behoud van het oude karakter.

2. Splendor Gloeilampenfabriek
Deze gloeilampenfabriek is in 1919 opgericht, het fabrieksgebouw dateert uit
1928. De voorzijde is
het kantoorgebouw.
Erachter zijn twee
grote fabriekshallen
met een unieke betonnen overspanning. De voormalige fabriek
is omgebouwd tot kantoren en werkplaatsen.

5. St. Annastraat
283
Deze prachtige villa
is in 1883 gebouwd
in eclectische
stijl (combinatie
van bouwstijlen),
vermoedelijk in
opdracht van P.C.
Zuijderhoudt, wiens
naam op de eerste steen staat vermeld. Verhoogde situering aan
de St. Annastraat, vrijwel in het verlengde van de Hatertseweg.

3. St. Annastraat 244
Dokterspraktijk uit 1939 van Charles Estourgie. Een goed en zeer
gaaf bewaard voorbeeld van een praktijkwoning met een traditionele architectuur die kenmerkend is voor de late jaren dertig.
Karakteristiek zijn onder meer de onderdelen in het interieur,
waaronder de zeldzame geluidswering en de schuilkelder.

6. St. Annamolen aan
de Hatertseweg
We wijken even van
de route af en slaan
rechtsaf de Hatertseweg
in. De St. Annamolen
dateert uit 1849. De
achtkantige stenen
onderbouw stamt uit
begin 20e eeuw (evenals
de stenen bijgebouwen)
en moest de molen
ophogen en meer windvang geven toen er in
het buurtschap St. Anna
huizen bijgebouwd werden. Bovenop de stenen onderbouw een
houten, met riet gedekte bovenbouw. In de jaren zeventig vond
een grondige restauratie plaats.
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St. Annastraat? Wandel mee en geniet
in onze wijken?” was een vraag van een lezer. Tuurlijk wel! Piet Hieltjes wandelde met fotodat doordeweeks niet zo opvalt door het drukke verkeer.
7. Koetshuis aan
de Hatertseweg
Tegenover de St.
Annamolen staat
het voormalige
koetshuis (ca. 1920)
met neobarokke
klokgevel van de
afgebroken villa
"De Drie Wegen".
Zo’n barokgevel is uiterst zeldzaam in Nijmegen.

10. Bloemisterij,
St. Annastraat
338B
Charles Estourgie
ontwierp deze
bloemisterij (1935)
en werd daarbij
sterk beïnvloed door
de Amsterdamse
School. Estourgie
was bij bloemenkweker De Kluys aanbevolen door overbuurman
Frans Jürgens van het kasteeltje Heyendaal, van wie Estourgie al
ruim twintig jaar de huisarchitect was. Jürgens raadde De Kluys
echter wel aan geen leien op zijn dak te nemen, zoals hijzelf had
gedaan. Het werd koper. Nu zit er een autorijschool in het pand.

8. St. Annastraat
282
Weer terug op
de St. Annastraat
lopen we langs
nr. 282. Het is een
een royaal aangelegd buitenhuis in
sobere, laat-neorenaissancestijl. We
steken schuin over en lopen het grasveld tussen Kapittelweg en
Geert Groteplein op. Bouwjaar: ca. 190.

11. Kasteeltje
Heyendaal
Landhuis in neoHollandse renaissancestijl
uit 1912-1913 naar
ontwerp van Charles Estourgie.
Landhuis van de
familie Jürgens. De
grondleggers van Unilever en groot geworden met de productie
en verkoop van margarine.

9. Vliegende
engel, van
Auke Hettema
uit 1964
De 'Vliegende
engel' lijkt onder
zijn vleugels een
kind in bescherming te nemen.
Daarom wordt
dit beeld ook wel 'de Engelbewaarder' genoemd. Hij lijkt zijn
beschermeling af te sluiten van alle bedreigingen van de boze
buitenwereld. We vervolgen onze wandeling zuidwaarts langs
de St. Annastraat.

12. Poort van Triomf
De wandeling langs de St.
Annastraat eindigt met het
kunstwerk (1996) op de
kruising met de Erasmuslaan. Het werk is van Huub
en Adelheid Kortekaas. Op
de Via Gladiola passeren
de Vierdaagselopers deze
‘Poort van Triomf’ in de vorm
van twee gladiolen op de
dag van binnenkomst, net
zoals de Romeinen na hun
triomftochten door poorten
werden binnengehaald.

Bronnen: www.nijmegen.nl/kos, www.nijmegen.nl/diensten/monumenten/monumentenlijst
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

Fysiotherapie
Sint Anna

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

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

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

VERFADVIES
VERF RECHTSTREEKS AF FABRIEK
OOK VERHUUR VAN STEIGERS, LADDERS

Avalon Fitcentre

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

OOK VOOR PARTICULIEREN

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

Leuk leren over wijk en buurt
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Bernardine Beenackers maakt kijkbladen voor kinderen van groep 6, 7 en 8

Gewoon dichtbij huis: zomerkijkblad
voor stadsdeel Nijmegen-Midden
Verrassing in Winkelsteeg

1. Wat is dit?
Meestal staat er onder een afbeelding wat het is.
Dat is hier niet zo.
Ga eerst zelf maar eens goed kijken. Je mag ook raden.
Schrijf je antwoord hiernaast op.
Wat is de kleur van het voorwerp?
Waar is het van gemaakt?

......................................
.....................................
...................................
...............................................
........................................................................

Het voorwerp is ongeveer zo groot als op de foto.
Vergelijk het eens met spullen uit de keukenkast.
Is het voorwerp ongeveer zo groot als een beker, een glas,
een klein schaaltje, een wat groter schaaltje, een pannetje?

........................................................................

Wat voor vorm heeft het? Is het rond of vierkant?
Zie je iets speciaals?

........................................................................

Waarvoor is het voorwerp gebruikt?
Hoe oud denk je dat het is?
Waar komt het vandaan?

........................................................................

Klaar? Kijk op de volgende bladzijde voor de antwoorden

........................................................................
........................................................................

........................................................................

........................................................................
........................................................................
........................................................................
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2. De antwoorden
Het voorwerp is blauw en gemaakt van glas.
Waarschijnlijk is het voorwerp ongeveer zo groot als een
schaaltje uit de keukenkast. En niet eens het kleinste schaaltje.
Of een pannetje. Toch is dit voorwerp niet bedoeld om voedsel
in te doen. Maar om uit te drinken! Dat zal je verbazen, want
het is vast groter dan de glazen en bekers bij jullie in de kast.
We kunnen het voorwerp het beste een kom noemen.
Dan de vorm: de kom heeft een ronde vorm. Heel speciaal zijn
de ribbels aan de buitenkant. Dat is wel handig, want door die
ribbels kun je de kom goed vasthouden bij het drinken.
Vanwege de ribbels heet de kom: een ribkom.
Hoe oud zal de kom zijn? Het antwoord op die vraag is:
ongeveer 2000 jaar. Het is een oude Romeinse kom.
Tot slot: waar komt de kom vandaan? We weten niet waar
de kom gemaakt is. Ergens in het grote Romeinse Rijk.
Misschien in Italië. Misschien in Duitsland, want in Xanten en
Keulen waren Romeinse glaswerkplaatsen. Maar we weten
wel waar de kom gevonden is. Kijk maar eens op het kaartje:
hier vlakbij, in Winkelsteeg bij de Nieuwe Dukenburgseweg.
Archeologen vonden de kom afgelopen winter toen ze op
een veldje tegenover de brandweerkazerne opgravingen
deden.
Een glazen kom van 2000 jaar oud, die nog helemaal heel is! Dat
was groot nieuws. Foto’s van de prachtige blauwe kom gingen

snel de hele wereld over. In kranten en tijdschriften verschenen
artikelen. Wist jij het al?

Wil je meer weten over die opgraving? Zoek op internet. Typ in de zoekbalk ‘archeologische opgraving Winkelsteeg’ dan vind je op
You Tube een filmpje van de gemeente Nijmegen hierover.

3. Bataven en Romeinen
Bataven
De kom is in 2021 gevonden tussen de Hulzenseweg en de
Tarweweg. Archeologen wisten dat daar een groot grafveld was
door eerdere opgravingen in 1979 en 1980. Daarbij waren ook
mooie dingen gevonden, zoals kruikjes van aardewerk, maar niet
zo heel bijzonder. Ook zijn er toen sporen gevonden van een
nederzetting. Er moeten hier van ± het jaar 25 tot ± 260 mensen
gewoond hebben. Hoeveel, dat weten we niet, maar denk aan
zo’n 30-60 mensen. Er zijn sporen gevonden van hun huizen,
boerderijen eigenlijk, met bijgebouwen, waterputten en afvalkuilen. De bewoners waren Bataven.
Het waren boeren en ze verkochten hun producten, zoals vee,
groente en graan aan mensen in de stad en Romeinse soldaten. Op de markt konden ze dan weer andere dingen kopen.
Misschien is de kostbare Romeinse kom gekocht door een rijke
Bataaf. Daar komen we nooit meer achter.

Romeinen
Je weet vast wel dat dit gebied bij het Romeinse
Rijk hoorde. De Romeinen hadden het dus voor
het zeggen, ze konden bijvoorbeeld belasting
eisen en dat deden ze meestal ook.
Maar met de Bataven hadden ze dat anders geregeld. Bataven
waren zeer goede soldaten en die konden de ze goed gebruiken.
Daarom hadden ze in een verdrag afgesproken dat de Bataven
geen belasting hoefden te betalen maar wel verplicht waren
soldaten te leveren. De eenheden met dappere Bataafse soldaten werden geleid door mensen van hun eigen stam. Ze werden
onder andere naar Engeland en Duitsland gestuurd om daar te
vechten.
Het is in al die eeuwen een keer mis gegaan met de samenwerking. In 69-70 kwamen de Bataven onder leiding van Julius Civilis
in opstand tegen de Romeinen. Een paar jaar is er toen hevig
gevochten. Daarna is het verbond hersteld.
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Over het graf heen zie je een soort buis
liggen. Dat is een kabel voor internet en
televisie en dergelijke. Die ligt er nog niet
zo lang natuurlijk. Het is bijzonder dat er
van de voorwerpen in het graf nog zoveel
over is na de werkzaamheden om zo’n
kabel aan te leggen. Misschien zijn de
kruiken bij de aanleg van die kabel wel stuk
gegaan. Het is wonderlijk dat de blauwe
kom toen heel gebleven is.

Kruiken van aardewerk.

Julius Civilis, een belangrijke Bataaf, ging naar haar toe om raad tijdens de opstand tegen de
Romeinen. Hij kreeg antwoord op zijn vragen, maar zelfs hij kreeg de waarzegster niet te zien.
Je moet de woorden in alle richtingen zoeken.
De naam van de waarzegster kun je ‘gewoon’ lezen.
Een Romeinse pot van
zwart aardewerk.

[woorden kunnen ook kolommen]
opgraving
grafvondst
waterput
sporen
Je ziet alleen de rand van de ribkom,
verder zit die nog in de grond.
greppel
kuil
4. houtskool
Het graf met de blauwe kom
Bataven
kan verbrandden hun doden op een brandstapel en wat er daarna over bleef werd begraven. Dat noem je de crematieresten.
Nabestaanden
kruik gaven de doden ook spullen mee: kruiken, potten, borden, schalen, sieraden. Na het sluiten van het graf werd er vaak
een greppel omheen gegraven in de vorm van een vierkant of een cirkel.
brons
ijzer worden op de plek van de oude nederzetting en het grafveld huizen gebouwd.
Binnenkort
Dan
komen er dus mensen te wonen op een plek die 2000 jaar geleden ook bewoond werd.
glas
urn
5. romeinen
Woordzoeker
Het gesprek verliep altijd met een tussenpersoon.
Kunbataven
je de woorden vinden? De letters die overblijven vormen de
Julius Civilis, een belangrijke Bataaf, ging naar haar toe om raad
naam van een waarzegster waar de Bataven veel respect voor
tijdens de opstand tegen de Romeinen. Hij kreeg antwoord op
hadden. Ze vroegen haar om advies bij kleine en grote proble[opmaak:
hokjes
graag
zwart opvullen
zijn vragen, maar zelfs hij kreeg de waarzegster niet te zien.
men.
Je kon raad2vragen,
maar
mochthelemaal
haar niet zien.

Zijn alle hokjes wel even breed?]
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Je moet de woorden in alle richtingen zoeken.
De naam van de waarzegster kun je ‘gewoon’ lezen.
opgraving
grafvondst
waterput
sporen
greppel
kuil
houtskool
kan

kruik
brons
ijzer
glas
urn
romeinen
bataven
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6. Wil je meer te weten
komen over de Bataven?
Tip 1: Lees het boek: Het bloed van
de verraders.
Het is geschreven door Thijs Goverde
en speelt in Nijmegen in de tijd
van de Romeinen. Hoofdpersonen
zijn Julius en Imerix, twee Bataafse
jongens die voor het Bataafse leger
opgeleid willen worden bij het
Genootschap van de Jonge Krijgers.
Om daar toegelaten te worden moeten ze verschillende proeven doen.
Ze zijn al heel goed in worstelen en schieten met pijl en boog,
wat dat betreft zullen ze de proef wel halen. Maar er moet meer
gebeuren, want de Bataafse ruiterij kan in volle wapenrusting de
rivier oversteken en niet kris-kras door elkaar, maar in slagorde.
Dat gaan ze oefenen! Samen met Pluis, de pony van Julius. Lees
maar hoe dat ging.
‘… Naast een paard moeten ze zwemmen, de hele Waal over – met
een zak met keien aan hun lijf gebonden. Zwaar is dat, heel zwaar,
maar ze moeten het kunnen, want de Bataafse ruiterij kan in volle
wapenrusting een wilde rivier oversteken in keurige slagorde. Dat
doet geen enkel volk ze na. De jongens hebben helemaal geen zin
in oefenen voor de Zwemproef; ze willen er liever niet aan denken.
Het spannende verhaal van Julius en Imerix speelt zich af op
plekken die jij kent en je leest over voorwerpen die je in het
Museum Het Valkhof kunt bekijken.

Je moet zeker de zaal opzoeken die gaat over begraven, want daar
is een vitrine met een grafvondst uit Winkelsteeg. Je ziet een kruikje,
een kom en crematieresten uit het graf van een volwassene uit
het midden van de 1e eeuw (dus rond het jaar 50). Opgegraven in
1979—1980 op het grafveld Hulzenseweg.
Tip 2: Ga naar het Valkhof Museum.
Daar zijn in de vaste opstelling veel voorwerpen te zien van de
Bataven zoals munten, sieraden, kledingspelden, zegeldoosjes,
kruiken en schalen. Er staat ook een enorme bronzen ketel die
gevonden is in Batavodurum, zo heette Nijmegen toen.
Natuurlijk kun je ook altijd naar de Romeinenwerkplaats en naar
het Archeolab als het open is.
Het museum gaat vanaf dit najaar voor lange tijd dicht, dus
grijp je kans deze zomer!

Maar de proef doen zonder te oefenen, dat is gekkenwerk. Dus ze
lenen een paar linnen zakken om keien in te doen en gaan naar de
rivier.’
‘Met zware voeten van angst sjokken Julius en Imerix op het wilde
water af. Ze zoeken stenen en binden ze tegen hun buik. Dan klimt
Julius op Pluis en rijdt de rivier in tot de pony tot aan zijn hals in
het water staat. Het rivierwater rond Julius’ dijen is gruwelijk koud.
Rillend van angst en van kou laat Julius zich uit het zadel glijden.
Meteen begint hij te zwemmen, bijna wanhopig: de overkant is nog
ver weg. De winter is maar net voorbij en de rivier is gezwollen van
smeltw ater uit verre gebergten. Snel en verraderlijk stromend, adembenemend ijzig, je spieren verkrampen ervan als je pech hebt, en dan
kun je niet meer zwemmen. Julius ploetert als een bezetene, hij komt
nauwelijks vooruit; al zijn kracht heeft hij nodig om boven water te
blijven. Imerix vuurt hem aan tot zijn keel schor is. Pluis zwemt naast
hem, daar is hij op getraind. Het arme dier wil zo snel mogelijk het
water uit, maar slagorde is slagorde en Pluis moet zich inhouden,
zodat hij zijn baasje niet voorbij zwemt. (p.31-32)
Het bloed van de verraders is geschreven in 2005 en bijna
nergens meer nieuw te koop. Je kunt misschien nog slagen
bij Kinderboekwinkel Nijmegen. Tweedehands is het nog
wel te krijgen en je kunt het ook lenen bij de bibliotheek.

Veel Bataven waren soldaat in het Romeinse leger en van dat
leger is heel veel te zien in het museum. Kijk vooral naar de
gezichtsmaskers die gebruikt werden door de ruiters, dat waren
vaak Bataven.

Idee en tekst

Bernardine Beenackers-Heeren

Medewerking en advies	Martijn Spinder (Depot voor bodemvondsten
Gemeente Nijmegen), Odette Straten (Museum Het
Valkhof ), Ruud Abma, Thijs Goverde
Illustraties ‘Hertje’

Suzanne L. Beenackers

Fotografie p. 23,24,25

Gemeente Nijmegen Archeologie

Fotografie p. 26

Bernardine Beenackers-Heeren

Copyright©Bernardine Beenackers-Heeren

www.kleioskoop.nl
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Wandelcoach Désiree: ‘In de natuur
ontspan je makkelijk’
Nijmeegse Désiree Aalders (56)
is sinds kort zelfstandig wandelcoach en opereert vanuit
haar huis in de Landbouwbuurt. Op zondagochtend,
eerste Pinksterdag, vertelt zij
hoe zij van haar hobby haar
werk heeft gemaakt.
Had jij in jouw tienerjaren een idee van
een beroep dat jij wilde uitoefenen?
“Ik wilde graag in de zorg werken.
Aanvankelijk twijfelde ik of ik met dieren
of met mensen wilde werken. Maar met
dieren leek me te lastig. Met mensen
werken kan ik goed. Ik heb werken en
studeren altijd gecombineerd. Ik heb als
verpleegkundige gewerkt, meestal in de
wijkverpleging. Ik draai nu nachtdiensten in Wageningen. Ik ben van plan om
vanaf september in Nijmegen als verpleegkundige te gaan werken, dan heb
ik minder reistijd. Doordat de werkdruk
in de zorg zo is toegenomen heb ik besloten om uit te kijken naar een andere
baan. Ik wandelde erg veel en graag.
Tijdens de wandelingen maakte ik foto’s
van wat ik onderweg zag. Op deze foto’s
kreeg ik positieve reacties. Zo is het
idee voor wandelcoach ontstaan. Ik heb
daarvoor de naam Dihen Wandelcoach
bedacht.”
Volg jij een opleiding voor wandelcoach?
“Ja ik volg sinds 1 maart bij de NHA een
onlineopleiding voor wandelcoach.
Sinds kort heb ik ook een website waar
mensen zich kunnen aanmelden.”
Wat is de meerwaarde van coachinggesprekken in de natuur?
“Mensen voelen zich vrijer als ze buiten
zijn waardoor ze zich makkelijker openstellen. Als mensen buiten in de natuur
zijn raken de zintuigen geprikkeld door

Op het t-shirt de naam van Désirees praktijk: Dihen. Haar ouders heten Dini en Henk,
vandaar...
de natuur. Dat heeft een ontspannend
effect op hun stemming en ook een
rustgevend effect op het lichaam. Dat
werkt dus heel goed bij mensen met
stress of burnoutklachten.
In het contact met een cliënt is het
belangrijk om een vertrouwensband
te krijgen, er moet een klik zijn. Naast
gesprekken die ik met cliënten heb, leer
ik ze te focussen op een goede ademhaling. Een goede manier van ademen,
buiten zijn en ervaringen delen kan
heilzaam zijn.”
Kun jij een voorbeeld geven van een
oefening?
“Tijdens een wandeling vraag ik aan cliënten of zij kunnen benoemen waar ze mee
worstelen. Dan vraag ik ze drie voorwerpen uit de natuur te zoeken die obstakels
vertegenwoordigen. Vervolgens nemen
zij deze voorwerpen mee naar huis en
gaan thuis verder onderzoeken waar de
voorwerpen symbool voor staan.”

Hoe ziet een traject eruit?
“Eerst houd ik een intakegesprek via
de telefoon of we maken samen een
proefwandeling. Daarna volgen vijf
wandelingen van een uur. Als mensen
daarna nog vaker willen komen is dat
ook mogelijk.”
Kunnen mensen zich aanmelden bij jou
zonder verwijzing?
“Ja dat is mogelijk. Als mensen stress of
burnoutklachten hebben kan de werkgever het coachingstraject vergoeden.
Het is de bedoeling dat mensen na het
traject zelf in staat zijn om te gaan wandelen en dit dan blijven doen.” ❤
Tekst: Mariska Bouw
(mariska@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen
Geïnteresseerd in een kennismakingsgesprek met Désiree Aalders?
Ga naar www.dihenwandelcoach.nl
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Wij dragen u
op handen

HEERLIJKE
BIOLOGISCHE PIZZA
UIT DE HOUTOVEN*
*Traditie sinds 2016 ;-)

Vrijdag 22 juli, 14.00–20.00 uur,
Thijmstraat 119, vóór de winkel.
Een lekker begin van je vakantie!

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

Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u.
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren tea
luistert, adviseert en ondersteunt.
Wij dragen u
Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonde
op Wij
handen
zijn er voor iedereen, dus ook voor u.

Wij dragen u
op handen

Wij dragen u
op handen

En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren team
van Nijmegen en omstreken
luistert, adviseert en ondersteunt.

 Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
 Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder.

 In alle rust afscheid nemen op door u gekozen

Wij zijn er voor 424
iedereen,
dus ook voor u.
oesbeekseweg
Nijmegen
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren team
Groesbeekseweg 424
Nijmegen
k voorluistert,
informatie
www.kk.nl of bel 024 - 3
adviseert enop:
ondersteunt.
momenten in Villa Oud-Mariënboom

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

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

Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder.
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Ouderenadviseur van Langer Thuis denkt
mee en helpt verder
De ouderenadviseur denkt
mee, helpt bij het zoeken
naar een oplossing en weet
alles over welzijn, wonen
en regelingen voor ouderen. Carlien de Witte, Berry
Rodie en Kayra Muurlink
werken als ouderenadviseur in verschillende teams,
verspreid over de stad.
Ze kennen hun wijken en
hebben goede contacten
met gemeente, zorginstanties en ondersteunings
mogelijkheden.
Ouderenadviseurs Kayra, Carlien en Berry.
Veilig wonen
Kayra Muurlink werkt als ouderenadviseur in Nijmegen-Midden. Regelmatig krijgt ze vragen van ouderen (of
mantelzorgers) die willen weten wat er
op hen af gaat komen. “Mensen willen
weten: ‘Wat als ik hier niet kan blijven
wonen?’ Vaak kan ik ze geruststellen.
Of ik geef tips om de woning veiliger
te maken of suggesties voor praktische
hulp. Er is zoveel mogelijk om thuis te
kunnen blijven wonen. Maar het kan
ook complex zijn. Bijvoorbeeld als je
bij een echtpaar komt waarvan de een
dementie heeft en de situatie schrijnend is voor allebei. Die mensen zijn
hun hele leven bij elkaar. Ook dan zoek
je naar de beste oplossing.”
Carlien de Witte: “Veel vragen gaan
ook over een zinvolle daginvulling.
Voor een mevrouw die ik vorige week
sprak bracht een vrijwillig bezoekmaatje uitkomst. Soms help ik iemand
over de drempel om te gaan koffiedrinken in het buurthuis of bij de
dagbesteding. Je zoekt altijd samen
met de oudere naar iets wat past of blij
maakt.”

Vertrouwd gezicht
“Wij gaan thuis met een oudere – soms
in bijzijn van een mantelzorger – het
gesprek aan en kijken wat er speelt”,
vertelt Berry Rodie, al jarenlang ouderenadviseur in Nijmegen. “Zo zien
we wat er nodig is én wat er kan. Is er
bijvoorbeeld praktische hulp nodig
of eerder een goed gesprek? Ik geef
altijd mijn kaartje, zodat ze me kunnen bellen als ze vragen hebben. Dat
geeft houvast. Je bent een vertrouwd
gezicht.”
Laagdrempelig
Het ouderenadvies is onderdeel van
Langer Thuis (het ouderenwerk van
Sterker). Tot eind 2021 werkten de
ouderenadviseurs in het Sociaal Wijkteam. Nu werken ze weer rechtstreeks
voor ouderen en hun mantelzorgers.
“We blijven laagdrempelig”, aldus
Carlien. “Ons advies is gratis. Elke
vraag kan gesteld worden, groot of
klein. Praten met een vertrouwde en
onafhankelijke professional kan heel
fijn zijn.”

Langer Thuis Nijmegen wil het voor
ouderen mogelijk maken om op een
prettige manier langer thuis te kunnen
blijven wonen. Bijvoorbeeld door middel van praktische diensten, dagbesteding, advies over veilig wonen of
informatie en advies over mogelijkheden en regelingen voor ouderen. ❤
Bron en foto: Langer Thuis Nijmegen

Meer weten over Langer Thuis? Kijk
op www.langerthuisnijmegen.nl.
Langer Thuis is op werkdagen
9.00-12.30 uur bereikbaar via
088 00 17 121, of via mail
langerthuisnijmegen@sterker.nl
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Het Verleden in Verhalen

Landgoed Heidepark, van

Villa (herenboerderij) Heijdepark
en het voormalige
koetshuis gezien
over de weilanden.

In de zuidwesthoek van het Goffertpark ligt villa Heijdepark, het hart van het
voormalige landgoed Heidepark. Dit artikel gaat over de geschiedenis van dit
terrein dat ligt tussen Konijnenpad, Busserweg, Burgemeester Dalesweg en het
pad achter de tuinen van de huizen aan de Heideparkseweg.

H

et onderzoek voor dit artikel is
gedaan in het Regionaal Archief
Nijmegen en in bronnen online.
Dat was lastig door de vele adreswijzigingen die de panden op het terrein
ondergingen. Van Heidepark naar Mollenhutscheweg die via een modernere
spelling (Mollenhutseweg) veranderde
in Oude Mollenhutseweg waarna de
herenboerderij en het koetshuis uiteindelijk aan de Heideparkseweg komen te
liggen. De arbeiderswoning op het terrein verandert nog eenmaal van adres.
Nu naar de Burgemeester Daleslaan. En
dit alles zonder dat de gebouwen ook
maar een centimeter verplaatst worden.

Ontstaan landgoed
Op 30 april 1849 koopt Pieter Marie
Edouard Gevers Deijnoot, bioloog en
fysicus, een stuk heidegrond ten zuiden
van de stad Nijmegen dat jarenlang
bezit van de familier Roukens is geweest. Hij zet er een herenboerderij neer
(later villa genoemd) met koetswoning
en arbeiderswoning en woont er tot
zijn dood in 1860. De weduwe zet het
landgoed in augustus 1869 te koop via
notaris Van Heuven. Als niemand het
wil kopen wordt het in november van
dat jaar opnieuw aangeboden. Nu als
afbraakpand.

Productiebos
Ondernemer en grootgrondbezitter Theodoor Dobbelmann koopt het landgoed
op 7 december 1869 en neemt het in
gebruik als productiebos. Hij laat eiken,
kastanjes, acacia’s, dennen en berken
aanplanten en jaarlijks is er een grote
houtverkoop. Hij verpacht de jachtrechten voor extra inkomsten. De panden
worden niet afgebroken. De herenboerderij blijft staan en wordt verhuurd.
Het koetshuis wordt omgebouwd tot
boerderij en verpacht aan de familie
Janssen die er twee generaties op blijft
boeren. De arbeiderswoning wordt ook
verhuurd. Na een periode met steeds
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heidegebied tot Goffertpark
wisselende huurders huurt de familie
Van der Voort in 1928 deze woning en
blijft er twee generaties lang wonen.
In mei 1907 brengt Dobbelmann het
landgoed onder bij de Maatschappij tot
Exploitatie van de Winkelsteeg en Heidepark. In 1909 breidt het landgoed zich
uit door aankoop van erfpachtgronden
van de gemeente. Interessant feitje: Joris
Ivens neemt in 1912 zijn eerste film op in
Heidepark. De film heet Wigwam.
Takkendieven
De aangeplante Amerikaanse eiken zijn
een nieuwe boomsoort en trekken begin
1900 elk najaar veel belangstelling. In
die tijd van het jaar worden de bladeren
van de boomsoort vlammend rood, wat
er prachtig uitziet. Regelmatig zijn er
mensen zo brutaal om takken van de
bomen te trekken en mee naar huis te
nemen. Om ergere schade te voorkomen
plaatst de Maatschappij advertenties in
de kranten met een waarschuwing van
hoge boetes. Als dat niet voldoende
helpt, sluiten ze na een paar jaar het
terrein af met hekken. Tot dat moment
was het nog mogelijk er te wandelen
met een gekochte toegangskaart van de

Maatschappij maar vanaf 1916 is wandelen voortaan verboden mede omdat
de herenboerderij weer bewoond gaat
worden.
De gemeente Nijmegen is volgende
eigenaar van het landgoed. Het precieze
moment waarop zij in het bezit ervan
komt, is niet helemaal duidelijk. Wel is
duidelijk dat in de jaren dertig van de
vorige eeuw de katholieke jeugdbeweging Jonge Wacht er haar leiders traint.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijven de broeders van de Congregatie van
de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
er. Hun klooster heeft schade geleden
door het oorlogsgeweld in het najaar
van 1944.
Onderdeel van het Goffertpark
In de loop van 1953 verandert de
gemeente het landgoed in een onderdeel van het Goffertpark. Er moet heel
wat gebeuren. Paden worden verbreed,
wegen verlegd, bomen en struiken
gesnoeid. De boerderij in het oude
koetshuis blijft bestaan. Uiteindelijk
opent burgemeester Hustinx het nieuwe
parkgedeelte op 4 juni 1954 op het
Konijnenpad.

Overige plannen
In 1959 heeft de directeur van de plantsoenendienst gehoord dat de weduwe
Janssen binnen een paar jaar met de
boerderij wil stoppen. Hij stelt voor de
boerderij te veranderen in speel- en
ligweiden. Burgemeester en Wethouders
wijzen het plan af, omdat ze de boerderij
achter de hand willen houden als ruilobject voor boeren die moeten verhuizen
vanwege de uitbreidingsplannen van de
gemeente. Uiteindelijk trekt de familie
Van der Coolwijk in de boerderij en blijft
er tot diep in de jaren tachtig wonen.
Ze hebben een kleine veestapel, een
moestuin en verkopen eieren aan de
buurtbewoners. Na hen is de boerderij
jaren in gebruik als recreatieverblijf voor
groepen.
In 1962 besluit de gemeente de
herenboerderij om te bouwen tot twee
woningen voor de parkwachters. Parkwachter Janssen betrekt het voorste gedeelte van het huis. Uiteindelijk blijkt de
tweede woning te klein te zijn voor het
gezin van de tweede parkwachter, zodat
deze woning aan een gemeentearbeider
wordt verhuurd.
In 1966 zijn er plannen om een ijsbaan aan te leggen in Heidepark. Daarna
volgt ook nog een plan voor een crossbaan. Beide plannen gaan niet door.
Uiteindelijk rijdt in de jaren zeventig een
aantal jaren het Gofferttreintje langs het
Konijnenpad.
Heden en toekomst
De arbeiderswoning en de twee woningen in de herenboerderij zijn inmiddels
verkocht. De boerderij in het voormalige
koetshuis heeft een tijdelijke huurder in
afwachting van nieuwe gemeentelijke
verordeningen voor de gebouwen, de
hoogstamboomgaard en de weilanden. ❤
Foto en tekst: Eef van Hout
(eef@hartvannijmegen.nu)
Kaart: Regionaal Archief Nijmegen

kaart van Heidepark 1953.
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Wij bieden u:
• Hoogwaardige patiëntenzorg
met een tevredenheid van 8,9!
• Alle fysiotherapeutische
specialismen in huis
• Nauwe contacten met
zorgmedewerkers in de wijk
• Actieve samenwerking met uw
huisarts en verwijzers

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

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

T 024 3540404
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Eerst was er een oude Harmonie,
nu is er een nieuwe
broek maakte het ontwerp, Fatih was daar
zeer nauw bij betrokken. Hij had grote
invloed op materiaalkeuze en aanzien van
het gebouw. Zo is het een transparant
gebouw met zicht op het spoor en de St.
Annastraat geworden. Fatih was zelf de
hoofdaannemer bij de bouw en kon zo zijn
stempel zetten op de nieuwe Harmonie.
Binnen
De binnenkant bestaat uit twee gedeeltes. Links is er ruimte met een grote balie
voor (soft)ijs, frites, belegde broodjes en
grillgerechten. Vervolgens is er ruimte voor
de koffiemachine en het gebak. Aan de
rechterkant is het zitgedeelte. Er is plaats
voor 30 mensen!

Op de hoek bij de spoorbrug aan de St. Annastraat is
cafetaria de oude Harmonie
door een nieuwe Harmonie
vervangen.

H

onderden, misschien wel duizenden keren ben ik langs de Harmonie gefietst, de cafetaria/snackbar
bij de spoorbrug aan de St. Annastraat. Het
was dat houten gebouwtje dat onlangs is
afgebroken. Ik zag er maar af en toe een
klant zitten, dus toen het afgebroken werd,
dacht ik nog: Wel jammer dat zo’n leuk gebouwtje uit het verleden verdwijnt, maar
begrijpelijk. Maar toen begon de bouw
van een nieuw, heel mooi pand. Er kwam
een nieuwe horecagelegenheid!
Eigenaar Fatih Senyer vertelt hoe de

vork in de steel zit. Zijn klanten kwamen
vooral ‘s avonds en ‘s nachts. Hij bedient
twee groepen klanten. Ten eerste de
bezoekers van Doornroosje, die na een
concert kwamen snacken en ten tweede
studenten die, voordat ze naar de stad
gingen, een ‘bodempje’ kwamen leggen
en ’s nachts op de terugweg ook nog wat
kwamen eten. ‘s Nachts was het druk in de
Harmonie.
2005
Fatih werkt al sinds 2005
in de Harmonie en werd
later ook eigenaar van
het gebouwtje. Hij wilde
het pand moderniseren,
er was echter zoveel
achterstallig onderhoud
dat hij besloot tot nieuwbouw. Architect Beren-

Buiten
Ook de buitenkant van de Harmonie is
heringericht. Om het gebouw zijn alle
struiken weggehaald en is er ruimte om
te zitten en naar het spoor of de spoorbrug te kijken. Aan de voorkant komt een
terrasje. Fatih wijst op de prettige samenwerking met de gemeente. Die was blij
met het feit dat de donkere hoek (veel vuil,
illegaal slapen, etc.) bij de spoorbrug werd
aangepakt en verleende Fatih steun bij zijn
herinrichtingsplannen. De nieuwe Harmonie wordt begin juli geopend. Op een wat
onverwachte plek krijgt onze wijk er een
erg mooi ingericht cafetaria bij! ❤
Tekst en foto: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
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Mooie natuur in de stad: De Hortus Nijmegen

Over de bloemen en bijen in de
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
alles seizoenen is er wat te zien. Deze vierde aflevering gaat
over de bloemen in de Theetuin van de Hortus.

I

n deze zomermaanden is de bloementuin op zijn mooist! Zo kleurrijk en geurig. Door de gevarieerde

Werken aan het klinkerpad.
opzet van de tuin is er veel te zien en te
genieten. Je kan er lekker ronddrentelen
in het zonnetje tussen de bloemen en
dan in de schaduw van de parasol op
het terras genieten van een drankje, ijs
of gebak!
De bloemenborders
Op maandagmorgen tijdens het interview met vrijwilligster Ruadi, was er al
veel bedrijvigheid in de Theetuin. Er
werd in de borders gewerkt, het stenen

pad werd schoon gekrabd, het gras
werd gemaaid. Allemaal vrijwilligerswerk, met plezier gedaan om de tuin zo

fraai mogelijk te maken en te houden.
En daar komt heel wat bij kijken, want
het is een flinke tuin met veel variatie,
die inzet, maar ook kennis van zaken
vraagt.
In de Hortus werken in totaal zo’n
zestig vrijwilligers, doorgaans werken ze
daar twee dagdelen per week. Een min
of meer vaste groep werkt in de Theetuin, in de bloementuin en de horeca.
Dwars door de bloementuin loopt
een hoofdpad, geschikt ook voor de
rolstoel. Aan weerszijden liggen de bloe-

menborders die in gebogen lijnen zijn
aangelegd. De variatie aan vaste planten
is groot. Altijd bloeit er wel wat. Onder
de bomen verderop in de
tuin ligt de speels opgezette
schaduwtuin. Daar staan
ook negen waterbassins met
daarin diverse waterplanten,
waaronder mooie lelies.
Men streeft naar aanschaf
van sterke planten voor de
tuin, geen woekeraars, maar
vooral biologisch gekweekte
soorten. De tuin wordt uiteraard bemest met biologische
producten. Eenjarige planten
worden hier zelf opgekweekt. Er staat ook een tafel
met zelfgekweekte plantjes
die te koop zijn. Zelfs edelweiss! Vlakbij het terras ligt
de kruidentuin in overzichtelijke vakken verdeeld. Er
is ook een grasveldje met
bomen en een picknicktafel.
Je kunt daar tussen de bloemen je lunchpakketje opeten. Als het
terras geopend is kan je er een drankje
bij gaan halen.
Hotels
Aan de linkerkant van de tuin is een
prachtig bijenhotel gecreëerd. Het is op
de grond gebouwd als een golvende
muur, afgedekt met sedumplantjes.
Met allerlei materialen wordt dit hotel
aanlokkelijk gemaakt voor logies met
ontbijt voor diverse insecten, vooral voor
de wilde bijen.
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Theetuin van de Hortus
Helma van Aar, medewerkster van
de Hortus, houdt zich bezig met deze
afdeling. Zij is hobby-imker. Er staan
ook twee bijenkasten, wat verder uit
het zicht, voor de honingbijen. De twee
bijenvolken zorgen voor de bestuiving
van de planten. Honingproductie is niet
het doel, maar een enkele keer in het
voorjaar wordt er honing uitgehaald.
Helma kan er boeiend over vertellen.
Graag zou ze het bijenhotel meer in
de zon zien staan, want de bomen die
inmiddels nogal gegroeid zijn, geven
veel schaduw. Ze denkt erover dit hotel
op den duur te verplaatsen. Maar het is
groot, dus zal het een hele klus zijn.
Maar we zijn nog niet klaar met de
hotels. Er is ook een wormenhotel.
Een soort grote houten vierkante kist.
Bovenin gaat tuinafval, verse groentenresten en fruitschillen, een beetje
gemaaid gras en soms wat kleine takjes voor de luchtigheid. En dan maar
wachten tot de wormen hun werk hebben gedaan en de inhoud tot mooie
compost hebben verwerkt. Wormen

Helma van Aar bij het bijenhotel.

zijn dan ook graag geziene gasten in
dit hotel.
Schepnetjes
Kinderen die dat willen, kunnen als
de horeca geopend is, een schepnetje
lenen om in de waterbakken te vissen
naar beestjes. Ze krijgen er een zoekkaart bij om studie te maken van hun
vangst. Ook in de vijver van de botanische tuin kunnen ze op de vlonder met

Wieden in de perken.

Met de schepnetjes bij de vijver.

Het terras
In deze zomermaanden is de horeca van
de Theetuin geopend op woensdag,
donderdag en vrijdag van 11.00 – 16.00
uur. Op zaterdag en zondag van 11.00 –
17.00 uur. Maar op maandag en dinsdag
kan iedereen ook terecht van 9.00 –
16.00 uur in de theetuin. Helaas moet
men het dan zonder koffie met gebak
doen. Maar men kan toch heerlijk zitten
onder de parasol of elders in de tuin. En
dat kan ik iedereen aanraden. ❤

het schepnetje lekker in de weer zijn.
Beestjes zoeken is altijd spannend.

Tekst en foto’s: Corrie Eimers
(corrie@hartvannijmegen.nu)
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Geschiedenis Nijmegen-Midden: Hazenkamp dl 7a

Geslaagde tegelophaaldagen krijgen vervolg!
Op 7 en 8 oktober
Op 10, 11 en 18 juni haalden we gratis stenen
op in onder andere de wijk St. Anna. Dit doen
we in samenwerking met Operatie Steenbreek.
De stenen maken plaats voor groen. Zo wordt
Nijmegen steeds een stukje groener.
Herhaling actie op 7 en 8 oktober
Woon je in het Willemskwartier? En vervang
je tegels in je tuin door groen? Doe dan 7 of 8
oktober mee aan de gratis tegelophaaldagen.
Aanmelden kan in september. Houd onze
website in de gaten voor meer informatie.
De opgehaalden stenen tellen mee voor het
NK Tegelwippen dat eind oktober 2022 eindigt.
Meer weten? Kijk op: www.dar.nl/steenbreek

Foto: David van Haren

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

wijnhandel

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

@indeblauwedruif

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

@wijnhandelindeblauwedruif

www.dedruif.nl

Vrijwilliger in ’t zonnetje
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Anita Jeukens praat met mensen over
‘levensvragen’
vind het soms wel moeilijk om te zien
hoe verdrietig iemand is, maar ik vind
het ook mooi om te zien dat er weer
lichtpuntjes komen. Ik heb daar wel
mee geworsteld. Dat die rouw in zoveel lagen tevoorschijn komt en dat ik
me dan afvraag of ik hier wel op mijn
plek ben en of er niet een professional
moet komen. Maar dan ontdek ik dat
luisteren werkt. Dat zet me aan tot
nadenken en dan zoek ik overleg met
de coördinator. Een luisterend oor voor
mij helpt bij het vinden van de weg.

Het Centrum Ontmoeting in
Levensvragen (COiL) biedt
mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en
zingeving. Je kunt een beroep doen op vrijwilligers
voor een individueel gesprek,
het samen schrijven van je
levensverhaal, maar ook voor
groepsgesprekken. Anita
Jeukens (63) uit Hazenkamp
is er vrijwilliger en biedt mensen die dat nodig hebben,
een luisterend oor.

Hoe ben je bij COiL terecht
gekomen?
Ik wil graag iets toevoegen, iets voor
een ander betekenen. Ik had in die
tijd afscheid genomen van een aantal
dierbare familieleden en kwam erachter dat het werken met ouderen mij
aanspreekt.
Wat houdt je werk in?
Ik bezoek mensen thuis, twee à drie
dagdelen per week. Ik ga met ze in
gesprek over hun ‘levensvragen’. Dat is
heel breed. Het kan over alle onderwerpen gaan. Over het algemeen kom
ik als er iets in iemands leven gebeurt.
Luisteren met aandacht is onze belangrijkste taak. Een belangrijk thema
is het ‘afpellen’ van een rouwproces. Ik

Wat vind je leuk aan het werk?
Gewoon het luisteren. Het is bijzonder. Ik vind het fijn om een tijd met
de mensen mee te lopen in een vaak
moeilijke periode van hun leven. Er
voor iemand zijn. Ook de blijdschap
die je voelt als er dingen lukken. Het is
fijn te merken dat iemand ontzettend
blij is met je komst en dankbaar dat je
er voor ze bent.
Ik ben ook blij met de terugkommomenten en de scholingen vanuit de
organisatie. Ik vind die steun in de rug
heel erg fijn. Je kunt altijd op elkaar
terugvallen, horen hoe anderen het
doen en daar weer van leren. Ik zou dit
niet alleen uit mezelf kunnen doen.
Kunnen jullie nog vrijwilligers
gebruiken?
Zeker. We zijn altijd op zoek naar
mensen die goed kunnen luisteren en
betrokken zijn bij anderen. ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Wil je ook vrijwilliger worden bij het
COiL? Kijk dan voor meer informatie
op de website: www.ontmoetinginlevensvragen.nl
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€ 200,- extra voor inwoners met recht
op eenmalige energietoeslag
Inwoners van de gemeente Nijmegen die
recht hebben op de eenmalige energietoeslag
ontvangen in september € 200,- extra bovenop
de € 600,- die zij eerder ontvingen.

D

e stijgende gas-, warmte- en elektriciteitsprijzen, vooral
in combinatie met slecht geïsoleerde woningen, leiden
tot energiearmoede. Met de eenmalige energietoeslag
van € 600,- werden inwoners met een laag inkomen eerder dit
jaar (deels) gecompenseerd voor deze stijgende energielasten.
De energietoeslag werd uitgekeerd aan iedereen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Nu stelt de gemeente
Nijmegen € 3,4 miljoen extra beschikbaar om deze eenmalige
toeslag aan te vullen tot € 800,-.

energietoeslag niet hebben ontvangen, komen mogelijk wel in
aanmerking. Zij kunnen alsnog de toeslag aanvragen als zij aan
de voorwaarden voldoen. ❤
Bron: gemeente Nijmegen

Uitbetaling en aanvragen
De extra € 200,- wordt in september uitgekeerd. Inwoners met
recht op de toeslag hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.
Huishoudens met een laag inkomen die tot nu toe de eenmalige

Ga voor meer informatie over de voorwaarden en het
aanvragen van de eenmalige energietoeslag naar
www.nijmegen.nl/energietoeslag

Jongerenkoor Jokolo viert 55-jarig bestaan

Op zaterdag 24 september viert jongerenkoor
Jokolo haar 55-jarig bestaan. Leden van toen en
nu komen die dag samen om dit muzikale lustrum te vieren in de Lourdeskerk te Nijmegen.

E

r wordt die dag een feestelijke eucharistieviering georganiseerd door het jongerenkoor voor alle trouwe fans en
geïnteresseerden. De liturgie in deze lustrummis wordt door
Jokolo gemaakt. De viering begint aan het einde van de middag
en zal worden voorgegaan door pastoor Grubben. Iedereen is van

harte welkom. Kom genieten van de ‘gouwe
ouwe’ uit het repertoir van Jokolo!
Ook alle 450 oud-leden van het koor zijn
van harte uitgenodigd het 55ste lustrum mee
te vieren. Er is voor hen een dagvullend programma samengesteld met volop mogelijkheden om herinneringen op te halen, verhalen
te delen en samen te zingen, gevolgd door
feest.
Dat Jokolo niet zómaar een jongerenkoor is,
blijkt wel uit de eerste prijs die het koor op 28
mei tijdens het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen in de wacht sleepte. “Wat een
krachtige groep met een vakman (Jelle Roosen) als dirigent” – aldus
de vakjury tijdens de prijsuitreiking. Ook bij de publieksjury was
Jokolo favoriet dit jaar. ❤
Tekst en foto: Jongerenkoor Jokolo
Ben je lid geweest van Jokolo en heb je nog geen uitnodiging voor het lustrum ontvangen? Leuk als je met ons
mee komt vieren! Dat kan de hele dag, ‘s middags of ‘s
avonds. Meer informatie en aanmelden kan via
www.jokolo.nl/lustrum
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Nacht van de Ommetjes in
Hazenkamp
Op zaterdagavond 1 oktober vindt in Nijmegen de
Nacht van de Ommetjes
plaats. Enthousiaste bewoners uit de Hazenkamp
organiseren in eigen buurt
een Ommetje.

spannend, informatief en worden omlijst door optredens van helden uit de
wijk; o.a. muzikanten, verhalenvertellers; op dit moment wordt er gewerkt
aan een verrassend programma.
Wandel je mee? Laat je verrassen op
zaterdag 1 oktober! Voor jong en oud
en deelname is gratis! Na aanmelden
ontvang je informatie over de startlocatie in de wijk. Het Ommetje start om
20.00 uur. ❤

D

e Nacht van de Ommetjes is
hét evenement om je eigen
wijk en haar bewoners nóg
beter te leren kennen. Je maakt op
een unieke manier kennis met de wijk.
Ook in de Hazenkamp wordt dit jaar een Ommetje georganiseerd
door een aantal enthousiaste wijkbewoners.
Dit jaar is het thema ‘helden van de wijk’; tijdens een wandeling
van ongeveer drie kilometer lopen deelnemers langs bijzondere
plekjes en verborgen talenten. De Ommetjes zijn leuk, gezellig,

Tekst en foto: Nacht van de
Ommetjes

Meer informatie en/of aanmelden (mogelijk vanaf september): www.denachtvandeommetjes.nl of volg ons op
Facebook: www.facebook/com/nachtvdommetjes

Hulporganisatie Internationale Bouworde bestaat 65 jaar
Veel Nijmegenaren zullen Internationale
Bouworde (IBO) Cultural Exchange aan de
St. Annastraat 174 kennen. IBO bestaat dan ook
al 65 jaar! Iedereen die zich betrokken voelt of
wil kennismaken is van harte welkom op de
jubileumdag, zaterdag 10 september 2022.

D

eze jubileumdag heeft een thema: samen klussen voor
de Winckelsteegh in Nijmegen. Op het terrein van de
Winckelsteegh wonen mensen met ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zij leven, leren en werken onder
begeleiding van professionals.
IBO wil haar jubileum benutten om zoveel mogelijk mensen in
te zetten voor allerlei klussen en klusjes op het grote en bosrijke
terrein, zoals bijvoorbeeld: groenonderhoud, schuurtjes opruimen
of kleine reparaties uitvoeren. Je kunt ook kiezen voor sociale
activiteiten bij de woongroepen zoals voorlezen, wandelen of
muziek maken. De (begeleiders van de) woongroepen mogen zelf
aangeven wat er nodig is.
Internationale vrijwilligersprojecten
In het dagelijks leven organiseert IBO internationaal vrijwilligerswerk. Dat doet ze om levensomstandigheden van mensen te hel-

pen verbeteren en om mensen van over de hele wereld bij elkaar
te brengen voor een échte ontmoeting.
IBO begon 65 jaar geleden met de inzet van vrijwilligers voor de
bouw van huizen voor ontheemde vluchtelingen in Duitsland en
Oostenrijk. Tegenwoordig koppelt IBO vrijwilligers aan sociale, ecologische of bouwprojecten overal ter wereld. Zij gaan aan het werk
voor lokale organisaties die levensomstandigheden van mensen
helpen verbeteren. ❤
Tekst en foto: IBO
Aanmelden voor de jubileumdag op zaterdag 10 september kan via www.ibo-nederland.org/ibo-65-jaar. Meer
informatie over deze en andere vrijwilligersprojecten is te
vinden op www.ibo-nederland.org
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Vrijwilligers Stichting Glazenkamp helpen bij IT-problemen
Vrijwilligers van het Glazenkamp Honk helpen glasvezel
gebruikers in en rond Hazenkamp met problemen op IT-gebied.
Heeft u vragen over computerveiligheid? Lukt het instellen
van tablet of smartphone niet? Ervaart u problemen met uw
provider? Kom elke eerste zaterdag van de maand tussen
11.00 en 13.00 uur naar Basisschool NSV2, Lamastraat 67.

Sinds 2005 beschikken 2940 woningen in en rond
Hazenkamp dankzij Stichting Glazenkamp over een
snelle internetverbinding in de vorm van
glasvezel-tot-aan-het-huis.
De activiteiten die de Stichting Glazenkamp de afgelopen jaren
heeft geïnitieerd zijn stil komen te vallen tijdens de coronacrisis.
Na deze periode van gedwongen pas op de plaats staan de
vrijwilligers weer te trappelen om van start te gaan.

Ook de vrijwilligers van Handig in Hazenkamp hebben hun
activiteiten nieuw leven ingeblazen. Voor bewoners met een
verminderd oriëntatievermogen of toenemende geheugenproblemen zijn er een aantal technische hulpmiddelen aan
geschaft om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze
hulpmiddelen worden tijdelijk uitgeleend met ondersteuning
van een vrijwilliger van Stichting Glazenkamp. Ga voor een
overzicht naar www.glazenkamp.nl. Aanmelden kan via
info@glazenkamp.nl of 024 890 00 67 (spreek in en u wordt
teruggebeld).

Stichting Glazenkamp
Deze tekst is tot stand gekomen op initiatief van, en in
samenwerking met Stichting Glazenkamp.
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Een zomer vol verhalen bij de
bieb
Ben jij iemand die vooral in de
zomer veel leest? Op zoek is
naar goede zomerleestips? Of
interesse heeft in lezingen van
bekende schrijvers? Dan kom
je deze zomer bij de Bibliotheek Gelderland Zuid goed
aan je trekken!
Op maandag 4 juli spreekt schrijver Eva
Meijer in de prachtige tuinen van de
Hortus Nijmegen. Natuur is een belangrijk
thema in haar werk, dus qua locatie kan
het niet beter. Kaarten kosten € 7,50 voor
bibliotheekleden en € 10 voor overige bezoekers en zijn verkrijgbaar via de website
van de bibliotheek.
Op zaterdag 16 juli barsten dan eindelijk
de Vierdaagsefeesten weer los. Een rustpuntje zijn de gratis lezingen van Schrijvers
in de Stevenskerk. Op zondag 17 juli verwelkomt de bibliotheek hier schrijver Rosita
Steenbeek. Ze heeft inmiddels 17 boeken
op haar naam staan, waaronder diverse
over haar woonplaats Rome. In april van
dit jaar verscheen haar roman Julia, over
de keizersdochter die in 39 v. Chr. in Rome
werd geboren. Op maandag 18 juli spreekt
schrijver en journalist Pieter Waterdrinker
in de monumentale kerk. Waterdrinker
woonde lange tijd in Moskou en Sint
Petersburg. In april verscheen zijn meest
recente roman, Biecht aan mijn vrouw.
Zomerleestips
Speciaal voor de zomer geven bibliotheekmedewerkers zomerse boekentips. In elke
vestiging van de Bibliotheek Gelderland
Zuid liggen gratis uitvouwkaarten, met
leestips in vijf verschillende genres (romantisch, spannend, biografie, historisch en
non-fictie). Zijn de boeken uitgeleend? In
de bibliotheek zijn nog veel meer boekentips te vinden op de presentatiemeubels.
Of vraag een van de medewerkers om een
boek dat bij jou past.

Zomerleestips van klantadviseurs,
Iman, Jolande en Gerben
Slaap - Matthew Walker

“Als lezer voel je de chemie tussen Gus
en January. Ze trekken elkaar aan, maar
stoten elkaar ook af. Een haat-liefde
verhouding die is ontstaan toen ze samen
studeerden aan de universiteit. Het
verhaal heeft indruk op mij gemaakt en
ik heb het met veel plezier gelezen. Een
absolute aanrader!”
Jasper en zijn knecht - Gerbrand Bakker

“Dit boek maakt heel veel aspecten van
slaap inzichtelijk. Het verbreedt je kijk op
slapen en de functie van slapen. Ik vond
het heel boeiend.”
Stranddagboek – Emily Henry
“Een kritisch, oprecht en bij vlagen zelfs
droogkomisch dagboek van Gerbrand
Bakker, waarin de schrijver verhuist naar
zijn tweede huis in de Eifel samen met zijn
nieuwe, enigszins gedragsgestoorde hond
Jasper. Een meer dan interessante aanvulling in de privédomeinreeks!” ❤
Tekst en foto’s: Bibliotheek Gelderland
Zuid
Kijk voor meer zomerse leestips op
www.obgz.nl/zomer
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Word jij natuurpedagogisch
medewerker bij Struin?
Ben jij altijd buiten te vinden en wil jij jouw passie
voor de natuur overbrengen op kinderen?
Dan zoeken wij jou!

Als natuurpedagogisch medewerker bij Struin…
Ben jij (bijna) altijd buiten aan het werk;
Neem je initiatieven en denk je in oplossingen;
Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kun je goed
in teamverband werken;
Geef je kinderen natuurbelevenissen mee die ze zich de rest
van hun leven kunnen herinneren;
Heb je al enige kennis van de natuur of ben je bereid deze op
te krikken;
Ben je bevoegd om te werken op het kdv en/of de BSO.

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie
sollicitatie@struin.nl of bel naar 06-51717872!

naar

struin.nl/vacatures

Een
OOGZORG
complete
en

(enkelvoudige)

Nieuw in de wijk op het Hubert terrein:

fysiotherapie FysioHub-Nijmegen

WELKOM!

OPTOMETRIE
bril voor

€99

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

Sander de Haan: algemeen fysiotherapeut, sportfysiotherapeut
Lars Oude Nijhuis: algemeen fysiotherapeut, neurorevalidatie, loopanalyse
Marie-Louise van Esch: oedeemfysiotherapeut, oncologische
revalidatie en neurorevalidatie
Thomas Dunkerbeck: algemeen fysiotherapeut, sportfysiotherapeut
en gepassioneerd ultraloper

Lopers in de wijk; tijdens de 4-daagse zijn wij geopend!
			

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

Sint Hubertusstraat 10, Hal 2, 6531LB Nijmegen, 024-2210140
info@fysiohub-nijmegen.nl, www.fysiohub-nijmegen.nl
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Bijna honderd jaar oude beuk
legt het loodje
Op 18 maart is de beukenboom op de Moeder Teresahof
in Park Heyendaal gekapt. Dit
uiteraard tot groot leedwezen
van de bewoners. De beukenboom was bijna honderd jaar
oud.

B

ij de nieuwbouw van de huizen en
appartementen van Park Heyendaal – alweer bijna drie decennia
geleden – zijn een aantal monumentale
en beeldbepalende bomen na de afbraak
van het oude CWZ blijven staan.
Bij de oplevering van de nieuwe huizen bleek dat de beukenboom op de Moeder Teresahof niet in optimale conditie was. De
gemeente heeft de afgelopen jaren de boom steeds in de gaten
gehouden, maar de oude beuk is nooit gaoed hersteld. De droogte van de laatste jaren heeft de boom ook geen goed gedaan.
Afgelopen najaar zagen de bewoners een aantal zwammen

op de stam. Het bleek te gaan om de
reuzenzwam, de meripilus giganteus.
Dit is een parasiterende schimmel die
het wortelgestel van een boom aantast
en zodanig verzwakt dat de wortels
broos worden en de boom op den
duur omvalt.
De gemeente heeft de boom door
twee deskundigen laten onderzoeken.
Eigen contact met een boomchirurg
uit Arnhem bevestigde dat aantasting
door de reuzenzwam, het einde van de
boom betekende.
In anderhalf uur tijd was de boom
geveld en afgevoerd. Als herinnering is
een stuk van de stam blijven liggen en
op de plaats van de beukenboom is nu een beginnende Japanse
Kaukasische els (alnus spaethii) geplant. Het zal een heel aantal
jaren duren voordat deze weer de allure en de sfeer van de beukenboom heeft. ❤
Tekst en foto: Jos Wehrens

Column (W)anders
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)

Joost mag het weten
Het maken van keuzes kan voor mij soms een dagtaak zijn. Zelfs
de keuze voor kleine dagelijkse dingen. Ik kan gerust minutenlang voor de groente- en fruitafdeling blijven staan, waarbij ik in
mijn hoofd alle mogelijkheden afweeg. Vaak met veel irritatie van
andere klanten tot gevolg. Mensen, laat mij even rustig denken, ik
sta hier voor een moeilijke beslissing!
Hoe groter de beslissing, hoe moeilijker en tijdrovender het
proces. Voor grotere en echt belangrijke keuzes maak ik lijstjes om
tot de juiste keuze te kunnen komen. En veelal vraag ik vrienden,
familie of wie er ook maar in de buurt is om een mening. Die mening heeft vaak weinig nut overigens. Ik laat mijn ouders wel eens
de lijstjes zien. Hierop krijg ik dan vaak opmerkingen terug als “Ja
mooi, ziet er prima uit!” of “Goed bezig!”
Soms maak ik gewoon geen keuze. Soms stel ik een keuze net

Tekening: Helen Wanders.
zo lang uit totdat de beslissing voor mij gemaakt wordt. Zeker niet
ideaal, maar wel makkelijk. Die keuzestress is wel interessant, of
eigenlijk ook treurig als ik hier verder over nadenk. Ik durf namelijk
niet op mijn eigen gevoel te vertrouwen, ik durf niet te gaan voor
mijn eerste keuze. Nee, ik betrek zoveel mogelijk mensen en informatie in dit proces. Volgens mij is dit een autistisch trekje.
Autisten horen hun hele leven dat ze anders zijn, anders denken. Dat maakt je onzeker. De uitdrukking ‘Joost mag het weten’,
waarmee iemand wil zeggen ‘ik heb geen flauw idee’, klopt dus
aardig in mijn geval. Meestal kies ik uiteindelijk in de supermarkt
dan maar wat in de aanbieding is. De veilige keuze. ❤
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FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM

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

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

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

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

belastingaangifte?
Voor u kan het leuker en makkelijker!

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

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

024 – 833 00 22

E:

fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl

W:

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

Huid-, oedeem- en lasertherapie
• Natuurvoedingsmiddelen
•Uitgebreid assortiment
Groenestraat 199
6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492

•Ook glutenvrij
•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij
www.bijenkaars.nl
Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen
Kinderfeestjes
Workshops
Gelegenheidskaarsen
tel: 06-81472151
024 3553492 of
45302171
tel:
of 06
024-3553492

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

Straatnamen verklaard
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Over een onovertroffen jager en een
uitmuntend stedenbouwkundige
Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), www.wikipedia.org, www.ensie.nl

Nimrodstraat (Hazenkamp)
Nimrod (Hebreeuws voor
‘weerspannige’ of ‘tegenstrever’) is een figuur uit de bijbel.
Hij was een uitmuntend en
onovertroffen jager. Volgens
het bijbelboek Genesis was hij
de achterkleinzoon van Noach.
Tot Nimrods rijk behoorden

Nimrod (foto: Wikipedia)
vele steden in Babylon.
Nimrod is de patroon van de
jagers. De straat is gelegen in de
dierenbuurt.

Alphons Siebers in 1927
(foto: Wikipedia)

Alphons Sieberspad
(Nije Veld)
Peter Alphonsus Maria Siebers
(1893-1978), was een architect
en stedenbouwkundige. Hij was
tussen 1930 en 1952 werkzaam

Column: Thijs 		
Hoe krijg je je puber in actie? Ik denk dat dit de hoofdvraag is
geweest bij het beugeltraject van onze zoon. Na de diagnose kruisbeet met het vooruitzicht op vijf beugels, zakte de
moed hem in de schoenen.
Wij waren positief. Thijs, orthodontist in opleiding, ook.
Echt altijd vrolijk, super aardig voor tieners en bovenal in
bezit van de gave om contact te maken met het puberbrein.
Beugeltips werden uitgewisseld, een high five werd gegeven,
we gingen starten.
De eerste beugel was kaliber martelwerktuig met als doel
de kaak verbreden. Geen pretje, maar goed die beugel zat
vast. De beugel die daarop volgde had als doel de stand van
de tanden 7 mm te verschuiven. Die beugel kon in en helaas
dus ook uit…
Thijs zei dat het een vlot traject werd, mits je de beugel
draagt. Elke dag, zodra je uit school komt, na het avondeten
en ‘s nachts… Dat je met alleen ‘s nachts dragen het niet zou
redden, daar had onze zoon geen boodschap aan.
We kregen hem niet in beweging. Goede gesprekken,
vermanend toespreken, desnoods een beloning…de interne
motivatie was er niet. "Prima", zeiden we een paar weken geleden tegen elkaar. “Het is wat het is, hij zal het zelf moeten

voor de gemeente Nijmegen.
Vóór de Tweede Wereldoorlog
was Nijmegen een van de snelst
groeiende steden in Nederland.
Siebers kreeg in 1931 de opdracht om een uitbreidingsplan
te ontwerpen voor de komende
dertig jaar. Ook was hij na de
oorlog verantwoordelijk voor
het wederopbouwplan van
Nijmegen. Van zijn hand is onder
andere de Petrus Canisiuskerk
(Molenstraatkerk) uit 1958.
Deze staat op de gemeentelijke
monumentenlijst. ❤
Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
Nijmegen (foto: Wikipedia)
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

door Anna Wolfs

leren, dan maar een tergend traag traject.”
Voor de laatste controle fietsten we samen naar Tandheelkunde. Hij een tikkeltje nerveus, heel goed dacht ik. Thijs,
altijd positief, was nu nog positiever. "Super goed gedaan",
zei hij. "De 7 mm hebben we met gemak gehaald, na de
vakantie gaan we naar beugel vier. Lekker bezig jongen. Je
mag afbouwen, vanaf nu alleen nog na het eten en ‘s nachts.
Overdag hoeft niet meer." Een high five volgde.
Ze keken me beiden aan, ik knipperde wat met m’n ogen.
Buiten bij de fiets zei hij…."Top mam, dat je me niet verlinkte." En vrolijk fietste hij voor mij uit naar huis. ❤
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Bedrijfshartjes
Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak
€ 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor
de volgende Hart van Nijmegen (1 en 2 oktober 2022), moeten uiterlijk 9 september 2022 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging
bij u aan huis. Tel: 06 206 874 66.
NAAILES IN NIJMEGEN bij Thea van der Wielen. Mail naar
info@naailesnijmegen.nl of bel 06 212 017 32. Meer
informatie op www.naailesnijmegen.nl
VOORBEREIDEN VAN EEN NALATENSCHAP of afwikkelen van
een erfenis. Annet van de Laak kan je daarbij ondersteunen
met adviezen door zaken te regelen, de aangifte erfbelasting te
verzorgen en/of familieprocessen te begeleiden. Meer informatie op www.bojang.nl. Bel me op 06 227 951 22 of mail naar
annet@bojang.nl
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.

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

kijk op www.seuren.nl/fineoglas

Ruit herstellen? Seuren bellen! 024 - 323 10 10
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Hartjes
Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu.
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (1 en 2 oktober 2022), moeten uiterlijk 9 september 2022 binnen zijn.

WORD TAALMAATJE via het project Samenspraak (Gilde Nijmegen). Lijkt het je leuk om een jaar lang wekelijks af te spreken
met iemand die in een ander land is geboren, met als doel dat
hij/zij beter Nederlands gaat spreken en begrijpen? Mail naar
samenspraak@gildenijmegen.nl en word uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek.

GRATIS TEGELOPHAALDAGEN van Dar. Woon je in het Willemskwartier? En vervang je tegels in de tuin door groen? Doe dan
op 7 of 8 oktober mee aan de gratis tegelophaaldagen van Dar.
Aanmelden kan in september, houd www.dar.nl in de gaten
voor verdere info. Kun je dan niet?
Check www.debastei.nl/tegeltaxi-gratis

GRATIS TUINADVIESWEKEN van Operatie Steenbreek, van
19 t/m 30 september. De tuinadviseur komt bij langs als je tegels
in de tuin vervangt door groen. Het najaar – het vergeten plantseizoen – is juist heel geschikt om de tuin te vergroenen. Ga voor
inspiratie, voorwaarden en aanmelden naar
www.debastei.nl/tuinadvies

STEKJESRUILKASTEN vind je sinds kort in de Leeuwstraat.
Iedereen uit de wijk kan hier stekjes van kamerplanten ruilen.
Een ruilkastje staat ter hoogte van nr. 10 en 12. Aan de overkant
van de straat is een ruilkast voor tuinplanten. Ter hoogte van
nr. 17 en 19.

Met een beetje hulp
langer thuis
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Langer Thuis is er voor ouderen in Nijmegen
die zelfstandig wonen en dat zo lang mogelijk
op hun eigen manier willen blijven doen.

w w w . l a n ge r t h u i s n i j m e ge n . n l
088 - 00 17 121
Onderdeel van Sterker sociaal werk

WIE WEET MEER OVER OORLOGSSLACHTOFFER FRANCISCUS
(FRANS) BONGERS?
Frans werd in november 1942 ter hoogte van Wyler door
grenswachten neergeschoten en overleed nog die avond in het
Antoniushospital in Kleef. Frans was actief in het verzet en hielp
onder meer neergeschoten geallieerde piloten aan onderdak
en voedsel. In 1969 zijn de stoffelijke resten van Frans begraven
op het erekerkhof van de algemene begraafplaats Vredehof in
Nijmegen.
Uit het huwelijk van Frans met Petronella (Nel) Meijers werd in
1939 een zoon geboren. Jacobus Bongers, mogelijk Coos, of Frans
genoemd. Nel is in 1944 hertrouwd met Marinus Penninx. Nadien
trouwde Nel nogmaals in 1964 met Wim Nas. Wim overleed in
1983. Voor zover ik weet hebben deze mensen een belangrijk
deel van hun leven doorgebracht in het Willemskwartier. Mogelijk
dat Nel in Willemsborgh heeft gewoond (hoek Bilderdijkstraat,
Doctor Schaepmanstraat). Van Coos is vrijwel niets bekend.
Roland Peters zoekt oud-bewoners van het Willemskwartier
die zich bovenstaand verhaal herinneren, of genoemde mensen
persoonlijk hebben gekend. Graag zou hij met hen in contact
komen op mailadres rolandpeters385@gmail.com of telefonisch
06 423 632 00.
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