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Kondigde ik in het vorige nummer de zomer aan,
nu kan ik dat doen voor de herfst. Niet dat ik dat erg
vind, ik houd van de herfstlucht én het herfstlicht.
Persoonlijk ben ik alweer een tijdje klaar met het
hete, droge weer.
Ook het redactieteam is ‘uitgezomerd’ en heeft
de afgelopen weken weer hard gewerkt aan een mooie en afwisselende Hart van
Nijmegen. Dat begint al meteen met een verhaal over de veteranensociëteit “Voor
Anker” (p.4-5). Wist u dat deze bestond?
Niet alleen mei, ook september is een maand waarin de Tweede Wereldoorlog
wordt herdacht. De operatie Market Garden mislukte, waardoor voor Nijmegen
de frontstadperiode begon. De mensen van het Willemskwartier herdenken
elk najaar de Tweede Wereldoorlog bij het monument in de Spieghelhof. In dit
nummer leest u over de familiegeschiedenis van Annelien Nillesen-Cohen (p.6-7).
Van het verleden naar de toekomst met de zeer duurzame nieuwbouw van het
Radboudumc (p.8-9) waar alles draait om de welzijnsbeleving van de patiënten.
De natuur en het daglicht spelen daarbij een belangrijke rol.
Ook elders in onze wijken speelt de natuur die belangrijke rol. Moestuin Hof van
Heden bestaat vijf jaar en teelt op biologische wijze (p.22). Bij Kinderboerderij de
Goffert vind je tegenwoordig niet alleen dieren, maar ook een grote moestuin en
bloementuin (p.38). Ook hier wordt verantwoord geteeld met de mest van eigen
dieren.
En verder is er in dit nummer weer volop aandacht voor woningbouwplannen.
De echte bouw laat nog even op zich wachten, maar hoe staat het met de plannen
voor het Goffertstadion, Hazenpark, Theeschenkerij de Goffert en Vossenlaan 44?
Lees erover op pag. 27 tot en met 31.
Hoe beleeft u de huidige crises? We kennen er momenteel nogal wat: de
klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de energiecrisis en we hebben net een pandemie
achter de rug. Genoeg om moedeloos van te raken? Helemaal niet, blijkt uit de
Stads- en Wijkmonitor 2021. Het stadsdeel Nijmegen-Midden is ‘domweg gelukkig’
(p.34-35).
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!
Hartelijke groet, Ypie Veenstra

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

Pieter Matthijssen
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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: Hein en Lucy Kurstjens in hun achtertuin. Foto: Vincent Moll
Volgende nummer: kopij vóór 18 november 2022, verspreiding 10 december 2022.
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Veteranen moeten wijken voor woningbouw op industrieterrein De Winkelsteeg

Einde van een tijdperk: veteranen
Midden op sportpark De Winkelsteeg staat een gebouw dat niets met
een sportvereniging te maken heeft. Het is Sociëteit “Voor Anker”, het
thuishonk van de regionale veteranenvereniging. Terwijl ik dit schrijf
nog wel, tenminste. Vanwege de gemeentelijke plannen rond het
industrieterrein De Winkelsteeg, met daarin het sportpark,
is de vereniging vanaf 3 oktober 2022 dakloos.

Secretaris Ton Peters voor het sociëteitsgebouw Voor Anker op sportpark De Winkelsteeg.
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sociëteit definitief voor anker

"V

oor Anker” is de stichting
die het gebouw beheert
waarin de regionale
afdeling van de AVOM, de Algemene
Vereniging voor Oud- en actief
dienend personeel van de Koninklijke
Marine bivakkeert. Bij afdeling
Nijmegen is echter iedereen welkom
die veteraan is van een van de
onderdelen van de Nederlandse
krijgsmacht: landmacht, luchtmacht en
marine. Het is de enige veteranenclub
in de wijde omgeving.
Tweede keer
Het is niet de eerste keer dat deze
vereniging moet wijken voor
gemeentelijke plannen.
Tot 2008 zaten ze in
een gebouw aan de
Rivierstraat. Vanwege
de bouw van de nieuwe
brug over de Waal moest
dat gesloopt worden.
De gemeente bood de
vereniging daarop het gebruik van
het gebouw op De Winkelsteeg aan.
Gratis. Ze moesten wel zelf betalen
voor onderhoud en vaste lasten.
Dat aanbod hebben ze indertijd
gretig aangenomen. Zo gretig dat
vergeten is in het contract op te
nemen dat de gemeente vervangende
accommodatie zou moeten aanbieden
op het moment dat het gebouw in De
Winkelsteeg niet meer beschikbaar
zou zijn.

Toen bleek dat de gemeente helemaal
vergeten was dat de veteranen in het
gebouw zitten.
Activiteiten
In het gebouw werd van alles
georganiseerd. Wekelijks op de
vrijdagavond was er een inloopavond
waar oud-kameraden elkaar konden
treffen onder genot van een
drankje. Daarnaast waren er ook
op andere avonden activiteiten.
Op maandagavond werden er
djembélessen gegeven door een
veteraan en op woensdagavond
was er een biljartclub. Door het
jaar heen stonden er verschillende

worden om lid van de Nijmeegse
vereniging te worden. Het bestuur
had plannen gemaakt om jongere
veteranen te werven, maar door
corona kwam alles stil te liggen. De
vaste lasten van het gebouw liepen
echter wel door. De vereniging heeft
hierdoor financieel flink moeten
interen.
Toekomst?
Een nieuwe betaalbare accommodatie
is nauwelijks te vinden. Een overleg
met de gemeente leverde ook van die
zijde geen werkbare suggesties op.
Tijdens de algemene ledenvergadering
van 4 september gaven vier van de vijf
bestuursleden aan
er geen toekomst
meer in te zien
en de afdeling te
willen opheffen.
De tweederde
meerderheid
daarvoor werd
echter niet gevonden. Emoties liepen
hoog op. De leden wilden door. Uit
hun midden kwamen drie mensen
naar voren die aangaven wel in het
bestuur te willen. Later die week
trokken zij zich echter terug. De
situatie is nu onduidelijk. Zeker is wel
dat Sociëteit Voor Anker opgeheven
wordt en de sleutel ervan 3 oktober
naar de gemeente gaat. Dat zal door
het oude bestuur nog afgerond
worden. Daarnaast probeert men
onderdak voor de diverse clubs te
vinden. Er zijn gesprekken gaande
bij Wijkcentrum de Biezen over met
name het beheer van de kantine daar.
Het lijkt het einde van de regionale
afdeling te zijn met enkel nog
particuliere initiatieven om bij elkaar
te komen. ❤

Toen bleek dat de gemeente
helemaal vergeten was dat
de veteranen in het gebouw zitten

Vergeten
De vereniging kwam er bij toeval
achter dat de gemeente plannen had
waarvoor hun gebouw moet wijken. In
overleg met een gemeenteambtenaar
over het eventueel ook gaan
functioneren als kantine voor de NECamateurs, kwam het project ter sprake.
Het bestuur wist van niets. Ze hebben
daarna contact opgenomen met de
projectcoördinator van de gemeente.

activiteiten gepland. Jaarlijks werden
een mosselmaaltijd en een Indische
rijsttafel – echte marinetradities –
verzorgd door de Indische leden
en mannen die in Nederlands-Indië
hebben gediend. Ook een visclub en
twee motorclubs voor ex-militairen
hadden de sociëteit als thuishonk.
Maar dat was allemaal voor corona.
Meerdere problemen
Voor corona was ook al geconstateerd
dat het ledenaantal terugliep. De
huidige veteranen hebben de Tweede
wereldoorlog, Korea, Cambodja,
Nieuw-Guinea en Libanon nog
meegemaakt. Oudere leden overleden
of waren niet meer in staat te komen
en jongere veteranen meldden zich
nauwelijks aan. De ledenlijsten van
opgeheven afdelingen mochten
vanwege de privacywetgeving niet
doorgegeven worden zodat leden
ervan niet actief benaderd kunnen

Tekst: Eef van Hout
(eef@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Willemskwartierders gedenken hun oorlogsslachtoffers op 7 oktober en eren Joodse slachtoffers met

Vijf stenen om over te struikelen: oorlogs
Sinds 2016 staat er op de Spieghelhof in het Willemskwartier een
monument ter herdenking van de bewoners van de wijk die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Dat zijn er ruim 80 geweest.
De jaarlijkse herdenking vindt in 2022 op 7 oktober plaats.

Annelien (rechts) met haar zus en vader in de Nijmeegse synagoge (2015). Foto: Annelien Nillesen-Cohen.

S

inds enkele jaren worden er bij
gelegenheid van de jaarlijkse
herdenking eind september
in één van de straten van de wijk
herinneringsplaatjes vastgeplakt in de
stoep van de huizen waarin omgekomen
bewoners hebben gewoond. De meesten
zijn omgekomen in de periode september
1944-maart 1945, toen Nijmegen frontstad
was en de Duitsers meerdere wijken met
granaten bestookten. Maar ook tijdens
het bombardement van 22 februari 1944
kwamen enkele Willemskwartierbewoners
om het leven.

Uitzonderlijk
De vader van Annelien Nillesen-Cohen
was hierop een uitzondering. Hij zat toen
in de trein en was op weg naar Nijmegen,
maar stapte eerder uit toen hij over het
bombardement hoorde. Het eerste wat hij
deed was naar huis bellen om te zeggen
dat hij ongedeerd was.
Logisch, zou iedereen doen. Maar het
was heel opmerkelijk, want in die tijd
had niemand nog telefoon. De grote
uitzondering – behalve de fabriek van
Smit Trafo – was Groenestraat 290, het
huis direct naast wat tegenwoordig het

Bedrijvencentrum Groenestraat is. Daar
woonde de opa van Annelien Cohen,
Israël Cohen, geboren in 1892. Hij werkte
in de beveiliging en had daarom de
beschikking over een telefoon.
'Cohen' is een Joodse naam, zou je
kunnen zeggen. Veel mensen die deze
naam dragen zijn van Joodse komaf. Ook
Annelien en dus ook haar opa. En even
uitzonderlijk: ver voordat de eerste razzia
in september 1942 in het Willemskwartier
plaatsvond, verdween Israël Cohen als
eerste Joodse bewoner van de wijk, maar
ook als eerste Jood van heel Nijmegen.

Hart van Nijmegen - oktober 2022

Stolpersteine

herdenking in het Willemskwartier
september 1942. Voor dit adres zullen
in één keer vier Stolpersteine worden
neergelegd.
Zonder een spoor van medelijden werd
oma Melanie van de trap af geduwd en
moest ze op eigen kracht de vrachtwagen
inklimmen. De derde broer Mozes (of
Maurits), de vader van Hartog, is met de
Holland Amerika Lijn (waarop hij werkte)
naar de Verenigde Staten gegaan en daar
gebleven.

Opa Israël Cohen.
Hij droeg geen Jodenster, want hij
was getrouwd met een katholieke
vrouw van Belgische komaf. Voor deze
zogeheten 'gemengde' huwelijken was
zo’n Jodenster in 1942 niet verplicht. Toch
moest hij zich om deze reden op 10 mei
melden bij het politiebureau. Hij keerde
er nooit van terug en is omgekomen
in Auschwitz. Misschien is opa Israël
verraden. De jongste kinderen van Israël
werden in de oorlog uitgescholden en in
elkaar geslagen.
Herdenking
Voor de toenmalige Joodse bewoners
van het Willemskwartier worden
echter geen herinneringsplaatjes in
de stoep voor het huis gelegd, maar
zogeheten Stolpersteine, struikelstenen.
Dat doen we in navolging van veel
andere steden en inmiddels ook
andere wijken in Nijmegen. Voor het
Willemskwartier betreft het twee
adressen, de al genoemde Groenestraat
290 en Willemsweg 83. Daar woonden de
moeder van Israel Cohen, Melanie CohenHofman, haar zoons Jacob (1908) en
Willem (1901) en haar kleinzoon Hartog
Cohen die, woonachtig in Rotterdam,
vaak bij zijn oma in het Willemskwartier
verbleef. Ook bij de fatale razzia van

Sleutel
Annelien Cohen is van 1954 en was
ongeveer veertien jaar toen ze voor het
eerst aan haar ouders vragen ging stellen
over de oorlog. Annelien trouwde op haar
zestiende, ook voor de jaren zeventig
opvallend jong. Voor die tijd proefde ze
bij haar thuis altijd de angst die er in de
oorlog was. Dat spitste zich bijvoorbeeld
toe op het eten als je zei: “Dat lust ik niet”.
Dat kon je beter niet zeggen. Op aanraden
van vader hebben twee broers en twee
zussen zelfs hun achternaam veranderd.
En er was na de oorlog geen contact meer
met oma Cohen, dus kon ze haar niet
bezoeken en heeft Annelien haar niet
gekend. De familie was verdeeld.
Toen haar eigen kinderen de deur uit
waren, ging Annelien zich verdiepen
in de oorlog. Ze heeft er veel boeken
over gelezen en toen er internet was,
heeft ze via My Heritage haar stamboom
opgezocht. Verder dan Frankfurt is ze

tot nu toe niet gekomen. Toen Annelien
jaren later in Auschwitz was, waar haar
opa en overgroot ooms en overgroot oma
omkwamen, schrok ze van de omvang
van het kamp Auschwitz Birkenau.
Ook bezocht ze ooit de Joodse
begraafplaats aan de Postweg. Toen ze
aan de dienstdoende medewerkers haar
afkomst en bloedverwantschap vertelde,
kreeg ze tot haar verrassing de sleutel
van het toegangshek. Ze zou heel graag

Overgrootmoeder Melanie CohenHofman.
een heel andere sleutel willen vinden: het
antwoord op de vraag hoe. Hoe heeft dit
allemaal kunnen gebeuren?! ❤
Tekst: Ferry Blüm
Foto’s: www.oorlogsdodennijmegen.nl

Op 7 oktober a.s. vindt de jaarlijkse oorlogsherdenking plaats in het
Willemskwartier. Het begint om 13.30u in de Grote Zaal van VZH 't Hert
op de hoek Thijmstraat-Willemsweg. In een ingetogen sfeer worden
gedichten voorgedragen, Joodse liederen gezongen door het koor
Hatikwa en gaan twee sprekers, waaronder Annelien Nillesen-Cohen,
in op het leven van Joodse mensen in Nijmegen, met name in het
Willemskwartier. Rond 14.30u wandelen de bezoekers, voorafgegaan
door de leerlingen van groep 7 en 8 van BS Het Kleurrijk gezamenlijk
naar het monument op de Spieghelhof. Daar zal het koor Hatikwa
opnieuw enkele liederen ten gehore brengen en leggen de leerlingen
en anderen er bloemen.
Een datum voor het leggen van de Stolpersteine in de stoep voor
Groenestraat 290 en Willemsweg 83 is nog niet bepaald.
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Alle ruimte voor natuur, zicht en licht in nieuwe Radboudumc

Van harte welkom in het ziekenhuis

In de centrale hal van hoofdgebouw A staan twee echte bomen.

Een compacter, intensiever gebruik van huisvesting, gekoppeld
aan de inzet van moderne technologie: bijna dertig jaar na de start
van de (ver)nieuwbouw is het Radboudumc klaar voor de zorg van
morgen. Die toekomst komt mooi samen in het splinternieuwe,
extreem duurzame hoofdgebouw A; de ‘helende’ omgeving waar
veel, zo niet alles draait om de welzijnsbeleving van de patiënten.

V

oorafgaand en tijdens de
grootste (ver)nieuwbouw van het
Radboudumc ooit is enorm veel
aandacht besteed aan een operatie die zijn
weerga niet kent. En terecht. Zo spreekt

Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van
Bestuur, vol bewondering over de manier
waarop de campus is veranderd. Kers op de
taart: het nieuwe gebouw A dat als eerste
universitair medisch centrum in Nederland

het BREAAM Excellent certificaat (lang
leve de duurzaamheid!) kreeg. De plek
bovendien waar respectvolle, gastvrije
professionaliteit en hypermoderne
technologieën hand in hand gaan.
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van de toekomst
Natuurlijke uitstraling
Die gastvrijheid vertaalt zich onder
meer in de nieuwe opstelling van
de receptionisten die bezoekers niet
vanachter, maar juist vóór hun balie
helpen, of in de genderneutrale toiletten
in het gebouw. Ook ‘typisch gebouw A’
is de link met ‘buiten’. In de centrale hal
staan twee echte bomen met daarboven
het computergestuurde kunstwerk
AMPLITUDE dat een zwerm vliegende
vogels verbeeldt en door zijn rustige
cadans de ademhaling positief beïnvloedt.
Ook elders in het gebouw heeft
de natuur een prominente plek
gekregen. Elke verdieping heeft zijn
eigen themabehang dat begint bij de
onderwaterplanten op laag -1 tot de
boomtoppen op laag 7, de bovenste
verdieping. Verder zijn in alle grote en
kleine lounges op de verpleegafdelingen
natuurtinten en –elementen terug te
vinden. Samen met de kleuren van de
seizoenen maken ze dat mensen zich
prettig voelen en zich goed kunnen
oriënteren.
Helende omgeving
In gebouw A is ook bewust ingezet op
het creëren van een helende omgeving
door veel aandacht voor ‘licht’ en ‘zicht’.
Dit manifesteert zich onder meer in de
aanwezigheid van daglicht en (uit)zicht
op de verschillende open pleinen. Alle 150
eenpersoons patiëntenkamers hebben
daglicht. En dat is niet zomaar, lezen we
in een interview met designmanager
Iris Hobo die zegt dat patiënten door de
lichtinval op hun kamer het dagritme
kunnen volgen, wat “bijdraagt aan de
genezing en hun welbevinden.”
Slimme inrichting
Aan de inrichting van de slim ontworpen
patiëntenkamers is sowieso veel tijd en
energie besteed. Snoeren, apparaten
en stopcontacten zijn praktisch uit
het zicht verdwenen, terwijl bepaalde
kleuren en sfeerelementen juist subtiel

in het oog vallen, zoals het design van
de dekbedovertrekken. Voor een meer
vriendelijke uitstraling van het interieur
zijn hoekige vormen vervangen door
ronde contouren. Verder heeft elke kamer
extra grote ramen, een eigen badkamer
en slaapplek voor mantelzorgers. Ook
nieuw is de bewuste inzet op meer
zelfregie van patiënten die bijvoorbeeld
zelf de plaats van hun bed mogen kiezen
en de kamertemperatuur en felheid van
het licht in hun kamer bepalen. Via een
eigen tablet is het bovendien snel en
eenvoudig communiceren met de juiste

persoon. Voor het bestellen van een
kopje thee volstaat een berichtje aan de
voedingsassistent, voor de vraag om een
extra deken of hulp bij toiletbezoek komt
de verzorgende langs. En wie graag rust wil
of moet bijkomen van een operatie tovert
met één tablet-handeling de ‘niet storen’melding op zijn of haar digitale deurbordje.
Duidelijk is dat veel, zo niet alles draait om
de welzijnsbeleving van de patiënten. ❤
Tekst: Pieter Matthijssen
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto: Radboudumc

Hoe groener, hoe beter

Bij de invulling van alle groen- en tuinplannen heeft Radboudumc zich laten
inspireren door de ideeën van professor Roger Ulrich die met zijn ‘healing
architecture’ in de jaren ’90 aandacht voor groen in ziekenhuizen terug op de
kaart zette. Ulrich ontdekte dat patiënten met een ‘groen uitzicht’ minder stress
ervaren, aantoonbaar minder medicijnen nodig hebben en eerder naar huis
mogen dan patiënten met een minder natuurlijk uitzicht.

Oók in een nieuw jasje

De (ver)nieuwbouw van het Radboudumc gaat verder dan de metamorfose
van hoofdgebouw A. Zo zijn het Amalia Kinderziekenhuis (Gebouw F) en
Gebouw D (Dagbehandeling Operatiekamers) stevig gerenoveerd, kreeg de
Neonatale Intensive Care Unit (NICU) een grondige facelift, is in Gebouw P
(Infectieziekten) een splinternieuwe isolatie-unit voor patiënten met extreem
besmettelijke virussen gerealiseerd en onderging Gebouw L (longrevalidatie)
een frisse make over.

Meer beweging, meer samenwerking

Gebouw A heeft huiselijk ingerichte lounges, met geprinte vloerbedekking en
zachter licht, waardoor het een fijne plek voor patiënten en hun bezoekers is
om samen te eten of spelletjes te doen. Over spelletje gesproken: het gebouw
nodigt uit tot bewegen. Er komen verschillende wandelroutes en plekken
met hometrainers en andere beweegapparaten. In de nieuwe setting wordt
ook anders samengewerkt. Verschillende afdelingen, zoals verpleegposten
en artsenkamers, delen ruimtes. Ook sommige klinieken zitten bij elkaar,
zoals Algemeen Interne Geneeskunde met Neurologie/Neurochirurgie en de
klinische afdeling Medische Oncologie met Klinische Geriatrie.

Meer lezen?

Dit artikel is gebaseerd op informatie die we vonden op de website van
Radboudumc. Meer lezen? Kijk dan eens op:
www.radboudumc.nl/projecten/bouwplannen-radboudumc

10

Hart van Nijmegen - oktober 2022

Hart voor onderzoek

Voor even in de schoenen van de ander tijdens de Armoede Experience

Carinda Jansen: ‘Geld is er genoeg,
Op de Radboud Universiteit (RU), het Radboudumc en de HAN
University of Applied Sciences barst het van de activiteiten met soms
wereldwijde impact. In de rubriek ‘Hart voor onderzoek’ nemen we
een kijkje achter de schermen bij steeds een andere onderzoeksgroep.
Dit keer: Carinda Jansen, armoedeonderzoeker bij het HAN-lectoraat
‘Versterken van Sociale Kwaliteit’.

Carinda: "In de Week tegen Armoede sparen we DE-punten voor de voedselbank."

Z

e heeft naar eigen zeggen
van kinds af aan de wil
om vanuit een sterk
rechtvaardigheidsgevoel bij te dragen
aan een betere wereld. Niet vreemd
dus dat Carinda Jansen jarenlang als
sociaal werker actief was, voordat

ze – na een onderzoeksbaan bij
Radboudumc en een HAN-docentschap
sociologie – in 2019 kennismaakte
met een thema dat haar sindsdien
niet meer heeft losgelaten: armoede.
“Lector Lisbeth Verharen vroeg of
ik praktijkgericht onderzoek wilde

doen bij het HAN-lectoraat Versterken
van Sociale Kwaliteit. Van armoede
wist ik niet veel, maar wél dat het
allerlei maatschappelijke problemen
veroorzaakt, dus mensenlevens
beïnvloedt.”

Hart van Nijmegen - oktober 2022

het is alleen oneerlijk verdeeld’
Zakgeld-project
Tijdens een kennismakingsrondje
langs regionale welzijns- en
gezondheidsorganisaties kwam in die
beginperiode één onderwerp steevast
terug: generatiearmoede. “Professionals
weten zich vaak geen raad met deze
vorm van armoede die van generatie op
generatie wordt overgedragen”, vertelt
Carinda. “Kinderen zijn hiervan de dupe,
maar kunnen de negatieve spiraal óók
doorbreken. Vanuit die gedachte zijn we
in Nijmegen toen het Zakgeld-project
gestart, waarbij we keken wat er in arme
gezinnen gebeurt als je kinderen die
het normaal niet krijgen, zakgeld geeft.
Wat opviel was dat de meeste kinderen
geneigd waren om te sparen. Ook werd
binnen gezinnen praten over geld opeens
‘leuk’. Verder hadden ouders veel steun
aan ons en vooral elkaar. Zelfs zo dat
moeders uit de eerste groep nu zelf een
groep gaan begeleiden. Hoe tof is dat?”
Armoede Experience
Carinda, naast onderzoeker ook docent
Social Work aan de HAN, merkt dat
het lastig blijft om een ongrijpbaar
fenomeen als armoede succesvol te
benaderen. “Veel studenten kunnen
zich moeilijk voorstellen wat het
betekent om aan het einde van je
geld een stuk maand over te hebben.
Ook hulpverleners zijn soms weinig
invoelend. Mede daarom zijn we de
Armoede Experience gestart. Hierin
sta je even in de schoenen van een
arm iemand en ervaar je hoe het - bij
benadering – voelt om geen geld te
hebben en niet mee te kunnen doen.
De beleving is gebaseerd op verhalen
van ‘ervaringsdeskundigen’ Jessica en
Arnold. Professionals, vrijwilligers en
studenten hebben samen de experience
ontwikkeld.”
Spelen onder tafel
Wat Carinda bijstaat van de eerste
Armoede Experience? “Het ongemak bij

sommige deelnemers. Ze moesten in
een volle HAN-kantine een krat ophalen
waar met grote letters ‘Voedselbank’
op stond. Iedereen keek, mensen
maakten opmerkingen. Een andere
ervaring was gekoppeld aan het verhaal
van Jessica dat ze met haar kinderen
onder de tafel dook om een spelletje
te doen als de deurbel ging, uit angst
voor de deurwaarder. We hebben de
spanning proberen na te bootsen in een
escaperoom-achtige setting. Ik kreeg
kippenvel van die constante dreiging,
het voelde heel vervelend.”
Oneerlijk behandeld
Vervelend was ook de ervaring van
verschillende deelnemers aan een
in 2021 georganiseerd HAN-event.
Carinda: “Bij binnenkomst werd mensen
gevraagd of ze wilden meedoen aan een
experiment. Ja-zeggers gaven we een
groene of gele sticker. Had je een groene
sticker? Dan kreeg je een plekje vooraan
in de zaal, werd je vriendelijk bejegend
en hoefde je zelf niets te doen. Mensen
met een gele sticker zaten achteraan,
werden genegeerd en moesten zelf hun
rommel opruimen. Achteraf hoorden we
dat de ‘groene stickers’ wel met elkaar,
maar niet met ‘gele stickers’ hadden
gepraat. De gele stickers beklaagden
zich onderling over feit dat ze niet
werden gezien. Na afloop hebben we ze
nazorg geboden. Kun je nagaan: deze
deelnemers voelden een paar uurtjes
een fractie van wat mensen dagelijks,
soms jaren, meemaken.”
Compenserend vadereffect
Reden te meer voor Carinda en haar
collega’s om de Armoede Experience
verder uit te breiden. “Zo is er een
module over ‘geld en keuzestress’
ontwikkeld en gaat de module over
de 13-jarige Cynthia die opgroeit in
armoede live tijdens de Week tegen
Armoede (zie kader). Verder moet er
een module over de rol van de vader

komen. Bijna alle projecten draaien
om – vaak alleenstaande – moeders
en hun kinderen. Vaders blijven
nagenoeg onzichtbaar. Ook voor
welzijns- en andere organisaties. Terwijl
hun betrokkenheid, bijvoorbeeld
bij schoolwerk van de kinderen, een
compenserend effect kan hebben op de
negatieve invloed van armoede.”
Gedrag begrijpen
Op de vraag welk inzicht zij zélf tijdens
haar HAN-jaren heeft opgedaan,
antwoordt Carinda stellig: “De waarde
van ervaringsdeskundigheid, het
luisteren naar mensen die weten
waar het over gaat, Ik vind het
onwaarschijnlijk dat onderzoekers
de praktijk duiden zonder hulp van
mensen die weten, die voelen, waar
het over gaat. Het opleiden van
ervaringsdeskundigen blijft daarom
een prioriteit, naast het afleveren van
hulpverleners die begrijpen waar gedrag
en sommige keuzes van mensen in
armoede vandaan komen. Geld is er
genoeg, het is alleen oneerlijk verdeeld.
We blijven ons daarom inspannen om
binnen en buiten de HAN bij te dragen
aan de aanpak van armoede.” ❤
Tekst: Pieter Matthijssen
(pieter@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Week tegen Armoede
De HAN organiseert van 10 tot en
met 17 oktober de Week tegen
Armoede. Er is van alles te doen.
Ook op Experience-gebied. Wil je
weten hoe het is om rond te komen
van 50 euro per week? Doe mee met
de #50EUROWEEK die start op 10
oktober. Aanmelden kan via
www.han.nl/weektegenarmoede
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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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Wat is er te doen in wijkcentrum
De Inloop?

De Kolping heeft een
wijkcentrum: De Inloop,
Kolpingstraat 2a. De
beheerder Ria van der Spoel en
buurtbewoner Mariët Mensink
bespreken de pogingen om
nieuwe activiteiten in
De Inloop op te zetten.

A

ls gevolg van corona is het aantal
activiteiten en daarmee de
bezoekers van het wijkcentrum
De Inloop verminderd. Het centrum is nu
geopend op maandag van 9.00-12.00 uur
en woensdag en donderdag van 9.0022.00 uur. De huidige activiteiten zijn
bingo, kaarten en yoga. En er is een zaal
waar fitness is van 9.00-11.00 uur en van
19.00-21.00 uur.
Reactiveren
Nu zijn er initiatieven genomen om
het wijkcentrum te reactiveren. Mariët
Mensink en Ria van der Spoel vertellen
wat ze van plan zijn om de loop er weer
in te krijgen. Want als er niets gebeurt,
zal het wijkcentrum op den duur
gesloten worden, verwachten Ria en
Mariët. De bedoeling is dat vooral meer

mensen uit de eigen wijk en mogelijk
ook naburige wijken gebruik gaan
maken van De Inloop. Als er dan genoeg
activiteiten zijn en er meer mensen
komen, kunnen de openingstijden ook
worden uitgebreid.

Nieuwe initiatieven
Mariët en Ria vertellen dat ze al een
avond hebben gehad over dementie,
workshops doedelen en twee
bijeenkomsten korte teksten schrijven
en een bijeenkomst striptekenen.
Daarnaast een speelmiddag en
speurtocht voor kinderen en een
buurtbbq. "Zo zijn we aan het
uitproberen waar behoefte aan is,
vandaar dat er eerst één of twee
workshops van een activiteit zijn.
Als mensen aangeven wat ze graag
zouden willen dan organiseren we dat:
bloemschikken? Gymnastiek? Zingen?
Schilderen? Fotograferen? Laat het
weten!" ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: De Inloop

Agenda De Inloop
• maandag 3 oktober: naambordjes kleien onder begeleiding van Teja Hüting.
• maandag 10 oktober: clownerie workshop met Hans Weeren.
•m
 aandag 17 oktober: de 3 oktober gemaakte naambordjes glazuren (inkleuren
met glazuur) met Teja.
•w
 oensdag 19 oktober: thema-avond over alcohol en drugs met Willemien
Rietberg van Iriszorg.
• z aterdag 5 november: 17.00-19.00 uur: Halloweenwandeling voor kinderen van
4-9 jaar.
•w
 oensdag 16 november: thema-avond: Wat kan de gemeente voor mij
betekenen?
Maandagmorgen van 10.00-11.30 uur
Gratis workshops. Opgeven is nodig via Kolpingbuurtkrantje@gmail.com of bel/
app naar 06 181 943 93 (Mariët Mensink).
Woensdagavonden van 19.45-21.15 uur: ontmoetingen en informatie.
Vrij entree. Gratis koffie en thee. Programma met een onderwerp bijvoorbeeld
samen film over de Kolping kijken. Vanaf oktober wil Mariët Mensink op de
woensdagavond een theatergroep organiseren en samen een stuk maken over
op een leuke manier oud worden. Mariët begeleidt. Wie belangstelling heeft kan
bellen/appen naar 06 181 943 93.
Meer weten? Voor de bewoners van de Kolping: volg de buurtkrant of bel
024 350 26 20 (De Inloop) of 06 181 943 93 (Mariët Mensink).
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miniserie: praten met negentigplussers

Hein en Lucy Kurstjens: ’Een voorrecht
Een smal en kronkelig pad loopt langs bekoorlijk groen naar het huis
van Hein en Lucy Kurstjens in de Okapistraat. Op 11 juli bezocht
Hart van Nijmegen het echtpaar om verhalen
uit hun beider leven op te tekenen.

Hein en Lucy Kurstjens in hun achtertuin.
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om te mogen studeren’

"I

k ben op 14 januari 1931 in Tegelen
geboren”, vertelt Hein. “In een gezin
van acht kinderen. Dat was vroeger
zo, want geboortebeperking was moeilijk.
Van katholieke huize dus. Ik stam af van de
generatie dakpannenfabrikanten Kurstjens
uit Tegelen. Ik ben in Roermond naar het
gymnasium gegaan. De priesters daar
gaven heel goed les. In klassieken zoals
Homerus, Tacitus en Livius.”
Universiteit
”Na het gymnasium ben ik in 1949 in
Nijmegen aan de Katholieke Universiteit
rechten gaan studeren. Ik was toen achttien
jaar. De universiteit was toen nog klein en
gehuisvest in het gebouw ’Stella Maris’ aan
de Van Schaeck Mathonsingel, dat later is
afgebrand. Daar werden colleges gegeven.
We vonden het een groot voorrecht om te
mogen studeren. In het Pius Convict aan
de Van Slichtenhorststraat studeerden de
priesterstudenten.
In het begin waren er vrijwel uitsluitend
jongens. Zo’n honderd nieuwe studenten
per jaar. Er bestond ook een huis aan de St.
Annastraat voor de meisjesstudenten. Als
er een vergadering was in een pand aan
de Oranjesingel,’De Kroeg’ genaamd, dan
kwamen ook de meisjes erbij.”
Filosofie
”Toen in de jaren vijftig de nieuwe
universiteit en het St. Radboud Ziekenhuis
op Heijendaal werden gebouwd,
kwamen er steeds meer faculteiten bij.
Dat katholieke is er later afgegaan. Naast
rechten heb ik ook filosofie gestudeerd.
Voor mijn kandidaats filosofie ben ik
cum laude geslaagd. Daarna heb ik mijn
rechtenstudie vervolgd. Na zes jaar en drie
maanden studeren was ik meester in de
rechten.”
Advocaat en procureur
”Na mijn stage op een advocatenkantoor
in Den Bosch ben ik een maatschap
aangegaan met een advocaat in Helmond.
Dit kantoor kreeg veel opdrachten van de

gemeente Helmond voor onteigening voor
woningbouw en bedrijfsterreinen. Daar
waren veel boerderijen bij.
De boeren wilden dat de vergoeding
van de onteigening in contanten zouden
worden uitbetaald. Voor boeren vaak een
emotioneel proces, maar ze kregen waar
ze recht op hadden, zodat ze voor het geld
weer ergens anders een bedrijf konden
kopen, of stoppen.
Toch ben ik tijdens mijn werk als
advocaat weer begonnen om een dag in de
week colleges filosofie te gaan volgen. Op
een advertentie voor een wetenschappelijk
medewerker aan de rechtenfaculteit
te Nijmegen, werd ik na sollicitatie
aangenomen. Naast het lesgeven kreeg ik
opdracht om een proefschrift over Marx te
schrijven. In die tijd was het in de filosofie
allemaal Marx wat de klok sloeg. Ik heb een
conceptproefschrift over Marx geschreven,
maar dit werd niet goedgekeurd.
Uiteindelijk heb ik besloten om
weer als advocaat te gaan werken. Een
kantoorcombinatie met ieder zijn eigen
praktijk aan de Bijleveldsingel. Het is mij
wel weer gelukt om een nieuwe eigen
praktijk als advocaat op te bouwen.”

geweest. Toen zij in Suriname woonden,
kreeg ik een soort vluchtelingenbeurs,
waarmee ik in Nederland kon studeren.
Ik noem mezelf een gelukskind. Ik heb in
Groningen biologie gestudeerd. De wortels
daarvan liggen in Nieuw-Guinea, een
paradijselijke natuur!
Na de studie kreeg ik een boeiende baan
op het Biologische Centrum te Haren – een
onderdeel van de Universiteit Groningen
– in het onderwijs over anatomie van
dieren en een promotieonderzoek over de
landslak: de cepaea nemoralis.”

Japanse bezetting
Lucy is in 1941 in Batavia als Lucy
Oosterhoff geboren. Lucy: ”Tijdens de
Japanse bezetting heb ik daar met mijn
moeder en zusje in een vrouwenkamp
gezeten. Mijn zusje is later overleden.
De mannen zaten in een apart kamp.
Mijn vader heeft aan de beruchte Birmaspoorlijn gewerkt, maar heeft het overleefd.
Hij zag mij pas weer terug toen ik vijf jaar
was. We moesten van de Jappen al het
brood begraven en vliegen vangen. Pas
dan kreeg je een beetje rijst. Gelukkig
kon mijn vader vertellen over wat hij had
meegemaakt. Zo heb ik met mijn vader een
hele mooie band kunnen opbouwen.”

Bezig blijven
Hein houdt zich bezig met filosofie, leest
en maakt zijn dagelijkse wandelingen. Lucy
is nog steeds bezig als tuinadviseuse in
natuurlijk tuinieren. ”Plant een variatie aan
bloeiende bomen en struiken en kruiden.
Dieren komen dan vanzelf, zodat een
natuurlijke voedselketen ontstaat van eten
en gegeten worden zonder dat plagen
ontstaan. Zorg goed voor de grond. laat
het afgevallen blad liggen als bemesting.
Spit en schoffel niet, gebruik geen gif en
versteen je tuin niet!” ❤

Gelukskind
”Mijn ouders hebben veel gereisd en zijn
in alle voormalige Nederlandse koloniën

Nijmegen
”Na mijn huwelijk met Hein in 1974
verhuisde ik naar Nijmegen, waar Hein al
aan de Okapistraat woonde. We wonen
dus al bijna vijftig jaar met veel plezier in
deze prachtige groene wijk. We hebben
twee kinderen en drie kleinkinderen.
Het is hier ook gezellig door de vele
ontmoetingsplekken: in winkels, kerken,
bij bushaltes én elke woensdagmiddag
bij de Maranatha-kerk tijdens de
‘beweegontmoeting’ van Kwiek onder
leiding van Hans Hermes voor ouderen.
Hierdoor blijven we fit!”

Tekst: Henny Fransen
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Mensen in de…

KNALGELE KEUKEN

baby Loa (4 maanden)
Kira (33), Martijn (38) en
BUUV een extra
pakken na een lunch bij
woning in de
wandellusje richting hun
3. Kira: “We hebben
Okapistraat. Bouwjaar: 196
rste bewoners.
het gekocht van de alleree
derhouden, maar
Ze hadden het prima on
niet helemaal onze
de knalgele keuken was
onkamer een
smaak. Verder heeft de wo
rgaan.” Martijn:
flinke metamorfose onde
zig geweest
“We zijn bijna een jaar be
lang, maar alles
met de verbouwing. Best
t eigenlijk wel
verliep soepel. Ik vond he
naar van Crossfit
leuk.” Martijn, mede-eige
in Dukenburg,
en Kira, buurtsportcoach
de buurt, de snelle
zijn blij met het groen in
m en snelweg en
verbindingen naar centru
n: “Zes jaar geleden
… hun achtertuin. Martij
dartbord cadeau.
gaven Kira’s ouders me een
, kunnen we eindelijk
Nu we de ruimte hebben
Voorlopig zijn we
oefenen op onze Triples.
onder de pannen, haha!”

LIEFDEVOLLE BENADERING

Aan de andere kant van de straat
wandelt
Lorraine (39) uit de Rentmeesterlaa
n met
chiwawa Floortje (6). Een nieuwe
toekomst
lonkt, nu ze start met de BBL-op
leiding
Verzorgende IG, waarin ze werken
en leren
combineert. “Jarenlang ben ik man
telzorger
geweest van mijn moeder die von
d dat ik de
enige was die haar mocht helpen.
Ik deed
alles voor haar, ook in de laatste
fase van haar
leven. Dat was pittig, maar gelukkig
kreeg ik
professionele hulp vanuit de wijk
verpleging.
Ik vond dat zo fijn en bijzonder dat
ik heb
besloten om ook de zorg in te gaa
n. Sinds half
juli werk ik al als vakantiekracht
in het OBG.
Hier verzorg ik onder meer dem
enterende
ouderen die soms boos, verdrieti
g of
opstandig zijn. Mooi om te zien
is wat je dan
met een liefdevolle benadering
kan bereiken.
Ik ben echt blij met deze stap. Het
voelt als
helemaal opnieuw mogen beginne
n.”

JAARLIJKSE KNIPBEURT

in de aanslag
Ook Jeroen (45) uit de Vossenlaan, elektrische snoeischaar
Toch?
voor de ‘jaarlijkse knipbeurt’ van zijn haag, is blij met zijn tuin.
maken. Die
te
van
iets
wel
er
r
“Groene vingers heb ik niet, maar ik probee
nog
laatst
En
t.
rozenstruik en Portugese laurier daar heb ik zelf geplan
Wil je het zien?
hebben we een overkapping met sedumdak laten plaatsen.
aankomst in
Loop maar mee.” Dat bescheidenheid de mens siert, blijkt bij
de Aldi’,
‘van
jes
oomp
appelb
de achtertuin waar Jeroen ons wijst op de
en de
n
kruide
houten plantenbakken met verschillende groenten en
en knutsel
‘natuurlijke’ kattenpaal voor poes Binkie. “Ik verzamel pallets
is geboren,
van het hout zelf van alles in elkaar. Sinds onze dochter Junia
s te laten
handje
de
om
tijd
meer
heb ik aanvullend geboorteverlof en dus
en
Daniel
es
wapperen. Of om een potje te voetballen met mijn zoontj
Joris. Toch handig, dat kunstgras.”

Hart van Nijmegen - juli 2022

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

OUDEREN-SCOOTMOBIEL

Sheila (45), in het dagelijks leven werkzaam
als facilitair medewerker op de afdeling
dermatologie van het Radboudumc, is
daarnaast vrijwilliger, bij Kwiek. “Via-via hoorde
ik dat ze mensen zochten. Ik meldde me aan
en intussen zijn we drie jaar verder. Wat ik doe?
Ik schenk koffie en thee, maak praatjes met
de mensen. Het is echt superleuk. Ik heb mijn
werktijden er zelfs voor aangepast.” Voor Sheila
is werken voor ouderen niet nieuw. Eerder
was ze actief voor De Zonnebloem. “Het is fijn
om mensen in beweging te krijgen en zo iets
voor ze te betekenen. Ik denk er al een tijdje
over om een scootmobiel te kopen waarmee
ik ouderen kan ophalen. Bijvoorbeeld om
boodschappen met ze te doen of om samen
naar het tuincentrum te gaan. Ik werk vier
dagen tot 15.00 uur. Daarna heb ik alle tijd. de
buurt vergrijst, dus qua animo zou het goed
moeten zitten, toch?”

GROOT AVONTUUR

Jos (67) uit de Beverweg we
rkte jarenlang bij
Bovemij en is sinds een jaa
r met pensioen.
Vervelen doet hij zich gee
n moment. “Ik fiets
veel, ‘spin’ bij Avalon in de
St. Hubertusstraat
en ben sinds een tijdje vrij
williger bij de
Voedselbank. Ik help bij het
uitgiftepunt in
wijkcentrum de Inloop in de
Kolping, waar ze
sinds kort met een nieuwe
formule werken.
Eerder kregen bezoekers een
kistje met spullen
die daar al in zaten. Dan wa
s het: ‘alstublieft,
bedankt en tot ziens’. De ruim
te is nu meer
ingericht als een echte win
kel. Mensen mogen
zelf kiezen uit verschillend
e producten. Het is
allemaal wat vriendelijker.”
Zijn Voedselbankcollega’s moeten Jos binnen
kort even missen,
wegens vakantieomstandig
heden. “Ik ga drie
weken met mijn zus naar Vie
tnam. We starten
in Hanoi om vervolgens ron
d te trekken. Mijn
zus en mezelf kennende wo
rdt het één groot
avontuur.”

NATUURLIJKE CONFET TI

Student Pim (27) had als jongen
van 17 een eigen folderbuurtje,
wat hem
prima beviel. Tien jaar later hee
ft-ie als parttime postbode me
t
de
Vossenlaan
zijn eigen postcodegebied. “Ik
haal mijn post op bij het depot
naa
st
het
Gezondheidscentrum Hazenkamp
, verdeel de boel en ga aan de
slag
. In totaal
ben ik zo’n twee-en-een-half uur
bezig. Het postwerk is fijn om te
doen. Ik
beweeg, ben lekker buiten. Bov
endien is de Vossenlaan een rela
xte
straat. Zelf
woon ik in het Albertinum Klooste
r aan de Heyendaalseweg. Geloof
me: dat
is een ‘hel van een postcode’. Pak
ket- en maaltijdbezorgers rake
n
ger
egeld
de kluts kwijt omdat ze adresse
n niet kunnen vinden.” Pim bes
eft
dat-ie
qua her fstweer een uitdagende
tijd tegemoet gaat, maar dat dru
kt
de pret
allerminst. “Op regen kun je je
prima kleden. Bovendien: ik hou
wel
van
een
beetje natuurlijke confetti.”
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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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Raad van State oordeelt over
verkamering in Willemskwartier
Ook al zorgen de vele
studenten voor een een
gezellige en jeugdige sfeer
in Nijmegen, toch is niet
iedereen even blij met de
desbetreffende groep. De
studenten kunnen immers
ook voor overlast zorgen.
Het verhuren van kamers aan
studenten draagt bovendien
bij aan het woningtekort.
De gemeente Nijmegen
hanteert om deze redenen een
verkameringsbeleid via een
vergunningsplicht.

H

et beleid is inmiddels al
meerdere malen onder de
loep genomen, waarbij
de gemeente vorig jaar al op zijn
vingers werd getikt door de Raad
van State. Het huidige beleid houdt
nu in dat woningen met een WOZwaarde lager dan € 220.000 niet in
aanmerking komen voor omzetting
in kamerverhuur. Voor woningen tot
€ 350.000 is een omzettings- en een
omgevingsvergunning noodzakelijk.
Bij woningen met een hogere waarde
alleen een omgevingsvergunning. De
gemeente onderzoekt bij het verlenen
van een vergunning de gevolgen van
de kamerverhuur voor de omwonenden
in een straal van 50 meter. Dit doet
de gemeente aan de hand van de
leefbaarheidstoets waar de Raad van
State zich onlangs over boog.
Leefbaarheidstoets
De zaak betrof een woning aan de Pater
van Meursstraat in het Willemskwartier.
De nieuwe eigenaren van de woning
kochten het pand, waarna dit pand
bewoond werd door de dochter van de

Studentenhuis in Nijmegen-Midden. Het is niét het pand uit de Pater van Meursstraat.
eigenaren en nog drie andere jongeren.
De buren stelden dat de woning niet
geschikt is voor kamerbewoning, omdat
verkamering van het pand volgens hen
de leefbaarheid in de directe omgeving
van het pand aantast. Zij vreesden met
name voor geluidsoverlast.
Opmerkelijk genoeg gaf de
gemeentelijke woonomzettingscommissie eerder een negatief
advies, omdat de woning in het
Willemskwartier staat waar al veel
verkamering is. Het college van
burgemeester en wethouders weigerde
eerst de vergunning te verlenen,
maar na bezwaar van de eigenaar
op het besluit kende het college
toch een vergunning toe, omdat de
commissie kennelijk was uitgegaan
van onjuiste uitgangspunten bij de
leefbaarheidstoets.
Met de toets wordt de leefbaarheid
in de directe omgeving van de woning
waarvoor een omzettingsvergunning
wordt aangevraagd, in kaart gebracht.
Er wordt onderzocht of het woonmilieu
van de wijk al onder druk staat, of

dat de druk op de leefbaarheid in de
toekomst kan toenemen.
Belangenafweging
Volgens de hoogste bestuursrechter
waren er in dit geval geen signalen
aanwezig dat de kamerverhuur in
het pand heeft geleid tot overlast
of negatieve gevolgen voor de
leefbaarheid. De Raad van State gaf aan
dat kamerbewoning niet zonder meer
tot negatieve gevolgen hoeft te leiden,
de enkele verwachting is dan ook
onvoldoende. Er werd zelfs gesteld dat
kamerverhuur onder de voorschriften
van goed verhuurderschap kan leiden
tot verbetering van de situatie in
een bepaalde buurt. Steeds opnieuw
dient wel te worden gekeken naar
de leefbaarheidstoets. Wie daarbij
uiteindelijk aan het langste eind trekt is
een kwestie van belangenafweging. ❤
Tekst: Wetswinkel Nijmegen
Foto: Vincent Moll
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Het Verleden in Verhalen

Dansen in crisistijd: ontspanning en
Kinderen in de Pater
van Meursstraat,
omstreeks 1924.

Nadat in 1920 uit Amerika de Charleston was overgewaaid, werd deze dans in
1926 ook in de Nijmeegse Vereeniging vertoond. Jonge dames swingden in
sexy jurkjes met parelsnoeren en blote armen op het podium. Krantenartikelen
spraken van moderne waanzin en lichtzinnige vrouwenkledij. Tijdens de
Nijmeegse kermis werd toen nog de polka gedanst.
Crisistijd
Voor veel gezinnen zijn de twintiger
jaren een zware tijd. Door toename
van het aantal fabrieken neemt de
werkgelegenheid wel toe, maar door
onderlinge concurrentie blijven de lonen
van de arbeiders achter, terwijl de prijzen
door de oplopende inflatie stijgen.
In de oude benedenstad, waar
meerdere gezinnen bij elkaar in een
huis wonen, is de armoede het grootst.
Degenen die het zich financieel kunnen
veroorloven, vertrekken uit de oude
stad naar nieuwe volkswijken zoals het
Willemskwartier.
Havermoutpap
Om te voorkomen dat kinderen met
een hongerige maag naar school gaan,

zijn er verschillende verenigingen actief
om schoolgaande kinderen een gratis
ontbijt te verstrekken. Zo wordt volgens
De Gelderlander van 6 december 1924
door de ’Vereeniging Het Schoolkind’
aan 205 kinderen een ontbijt, bestaande
uit havermout verstrekt. Op 3 januari
1925 krijgen 240 kinderen van de
’Vereeniging Sint Nicolaas’ een ontbijt
met havermout. En op 28 maart 1925
deelt de ’R.K vereeniging voor behoeftige
schoolkinderen’ een ontbijt met
havermoutpap uit aan 200 kinderen.
Door ’Kindervoeding Groenestraat’ wordt
op 24 december 1925 aan 77 kinderen
havermoutpap uitgedeeld. In 1935
worden door het Comité Winterhulp
ongeveer 270 families wekelijks geholpen
met een warme maaltijd.

Opkomst jeugdverenigingen
De leerplicht, in 1900 voor kinderen van zes
tot twaalf jaar ingesteld, wordt in 1928 met
een jaar verlengd. Omdat veel kinderen al
op twaalfjarige leeftijd gaan werken, zijn
kerkelijke en maatschappelijke organisaties
actief om de werkende jeugd in hun vrije
tijd meer ontwikkeling op het gebied
van sport, muziek, toneel en volksdans te
bieden.
Huishoudschool
Als in 1931 op initiatief van de dominees
Creutzberg en Barger aan de Tollensstraat
Volkshuishoudschool ’De Haard’ wordt
geopend, kunnen meisjes vanaf 12 jaar
zich op hun toekomst als huisvrouw
en moeder voorbereiden. Maar door
werkloosheid en inkomensverlies kunnen
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ontwikkeling tussen 1920 en 1940
veel gezinnen de schoolbijdrage niet
betalen, waardoor de school door gebrek
aan voldoende leerlingen in 1937 alweer
gesloten wordt. De overgebleven meisjes
worden naar de huishoudschool aan de
Groesbeekseweg overgeplaatst en het
schoolgebouw aan de Tollensstraat wordt
onderdeel van de Export Papierfabriek.
Volksdansen
Intussen zijn er in de jaren dertig
meerdere volksdansgroepen actief. Zo
kent de protestantse Sportvereniging De
Hazenkamp een eigen volksdansgroep
en ook de meisjes van De Haard houden
zich met volksdans bezig. De katholieke
Volksdansgroep De Vlinders repeteert in
de Sint Jansschool, terwijl Volksdansgroep
De Berjola’s in de Bernadetteschool aan de
Akkerlaan oefent, die verbonden is met de
Lourdesparochie.
Bij katholieke volksdansgroepen dansen
meisjes en jongens gescheiden. Maar soms
maakt de geestelijkheid een uitzondering.
Als met Pinksteren 1938 het veertigjarig
jubileumfeest van pastoor en deken
van Mulukom in de Groenestraat wordt
gevierd, marcheren katholieke jongens van
de werkende jeugd naar het terrein aan
de Fagelstraat, waar zij onder de naam ’De
Brug’, samen met meisjes van de katholieke
jeugdvereniging oude volksdansen
uitvoeren.

De Driekusman tijdens de opening van
het Goffertstadion in 1939.

Volksdansgroep De Berjola’s voor de Bernadetteschool in 1937.
Jeugdherinneringen
In 1990 worden door schrijfster en ouddocente van de Fatimaschool Angeline
van der Donk oudere bewoners uit
het Willemskwartier geïnterviewd. Zo
vertelt een oudere bewoonster over haar
herinneringen aan de Katholieke Jonge
Vrouwenbeweging. ”De club bestond uit
verschillende groepjes. Je had bijvoorbeeld
de fabrieksmeisjes, kantoormeisjes en de
dienstbodengroep. De leidsters werden
gerekruteerd op pensionaten, waar meisjes
uit de ’betere stand’ hun scholing volgden.
Zij mochten wel leren, maar werken was
beneden hun stand. Daarom werden er uit
deze groep vrijwilligsters gezocht die zich
wilden inzetten voor de jeugd.
In veel arbeidersgezinnen was er in die
tijd geen leesboek of radio aanwezig en
je kon je over het algemeen dan ook niet
verder ontwikkelen. Op de jeugdvereniging
was dit wel mogelijk. Er werden
allerlei activiteiten, zoals volksdansen,
toneelspelen en declameren beoefend.
Het volksdansen vond meestal plaats in de
gymzaal van de Sint Jansschool.”
Goffertstadion
Er wordt niet alleen in scholen,
parochiezaaltjes, bedrijfskantines en
sporthallen gedanst, maar er vinden ook

bijzondere manifestaties in de open lucht
plaats.
Als op zaterdagmiddag 8 juli 1939
om 15.00 uur het nieuwe Goffertstadion
door commissaris van de koningin
baron van Heemstra feestelijk wordt
geopend, geven als eerste vijftienhonderd
jongens en achthonderd meisjes van
Nijmeegse middelbare scholen en
gym- en sportverenigingen een massale
gymnastiekdemonstratie.
Om kwart voor vier staan de
onderdelen vendelzwaaien, folkloristische
contradansen en zwaarddansen
op het programma. Favoriet is een
volksdansgroep van 38 kinderen uit het
Gelderse Laren, die in folkloristische kledij
Achterhoekse klompendansen uitvoeren,
waaronder De Driekusman:
”Va en Mo dee wilt mi’j slaon, ‘k mag neet
meer met Driekus gaon
Driekusman, Driekusman, draai oe es umme
en kiek mi’j an
Met de handjes klap, klap, klap, met de
vuutjes, stap, stap, stap
Driekusman, Driekusman, draai oe es umme
en kiek mi’j an” ❤
Tekst: Henny Fransen
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen
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Hof van Heden, een paradijsje
naast de Lourdeskerk
De Hof van Heden,
de moestuin naast de
Lourdeskerk, bestaat vijf jaar.
Een biologische moestuin en
boomgaard: een bezoek
meer dan waard!

Biologisch tuinieren
In de afgelopen vier jaar zijn er
een mooie kas, een paar zitbanken
(geschonken door de gemeente
Nijmegen) gekomen. Maar de grootste
verandering in de tuin is de aanleg
van het boomgaardje. Cor vertelt hoe
het stukje grond op een biologische

van de tuin bewerkt. De producten
uit de moestuin en boomgaard
worden gebruikt voor de gezamenlijke
maaltijden die de eerste maandag van de
maand worden bereid door vrijwilligers.
Er komen bij die maaltijd zo’n 10 tot 18
gasten. Ook wordt de opbrengst van de
Hof verkocht tegen een redelijke prijs.

V

ier jaar geleden schreef het
Hart van Nijmegen over het
initiatief om een moestuin
aan te leggen op een stuk grond naast
de Lourdeskerk. Een jaar daarvoor
waren vrijwilligers begonnen met het
‘ontginnen’ van de grond met – na een
jaar al – een mooi resultaat. Er lag nog
een deel braak, dat werd het volgende
project. Vijf jaar later spreken we
opnieuw met een paar vrijwilligers. Met
Marian, medewerker van het eerste uur,
en met Gemma, Hanny en Cor.
Sluiting Lourdeskerk
Nu sluiting dreigt van de Lourdeskerk,
is de eerste vraag hoe lang de Hof van
Heden nog blijft bestaan. De tuin blijft
in ieder geval tot 2025. Want de kerk
blijft zeker nog open tot 2025, dan
bestaat de Lourdeskerk honderd jaar.
Een keer per maand is er nu nog een
mis en de kerk blijft in deze tijd ook
beschikbaar voor ‘rouw en trouw’.

Vrijwilligers werken aan een mooie oogst voor op het bord.
wijze in cultuur is gebracht. De grond
wordt met rust gelaten. Er wordt niet
gespit of geschoffeld. Wat boven de
grond zit, wordt gemaaid zodat de
wormen, insecten en schimmels hun
werk kunnen doen. Zo werd de grond
in een jaar of vier, vijf geschikt voor
fruitbomen. Vervolgens werden in
de boomgaard allerlei fruitbomen
van oude rassen geplant, zoals de
notarisappel, de Groninger kroon, een
kweepeer en een Clapps-perenboom.
De bomen werden gekocht bij de
Kwekerij ‘t Oude Ras in Doesburg en
het geld ervoor veelal geschonken door
mensen uit de parochie en de buurt.
Leerlingen basisschool
Niet alleen in de boomgaard wordt
biologisch gewerkt, ook in de moestuin.
Erg leuk is ook dat basisschool De Akker
met leerlingen van groep 7 een deel

Maar dan krijg je ook “zeer smaakvolle
groente of fruit!” De producten
kunnen gekocht worden tijdens de
openingstijden van de Hof: op woensdag
en donderdag van 10.00-13.00 uur en als
het hek openstaat! ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Mochten buurtbewoners/lezers
nog een ladder (fruit plukken),
tuinmeubilair of een regendoek over
hebben of als er nog mensen zijn
die mee willen tuinieren: de Hof van
Heden houdt zich aanbevolen.
Contactpersoon: Marlies Pols-Pelser,
marliespolspelser@gmail.com,
06 373 002 00.

Gestart in 't Hart
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Nieuw in de buurt: Holderness
2wielers
In de voormalige toko Hoek
Groenestraat/Willemsweg
(Groenestraat 240A) is sinds
december Holderness 2wielers
gevestigd. Het bedrijf van
eigenaar Jasin Holderness richt
zich op reparaties van fietsen,
e-bikes en op de verkoop van
tweedehands fietsen.

O

p de vraag hoe je eigenlijk
fietsenmaker wordt, vertelt
Jasin Holderness dat hij
al heel jong aan fietsen sleutelde
en techniek heel leuk vond. Na het
vmbo ging hij een leerwerktraject
fietstechniek doen op roc Rijn IJssel
in Arnhem. In een leerwerktraject
lopen leerlingen vier dagen per week
stage bij een bedrijf en gaan ze de
vijfde dag naar school. Jasin liep in de
opleiding die 4,5 jaar duurt, stage bij
meerdere fietsbedrijven in Arnhem en
Nijmegen. En behaalde vervolgens zijn
diploma fietstechnicus. Jasin leerde
in die stages meerdere verschillende
technieken, over bijvoorbeeld vering,
over demping en hydraulische
systemen (schijfrem). Kennis die
noodzakelijk is bij de reparatie van de
hedendaagse fiets. Zo werd Jasin een
allround fietshersteller. Hij besloot
een eigen bedrijf te starten en vond
een plek in de voormalige toko hoek
Groenestraat/Willemsweg.
Reparatie en tweedehands
Holderness 2wielers is een allround
fietsenmaker. Hij repareert alle merken
fietsen, sportfietsen, atb-fietsen en
e-bikes. Dat laatste is opmerkelijk
omdat veel fietsbedrijven alleen de
e-bikes repareren van het merk dat ze
zelf verkopen. Als klanten een fiets via

internet kopen maakt Holderness ze
graag gebruiksklaar.
De tijd die naast reparaties overblijft
gebruikt hij om tweedehands fietsen
op te knappen. Hij koopt een partij
op, reviseert deze en biedt ze met drie
maanden garantie te koop aan.
Snel klaar
Pas na een klein jaar kan Jasin
Holderness zeggen of het bedrijf
lekker loopt. Hij heeft nu zo’n 500
fietsen kunnen repareren. Klanten
worden snel geholpen: fietsen worden
binnen een dag gerepareerd. En… als
je een nieuwe binnenband nodig hebt:
er hangt buiten een automaat naast de
ingang die dag en nacht toegankelijk
is. ❤

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

Holderness 2Wielers, Groenestraat
240A. Tel. 06 432 536 47. De
winkel is maandag t/m vrijdag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Openingstijden op zaterdag: 10.0014.00 uur. Zondags gesloten.
Ben je net gestart als ondernemer
in het stadsdeel Nijmegen-Midden?
Hart van Njjmegen interviewt je
graag. Heb je belangstelling? Mail
naar info@hartvannijmegen.nu

23

24

Hart van Nijmegen - oktober 2022

Stemmen uit de wijk

De levensles van Hans Hermes:
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 stadsdeelbewoner Hans Hermes (71) uit de Hazenkamp over
bewegen, blijheid en bezig blijven.

Hoe ben je in deze wijk terechtgekomen?
“In 1969 ben ik vanuit Heerlen in
Nijmegen sociologie gaan studeren.
Tien jaar geleden kwam ik hier toevallig
terecht in een flat aan de Buffelstraat.
Ik moest destijds mijn appartement
aan de Marikentraat verkopen en was
blij dat ik dit kon krijgen. Dit sociale
woningbouwcomplex van Talis is vrij
uitzonderlijk in deze welvarende wijk
van koopwoningen. Ik ben snel actief
geworden in de bewonerscommissie,

eerst als lid en nu al een tijd als voorzitter.
In diezelfde tijd werden in Nijmegen
de Stips opgericht, steunpunten voor
advies, hulp en ontmoeting. Ik heb een
paar jaar als vrijwilliger gedraaid in ’t
Hert aan de Willemsweg. Daar probeer
je samen met instanties als Bindkracht
en Sterker problemen van bewoners
op te lossen. Ik heb toen al aangekaart
een satelliet-Stip in de Hazenkamp te
beginnen. Stips moeten zo dicht mogelijk
bij de buurtbewoners zitten, want veel

mensen, zeker ouderen, weten niet goed
waar ze bij de gemeente terecht kunnen
voor vragen en regels. Dat is nu een klein
beetje aan het veranderen, dat naar de
burger geluisterd wordt en de gemeente
zaken beter uitlegt. Hard nodig om het
wantrouwen in de overheid weg te
nemen.”
Wat ben je na je studie gaan doen?
“Na sociologie was ik een tijdje actief
in de muziek, bandjes als Das Wesen

Hart van Nijmegen - oktober 2022

blijf actief!
en Güler, en met een eigen thuisstudio.
Daarna werkte ik als docent Duits
en Nederlands bij taalinstituten met
intensieve cursussen voor expats en
bedrijven. Eerst als freelancer, later als
eigenaar. Op een gegeven moment had
ik instituten in Arnhem, Vught, Maastricht,
Kleef, Barcelona en China. Dat bleek
teveel van het goede. Zeker toen na
2008 de kredietcrisis begon en bedrijven
steeds minder aan cursussen wilden
besteden. Ik moest er mee stoppen, een
zware tijd was dat, stressvol. Maar ook die
gaat weer voorbij, je moet bezig blijven.
Via het Stip raakte ik betrokken bij
Alzheimer Nederland Nijmegen. We
organiseerden een inlooplunch en
zetten ons in voor de Steenbokstraat als
dementievriendelijke winkelstraat. Ook
bedachten we dat het goed zou zijn om
niet alleen voor mensen met dementie
activiteiten te ontwikkelen, maar voor
alle ouderen. Daaruit is Kwiek Nijmegenmidden voortgekomen. Dat is nu een
hechte groep van zo’n veertig, vijftig
mensen die elke woensdag samenkomt
bij de Maranathakerk voor koffie,
ontmoeten, bewegen en muziek. Ik ben
er activiteitencoördinator.“
Hoe ziet je dagelijkse leven er uit?
“Ik begin de dag met koffie, en dan
de kranten, veel kranten, ik ben een
krantengek, Nederlandse en Duitse. Maar
ook nieuwszenders en nieuwsbrieven,
veel over zorg en welzijn. Voor 11 uur plan
ik geen afspraken. Zo heb ik een volle
week en dat bevalt goed.
In de Buffelstraat weet iedereen mij te
vinden als er iets is: een formulier, bellen
met Talis. Vooral ouderen en mensen
van niet-Nederlandse afkomst. We zijn
allemaal blij als we een probleem kunnen
verhelpen. Samen met medebewoner
en kok Theodoor zijn we tijdens corona
‘Een beetje meer en een beetje minder’
begonnen. Eens in de week verkopen
we voor 6 euro maaltijden aan mensen
die iets meer te besteden hebben, aan

degenen die wat minder hebben hier in
de flat voor 2 euro.”
Wat maakt je blij?
“In de Buffelstraat bekijken we samen
met Talis of we er een ontmoetingsplek
voor bewoners kunnen inrichten. Die

weer dingen aanrollen. Als je iets rots
meemaakt, kun je maar het best gewoon
doorleven en doorwerken, dan heb je
er het minst last van. Ik ben aardig door
moeilijke tijden heen gekomen. En heel
blij met dingen die ik nog kan, als ik
anderen zie. Als ik maar actief en af en toe

Kwiek-deelnemers in ruststand, Rechtsachter staat Hans Hermes (tweede van rechts).
moeten er veel meer komen, in de buurt
zelf, kleinschalig, dat is echt nodig. Bij zo’n
initiatief sta ik dus te springen.
Om mijn hoeveelheid gelukshormonen
te vergroten fiets of wandel ik elke
dag een uur. Dat heb ik nu hard nodig.
Een goede vriendin en oud-collega
van me in Oekraïne is sinds een aantal
maanden onvindbaar. Ze woonde in
door de Russen bezet gebied, waar ook
deportaties hebben plaatsgevonden.
Dat is heel erg moeilijk, dubbel zo hard
werken dus, snap je, ik moet bezig blijven.
En Kwiek, dat maakt me dan echt
gelukkig. Als ik die blije gezichten zie, kan
ik er weer tegenaan, en dat is wederkerig.
Dat is mijn gangmaker, als ik daarmee zou
moeten stoppen, wordt het lastig.”

lastig voor de gemeente kan zijn. Want
soms snappen ze dingen nog steeds niet
zo goed.”

Wat doe je over 5 jaar?
“Daar kijk ik niet naar, ik probeer gewoon
door te leven, genoeg gelukshormonen
aan te maken. Laten we samen eerst
deze winter maar eens goed doorkomen.
Ik leef bij de dag, er komen vanzelf

Tekst: Marijn Alofs
(marijn@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Vincent Moll

Heb je een boodschap aan lezers van
blad van Hart van Nijmegen?
“Kwiek kan nog vrijwilligers gebruiken.
Voor bij de koffie. Als je een instrument
bespeelt, alleen of met je buurvrouw;
met een klein optreden maak je iedereen
gelukkig. Met een verhaal over je
lievelingsvakantie, een Grieks eiland,
vertel het, iedereen vindt dat geweldig.
En blijf actief, blijf lichamelijk en
geestelijk in beweging, bij de kleine
dingen in huis, buitenshuis, sta tien keer
op uit je stoel, dan blijf je een half jaar
langer leven.” ❤
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DE LEKKERSTE
SPECULAAS VAN NIJMEGEN

BIOLOGISCH
DESEM
NEDERLANDS GRAAN

Met vers gemaakte amandelspijs

MOLENSTEEN GEMALEN

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

WINNEN
PLASTIC

+

MET

Melk

Toma n
te
SOEP

Plastic+afval is een goede grondstof
voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld
een nieuwe shampoofles. Het is
daarom belangrijk om plastic+ goed te
scheiden en geen ander afval bij het
plastic+afval te doen. Jij scheidt toch
ook jouw plastic+?

Samen gaan we voor de
winst!
www.dar.nl/plastic | info@dar.nl | 024-3716000

N
E
D
I
E
H
C
S
DUS!
+

WINNEN MET
PLASTIC
SCHEIDEN DUS!
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Tweede meedenkmoment
Goffert-verbouwing eind dit jaar…?
wonen - scenario c
Als alles meezit,
2 appartementengebouwen, geïntegreerd
organiseren NEC en
aan de kopse kanten van het stadion.
haar partner KlokGroep
eind dit jaar een tweede
meedenkmoment
over de ingrijpende
verbouwings- en
uitbreidingsplannen van
het Goffertstadion. De
eerste participatieronde
eerder dit jaar leverde
een oogst op van 900 tips,
suggesties, opmerkingen
inspiratiebeelden
en waarschuwingen.

E

ind juli koppelden NEC en
ontwikkelaar KlokGroep de
resultaten terug van de eerste
participatieronde. Die vond plaats op
7 en 8 maart, in het stadion zelf. Ruim
300 geïnteresseerden namen toen
de moeite langs te komen, waarna
ze in totaal bijna 900 post it-memo’s
achterlieten met input op thema’s als
wonen, voorzieningen, duurzaamheid
en mobiliteit.
Voorkeur
Uit deze eerste raadpleging kwam
onder andere naar voren dat
bezoekers een voorkeur hebben
aangegeven voor scenario C, de
variant die voorziet in de bouw van
twee appartementsgebouwen (200
huurwoningen), geïntegreerd aan de
kopse kanten van het stadion.
Het complete document is in te zien
op www.onsnestnijmegen.nl.
Terug naar de buurt
Volgens de in het terugkoppelings
document opgenomen planning (zie
ook elders op deze pagina), volgt later
dit jaar een tweede meedenkmoment.

12

Bloedkuul Hazenkamp poort
/ contour gebouw

Monumentale assen
Uitnodigende landmarks
Woningbouw in de kopse
kanten van het stadion

ca. 34m

Landschappelijk = vrij zicht
Bos = bebouwd
Onderdeel van volkspark.
‘groene longen’ van Nijmegen

Uitbreiden hoofdgebouw.
Business lounge, spelersfaciliteiten
en sportmedisch centrum

Scenario C, waar de meeste bezoekers van de eerste participatieronde een voorkeur
voor hebben.
Maar gelet op de toestand in de
wereld, de stijgende energieprijzen
en bouwkosten die momenteel
de pan uitrijzen, houdt Floor van
Sambeek, omgevingsmanager van
KlokGroep, een slag om de arm:
“We zijn ook nog steeds aan het
onderzoeken wat de haalbaarheid is
van de drie varianten. Uiteraard ook
financieel, ja. Dus pas als we die info
en alle voors en tegens opgehaald
hebben, heeft het zin een volgende
meedenkmoment te organiseren voor
de buurt, belanghebbenden en andere
geïnteresseerden. Maar hoe het ook
loopt, we zullen altijd communiceren
wat de planning gaat zijn. Ook als dat
door onvoorziene omstandigheden op
een later moment zal zijn.”
Op de site melden club en
ontwikkelaar wel dat door de
complexiteit van de ontwikkeling
niet alle input meegenomen kan
worden in de plannen: “Bij alle
opmerkingen die zijn geplaatst door
5% of meer van de bezoekers van de
participatiebijeenkomsten, zullen we

gemotiveerd aangeven waarom ze wel
of niet zijn meegenomen.” ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Illustratie: Ons Nest

Planning
- Eind 2022: tweede
meedenkmoment > hoe is in het
nieuwe schetsontwerp de feedback
verwerkt?
- 2023: Terinzagelegging
ontwerpbestemmingsplan. Via
zienswijzen kan men hierop
reageren.
- 2023: voorlopig ontwerp > waarna
definitief ontwerp opgesteld wordt.
- 2023: Derde participatiemoment
– definitief ontwerp gaat naar de
gemeente voor het verkrijgen van
de omgevingsvergunning.
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Zeventig omwonenden leveren
input voor Hazenpark
Hoewel er over de
projectnaam Hazenpark te
twisten valt (zie pagina 29
in deze Hart van Nijmegen),
werd medio juli een eerste
inloopavond gehouden over
de geplande nieuwbouw
achter en naast de Albert Heijn
aan de Groenestraat. Zo’n
zeventig belangstellenden
bezochten de avond en
lieten naar hartenlust hun
tips, ideeën, suggesties en
waarschuwingen achter.

170-180 woningen
Het nieuwe wijkje Hazenpark, ingeklemd
tussen Wezenlaan, Groenestraat,

‘Papier is geduldig’
Dobbelmannweg-bewoner Ronald
Franken en kritisch volger van de
ontwikkeling was één van de bezoekers
van de inloopavond. Hij verkeerde vooraf
in de veronderstelling dat er één op één
vragen gesteld konden worden, waarop
KlokGroep antwoorden kon geven. “Maar
dat reacties achterlaten op geeltjes was
ook oké. Als de bouw zo uitgevoerd
gaat worden zoals die nu op tekeningen
gepresenteerd wordt, kan ik me daarin
vinden. Maar we zijn er nog niet hè. En
papier is geduldig.”

O

ntwikkelaar KlokGroep heeft alle
input op de thema’s mobiliteit,
groen, duurzaamheid en
toegankelijkheid, gebundeld. Gemeente
en KlokGroep kijken nu samen hoe deze
mee te nemen in de verdere uitwerking
van de plannen.
Pieter de Kort, namens KlokGroep
ontwikkelaar van Hazenpark:
“Waarschijnlijk komen we half oktober
weer terug naar de klankbordgroep.
Dan hebben we ook een tweede keer
met de commissie Beeldkwaliteit van
de gemeente gesproken en is er allicht
nieuws te melden.”

vorm van beschermd en beschut wonen)
en ongeveer 35% vrije sector-woningen.

Dobbelmannweg en St. Hubertusstraat,
gaat straks zo’n 170-180 woningen tellen.
De bebouwing zal afwisselend bestaan
uit zogeheten grondgebonden woningen
met maximaal drie en vier bouwlagen en
appartementen van maximaal vier hoog.
Het gaat om ongeveer 70% betaalbare
woningen (waarvan ca. 35% sociaal in de

Meer info en een overzicht van de
geleverde input door omwonenden en
andere geïnteresseerden zijn te vinden
op www.hazenpark.nl. ❤
Tekst en foto’s: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)

Planning
September – oktober: vaststellen
van de kaders, besprekingen met
gemeente
Eind 2022: opstarten proces
bestemmingsplan
Eerste helft 2023: gemeenteraad
stelt bestemmingsplan vast
Tweede helft 2023: verwachte start
verkoop
Medio 2024: verwachte start bouw
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Geplande nieuwbouw in de wijk
maakt reacties los
Woningbouw is een ‘dingetje’ in onze wijken, dat merkt de redactie aan de reacties van lezers.
Niet vreemd natuurlijk, met de heersende woningnood en dure koopwoningen. Welke berichten
stuurden lezers naar de mailbox van Hart van Nijmegen? Rob Essers reageert op de naam
Hazenpark, Jan Bellink op de geplande woningen in of naast het Goffertstadion.

REACTIE JAN BELLINK:

REAC TIE ROB ESSERS:

In Hart van Nijmegen (juli 2022) staat op pagina
16: “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.
Voor de goede orde: naamgeving van de
openbare ruimte is de bevoegdheid van de
gemeenteraad. Dat geldt niet alleen voor
straatnamen, maar ook voor wijknamen,
buurtnamen en de namen van parken. De
projectontwikkelaar heeft hierover geen
zeggenschap en de gemeente moet zich
aan de door het bevoegde gemeentelijke
orgaan vastgestelde namen houden. Voor
het zogenaamde Hazenpark zijn er op 19
november 2008 al namen door de raad
vastgesteld. Toen is conform het raadsvoorstel
d.d. 23 september 2008 besloten: “Ten behoeve
van de aanleg van maximaal drie straten
op het terrein, aangegeven op bijgevoegd
voorlopig ontwerp, en gelegen in de wijk
Hazenkamp tussen Groenestraat, Wezenlaan,
St. Hubertusstraat en Dobbelmannweg, de
namen Korenwolfstraat, Wasbeerstraat en
Sneeuwhaasstraat vast te stellen.”

Wat is er toch mis met de hui
dige Hazenkamp bewone
rs in
relatie tot NEC/en het Stadio
n?
Ik krijg de indruk dat, als me
n het woord NEC of Stadio
n hoort
in de wijk, gelijk TEGEN is!
Men is zo tegen het bouw
en
in het
park, terwijl het hier om een
aanpassing gaat van het sta
dion. In
tegenstelling tot de BOUW
van Het Theehuis, daarover
hoor je
geen negatieve geluiden.
Gelden hier andere regels,
omdat het
een initiatief van de buurt
zou zijn?
Trekt men door de bouw van
Het Theehuis, meer horeca
aan
naar het park? Er is tegenw
oordig een prima horecagel
egenheid
aan de rand van het park,
De Buuv. En waar gaan de
bezoekers
van Het Theehuis parkeren,
of komen die allen met de
fiets of
bakfiets en waar stal je die
?
Ik ben niet tegen de bouw
van Het THEEHUIS, het wa
s een
prachtig gebouw, maar bo
uw het dan op de plek wa
ar
het
oorspronkelijk stond. Ik ben
ook niet tegen de aanpassin
g van
het stadion.
De bewoners van het Jonker
bos zijn zeker niet tegen de
aanpassing van het stadio
n, per slot van rekening wo
nen die
op een prachtige locatie en
daarvoor moest wel bijna
het hele
Jonkerbos gekapt worden,
maar dan heb je ook wat!
Da
ar staan
tegenwoordig ook woontore
ns.
Wat betreft de Goffert, rus
tig? Niet als je kijkt naar de
evenementen zoals autocr
oss, motorcross, speedway,
wielrennen wekelijks (ook
achter grote motoren), vuu
rwerk,
zelfs een kermis, schaatsba
an en paardenconcours. De
meeste
activiteiten vonden in het
stadion plaats, wat na de ver
bo
uw niet
meer mogelijk was. Dus het
is al een stuk rustiger, maar
als
men
rust zoekt, die vindt men in
de buitengebieden.
Mijn ouders hebben heel hun
leven aan de rand van de
Goffert gewoond, zij hebben
toen bij al die activiteiten
nog
nooit een wanklank gehoor
d vanuit de Hazenkamp (da
t
waren natuurlijk andere tijd
en). Zij vonden de uitbreid
ing met
concerten geweldig. Een par
k om te gebruiken, maar nie
t om te
misbruiken!
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Theeschenkerij de Goffert gaat er
komen!

De Theeschenkerij de Goffert is decennialang
weggeweest, maar komt terug dankzij de
inspanningen van de gelijknamige stichting.

V

anaf de opening in 1939 lag in het Goffertpark, tussen
het stadion en het openluchttheater, Theeschenkerij
de Goffert. Halverwege de jaren zeventig is dit
markante gebouw in verval geraakt en uiteindelijk gesloopt.
De Stichting Theeschenkerij de Goffert wil dit architectonisch
erfgoed herbouwen op de hoek Steinweglaan-Slotemaker
de Bruïneweg en er een mooie ontmoetingsplek voor
Nijmegenaren van maken.

Met niet aflatende inzet en een lange adem hebben de
mannen van de stichting de financiering, het ontwerp en de
uitbaters rond gekregen. Momenteel is het plan onderdeel
van een bestemmingsplanprocedure en loopt er een
aanvraag voor de omgevingsvergunning. Over ruim een jaar,
want zolang duren deze procedures, kan de eerste paal de
grond in.
Ga naar www.theeschenkerijdegoffert.nl voor meer
informatie. Steun dit initiatief, er is nog een beetje geld
nodig! ❤
Bron en foto’s: www.theeschenkerijdegoffert.nl
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Dit najaar komt gemeente met
aangepaste plannen Vossenlaan 44

Je zou denken dat in tijden
van hoge woningnood de
schop eerder gisteren dan
vandaag de grond in zou gaan
op het terrein van Vossenlaan
44. Zeker nu het roc daar weer
vertrokken is. Maar zover
is het nog lang niet. Mede,
zoals dat steeds vaker gaat
in dit land, omdat het ook
hier wachten is op een zwaar
overvraagde Raad van State,
die omkomt in het werk.

"A

l elf, twaalf jaar zijn we
volgens mij bezig om van die
locatie iets te maken. Maar
iedereen heeft altijd wel iets te vinden.
Lang leve de woningnood.” Aldus Bas
van de Ven van betrokken ontwikkelaar
Stuworld.

Gemeente aan zet
Van de Ven reageert vanaf z’n
vakantieadres gelaten op de stand van
zaken rond de Vossenlaan 44-locatie:
“Wij zijn officieel ook nog steeds geen
eigenaar van het pand. Dus formeel is
het wachten daarop en op uitspraken
van de Raad van State. Verzoeken om
meer groen en iets met een inrit, geloof
ik. Geen idee ook wat de tijdsplanning
is. De gemeente is nu aan zet.”
Namens de gemeente bevestigt
Pieter van de Veerdonk, woordvoerder
van verantwoordelijk wethouder Noël
Vergunst, de lezing van Stuworld. “Ook
wij wachten op de uitspraak van de
Raad van State, maar zitten allerminst
op onze handen. Want de raad heeft het
bestemmingsplan goedgekeurd en wij
geven nu invulling aan een paar moties
die daarop ingediend zijn. We werken de
plannen momenteel verder uit en willen
hiermee dit najaar terug naar de buurt.”
‘Wij hebben een goeie zaak’
Navraag bij Ton Schattenberg van de
Stichting Hart voor Hazenkamp leert

dat er drie verweerschriften bij de Raad
van State zijn ingediend. Eén namens
een omwonende, eentje namens twee
omwonenden en de laatste namens
de Stichting zelf. “Die van ons richt
zich op de procedurele fouten die
tijdens het proces zijn gemaakt”, aldus
Schattenberg. “Er is in dit land weliswaar
een Crisis- en herstelwet ingevoerd om
geplande bouwprojecten naar voren te
halen, maar korter zijn de procedures
allerminst geworden.”
Wat de Stichting ook steekt is dat bij
de gemeente ingediende zienswijzen
op basis van heel zwakke argumentatie,
allemaal terzijde geschoven zijn. “Pure
window dressing, dat inspreken bij de
gemeente. Wanneer de eerste schop
de grond ingaat? Voorlopig nog niet,
want de gemeente gaat teruggefloten
worden door de Raad van State. Ik denk
dat wij een heel goeie zaak hebben.” ❤
Tekst en foto: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
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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

Inloop-week
10 - 14 oktober

10:00-15:00 uur

Zoek je gezelligheid, een uitdaging
of een ﬁjne plek om samen creatief te zijn?
Bezoek ons tijdens de inloopweek
en laat je verrassen door de mogelijkheden.
De koﬃe staat klaar!

Lidmaatschap
tot eind 2022:
€33,00 €25,00

St. Hubertusstraat 50 - 6531 LB Nijmegen
Tel: 024-3238959 - www.hobbycentrumnijmegen.nl

T 024 3540404
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Wat is er te doen in Bibliotheek
Muntweg?
De Kinderboekenweek
(5 t/m 16 oktober) staat
voor de deur! Dit jaar is het
thema ‘Gi-ga-groen’. Bij de
bieb kunnen kinderen zes
verschillende buttons met
bekende boekfiguren sparen,
zoals Dolfje Weerwolfje en
Superjuffie. Maar ook staan
er weer toffe kindercolleges
en interessante lezingen
voor volwassenen op het
programma.
Kindercollege: Een reis door de
ruimte (8+)
Wil je meer weten over de zon, de
maan en de planeten? Tijdens dit
kindercollege zie je beelden van
kraters en vulkanen op rotsplaneten,
maar je leert ook over de ringen van
gasplaneten. Sterrenkundige Max
Duijsens vertelt met veel plezier over de
ruimte en laat foto's zien van bijzondere
plekken in ons zonnestelsel.
Datum: maandag 7 november
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Prijs: gratis
Kindercollege: Gebarentaal voor
kinderen (7+)
Erna Lucassen van Bijdehandjes
Gebaren komt vertellen over
gebarentaal. Hoe laat je als je doof of
slechthorend bent weten dat je van
spannende boeken houdt? Of dat je
naar de wc moet? Je leert zelf een
aantal gebaren uit de Nederlandse
Gebarentaal. Ouders zijn ook welkom
om mee te doen.
Datum: maandag 21 november
Tijd: 15.30 – 16.30 uur
Prijs: gratis

Lezing: Hoe uniek is de aarde?
Wetenschappers hebben al een paar
duizend planeten buiten ons eigen
zonnestelsel ontdekt. Verder onderzoek
zal in de komende jaren moeten
uitwijzen of er misschien ook planeten
zijn met een rotsachtige bodem,
vloeibaar water, een atmosfeer en…
leven! In deze lezing deelt ir. Arno
Krielen de resultaten die tot nu toe zijn
bereikt en hoe de zoektocht naar een
tweede aarde verloopt.
Datum: dinsdag 4 oktober
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Prijs: Bibliotheekleden € 4,- | Overige
bezoekers € 5,Lezing: Identiteit na hersenletsel
De man van auteur en fotograaf
Gabriëlle Berning werd getroffen
door een hersenbloeding. Ze maakte
hierover het persoonlijke boek

Knarsend grind. Een verhaal langs
zorginstellingen en therapeuten,
musea en dierentuinen, folders voor
mantelzorgers en een sneeuwpop die
iets mist.
Een tocht vol grote, soms bizarre
vragen en rake observaties. Maar vooral
een zoektocht naar het vinden van een
nieuwe balans. Luister naar het verhaal
van Gabriëlle.
Datum: dinsdag 1 november
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Prijs: Bibliotheekleden € 4,- | Overige
bezoekers € 5,Kijk voor het hele programma en
ticketverkoop op www.obgz.nl/agenda
Tekst en foto’s : Bibliotheek
Gelderland-Zuid

Lees en spaar!
De bibliotheek helpt kinderen bij het vinden van een leuk boek. In de bieb zijn
kaartjes met allerlei boekentips verkrijgbaar, in zes verschillende genres (humor,
detective, school, natuur, sprookjes en griezelverhalen). Voor elk geleend boek
binnen een bepaald genre krijgen kinderen bij de balie een button. Lenen en
sparen kost niets: tot 18 jaar zijn kinderen gratis lid van de bibliotheek. Verzamel
de zes verschillende buttons in de bieb aan de Muntweg!
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Stadsdeel Nijmegen-Midden scoort ruim voldoende in de Stads- en Wijkmonitor 2021

Stadsdeelbewoners ‘domweg gelukkig’
Het rapportcijfer van gemiddeld 7,7 geven bewoners aan hun stadsdeel
Nijmegen-Midden. Ze zijn in 2021 over het algemeen ‘domweg gelukkig’,
om met dichter Jacques Bloem te spreken. Dat meldt de Nijmeegse Stadsen Wijkmonitor 2021. Maar overlast door verkeer, rotzooi en geluid zijn
de grootste ergernissen waar ze iets aan gedaan willen hebben.

D

e Stads-en Wijkmonitor is voor
de gemeente een bruikbare
thermometer hoe het met
de diverse wijken is gesteld. Het
lijvige rapport is opgesplitst in een
algemeen gedeelte, en in afzonderlijke
hoofdstukken voor stad en wijk. Voor
Nijmegen-Midden zijn dat de wijken
Nije Veld, Hazenkamp, St. Anna,
Heijendaal en Goffert waar in totaal
zo’n 18.634 mensen wonen.
Opgemerkt wordt dat 7 wijken in
2021 te maken hebben met ‘positieve
ontwikkelingen’, waaronder Nije Veld.
Daar waarderen bewoners hun wijk
stapsgewijs steeds hoger, merkt de
gemeente op. Van 6,5 in 1998 naar 7,1
in 2021. Daarnaast krijgen 6 wijken
in Nijmegen een ‘bovengemiddeld
oordeel’ van de bewoners; de
Hazenkamp bijvoorbeeld deelt het
cijfer 8,1 uit, ietsje lager dan de 8,4 in
de wijk Kwakkenberg.
Nijmegen-Midden is een bijzonder
gevarieerd gebied in allerlei opzichten.
Enkele volksbuurten langs het
spoor, de duurdere wijk Hazenkamp,
‘studentendorp’ Heijendaal, het grote
bedrijventerrein De Winkelsteeg,
de universiteit en hogeschool en de
ziekenhuizen Radboud en CWZ. Ze
liggen allemaal niet ver weg van het
landelijk bekende Goffertpark dat niet
alleen door bewoners van NijmegenMidden hogelijk wordt gewaardeerd,
maar ook door stadsgenoten van
verder weg.

Heijendaal
Heijendaal
is met 2091
bewoners de
kleinste wijk
van NijmegenMidden. Dat
is geenszins vreemd, want het is
geen ‘gewone’ woonwijk. Heijendaal
is het terrein van kennis, kunde en
onderzoek bij de Radboud Universiteit,

het Radboudumc en de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. Heijendaal
is het gebied van hoogbouw langs
de Heijendaalseweg en eromheen.
Van de woningen valt 62 procent in
de sociale huursector. De gemiddelde
huizenprijs is € 146.000 wat ook niet
hoeft te bevreemden, aangezien er
veel studentenhuisvesting is. De wijk
waardeert het wonen met een 7,8
maar klaagt over grote hoeveelheden
verkeersstromen en -opstoppingen,
en over fietsendiefstallen. Ook wordt
– net als in alle andere Midden-wijken
en feitelijk in de hele gemeente –

aandacht gevraagd voor zwerfvuil en
andere rotzooi.
Goffert
Drie
concentraties
woningen heeft
wijk de Goffert:
de onlangs
vernieuwde
Kolpingbuurt, flats Heideparkseweg en
de Emancipatiebuurt. De wijk bestaat
voor ruim de helft (56 procent) uit
sociale huurwoningen. Koophuizen
hebben een gemiddelde woz-waarde
van € 217.000. Een groot deel van de
wijk bestaat uit industrieterrein en
park. De 2459 bewoners waarderen
hun wijk met 7,8. Toch zijn er naar
verhouding veel geregistreerde
auto-inbraken (geweest), fiets- en
scooterdiefstallen (afnemend) en

vernielingen (toenemend).
Wijkprofessionals vinden het
waarderingscijfer opvallend. “Het
minder gunstige veiligheidsbeeld
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in Nijmegen-Midden
bewoners(groepen). Hardrijdend
verkeer, parkeren, inrichting van

is niet terug te zien in de beleving
bij de bewoners.” Dezelfde
beroepskrachten roemen de mooie
groene omgeving van de Goffert,
en de aantrekkelijke voorzieningen
zoals kinderboerderij, buitensporten,
zwembad en bibliotheek. In hun
opsomming ontbreken nog NEC en het
openluchttheater. “Als geheel heeft de
wijk een positief imago.” Minpunten:
het gebrek aan winkels in de buurt,
vernielingen, parkeeroverlast zomers
en … zwerfvuil.
St. Anna
De Hatertseweg
doorklieft
St. Anna die
als ‘rustige
wijk’ wordt
bestempeld.
Het westelijk deel lijkt veel op de
Hazenkamp waar het tegenaan
schurkt. De woz-waarde is gemiddeld
€ 289.000. St. Anna is tevreden
zoals zijn cijfer 7,9 laat zien, met
bewoners die amper overlast ervaren,
behalve van jongerengroepen op
sommige momenten. Daar vraagt
een kwart van de 3485 bewoners
aandacht voor. Liefst 90 procent
vindt de wijk voldoende schoon,
en grote tevredenheid is er over de
aanwezigheid in hun buurt van winkels
voor dagelijkse boodschappen.
Volgens wijkprofessionals vraagt
wooncomplex Knollenpad – niet voor
het eerst – extra aandacht vanwege
de onderlinge verhoudingen tussen

kruisingen en wegen, en de slechte
staat van wegen zijn volgens de
bewoners aandachtspunten.
Nije Veld
De wijk Nije
Veld kent
als woonconcentraties
het Willems
kwartier en de
Munten- en Landbouwbuurt. Er is een
groeiende tevredenheid – cijfer 7,1 –
over de omgeving met de vele winkels,
vooral in het Willemskwartier waar
beroepskrachten diverse positieve
ontwikkelingen zien. Die schrijven
ze onder meer toe aan grootschalige
investeringen zoals het vernieuwen
van huurwoningen, aan bundeling
van wijkvoorzieningen zoals ’t Hert, en
aan verbeteringen van de openbare

bewoners van Nijmegen-Midden: 5571.
Het aandeel met een niet-westerse
achtergrond is hoog. Overlast is er
van hangjongeren, hondenpoep en
zwerfvuil. Van de bewoners zegt 1 op
de 5 last te hebben van omwonenden.
Hazenkamp
Het blijst van
allemaal over
hun buurt
zijn de 5028
bewoners
van de
Hazenkamp met cijfer 8,1. De wijk
telt het minste aantal huurwoningen:
5 procent. Er staan veelal grote
koophuizen met grote tuinen, die
gemiddeld € 381.000 woz-waarde
hebben. “Verhoudingsgewijs zijn er
veel bewoners met een Nederlandse
achtergrond.” Er is net als in de wijk
Heijendaal een flinke afname van
bewoners in de leeftijd 40-59 jaar en

een forse toename van 60-79-jarigen.
Er zijn relatief veel hoogopgeleiden
(69 procent, Nijmegen telt gemiddeld
43 procent). Klachten: hardrijden,
veel schoolverkeer, zwerfvuil.
Wijkprofessionals: “Het lijkt alsof
bewoners eerder overlast ervaren
dan elders in Nijmegen. Zo zijn er
meldingen over spelende kinderen.” ❤
Tekst en foto’s: Henk Verhagen

ruimte. De gemiddelde woz-waarde
is € 226.000. Nije Veld telt de meeste
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Vind jij het leuk om technisch en
creatief bezig te zijn? Wil je met je
handen en je hoofd werken? bij
ons leer je hout- en metaalbewerking, elektronica,
programmeren en robotica.
Bij de Jonge Onderzoekers kun je je
ontwikkelen tot een echte uitvinder. Een
uitvinder kan creatief denken,
problemen oplossen en samenwerken.

De Jonge Onderzoekers biedt kinderen
en jongeren wekelijkse techniek clubs
onder deskundige begeleiding.
Daarnaast is er aanbod voor het P.O.

DierenLot.nl

Ben jij nieuwsgierig? Kijk dan eens op
onze website naar wat wij doen!
Voor wie?
Voor de Makers van de Toekomst
van 6 t/m 18 jaar

Stichting
De Jonge Onderzoekers Nijmegen
Derde van Hezewijkstraat 2A
6542 JP Nijmegen
info@djonijmegen.nl
www.djonijmegen.nl

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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‘Je biedt mensen een luisterend
oor en oordeelt niet’
en de manier van werken zijn in de
meeste landen van waaruit de mensen
gevlucht zijn, heel anders dan hier.
Dus we kijken of dat aansluit, of dat
ze eerst nog een opleiding moeten
volgen. Of dat ze op proef of via een
stage bij een bedrijf mee kunnen
lopen, om te zien of hun ervaringen
aansluiten bij het werk.
Wij helpen met brieven schrijven,
telefoneren naar een bedrijf of een
opleiding, maken afspraken en zijn
eventueel aanwezig bij een eerste
kennismakingsgesprek.
Ik doe dit twee dagen in de
week. Er komt een hoop bij kijken.
Bedrijven en opleidingen zoeken,
gesprekken met werkgevers en de
werkzoekende begeleiden bij alles
waar hij/zij tegenaan loopt. Eén keer
in de week hebben we overleg met
alle begeleiders en kijken we waar
we elkaar kunnen ondersteunen en
wisselen informatie uit.”

Anderhalf jaar geleden richtte
een aantal medewerkers van
VluchtelingenWerk Nijmegen
waaronder John Brounen (73)
uit de Hazenkamp samen de
stichting M7collectief op. Ze
ondersteunen statushouders
bij het zoeken naar passend
werk.
Waarom heb je met anderen
M7collectief opgericht?
“Ik werkte als vrijwilliger bij
Vluchtelingenwerk. We kwamen
regelmatig mensen tegen die
in het land van herkomst altijd

gewerkt hadden en nu niks zaten
te doen, omdat ze eerst moesten
inburgeren en de taal moesten
leren. Maar ze wilden dolgraag aan
de slag. Vluchtelingenwerk had niet
echt ruimte om dit op te pakken.
Dus besloten we met een aantal
mensen dit onderwerp op te pakken.
Zodoende hebben we het M7collectief
opgericht.”
Wat houdt je werk in?
“Wij proberen statushouders aan werk
te helpen. We werken individueel met
een cliënt. We helpen bij alles wat erbij
komt kijken. Het opstellen van een cv
om het opleidings- en werkverleden in
kaart te brengen. We kijken welk werk
de persoon graag zou willen doen
en of dat haalbaar is. Opleidingen

Wat vind je leuk aan het werk?
"Ik werk graag aan een concrete vraag
van iemand. Je biedt de mensen een
luisterend oor en oordeelt niet. Je
helpt ze stappen te zetten om hun
doel te bereiken.”
Kunnen jullie nog vrijwilligers
gebruiken?
“Zeker, en het is ook fijn als die
mensen bepaalde kennis hebben die
wij nog missen. Bijvoorbeeld juridisch
of financieel. Er werken ook twee
vrijwilligers bij ons die uit Afghanistan
en Syrië komen.” ❤
Tekst en foto: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Wil je ook vrijwilliger worden? Kijk
dan voor meer informatie op de
website: www.m7collectief.nl
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Nu ook groenten en bloemen bij
Kinderboerderij de Goffert
Assistent-medewerker Debbie
is dol op de bloementuin.

moeten sproeien. Wij hopen
dat er wijkbewoners zijn die
ons willen helpen met het
onderhoud van de tuinen. De
tuin wordt bemest met mest
van onze eigen dieren. Groen
is een beetje de toekomst.”

Het is een mooie nazomerdag in september
als wij bij Kinderboerderij de Goffert praten
met Lijan Mast en Wim Hillen over hun nieuwe
project. Zij zijn medewerkers van Driestroom
en begeleiden cliënten.
Wat is de naam van het project waar jullie mee gestart zijn?
“Ons project heet: ‘Met groenten en bloemen de wijk in’.
Afgelopen voorjaar hebben wij extra grond gekregen. De
oppervlakte van de moestuin is twee keer zo groot geworden.
Wij zijn bezig om groenten te telen, op dit moment hebben
wij veel pompoenen. We hebben ook veel courgettes gehad.
Naast pompoenen staan er in de kas ook veel paprika's en
sperziebonen. De groenten verkopen we aan belangstellenden.
Drie maanden geleden hebben we een kas gebouwd. Er is
naast een moestuin ook een bloementuin gekomen. We maken
boeketten van de bloemen en die worden hier verkocht.”
Hoeveel mensen werken er op de kinderboerderij en wat is hun
achtergrond?
“We hebben drieëndertig mensen, wij noemen ze assistentmedewerker. Ze zijn verstandelijk beperkt, of hebben een
psychische achtergrond, of een syndroom. We hebben
medewerkers in de leeftijd van 15 tot 67 jaar. Er zijn mensen
die in de moestuin of in de bloementuin werken. Deze tuinen
vragen nogal wat aandacht, afgelopen zomer hebben we vaak

Hoe kwamen jullie op het
idee voor dit project?
“De assistent-medewerkers
hebben gevraagd om een
moestuin te beginnen. De
gemeente geeft subsidie, dit is een groenproject en daar krijgen
wij geld voor. Hiermee hebben we de planten en de kas betaald.
Via de stichting Vrienden van Driestroom hebben we een
aanvraag gedaan voor een elektrische bakfiets, die komt eind
september.
Ons plan is om op de lange termijn met behulp van de
bakfiets de wijk in te gaan, gereedschap mee te nemen en
bij wijkbewoners tuinonderhoud gaan doen. Tegen een
kleine vergoeding komen wij snoeien, grasmaaien of onkruid
verwijderen.”
Wat willen jullie bereiken met dit project?
“We willen graag dat mensen naar ons toekomen, dat ze komen
helpen om de moestuin en de bloementuin te onderhouden.
Daarnaast willen wij groenten en bloemen verkopen. We willen
graag meer in verbinding staan met wijkbewoners. Hopen dat
onze kinderboerderij door deze initiatieven meer bekendheid
krijgt.” ❤
Tekst: Mariska Bouw
(mariska@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Meer weten?
Belangstellenden kunnen contact opnemen met
Kinderboerderij De Goffert en vragen naar Lijan Mast
of Wim Hillen. Telefoon 06 115 320 51.
E-mail: KBdegoffert@driestroom.nl
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Kunst kijken bij Tandheelkunde:
Sophia Roffel en Tineke Demmer
Op gezette tijden is er kunst te zien op de
benedenverdieping en de begane grond van
het Radboudumc Tandheelkunde. Vanaf
8 september tot 11 november 2022 exposeren
beeldend kunstenaars Sophia Roffel en Tineke
Demmer hun keramiek en schilderijen.
Wie zijn zij?

B

eide vrouwen zijn al jarenlang bevriend en zoeken elkaar
regelmatig op, ook al wonen ze in verschillende delen van
Nederland. Beiden volgden een opleiding tot beeldend
kunstenaar, maar geven hun kijk op de wereld op een heel
verschillende manier vorm… en toch ook weer niet.
Beiden zijn gefascineerd door oude dingen, maar geven deze
fascinatie op heel verschillende manieren vorm. In Sophia’s
keramiek vind je oeroude vormen uit de geologie, archeologie
en paleontologie terug. Niet zwaar, want vrolijke kleuren en
onverwachte materialen leiden tot een speels geheel.
Tineke Demmer creëert haar abstracte doeken aan de hand
van oud werk. Die oude werkstukken krijgen een nieuw leven
in de vorm van papiersnippers die Tineke bewerkt met olie- en

acrylverf, pigmenten en krijt. Die papiersnippers zijn het
uitgangspunt en geven houvast. Die bewerkt ze, laag na laag.
De inspiratie door het oude is wat deze vriendinnen delen,
maar wie de expositie bekijkt, zal het vooral opvallen hoe
verschillend hun werk is. Sophia maakt uitbundige, kleurrijke
vormen. Bij Tineke overheersen aardekleuren. Haar werk is rustig
en ingetogen. ❤
Tekst: Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto's: Sophia Roffel, Tineke Demmer
De expositie loopt van 8 september tot 11 november
2022, maandag t/m vrijdag: 09.00-18.00 uur
Radboudumc Tandheelkunde, benedenverdieping en
begane grond. Philips van Leydenlaan 25, Nijmegen

Zingen voor je leven-Nijmegen zingt al tien jaar vanuit het hart

Zingen voor je leven-Nijmegen maakt deel uit
van het landelijke korennetwerk van Stichting
Kanker in Beeld. Deze stichting stimuleert
creatieve expressie bij de verwerking van
kanker.

I

n een Zingen voor je Leven-koor ontdekken mensen hoeveel
ontspanning het samen zingen geeft. In het hele land verspreid
zijn er meer dan dertig van deze koren voor iedereen die te
maken heeft met kanker. Als (ex-)kankerpatiënt, partner, vriend(in),

collega, of als nabestaande. Zangervaring is niet nodig.
In het koor Zingen voor je leven-Nijmegen staat het plezier
in zingen centraal, van zingen krijg je energie. Koorleden
hoeven geen zangervaring te hebben. Iedere stem is welkom!
Het repertoire bevat liedjes van over de hele wereld en uit
verschillende culturen, die het koor eenstemmig, in canon of
meerstemmig ten gehore brengen.
Het gaat niet om zo mooi mogelijk zingen, maar om zingen
vanuit het hart. Het koor repeteert één keer in de twee weken
op donderdagmorgen in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, van
10.00-12.00 uur. Belangstellenden kunnen het contactformulier op
www.zingenvoorjeleven-nijmegen.nl invullen. ❤

Jubileumconcert op 8 oktober
Op zaterdag 8 oktober 2022 viert het koor Zingen voor
je leven-Nijmegen haar tienjarig bestaan in de Boskapel,
Graafseweg 276 Nijmegen. Aanvang: 15.00 uur. Een
kaartje kost € 10,- en is te verkrijgen bij de kassa,
via www.zingenvoorjeleven-nijmegen.nl of zingen@
zingenvoorjeleven-nijmegen.nl. Het koor treedt samen op
met de Zingen voor Leven-koren uit Ede en Arnhem.
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ervaar ultiem nauwkeurig zicht

DAAG UW
OGEN UIT

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!

Reserveer nu uw AVA oogmeting bij

#1

MERK BRILLENGLAZEN
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS
WERELDWIJD*

Als natuurpedagogisch medewerker bij Struin…
Ben jij (bijna) altijd buiten aan het werk;

#1

Neem je initiatieven en denk je in oplossingen;

MERK BRILLENGLAZEN
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS
WERELDWIJD*

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)

OPTOMETRIE
bril voor

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

wkeurig zicht

geheel
in Nijmegen. droge
ogen
gedeeltelijk
macula degeneratie
Tot op 0.01vergoed
door uw
glaucoom
zorgverzekering
nauwkeurig!
OCT
descan
declaratie
(wij doen
nu uw AVA oogmeting
Reserveer nu uw AVA oogmeting
bij
of

voor u)

Reserveer nu uw AVA oogmeting bij
opticiens -- audiciens - optometrist
opticiens
Hatertseweg
825, Nijmegen
Hatertseweg
825 - Nijmegen
- 024 350 2814
024
350
2814
www.vandenberghopticiens.nl

tso
Voor verschillende basisscholen in
Nijmegen en regio
zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE OVERBLIJFKRACHTEN
Als overblijfkracht begeleid je kinderen tijdens de
lunchpauze bij het eten en buiten spelen. Je ontvangt
hiervoor een vrijwilligersvergoeding van  10,-per keer.
Verder bieden wij studenten mogelijkheden
voor een stageplaats.
Ben je enthousiast en heb je tussen de middag tijd
voor een leuke functie bij jou in de buurt?
Stuur dan een mail naar info@stichtingsoos.nl
Kijk voor meer informatie op www.stichtingsoos.nl
en bel naar 024-3503874 of 06-13954518
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Wie kent een Nijmeegse
Superheld?
Kent u het kinderlintje?
Dit speciale lintje is een
officiële beloning voor een
kind dat iets bijzonders
heeft gedaan en wordt
uitgereikt op de woensdag
vóór 20 november: de
internationale dag van de
rechten van het kind.

T

ot 1 november hebben mensen de kans om kinderen
(4-12 jaar) aan te melden voor een kinderlintje. Wanneer
komt een kind in aanmerking voor een kinderlintje?
Dat kan van alles zijn: van een zieke buurvrouw helpen tot geld
inzamelen voor een goed doel, of een belangrijke sportprijs
winnen.
In zijn algemeenheid geldt dat een kind in aanmerking komt
als het langdurig (ongevraagd) hulpvaardig is, een bijzondere
prestatie levert die van waarde is voor de samenleving of de

stad, of een voorbeeld is voor
andere kinderen.
Kinderen die afval opruimen
komen niet meer in aanmerking
voor een kinderlintje. Zij worden
door de DAR als wijkheld in het
zonnetje gezet.
U kunt het hele jaar door een
kind aanmelden, maar wel vóór
1 november. Op woensdag 16
november reikt de burgemeester
de lintjes uit. Een onafhankelijke
jury bepaalt of het genomineerde kind een lintje krijgt. Zijn
er geen geschikte kandidaten, dan worden er geen lintjes
uitgereikt. ❤
Bron en afbeelding: gemeente Nijmegen
Kent u Nijmeegse Superhelden (4-12 jaar)? Aanmelden
voor een kinderlintje kan via nijmegen.nl/kinderlintjes.
En het is natuurlijk wel zo leuk als het kinderlintje een
verrassing blijft.

Schemerlicht Festival: hét audiovisuele kunstfestival van Nederland
Beleef tijdens de herfstvakantie het
Schemerlicht Festival in het Goffertpark.
Voor jong en oud. Dit jaar is het thema
‘Lucht Ruim’.

mag mee. Daarvoor en daarna is het mogelijk om op het
centrale terrein voor- of na te beschouwen, eventueel onder
het genot van een hapje en een drankje. ❤
Bron en foto: www.schemerlichtfestival.nl

T

ijdens de herfstvakantie zijn in het Goffertpark vijftien
licht- en geluidsinstallaties met het thema ‘Lucht
Ruim’ te bewonderen. De lucht is misschien wel het
meest ontastbare, maar toch altijd aanwezige element in ons
leven.
Stikstofcrisis. Methaangaslekken. Klimaatverandering.
Luchtvervuiling. Het zijn complexe problemen, abstract,
actueel, angstaanjagend, onoplosbaar door individuen.
Schemerlicht laat je ervaren wat deze thema’s werkelijk
betekenen. Aan de hand van vijftien kunstwerken zullen
wetenschappers, componisten en kunstenaars dit verhaal
visualiseren, uitleggen wat onze negatieve invloed is op
de natuur door het uitstoten van gassen en het maken van
onmiskenbaar veel lawaai.
Bezoekers wandelen in een uur tijd langs de vijftien
kunstwerken. De wandeling is geschikt voor minder validen
en voor wandelaars met een kinderwagen. Zelfs de hond

Het Schemerlicht Festival is tussen vrijdag 21 oktober en
zondag 30 oktober elke dag geopend van 19:00 tot 00:00
uur. Kaarten zijn alleen via de website
www.schemerlichtfestival.nl te verkrijgen. Kies een dag,
een tijdslot en een ticket. De prijzen variëren van € 18,per volwassene tot € 9,50 voor kinderen en CJP-houders.
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Bij Hobbycentrum Nijmegen kun
je 22 hobby’s beoefenen
Hobbycentrum Nijmegen is gevestigd in
een groot gebouw aan de St. Hubertusstraat
50. Maar liefst 1800 m2 is opgedeeld in
werkplaatsen en een ontmoetingsruimte.
Hoeveel hobbyruimte wil je hebben!

A

lhoewel de meeste deelnemers wat ouder zijn en
vaak al met pensioen, staat Hobbycentrum Nijmegen
open voor iedereen boven de 18 jaar uit Nijmegen
en omgeving. Wil je op een creatieve manier jouw vrije uren
besteden? Hobbycentrum Nijmegen biedt maar liefst 22
technieken waarin mensen zich kunnen bekwamen. Van
edelsmeden tot pottendraaien en van houtbewerken tot
quilten. Mede-hobbyisten en professionele begeleiders
helpen om steeds betere en mooiere producten te maken, of
problemen bij de uitvoering te bespreken.
En natuurlijk leer je er niet alleen technieken, ook de sociale
kant komt ruimschoots aan bod. Je werkt en ontspant met

anderen. Hobbycentrum Nijmegen is een gezellige plek waar je,
afgezien van de vakanties, op werkdagen tussen 9.00-16.00 uur
terecht kunt.
Meer weten over wat het hobbycentrum te bieden heeft? Kijk
op www.hobbycentrumnijmegen.nl. Telefonisch een afspraak
maken voor een rondleiding is ook mogelijk. Telefoon:
024 323 89 59. ❤
Bron en foto’s: Hobbycentrum Nijmegen

Inloopweek
Zoek je gezelligheid, een uitdaging of een plek om samen
creatief te zijn? Bezoek het Hobbycentrum Nijmegen
in de inloopweek van 10-14 oktober (10.00-15.00 uur)
en laat je verrassen door de mogelijkheden. Adres: St.
Hubertusstraat 50. De koffie staat klaar!

Voorleesgroep Kinderopvang viert jubileum in bieb Muntweg
Op maandag 12 september vierde de
Voorleesgroep Kinderopvang haar 25-jarig
bestaan in Bibliotheek Muntweg in Nijmegen.
In 1997 startte deze groep van 50-plussers met
voorlezen aan peuters in de kinderopvang.

D

e voorleesgroep is een initiatief van Bibliotheek
Gelderland Zuid, kinderopvangorganisatie KION en
seniorennetwerk SWON (nu Sterker). De huidige groep
voorlezers is nog altijd even enthousiast. De voorleesgroep
slaat twee vliegen in één klap: het voorlezen stimuleert de
taalontwikkeling van peuters, en de senioren blijven actief en
doen zinvol werk.
Aan de grote ovale tafel in de bibliotheek aan de Muntweg
zitten tien senioren aan de koffie met appeltaart, zeven dames en
drie heren. Eén heer is helaas verhinderd. Ze vieren vandaag het
25-jarig jubileum van hun voorleesgroep. Iedere week bezoeken
ze ieder een vaste peutergroep in de kinderopvang om voor te
lezen. De voorlezers bouwen vaak een hechte band op met de
kinderen.
‘Ik houd van jou’
Lonneke Bisschop, programmacoördinator van de Bibliotheek
Gelderland Zuid, is initiatiefnemer van de voorleesgroep. In 1997

startte ze met een groep van 25 voorlezers. In de loop van de
jaren vielen er mensen af en kwamen er mensen bij. De huidige
groep bestaat uit elf voorlezers, waarvan André de Groot de
langstzittende is. Hij leest al meer dan 15 jaar voor, momenteel bij
kinderopvang De Wieken in de Wolfskuil. “Laatst zei een peuter
tegen mij, ‘André ik houd van jou’. Nou, dan maakt je hart wel een
sprongetje hoor. Je bouwt echt een band op met de kinderen. Ik
mis ze als ze vier worden en naar groep 1 gaan.” ❤
Bron: Bibliotheek Gelderland Zuid
Foto: Marcel Krijgsman
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Subsidie voor plan om armoede
te verminderen
Bent u al bekend met het
initiatievenfonds van de
gemeente Nijmegen? De
gemeente geeft subsidie
voor plannen die armoede
verzachten of verminderen
en tegelijkertijd meer kennis en
vaardigheden opleveren.

E

en voorbeeld van zo’n initiatief dat een subsidie
ontvangen heeft, is het Kapper- en Herstelcafé in
Dukenburg. Inwoners met een laag inkomen kunnen
hier gratis geknipt worden of gratis een kledingstuk laten
repareren.
Een ander voorbeeld is het initiatief Waardevolle Oogst. Met
dit initiatief worden mensen in een kwetsbare positie in de

samenleving in contact gebracht met het werk
op de zelfoogst-moestuin en de daaraan
verbonden groep vrijwilligers. Doel van dit
initiatief is het stimuleren van een betere
gezondheid, begrip en solidariteit.
Ook het lesprogramma Smart met
Geld voor middelbare scholieren en
het Zakgeldproject dat kinderen vroeg
leert omgaan met geld, hebben subsidie
ontvangen. ❤
Bron:

Heeft u een goed plan om armoede tegen te gaan? Ga naar
www.nijmegen.nl/subsidie-uit-initiatievenfonds en vraag
een subsidie aan! U kunt maximaal € 5000,- ontvangen als
uw plan aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Column (W)anders
Sinds 2020 schrijf ik, Joost Wanders, voor verschillende organisaties
columns over het leven met autisme. Onderstaande tekst verschijnt
in meerdere wijkbladen in Nijmegen. Op www.joostwanders.nl
vind je alle verschenen columns. Reacties zijn meer dan welkom
(onder de column, via social media of via het contactformulier)

De buurtwacht
Buurtbewoners noemen mij wel eens de buurtwacht. Voor de
grap, maar ik weet dat er een kern van waarheid in zit. Dit soort
opmerkingen zetten me daarom aan het denken. Het is voor
mij belangrijk wat anderen van mij vinden. Dus stel ik mezelf
daarop vaak de vraag: “Wil ik wel zo gezien worden?”
Het is zeker niet voor niets dat ik gekscherend zo genoemd
wordt. Ik ben van alles op de hoogte in en om mijn straat. Van
feest tot incident, ik wil alles weten. Een goed voorbeeld was
er afgelopen week nog. De gemeente was onverwacht een
aantal bomen aan het snoeien in de wijk. Een relatief kleine en
korte actie. Maar voor mij is het een onverwachte, ongewenste
inbreuk in mijn vertrouwde omgeving. Met tot gevolg dat ik
direct overal inlichtingen ga inwinnen en iedereen in de buurt
op de hoogte breng van de actie. Gelukkig maak ik hierbij
vaak wel de afweging of ik het wel of niet aan iedereen moet
mededelen.
Vaak wint mijn autistische kant (direct actie ondernemen)
het van mijn meer ‘rationele kant’ (niets doen). Zo ook als

het gaat om andere situaties. Sinds kort heb ik in ieder geval
eindelijk een koptelefoon met noise cancelling. Iets wat heerlijk
is. Had ik dit maar eerder gedaan, in plaats van eigenwijs te zijn.
Echter, ik mis nu dus dingen die in mijn omgeving gebeuren.
Iets dat voor mij soms ook onprettig en zelfs ongewenst voelt.
Wat een dilemma’s.

Tekening: Helen Wanders.
Eigenlijk heb ik er geen moeite mee als mensen mij zien als
buurtwacht. Zo lang ik dit zelf maar niet al te serieus ga nemen.
Maar vooral, zo lang buurtbewoners zich er maar niet aan gaan
storen. Dus wanneer iedereen er vrede mee heeft, blijf ik graag
deze bijzondere functie zo nu en dan vervullen! ❤
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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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Grote filosofen in de wijk Heijendaal
Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), www.wikipedia.org, www.biografischportaal.nl

Standbeeld van Erasmus van
Huub Kortekaas uit 1960, dat
voor de universiteitsbibliotheek
staat. Foto: Wikipedia.

Erasmuslaan
Desiderius Erasmus (ca. 14671536) was een Nederlandse
theoloog, filosoof en humanist.
Hij was een onwettig kind,
wat hem zijn hele leven
achtervolgd heeft. In 1487 ging
hij het klooster in en in 1492
werd hij tot priester gewijd.
Hij verdedigde het vrome
christelijke leven, was tegen
dogmatische standpunten
en onverdraagzaamheid. Hij
pleitte voor tolerantie tussen de
diverse opvattingen. Zijn werk
Lof der zotheid’ is zijn bekendste
werk. Het boek heeft geholpen
de weg vrij te maken voor de
Reformatie.

Column: Kleedgeld

Platolaan
Plato (ca. 428-347 v. Chr.)
was een Griekse filosoof en
schrijver. Hij was een leerling
van Socrates en een van de
invloedrijkste denkers van de
westerse filosofie en was de
stichter van de Akademeia in
Athene, het eerste instituut voor
hoger onderwijs. Plato schreef
dialogen waarin mensen met
elkaar van gedachten wisselen,
en dus nooit uit naam van
zichzelf. De Ideeënleer is zijn
bekendste filosofische leer;
de werkelijkheid is slechts
een afspiegeling van een
volmaaktere en dus realistischer
vormenwereld/bovenwereld. ❤

Plato. Romeinse kopie van een
buste gemaakt door Silanion,
ca. 370 v. Chr. Foto: Wikipedia.

Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

		

“Nou, deze past eigenlijk ook niet meer!” Mijn dochter gooit
een volgend T-shirt op de stapel kleren. Allemaal goed voor
de Vinted-app. Ze heeft de smaak te pakken. Foto’s worden
zorgvuldig gemaakt, prijzen bepaald en de juiste omschrijving
komt erbij.
Het ondernemerschap juich ik toe, de reden wellicht wat
minder. Met haar elf jaar heeft ze sinds een paar maanden
shoppen ontdekt en weet ze exact wat ze ‘nodig’ heeft, van welke
winkel of merk. Voor haar verjaardag geen Playmobil meer, maar
fashion cheques en shoppen met oma. Die dat natuurlijk enig
vond.
Maar nu de spaarpot leeg is en de herfst aanwaait, zo ook
de onrust. De urgentie van bewust omgaan met geld wordt
groter vanuit onze zijde en dus introduceren we kleedgeld, dat
met groot gejuich wordt ontvangen. Nieuwe aankoopplannen
met vriendinnetjes worden direct gemaakt waarbij alle
meidenwinkels in Nijmegen op de route komen.
De kledingkloof met haar twee jaar oudere broer is immens.
Hij weigert de stad in te gaan en is tevreden als ik af en toe wat
grotere maten in zijn kast erbij leg. Dat hele kleedgeld vindt hij
een beetje overrated, waarbij zijn grootste zorg is of hij voortaan
zelf naar de stad moet en of hij zijn gespaarde geld ook aan een

door Anna Wolfs

nieuwe telefoon kan uitgeven.
Daarnaast heeft hij een uitgesproken mening over de fast fashion
aankopen van z’n zusje. Met onderwerpen als kinderhandjes,
duurzaamheid, less is more en minimalisme probeert hij haar
shoppergedrag in kaart te brengen en te fileren. Hij is er voor
zichzelf al helemaal uit: “Zoveel mogelijk geld oppotten en
maximaal twee maal per jaar iets nieuws kopen. Gewoon van
alles één stuks, goede kwaliteit en verder niets.”
Daarna is het even stil en zegt hij: “Ja, alleen heb je dan wel een
moeder nodig die op tijd de was doet, dus dat gaat in mijn geval
niet lukken.” ❤
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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 (10 en 11 december 2022), moeten uiterlijk 18 november 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.
LEKKERNIJEN EN GEBAK op recept, maar dan wel glutenvrij
met ook keuze uit lactosevrij, vegan én gezoet met natuurlijke
suikers. Vers glutenvrij brood is vanaf oktober verkrijgbaar!
Ontdek alle lekkernijen op www.lekkersoprecept.nl.
Tel: 06 832 179 00, e-mail: lekkersoprecept@outlook.com
VOOR 1-OP-1 BIJLES en examentraining scheikunde, wiskunde
en natuurkunde ga je naar Bijles Exacte Vakken Arnhem. Ik
ben werkzaam in het centrum van Arnhem. Online bijles is ook
mogelijk. Zie www.bijlesexactevakken.nl voor meer informatie.
Tel: 06-52460300, e-mail: info@bijlesexactevakken.nl
ENTHOUSIAST OVER GRIEKENLAND? 'Ela, kom en leer Grieks!
Milao verzorgt taalcursussen op alle niveaus in Nijmegen
(Hazenkamp), zowel in groepjes als privé. Een kennismakingsles
is vrijblijvend. www.milao.nl of 06 293 140 61.
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www.shiatsu-hanneke.nl
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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 (10 en 11 december 2022), moeten uiterlijk 18 november 2022 binnen zijn.

HART VAN NIJMEGEN ZOEKT NIEUWE BEZORGERS. Wil je helpen
Hart van Nijmegen zes keer per jaar rond te brengen? Het kost een
paar uur werk in een weekend en je verdient er geld mee, afhankelijk
van de grootte van de bezorgwijk. Ben je dertien jaar of ouder en lijkt
het je wat? Mail naar info@hartvannijmegen.nu
RECREATIEVE VOLLEYBALLERS EN VOLLEYBALSTERS GEZOCHT!
Kom jij ons leuke, gemengde en gezellige volleybalclubje
versterken? We spelen elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur in de
gymzaal van de Meander, Celebesstraat 12. Bel Nico voor info:
06 436 647 66.
GRATIS SFEERPROEVEN BIJ BRIDGECLUB PASSAGE PASSÉ, vanaf
6 september elke dinsdagavond van 19.30- 23.00 uur in wijkcentrum
’t Hert. Voor beginnende bridgers. Als u een bridgecursus achter de
rug heeft, is er een mogelijkheid voor begeleiding. Info: Voicita Wels,
06 220 852 10 of v.wels@chello.nl
DAMESGYMVERENIGING D.O.S. ZOEKT NIEUWE LEDEN die zin
hebben om op maandag- of donderdagavond een uur te sporten
met aansluitend een halfuur balspel. Plaats: gymzaal De Hazesprong,
ingang Luipaardstraat van 19.00 tot 20.30 uur. Kom geheel
vrijblijvend kennismaken. Meer informatie bij Irma Weitenberg:
i.weitenberg@glazenkamp.net of bel 06 395 846 52.
ZENMEDITATIE IN ‘T HERT. U kunt elke 1e maandag van de maand
kennismaken met Zenmeditatie. Zij richt zich op het oefenen van
aandacht. Stilte is daarbij belangrijk. Het gaat vooral om het kunnen
toepassen ervan in het alledaagse leven. Begeleiding W. Robben.
Vrijwillige bijdrage. De data in 2022 zijn: 3 okt, 7 nov en 5 dec van
20.30u tot 22.00u. Aanmelding robbenwacm@gmail.com
BIJ CODERDOJO NIJMEGEN leren jonge mensen tussen de
7 en 17 jaar programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen,
programma’s en games maken, en meer. Elke eerste zaterdagmiddag
van de maand een nieuw onderwerp. CoderDojo is gratis en maakt
leren programmeren een leuke en sociale ervaring. Meer informatie:
www.coderdojo-nijmegen.nl
SCHUIF AAN BIJ VAN TUIN TOT BORD op dinsdagavond om
18.00 uur in wijkcentrum ’t Hert! Voor iedereen die gek is op lekker,
gezond eten en leuke ontmoetingen met mensen uit de buurt.
Wekelijks koken buurtbewoners een verrassend driegangenmenu.
Volwassenen: € 7,00. Kinderen tot 12 jaar: € 3,50. Reserveren via:
hethert@vantuintotbord.nl

STIP MIDDEN opent op 12 oktober in de Maranathakerk aan
Steenbokstraat 86 een satellietvestiging. De Stips zijn er voor
informatie, advies en ontmoeting. Elke tweede woensdag van de
maand is er van 13.00-14.00 uur vrije inloop en kun je er terecht
met vragen over bijv. opvoeding, ontvangen brieven, invullen van
formulieren, boodschappen doen of zorg voor jezelf of anderen.
KLEDINGBANK NIJMEGEN ZOEKT VRIJWILLIGERS, met name
een coördinator, sorteerders en een klusjesman. Wie wil ons
gezellige team komen versterken? Interesse? Kijk eens op de
website: www.kledingbanknijmegen.nl, mail naar
info@kledingbanknijmegen.nl of bel naar 06 558 656 68
en vraag naar Sandra Voss.
VOOR EEN BUURTREÜNIE VAN HET NIJMEEGSE
WILLEMSKWARTIER worden oud-bewoners gezocht van
Potgieterplein, De Génestetlaan, Jacob Catsstraat, Ten Katestraat,
Willemsweg, Helmerstraat, Pater van Meursstraat, Pootstraat,
Bilderdijkstraat en Schaepmanstraat. De reünie is zaterdag 15
oktober in wijkcentrum ’t Hert. Informatie P. Flierman, 0486 474 297.
GEÏNTERESSEERD IN STREET ART EN GRAFFITI? Yvon van Rooijen
uit de Emancipatiebuurt zoekt vijftigplussers die geïnteresseerd zijn
in street art en graffiti voor het organiseren van een workshop door
een bekende street art-artiest. Belangstellenden kunnen mailen naar
info@hartvannijmegen.nu
NATUURTUIN GOFFERT ZOEKT EDUCATIEVRIJWILLIGERS. Samen
met een of meer educatievrijwilligers geef je bestaande natuurlessen
aan de kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor wie dit leest:
misschien ken je iemand die interesse zou hebben? Vraag het hem
of haar. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen met zijn/haar
telefoonnummer naar: educatie@natuurtuingoffert.nl
SALONORKEST SYMPHONIA ZOEKT NIEUWE LEDEN, met name
violisten, een dwarsfluitist, een hoboïst, een contrabassist, een
accordeonist en een hoornist (niveau: gemiddeld). Belangstellenden
zijn van harte welkom om te komen luisteren/meespelen op de
maandagavond in “De Schalmei” (Neerbosch). Aanmelden bij Addi
Weima: addiweima@gmail.com of 024 397 68 17. Meer informatie
op www.salonorkestsymphonia.nl
WERKSTER GEVRAAGD! Graag contact opnemen met H. Bosman,
Groenestraat, tel. 024 355 61 62.
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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

