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In 2023 verschijnt Hart van Nijmegen op:

Adverteren in Hart van Nijmegen
Adverteren in Hart van Nijmegen kan ook in 2023 op 
 verschillende manieren tegen aantrekkelijke tarieven.

1. Bedrijfshartjes. De goedkoopste manier is een Bedrijfshartje 
plaatsen van maximaal 50 woorden. Kosten € 15,-.  
Zie voor meer informatie pagina 46 van dit nummer of  
www.hartvannijmegen.nu/adverteren
 

2. Advertenties. Adverteren in Hart van Nijmegen kan in 
 verschillende afmetingen. De mogelijkheden zijn een 1/8 
pagina (€ 59), 1/4 pagina (€ 109), 1/2 pagina (€ 199), 1 pagina  
(€ 395). Genoemde prijzen zijn  exclusief 21% btw. Bij 
afsluiten van een jaarcontract  ontvangt u 10% korting over 
het hele bedrag, excl. BTW. Lees de voorwaarden op www.
hartvannijmegen.nu/adverteren
 
3. Advertorials. Bij advertorials zijn eindredactie en vorm-
geving in handen van Hart van Nijmegen. Fotografie door 
Hart van Nijmegen is ook een optie. De mogelijkheden zijn 
een advertorial van een halve pagina (€ 229, maximaal 200 

woorden), een hele pagina (€ 459, maximaal 400 woorden).
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. Laat u Hart van  
 Nijmegen de opmaak verzorgen, dan betaalt u 10% extra. Wilt 
u dat de redactie voor tekst en foto zorgt, dan vragen wij daar-
voor € 50,- extra per advertorial.

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

 nummer            deadline                   verspreiding 

       1 20 januari  11 februari

       2 3 maart  25 maart

       3 21 april  13 mei

       4 9 juni  1 juli

       5 8 september 30 september

       6 24 november 16 december

Hart van Nijmegen in 2023
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Beste lezer,
Het jaar 2022 is al bijna weer om! De tijd lijkt steeds 
sneller te gaan, al komt dat misschien ook door de 
constante informatiestroom die we over ons uitge-
stort krijgen. We krijgen heel veel mee van wat er in 
de wereld gebeurt, en dat lijkt de tijd te versnellen. 
     De woelige wereld is ook terug te vinden in onze 
wijken. De Russische invasie van Oekraïne en de vluchtelingenstroom die dit ver-
oorzaakte, bracht 149 Oekraïense kinderen naar Nijmegen. In september is er voor 
hen onderwijs gestart in een schoolgebouw aan de Nijlpaardstraat (p.4-5).  
     Ook Nederlanders merken de gevolgen van de oorlog. Zij moeten flink veel 
meer betalen voor hun energie en ook levensmiddelen zijn razend duur gewor-
den. Dat steeds meer mensen de touwtjes aan elkaar moeten knopen, merken 
ze ook bij de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe. Lees over het uitgiftepunt dat 
sinds 2019 in wijkcentrum De Inloop is gevestigd (p.13).
     Voor Hart van Nijmegen hebben de hoge prijzen ook consequenties. Wij moeten 
meer inkomsten genereren om de stijgende drukkosten van ons mooie blad te 
kunnen blijven betalen. Daarom zijn wij genoodzaakt om de advertentietarieven 
voor 2023 te verhogen.
     De laatste twee weken van het jaar zijn er om te vieren, maar ook om te over-
denken. Het kerstsprookje van de Kinderboerderij de Goffert kan eindelijk weer 
opgevoerd worden na de coronatijd (p.8-9). Al heel wat jaren geeft Wil  Robben 
Zenmeditatie in wijkcentrum ’t Hert. Voor hem heel belangrijk. Lees op p.7 
waarom. 
     Ook in dit nummer is er weer veel ruimte voor de geschiedenis van onze wijken. 
De naoorlogse geschiedenis van de Hazenkamp wordt uitgebreid beschreven 
(p.21-23). Op p.10-11 leest u over de St. Jacobslaan die onderdeel was van de Euro-
pese routes naar Santiago de Compostella. En wat is eigenlijk de geschiedenis van 
dat opmerkelijke gebouw op de hoek Muntweg/Groenestraat (p.30-31)?
     En vergeet u vooral niet de mooie verhalen over rugbycoach Alex Chang (p.14-
15), Chinees afhaalrestaurant Loon Sing (p.16-17) en kunstmatige intelligentie-
specialist Jeroen van der Laak (p.28-29). 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!
     O ja, zou u de komende tijd wat contant geld in huis kunnen hebben? Onze be-
zorgers bellen aan om u prettige feestdagen te wensen en een kleine vergoeding 
voor hun harde werk te ontvangen.

Hartelijke groet, Ypie Veenstra

Susan Bink

Joost Wanders

Fotografen

Willem Melssen
wm-f.nl

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

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

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

Foto voorkant: Kerstspookje 2020 in Kinderboerderij de Goffert. Foto: Ger Neijenhuyzen
Volgende nummer: kopij vóór 20 januari 2023, verspreiding 11 februari 2023.

Hart van Nijmegen - december  2022          

Leonie Valckx

Marijn Alofs

Eef van Hout

Roeland Loosen
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Piet Hieltjes
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RECTIFICATIE artikel Hof van Heden (p.22) in 
Hart van Nijmegen nr. 5. Onder het kopje ‘Slui-
ting Lourdeskerk’ staat vermeld dat er slechts 
één keer per maand een mis is. Deze informatie 
is niet juist. Er is op dit moment nog elke zon-
dag een H. Mis om 11:30 uur.
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et is relatief rustig deze vrijdag-
ochtend in het ‘Pontem2-gebouw’, 
waar op andere dagen bijna 

alle 149 Oekraïense kinderen, verdeeld 
over zeven klassen, aanwezig zijn. Het 
voormalige Kentalis-gebouw ademt een 
echte schoolsfeer en herbergt met zijn 
lokalen, techniekruimte, docentenkamer, 
aula, zelfs een complete keuken, alle 
noodzakelijke faciliteiten om de leerlingen 
een educatief verantwoorde 25-urige 
lesweek aan te bieden. Naast Nederlands 
als tweede taal (NT2) volgen ze lessen in 

burgerschap, Engels, wiskunde, natuur- en 
scheikunde, sport en beeldende vorming. 
Stof wordt op verschillende niveaus 
aangeboden, zelfs binnen de klas, om zo 
goed mogelijk aan te sluiten op het niveau 
van leerlingen die in hun land een heel 
ander schoolsysteem kennen. 

Van leerrecht naar leerplicht
Dat alles, ongeveer drie maanden na de 
officiële start op 12 september, zo goed 
reilt en zeilt mag een klein wonder heten. 
“Tot de zomervakantie zaten de kinderen 

in ‘plukjes’ op verschillende collega-
scholen in de regio, omdat Pontem1 vol 
zat”, zegt Mariet van de Ven, directeur van 
het Pontem College. “Toen de situatie in 
Oekraïne verergerde en bleek dat mensen 
langer zouden blijven, greep het ministerie 
van OCW in. Leerrecht werd leerplicht, 
dus moesten we een serieuzer, uniformer 
aanbod organiseren. Liefst op één locatie, 
voor een goede, snelle coördinatie. In de 
Vierdaagseweek kregen we groen licht om 
te starten; zo’n twee maanden voor het 
begin van het nieuwe schooljaar.”

Sinds medio september 2022 krijgen 149 Oekraïense kinderen van 

12 tot 18 jaar les op hun ‘eigen’ school, Pontem2, in het voormalige 

Kentalis-gebouw aan de Nijlpaardstraat. Aanvankelijke hobbels werden 

‘pionierend’ overwonnen, de ruimte om te investeren in gekwalificeerd 

en vooral gemotiveerd is personeel optimaal benut. Dat werpt zijn 

vruchten af, voor de klas én achter de schermen. 

“We zijn gewoon begonnen.”

Teamwork is alles op Oekraïense  school in de Hazenkamp 
‘Samen een veilige, prettige omgeving creëren voor de kinderen’

H

Mariet van de Ven (links) en 
Marianne van den Broek: 

‘We hebben extra veel ener-
gie gestoken in het creëren 

van een stevige basis’.
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Hobbelige aanloopperiode 
Een van Mariets eerste acties was de be-
noeming van een Pontem2-teamleider in 
de persoon van Marianne van den Broek, 
voormalig directeur van de Meiboom 
in Dukenburg. “Er was een gebouw, een 
aantal gemotiveerde mensen, maar geen 
kopieerapparaat en geen internet. In de 
eerste zes weken waren we telefonisch 
slecht bereikbaar, hadden we geen toe-
gang tot digitaal lesmateriaal en maakten 
we noodgedwongen papieren roosters. 
Toch zijn we gewoon begonnen.”
     Mede door die hobbelige aanloop-
periode is extra veel energie gestoken in 
het creëren van een stevige basis. Mariet: 
“We kregen pubers op school die elkaar, 
maar ook wij, niet allemaal kenden. En er 
was een deels nieuw team dat meteen vol 
aan de bak moest. Samen zijn we aan de 
slag gegaan om een voor iedereen veilige 
cultuur neer te zetten. Daarom betrekken 
we ook bewust ouders bij de school, zoals 
tijdens de ‘Dag van de Verdedigers van 
Oekraïne’ op 14 oktober. Een dag lang wa-
ren hier allerlei activiteiten, waarvoor ook 
de buurtbewoners waren uitgenodigd. 
Erg geslaagd.”

Oekraïense psycholoog
Wat bijdraagt aan het in goede banen 
leiden van de dagelijkse onderwijszaken is 
de aanwezigheid van Oekraïens sprekend 
personeel. Mariet: “Aisiia Agaieva is van 
huis uit psycholoog, maar geeft men-
torlessen en dramawerkvormen. Ook 
een van onze mensen op de leerlingen-
administratie komt uit Oekraïne. Bij een 
ziekmelding belt zij de ouders om te 
vragen wat er aan de hand is. Dat wordt 
lastig als je de taal niet spreekt. Marianne: 
“Deze collega’s zijn écht nodig, als een 
soort verbindingsofficier. Veel kinderen 
wonen in een opvangsituatie, terwijl ze 
hier hun schoolse ritme moeten vinden. 
Ze leren Nederlands om verder te komen, 
maar weten niet waar hun toekomst ligt. 
Dat leidt tot twijfels. Ook is de dynamiek 
van het thuisland vaak letterlijk voelbaar. 

Laatst stopten leerlingen opeens met 
werken. Bleek er een luchtalarm in hun 
stad te zijn. In al deze situaties is het fijn 

dat mensen met kennis van de 
cultuur kinderen in hun eigen taal 
kunnen helpen.” 

Stap extra
Marianne, gepokt en gemazeld in 
het werken met ‘anders dan ande-
re’ doelgroepen, begint te stralen 
als ze haar eerste Pontem2-maan-
den moeten omschrijven. “Het 
werk is dynamisch, uitdagend, 
maar vooral heel fijn, dankzij het 
team. Gepensioneerde docenten 
melden zich spontaan aan, vrij-

willigers steken hier graag de handen uit 
de mouwen. Mensen komen in een warm 
bad terecht, leren veel van en met elkaar. 
Dat de voormalige Kentalis-conciërge hier 
graag wilde blijven, zegt eigenlijk alles.”      
     Mariet besluit: “In sneltreinvaart is met 
een nieuw team een school voor onze 
Oekraïense leerlingen geregeld, dankzij 
de hulp vanuit Kentalis, het bestuur, de 
gemeente en de rest van de organisatie. 
De bereidwilligheid om met elkaar een 
stap extra voor de ander te zetten is groot. 
Daar zijn we trots op.” ❤

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

Teamwork is alles op Oekraïense  school in de Hazenkamp 
‘Samen een veilige, prettige omgeving creëren voor de kinderen’

De Oekraïense Anna Sheratova combineert haar ICT-
baan met die van onderwijsassistent.

Oekraïne is altijd dichtbij …

'Samen een veilige, prettige omgeving creëren'
René Schröder, van huis uit architect ‘met een voorliefde voor Science-vakken’ 
en onderwijsassistent Anna Sheratova kozen beiden heel bewust voor 
lesgeven op Pontem2. René: “Wiskunde is mijn passie en die probeer ik juist op 
deze leerlingen over te brengen, omdat ik ze graag iets nieuws leer. Ik heb hier 
veel vrijheid, bouw mee aan een school en zit in een nieuw team, met alleen 
maar leuke mensen. Dat maakt hier werken extra bijzonder.” Anna: “Acht 
jaar geleden ben ik met mijn man vanuit Dnipro (Oekraïne) naar Nijmegen 
verhuisd. Ik werk bij een ICT-bedrijf en hier op school. Als onderwijsassistent 
help ik mee in de klas, vaak als vertaler, maar soms geef ik ook Nederlandse 
les. Het is fijn hier. Ik werk met lieve mensen met wie ik samen een veilige, 
prettige omgeving creëer voor de kinderen.” 
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Hazenkampseweg 12 
6531 NJ Nijmegen 024-3551069. 
algemeen@fotoroos.nl

Bij Foto Roos 
rijbewijs

verlengen

Voor pasfoto’s, ook voor visa 

Alles 
op het gebied 
van inlijsten

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

www.sanjasteenhuidzorg.nl    sanjasteenhuidzorg

Wij dragen u 
 op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming 
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen 
momenten in Villa Oud-Mariënboom

�

�

�

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

Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u.  
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren team 
luistert, adviseert en ondersteunt. 

Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder.
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Al vijf jaar is Wil Robben de spil van 
Zenmeditatie in wijkcentrum ‘t Hert

Ook in Nijmegen sluiten kerken 
en kloosters al decennialang 
noodgedwongen hun deuren. 
Voor het ervaren van religieuze 
en mystieke gevoelens is er 
geen vanzelfsprekende plek 
meer. Zenmeditatie wees 
Wil Robben een nieuwe 
weg. Hij is initiatiefnemer en 
begeleider van Zenmeditatie in 
wijkcentrum ‘t Hert. Wie is hij en 
wat bracht hem tot deze vorm 
van meditatie? 

il groeide op in Berkel-
Enschot. Op de boerderij van 
zijn ouders. Wat hij er opdeed, 

noemt hij de basis van zijn religiositeit. 
Niet een kwestie van geloofszaken, maar 
van levenszaken. Zijn ouders leefden 
eenvoudig, maar met wijsheid. Zij leerden 
hem: “Leef ‘s morgens vroeg. Merk dat het 
licht wordt. Dat de natuur ontwaakt. Dat 
de lucht nog zuiver is en de vogels je een 
nieuwe dag tegemoet zingen.”  
     Het verblijf op het kleinseminarie Spar-
rendaal in Vught was naast studeren een 
plek van religiositeit. De lichtval door de 
gebrandschilderde ramen van de kapel. 
Het zingen van Gregoriaans. Het waren 
mystieke ervaringen. 

Een wending
Na zijn afstuderen aan de theologische 
faculteit in Nijmegen werkte Wil in het 
onderwijs en de geestelijke verzorging. 
Het waren de jaren zeventig en tachtig 
waarin crisis en kentering hand in hand 
gingen. De kerkelijke leer en de hiërarchie 

verloren hun betekenis. Velen namen 
afstand of afscheid van alles wat naar 
godsdienst en geloof rook. Voor Wil 
kwam het boekje ‘Oosterse Renaissance, 
kritische reflecties op de cultuur van nu’ 
van Han Fortmann op zijn pad. Fortmann 
schreef over het feit dat de religieuze 
crisis een cultuurcrisis is. In het bijzonder 
een crisis in waarnemen. De mens neigt 
ertoe op alles wat hij hoort, ziet en voelt 
direct een woord / etiket te plakken.  
Daarmee verschrompelt niet alleen 
de zuivere waarneming maar ook de 
onbevangenheid en het contact met wat 
er is. De werkelijkheid verliest ermee haar 
religieus karakter, omdat zij niet langer 
haar mysterie prijsgeeft. 

Zenmeditatie in ‘t Hert
Al vijf jaar komt iedere maand een groep 
mensen in wijkcentrum ‘t Hert bij elkaar 
om van 20.30u tot 22.00u Zenmeditatie te 
beoefenen. Het in aandacht zitten (Zazen) 
wordt afgewisseld met in aandacht lopen 
(KinHin). De rechte rug, de lichaamshou-
ding en het volgen van de ademstroom 
zijn daarbij belangrijk. Zij helpen om de 
sluiers van de waarneming schoon te 
maken. Om de drab naar de bodem te 
laten zakken. Om het hoofd leeg te ma-
ken. Deelnemers zeggen te ervaren dat 
de kijk op zichzelf, op anderen, op dingen 
en voorvallen zuiverder wordt. Men raakt 
minder snel verstrikt in het alledaagse 
gedoe. Vertrouwen en mededogen kun-
nen hierdoor groeien. Zenmeditatie sec 
is via methodes te leren. Het wezen ervan 
is niet over te dragen. Het is een onmid-
dellijke ervaring van herkenning van hart 
tot hart. ❤

Tekst: Henny Fransen 
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto: Pieter Buss

W
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Hoera! Dit jaar weer een kerst sprookje in Kinderboerderij 
de Goffert
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l vijftien jaar lang organiseert Kin-
derboerderij de Goffert op eigen 
terrein het Kerstsprookje en altijd 

trekt dit vele bezoekers uit Nijmegen 
en omstreken. Vorig jaar was er geen 
kerstviering en het jaar daarvoor ook niet. 
Het is nu al bijna onvoorstelbaar dat er 
de laatste twee jaar corona heerste. Wel 
maakten de medewerkers en vrijwilligers 
van de kinderboerderij in 2020 vier korte 
filmpjes over het Kerstsprookje. Ter voor-
bereiding op het bezoek aan het Kerst-
sprookje dit jaar is het heel aardig om met 
de kinderen deze filmpjes te kijken. De 
foto's uit 2020 op de pagina hiernaast zijn 
een goede opwarmer.

Kerstsprookjesfiguren
Het Kerstsprookje wordt uitgevoerd en 
vormgegeven door zo’n zeventig mede-
werkers: acteurs, technici en mensen voor 
de catering. Naast de medewerkers van 
de kinderboerderij met en zonder afstand 
tot de arbeidsmarkt en de professionals, 
zijn er zo’n veertig vrijwilligers actief. 

     De kinderboerderij is feeëriek verlicht, 
er zijn op veel plekken vuurpotten om je 
even te warmen. Tijdens de wandeling 
door de boerderij ontmoet de bezoeker 
allerlei sprookjesfiguren: engelen, trollen, 
een vuurspuwer, de ijskoning en ijsko-
ningin, de wensengel, de voorleesengel, 
engelen op schommels en een koor. En 
natuurlijk is er een levende kerststal met 
het kindje Jezus, Maria en Jozef en de os 
en de ezel. Om tot slot te worden uitge-
zwaaid door de uitzwaaiengel!
     Tijdens het bezoek is er drinken en 
eten voor iedereen. Er is chocolademelk, 

er zijn oliebollen – er worden er op die 
twee avonden maar liefst 1400 gebakken 
– en er zijn broodjes knakworst.
     Een bezoek aan het Kerstsprookje is 
een absolute aanrader voor kinderen. 
Hoe romantisch en spannend is het 
niet om in het donker naar de Goffert te 
gaan om daar allerlei sprookjesfiguren te 
ontmoeten! ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Na twee jaar wordt in Kinderboerderij de Goffert weer het Kerstsprookje 

uitgevoerd. Een traditie van vijftien jaar vindt gelukkig een vervolg. 

Dinsdag 13 december en woensdag 14 december van 18.00-20.00 uur is 

de kinder boerderij geopend voor kinderen en ouders. Een ´must’ voor 

alle kinderen en volwassenen!

A

Hoera! Dit jaar weer een kerst sprookje in Kinderboerderij 
de Goffert

Kerstsprookje bezoeken
Kinderen en volwassenen kunnen het Kerstsprookje bezoeken op dinsdag 
13 en woensdag 14 december, van 18.00-20.00 uur. De entree voor kinderen 
tot 12 jaar is gratis. Volwassenen betalen € 5,-. Adres: Slotemaker de Bruï-
neweg 268, 6532 AD Nijmegen. Bij drukte is aan de Goffertweg voldoende 
gratis parkeermogelijkheid (1-3 minuten loopafstand).
Ter voorbereiding de korte filmpjes bekijken die in 2020 zijn gemaakt? 
Ga naar www.kinderboerderijdegoffert.nl/kerstsprookje of naar YouTube en 
zoek op Kinderboerderij de Goffert.
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e geschiedenis van wat nu de St. 
Jacobslaan is, gaat heel ver terug, 
tienduizenden jaren zelfs vóór 

onze jaartelling. Om te begrijpen waarom 
de St. Jacobslaan nu precies dáár loopt, 
van St. Anna via de Hatertse Hei naar de 
Grootstal, moeten we ongeveer 150.000 
jaar terug in de tijd, naar de laatste twee 
grote ijstijden. 
     Smeltende ijslagen vormden langgerek-
te, ondiepe dalen die allemaal in zuidelijke 
of zuidwestelijke richting liepen. Vandaar 

ook dat de St. Jacobslaan geleidelijk aan 
glooiend afloopt naar de Grootstal. De al-
lereerste bewoners van dit gebied, enkele 
duizenden jaren voor Christus, gebruikten 
deze 'droogdalen' als wegen. Zo ontston-
den de verbindingen zoals de Hazen-
kampseweg, de Hatertseweg en de St. 
Jacobslaan. En met name die laatste kreeg 
in de middeleeuwen een heel nieuwe, 
bijna Europese functie: de doorgaande 
weg naar het heiligdom van St. Jacob in 
Noordwest-Spanje.

St. Jacobus
Wie was die Santiago of St. Jacobus, en 
wat had hij met Noordwest-Spanje te 
maken? Naar alle waarschijnlijkheid niets. 
St. Jacobus was één van Christus' oor-
spronkelijke apostelen, en werd, mogelijk 
vanwege zijn opvliegende karakter, in 44 
n. Chr. in Jeruzalem onthoofd. Naar men 
zegt door koning Herodes persoonlijk. 
Het is niet ondenkbaar dat 'de begrafenis 
van St. Jacobus' in Compostella verzon-
nen werd door plaatselijke monniken om 

Wie op een mooie, heldere dag op de kruising van de St. Jacobslaan 

en de Slotemaker de BruÏneweg gaat staan en in zuidelijke richting 

kijkt, kan in de verte de Grootstalselaan zien liggen. Zo op het oog 

houdt daar de St. Jacobslaan op. Maar dat is schijn, want de route 

waar de St. Jacobslaan onderdeel van is, loopt ruim 2000 kilometer 

verder door, naar Noordwest-Spanje, naar de al vele eeuwen befaamde 

bedevaartplaats Santiago (St. Jacobus) de Compostella. 

St. Jacobsschelp: 
symbool van een 

volbrachte pel-
grimstocht. 

De Oude Mollen-
hutseweg in 1913 
ter hoogte van de 

Heuvelweg. Nu  
de Burgemeester 

Daleslaan.

Oeroude St. Jacobslaan ein  digde in Noordwest-Spanje
‘Vele wegen leiden naar Rome’, maar minstens zoveel lopen er naar Santiago de Compostella

D
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goedbetalende pelgrims aan te trekken, 
zoals op veel plaatsen gebeurde. Weldra 
arriveerden de bedevaartgangers van 
overal. 

Nijmegen pelgrimsstad
De St. Jacobslaan was maar een schakel 
in een compleet Europees netwerk van 
pelgrimswegen naar Santiago de Com-
postella. Nijmegen fungeerde als knoop-
punt van een aantal van deze wegen: een 
weg vanuit Friesland, maar ook van twee 
routes uit Duitsland. Het is dan ook geen 
wonder dat Nijmegen er in de middeleeu-
wen een speciale voorziening op nahield 
om al die vermoeide pelgrims op te van-
gen: het St. Jacobsgasthuis in de beneden-
stad dat er zeker in de veertiende eeuw al 
stond. De bijbehorende kapel is later 'het 
Glashuis' genoemd omdat er, tijdens het 
protestantse bewind, een glasfabriekje 
gevestigd is geweest. De kapel staat er 
nog steeds. 
     Aan de hand van gebouwen, wegen en 
straten die in het verleden – maar soms 
ook nu nog – in verband stonden met de 
Spanjegangers en hun vereerde heilige, 
is het vrij duidelijk hoe de pelgrims door 
de benedenstad van Nijmegen naar het 
gasthuis trokken en vandaar weer verder. 
     Aan de Waalkade lag, ten westen van 
de Stratenmakerstoren, de St. Jacobs-
poort, mogelijk zo genoemd omdat op 
deze plek de noordelijke pelgrims de stad 
betraden. We weten ook waar ze de stad 
weer verlieten. Tot de ontmanteling van 
de stadsmuren na 1874 lag aan de huidige 
Kronenburgersingel, ongeveer ter hoogte 
van de Regulierstraat, een 'Sint Jacob-
stairn' met een bijbehorend poortje. En de 
Nieuwe Marktstraat, die toen in een vrijwel 
rechte lijn van de St. Jacobskapel naar die 
verdwenen toren liep, heette in de late 
middeleeuwen en zelfs nog lang daarna 
de St. Jacobsgracht. 

Vervolg pelgrimsroute
Bij de huidige Regulierstraat/Tunnelweg 
stonden de bedevaartgangers dus weer 
buiten de stadsmuren. Hoe zij vervolgens 

via de Hatertse Hei weer op de pelgrims-
route terecht kwamen, wordt duidelijk als 
men weet dat de (Nieuwe) Mollenhutse-
weg in vroeger tijden bekend stond als de 
St. Jacobsallee. Op de hoek van die weg en 
de toenmalige Heuvelweg stond zelfs een 
gelijknamige herberg, de St. Jacobshoeve. 
Via de Heuvelweg, die indertijd vanaf het 

huidige politiebureau aan de Muntweg 
over wat nu de Goffertweide is naar de 
toenmalige Mollenhutseweg liep, kwam 
men dus op de St. Jacobslaan terecht. 
     Vrijwel alle wegen over de Hatertse Hei, 
van Mollenhutseweg tot en met de Van 
Peltlaan – vroeger in de volksmond St. 
Jacobsweg genoemd – kwamen uitein-
delijk uit op de Grootstalselaan. Net als nu 
dus, maar met het verschil dat ze allemaal 
samenkwamen op één bepaald punt op 
die Grootstalselaan, namelijk daar waar nu 
de St. Jacobsweg in Malden begint. Dat is 
eigenlijk het verlengde van de Nijmeegse 
St. Jacobslaan, ook al zie je dat niet direct 

terug op huidige kaarten. 
Op die hoek Grootstalsel-
aan/St. Jacobsweg stond 
alweer een herberg, die, 
hoe kan het ook anders, St. 
Jacob heette. 
 
E-wegennet
Waarschijnlijk kwam de 
St. Jacobsweg uit op de 
tegenwoordige N844. Het 
verdere tracé van de route 

liep via Maastricht, Namen naar Reims in 
Frankrijk en langs Périgueux en Limoges 
verder naar de Spaanse grens bij Ronces-
valles in de Pyreneeën. De laatste etappes 
liepen door Spanje naar de eindbestem-
ming Santiago de Compostella.
     En daarmee is de St. Jacobslaan 
ingepast in het E-wegennet waarover in 

de loop der eeuwen miljoenen 
bedevaartgangers naar Santiago 
zijn getrokken. Zo verdienden ze 
de volle aflaat van hun zonden 
die ze daar – tegen betaling 
natuurlijk – konden verkrijgen, en 
hét symbool van de volbrachte 
pelgrimstocht, de schelp van de 
St. Jacobskokkel, gesierd met 
een rood kruis. Die schelpen 
lagen voor het oprapen aan de 
Atlantische kust bij Santiago de 
Compostella, zodat de souvenir-
industrie aldaar ze tegen sterk 
winstgevende prijzen kon ver-

kopen. En dat alles op dik 2000 kilometer 
afstand van onze St. Jacobslaan. ❤

Tekst: Jan Groos
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Bronnen o.m.: Friedrich Gorissen - Stedenatlas van 

Nijmegen, Rob Essers - Straatnamenlijst gemeente 

 Nijmegen 2022, Gemeente Nijmegen - Cultuur historische 

analyse Nijmegen-Zuid, Nederlands  

Genootschap van Sint Jacob - website

Oeroude St. Jacobslaan ein  digde in Noordwest-Spanje
‘Vele wegen leiden naar Rome’, maar minstens zoveel lopen er naar Santiago de Compostella

De St. Jacobslaan in 1924, gezien vanaf de kruising met de 
Heiweg.

De kapel van het voormalige St. Jacobsgasthuis in 
de benedenstad. Foto: indebuurt Nijmegen
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GOEDKOPE UITVAART, CREMATIE OF BEGRAFENIS

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

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

www.eerlijkeprijsuitvaart.nl

Onze budgetuitvaarten al vanaf

Crematiepakket 
‘Respectvol’  € 1.995,00

Crematiepakket 
‘Respectvol Plus’ € 2.695,00

Begrafenispakket 
‘Respectvol’  € 2.495,00

Begrafenispakket 
‘Respectvol Plus’  € 2.995,00

EMMA APOTHEEK 

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

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

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

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

HKZ gecertificeerd
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Uitgiftepunt voedselbank in 
Kolping ingericht als winkel

13

In deze tijden met groeiende 
vaste lasten en stijgende prijzen 
zijn er steeds meer mensen die 
een beroep moeten doen op de 
voedselbank. Ook in Nijmegen-
Midden is er een uitgiftepunt 
en wel in De Inloop – het 
wijkcentrum in de Kolping. De 
werkwijze van dit uitgiftepunt 
wijkt af van die van de meeste 
andere.  

et uitgiftepunt in wijkcentrum De 
Inloop bestaat sinds 2019 en be-
gon met 15 huishoudens die daar 

hun voedselpakket kwamen ophalen. 
Intussen zijn er 86 huishoudens waarvan 

er iemand op de woensdagochtend 
langskomt om te winkelen. 
     Op andere locaties staan de kratten per 
huishouden klaar en is er een uur waarin 
mensen hun pakket ophalen, overladen 
in tassen en weer vertrekken. Er staat 
dan van tevoren een lange rij te wachten 
totdat de deur opengaat. 

Winkelen
Bij De Inloop wordt de ruimte ingericht 
als een winkel waar mensen met een 
winkelwagentje kunnen rondlopen en 
zelf mogen kiezen wat ze in hun pakket 
willen. Per kwartier worden er zes á zeven 
mensen toegelaten die in dat kwartier 
een afspraak hebben. De organisatie 
probeert hierbij rekening te houden 
met andere verplichtingen die mensen 
op die dag hebben. Iedereen kan in 
eigen tempo spullen uitzoeken. Bij elk 

product staat een bordje 
hoeveel je er als een- of 
meerpersoonshuishouden 
met/zonder kinderen van 
mag pakken. 
     De meeste bezoekers 
vinden de nieuwe manier van 
voedsel ophalen geweldig. 
De enkeling die klachten 
heeft, mist vooral de sociale 
contacten die het wachten in 
de rij opleverde. Een aantal 
heeft daar zelf een oplossing 
voor gevonden en komt 
gewoon eerder met een 
thermoskannetje om gezellig 
met bekenden een bakkie 
voor de deur te doen.

Meer werk
Voor de vrijwilligers is het 
meer werk. Vroeger was het 
om half tien inrichten, uitgifte 
tot half twaalf en daarna de 
lege kratten weer inpakken. 
Nu wordt er om kwart voor 
negen opgebouwd, komen 
de mensen vanaf negen uur 
en moet wat overblijft na 

twaalf uur weer ingepakt worden en gaat 
dan retour naar het distributiecentrum. 
De vrijwilligers hebben wel meer contact 
met de mensen. Het is ontspannender.
     De overkoepelende organisatie heeft 
deze werkwijze geëvalueerd. Men is er 
zeer positief over. Er zijn echter meer 
vrijwilligers en meer busjes nodig met 
een ingewikkeldere logistiek. Omdat het 
aantal mensen dat een beroep doet op 
de voedselbank op het moment sterk 
toeneemt, is er geen mogelijkheid dit 
experiment uit te breiden naar meer dan 
de twee huidige locaties. (De andere 
locatie is Nijmegen-Noord). De capaciteit 
ontbreekt. ❤

Tekst: Eef van Hout
 (eef@hartvannijmegen.nu)
Foto: M. Lankheet

H

Sasja Kamil (links) stuurt het communicatieteam van de voedselbank Nijmegen-Overbetuwe aan. Andrea 
(rechts) is coördinator van het uitgiftepunt in De Inloop.



14 Hart van Nijmegen - december 2022

Rugbycoach Alex Chang: ‘Talent  is één ding, maar zonder de 
juiste mentaliteit red je het niet in  topsport’   

Stemmen uit de wijk

et is al donker als Hart van 
Nijmegen aan het einde van een 
druilerige novembermiddag 

een afspraak heeft met rugbytrainer 
Alex Chang. Locatie: de SportQube, 
het fraaie, multifunctionele sportcen-
trum waar Chang z’n beroep uitoefent 
en waar hij ook technisch directeur 
is van de Rugby Academy Oost. Een 
beetje moe en bezweet ook nog, maar 

energiek schuift Chang aan voor ons 
gesprek. 

Hoe komt een Australische rugby-
coach vanuit zo’n ander continent nou 
in Nijmegen terecht? 
“Door de liefde! In mijn thuisland 
Australië heb ik mijn Nederlandse 
vrouw ontmoet en daar hebben we ook 
onze eerste twee kinderen gekregen. 

Maar omdat ik in Australië nauwelijks 
nog familie had én we onze kinderen 
in Nederland wilden laten opgroeien, 
zijn we verhuisd naar Oploo, de 
geboortegrond van mijn vrouw. Na 
daar een korte tijd gewoond te hebben, 
verhuisden we naar een huurwoning in 
Nijmegen, in de stad.” 

  

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 de uit Australië afkomstige rugby-coach Alex Chang die met zijn gezin 

woonachtig is in Hazenkamp. 

“Discipline, respect en vriendschap zijn de belangrijkste waarden in rugby. En die zijn en blijven niet alleen in sport, maar gedu-
rende je hele leven belangrijk.”

H



Hart van Nijmegen - december 2022          15

Rugbycoach Alex Chang: ‘Talent  is één ding, maar zonder de 
juiste mentaliteit red je het niet in  topsport’   

En hoe bent u dan in deze wijk 
terechtgekomen?
“Toen we eenmaal in Nijmegen 
woonden, zijn we ons gaan oriënteren: 
waar zouden we, voor langere tijd, in 
deze stad het liefst willen wonen, met 
onze kinderen? En toen een vriendin 
ons ons huidige huis tipte, waren we 
verkocht.” 

Hoe ervaren u en uw gezin wonen en 
leven in deze wijk?  
“Als heel prettig. We wonen aan een 
woonerf, dus de kinderen hebben altijd 
buiten kunnen spelen. En nog steeds. 
Daarnaast hebben we voldoende 
voorzieningen, zoals scholen en 
winkels, om de hoek. Helaas wonen ze 
alle vier, drie meiden en een zoon, nog 
wel thuis… Nee hoor, geintje; we zijn 
dolblij met ze! En zij met ons, denk ik 
wel.”  

Hoe ziet uw dagelijks leven eruit en 
wat vindt u daarin belangrijk?
“Naast mijn gezin is rugby het 
allerbelangrijkst in mijn leven. Het 
is al heel lang, vanaf m’n 12e, mijn 
grote passie. Bovendien is het ook al 
lang mijn werk. Ik zou eigenlijk niets 
anders willen. Belangrijk ook in mijn 
leven, en volgens mij in ieders leven, 
is balans. En die heb ik volgens mij 
wel gevonden. Ik ben van nature een 
rustig man, maar wel zeer competitief 
in sport. Ik hou ervan om films te kijken 
in de bioscoop. En ik hou van het lezen 
van een mooi boek, meestal zijn dat 
biografieën van sporters en coaches. 
Bijvoorbeeld die over Eddie Jones,  ook 
een van oorsprong Australische rugbyer 
die tegenwoordig coach is van het 
Engelse rugbyteam. Of de bio van Alex 
Ferguson, oud-coach van Manchester 
United, die heel lang bij één en dezelfde 
club zat (27 jaar, RL) en met Manchester 
heel veel prijzen heeft gepakt, iets dat 
in topsport zeldzaam is. Interessant om 
te lezen hoe hij ook buiten het voetbal 

heel goed contact had met z’n spelers. 
Ik ben met name geïnteresseerd in het 
mentaliteitsaspect. Talent is één ding, 
maar zonder de juiste mentaliteit red je 
het niet in topsport.”   

Is het voor u een soort roeping om 
rugby, een sport die hier nauwelijks tot 
geen traditie kent, groot te maken in 
ons landje? 
“In Nederland heeft rugby inderdaad 
geen groot profiel. Maar ik zou daar wel 
dolgraag een bijdrage aan willen leve-
ren, ja. En dus ben ik gewoon begonnen 
vanaf het moment dat we in Nederland 
kwamen wonen. Ik train eigenlijk alle 
leeftijden: jeugdteams met gasten van 
12, 13 jaar tot en met 18 en ook teams 
die op het hoogste niveau van Neder-
land spelen, zowel in Den Bosch als hier 
in Nijmegen. 
     Discipline, respect en vriendschap 
zijn de belangrijkste waarden in rugby. 
En die waarden wil ik de spelers van 
jongs af aan ook bijbrengen. Want die 
zijn en blijven niet alleen in sport, maar 
gedurende je hele leven belangrijk.”  

Wat vindt u belangrijk dat de lezers 
van Hart van Nijmegen over u weten?
“Ach, ik vind dat je nooit te veel over 
jezelf moet praten. Anders gaan men-
sen later over jou praten en niet op een 
leuke manier.”

Waar ziet u uzelf over 10 jaar?
“Ik denk niet dat ik dan nog in Nijmegen 
woon, eerlijk gezegd. Mijn droom was 
altijd al om in het nationaal rugbyteam 
van Australië te spelen, maar dat is me 
net niet gelukt. Al langer heb ik nu de 
droom om bondscoach van Australië 
te worden. En mijn vrouw wil tegen 
die tijd ook wel weer naar Australië. Zij 
houdt, net als ik, ook van het land, de 
mensen en de mentaliteit. De mensen 
zijn er meer relaxed en ja, toch ook 
vriendelijker, vind ik. Ik ben ook Neder-
lander en voel dat ook zo. Maar daar 
voel ik me zeker ook thuis.” ❤

Tekst: Roeland Loosen 
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Willem Melssen 

“Belangrijk in mijn leven, en volgens mij in ieders leven, is balans”.
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Loon Sing is de ‘Chinees’ op de hoek van de Groenestraat/Marterstraat. 

Al vijftig jaar een constante in onze wijk. Hart van Nijmegen sprak met 

de stichter Yan Lee en de huidige eigenaren, Mandy en Ma. 

In vijftig jaar is er nauwelijks iets veranderd!

Al 50 jaar ‘Chinees halen’ bij  Loon Sing aan de Groenestraat
Chinese koks moesten Indisch leren koken, want daar zijn Nederlanders gek op. Al dat lekkers kwam via    een luikje uit de keuken

Huidige eigenaren Mandy (links) en Ma runnen Loon Sing sinds 1999.

December 1972 opende 
Cho Yan Lee op de hoek 
Groenestraat/Marterstraat 

afhaalrestaurant  Loon Sing,  dat Dra-
kenstad betekent. Lee, in onze buurt 
beter bekend als Yan (handige naam 
in Nederland) had wat rondgekeken in 
Nijmegen en vond dit pand vanwege 
de ligging zeer geschikt om zijn bedrijf 
te starten. Omdat het pand klein is, 

is Loon Sing altijd een afhaalchinees 
geweest.

1969 Yan Lee
Yan Lee kwam op negentienjarige leeftijd 
in november 1969 vanuit Hongkong naar 
Nederland. Hij ging werken in het bedrijf 
van zijn oudere broer in Dieren: Chinees-
Indisch restaurant Azië. Yan en zijn broer 
gingen niet toevallig naar Nederland, an-

dere familieleden werkten voor de oorlog 
al in Nederland. Yan, die kok was, leerde bij 
zijn broer in een jaar of drie alle aspecten 
van het vak: afwassen, werken in de keu-
ken, de bediening en… boekhouden.
     Met behulp van die broer ging Yan op 
zoek naar een eigen bedrijf. Zo kwam hij 
terecht in het pand van drogisterij Kokke. 
In die tijd waren er nog niet zoveel mo-
gelijkheden in Nijmegen om Chinees te 

14
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eten. Loon Sing was meteen een succes. In 
het eerste jaar steeg de omzet met 100%, 
aldus Yan. Aanvankelijk deed Yan het al-
leen, in 1973 kwam zijn vrouw Man Chun 
Ma (iedereen zegt Jenny) naar Nederland. 
Ze trouwden in 1974 met een groot feest 
in restaurant Azië in Dieren. Yan en Jenny 
hebben samen drie kinderen. 

Luikje
Yan was de kok en werkte al die jaren 
keihard: maar liefst zeven dagen per week 
van 12 tot 12! De zaak ging goed en er 
werkten meerdere koks in de keuken. Zijn 
vrouw deed de verkoop. En – wie weet 
het niet – ze communiceerde via het luikje 
achter de kassa met de keuken. Yan leerde 
bij zijn broer dat Nederlanders houden 
van bami en nasi. Dat zijn Indonesische 
gerechten. Babi pangang, fuh-yong-hai, 
gado gado, saté, koe-luh-yuk zijn andere 
favorieten, uiteraard met een Nederlands 
smaakje. Die smaak blijkt ook uit de vlees-
keuze. Nederlands houden van varkens-
vlees, terwijl in België kip favoriet is en in 
Duitsland eend. Engeland heeft niet zo’n 
uitgesproken smaak, alle soorten vlees 
worden daar besteld, aldus Yan.
     Yan vertelt dat hij de kwaliteit steeds wil-
de verbeteren. Die kwaliteitsverbetering 
leverde veel vaste klanten op uit de wijde 
omtrek. Ook werd de kwaliteit en de prijs 
van de concurrentie in de gaten gehou-
den. Producten van zijn collega’s werden 
geproefd en prijslijsten vergeleken.

Catering Lee
In 1995 kreeg Yan de vraag of Loon 
Sing de catering kon verzorgen van een 
feestje. Yan ging daar op in en dit werd de 
start van Loon Sing als cateraar. Het beviel 
Yan zo goed dat hij in 1999 het afhaal-
restaurant overdeed aan zijn zwager en 
schoonzus Ma.
     Yan werd fulltime cateraar. Boven Loon 
Sing werd je ontvangen en kon de klant 
zijn wensen kenbaar maken. Er kon dan 
een volledig buffet worden verzorgd 
met bediening, met schalen, borden en 

bestek. Het eten werd gemaakt door Loon 
Sing en andere collega’s zoals die van 
restaurant Peking. Nog steeds kun je een 
buffet bestellen bij cateraar Lee. Alle spul-
len voor een goede catering staan klaar 
in de garage. Yan, die nog steeds graag 
werkt, wil minstens tot zijn tachtigste 
doorgaan! 

1999 Mandy en Ma 
Cho Suen Ma kwam in 1984 naar Ne-
derland. Pi Qin Ma een tijdje later. Bij de 
kennismaking stellen ze zich voor als 
Mandy en Ma. Dat is wat gemakkelijker. 
Ook Mandy en Ma komen uit Hong Kong. 
Zij zijn de Kantonese keuken gewend, die 
wat zoeter is. De andere Chinese keukens 
(het zijn er tientallen, nee honderden) zijn 
vaak pittiger, aldus Mandy.     
     Zij konden Loon Sing in 1999 overne-
men van hun zwager Yan. Sindsdien is 
Ma kok en doet Mandy de bestellingen. 
Ook nu wordt er met een drietal koks 
gewerkt. Ook zij werken met een aan-
gepaste Chinese keuken. De Indische 
gerechten hebben zij in Nederland leren 
bereiden. Mandy zegt dat babi pangang, 
een favoriet gerecht van Nederlanders, in 
China niet bestaat. De favorieten bij Loon 
Sing zijn nog steeds naast babi pangang, 
fuh-yong-hai, saté, koe-luh-yuk. En uiter-
aard uit de Indische keuken het gerecht 
nasi en bami.

     Op de kaart van Loon Sing staan ook 
echte Chinese gerechten zoals kip met pi-
kante saus of kip met zwarte bonensaus. 
Als je echt typische Chinese gerechten 
wilt eten, geeft Mandy heel graag advies. 
Nu er veel meer mensen in China zijn 
geweest, neemt overigens de vraag naar 
echt Chinese gerechten toe. Dat is voor 
kok Ma erg leuk. Hij kookt graag gerech-
ten uit de Chinese keuken.
     Op de vraag of de concurrentie is toe-
genomen, zegt Mandy dat cafetaria’s voor 
een afhaalrestaurant concurrenten zijn, 
maar vooral  supermarkten sinds die tot 
10 uur ‘s avonds open zijn.

Nieuwjaar
Indrukwekkend, vooral voor de kinde-
ren, was altijd de enorme hoeveelheid 
vuurwerk die tijdens Nieuwjaar bij Loon 
Sing werd afgeschoten. Het hele trottoir 
zag dan rood van het vuurwerkpapier. 
“Dat is om de boze geesten te verjagen,” 
zegt Mandy lachend. Maar het Chinese 
nieuwjaar valt toch in februari? “Wij vieren 
het op 1 januari, want je moet je wel aan-
passen aan het land waar je woont, want 
anders krijg je een bekeuring!” ❤

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

Al 50 jaar ‘Chinees halen’ bij  Loon Sing aan de Groenestraat
Chinese koks moesten Indisch leren koken, want daar zijn Nederlanders gek op. Al dat lekkers kwam via    een luikje uit de keuken

Eerste eigenaren Yan Lee en zijn vrouw 'Jenny' hebben Loon Sing groot gemaakt. 
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Het team van de
Zuider Apotheken Nijmegen 

wenst u fijne feestdagen 
en een gezond 2023!

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

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

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

www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl

Iedereen verdient een 
passend afscheid, waar 
u ook verzekerd bent.
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Leegstand in Nijmegen ondanks 
woningnood
Nijmegen staat op nummer 
3 van steden met de hoogste 
woningtekorten. Hierdoor is 
het moeilijk voor te stellen 
dat er toch een behoorlijk 
aantal panden in Nijmegen 
leegstaan. De lokale PvdA 
noemt dit onbegrijpelijk en 
legt een deel van de blaam 
bij pandjesbazen. Zij zouden 
vaak hun gebouwen té lang 
on bewoond laten.  

aar ook de gemeentelijke 
overheid schiet tekort. De 
lokale PvdA roept de burge-

meester en wethouders op om leeg-
standsbeleid uit te werken en regelge-
ving te creëren die eigenaren dwingt 
leegstand te beperken. Die regelgeving 
ontbreekt nu, waardoor er niet actief 
opgetreden kan worden. Zo zou de 
gemeente actief de eigenaren moeten 
gaan benaderen bij leegstand of er zou 
bijvoorbeeld een leegstandsboete inge-
steld kunnen worden. 
     In een antwoord op schriftelijke vra-
gen van de lokale PvdA, belooft B&W uit 
te zoeken wat de omvang van de actuele 
leegstand is, welke instrumenten ingezet 
kunnen worden en welke kosten daar-
mee verbonden zijn. Een boetesysteem 
gaat er niet komen, wel ziet B&W een 
registrerende en faciliterende rol voor 
de gemeente weggelegd om eigenaren 
mee te laten werken. Rond de jaarwisse-
ling zal B&W de gemeenteraad informe-
ren over de stand van zaken rond het 
tegengaan van leegstand.

Leegstand Wezenlaan
“Ze schreeuwen niet, de actievoerders 
voor Wezenlaan 62”, staat te lezen in 
Hart van Nijmegen van afgelopen maart. 
“Wel hebben ze de eerste zaterdag van 

maart vragen voor vastgoedmagnaat 
Ton Hendriks. Ze verwijten hem dat hij 
het jarendertighuis zes jaar lang heeft 
verwaarloosd en laten leegstaan.” 
      Het is straatbewoners een doorn in 
het oog dat Wezenlaan 62 in tijden van 
woningschaarste onbewoond blijft en 
verder vervalt. Afgelopen maart leek het 
erop dat het huis zou worden gereno-
veerd. Een aannemer, dakdekker en 
installateur waren ingeschakeld. Maar 
helaas is ook bij het ter perse gaan van 
deze Hart van Nijmegen het antwoord 
‘NEE’ op de vraag van de actievoerders: 
“Maak je het nu wel af, Ton?”
 
Leegstand Schaeck Mathonsingel
Nog een voorbeeld van een leegstaand 
pand, is het appartementencomplex van 
Talis aan de Van Schaeck Mathonsingel. 
Sinds begin 2019, is slechts de helft van 
het gebouw bewoond. Dit terwijl het 
complex zich bevindt op een toplocatie, 

dicht bij het centrum. Talis noemt als 
verklaring voor de leegstand, dat het 
flatgebouw zou worden verkocht, maar 
toen de gemeente met nieuwe woning-
bouwplannen kwam, heeft Talis de ver-
koop stilgelegd. Talis zou het niet handig 
vinden om afstand te doen van de pan-
den, die zich op een dusdanige goede 
locatie bevinden, vooral omdat Talis van 
plan is op het naastgelegen terrein een 
nieuwbouwproject te realiseren. 
     Wegens commentaar van omliggende 
huurders heeft Talis een leegstandbe-
heerder ingehuurd. Hierdoor kwam er in 
het appartementencomplex een nieuwe 
stroom huurders die weinig huur betaal-
den, maar in ruil daarvoor ook weinig 
rechten genoten. Zo kon de huur al bin-
nen een maand worden opgezegd. ❤

Tekst: Wetswinkel Nijmegen
Foto: Henk Verhagen

M
Actievoerders protesteerden afgelopen maart voor Wezenlaan 62.

De wet in de wijk
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In de Hazenkamp werd vooral voor de rijkere Nijmegenaren gebouwd. Tussen Hazenkampseweg en Vossenlaan kwam een scholeneiland.

Geschiedenis Nijmegen-Midden: Hazenkamp dl 7b

ouwkundige Henk Degen (72) 
woont vrijwel zijn hele leven op 
zijn geboortegrond. Zijn vader 

kocht in 1949 het oude buitenhuis 
‘De Merelhof” aan de St. Annastraat 
tegenover kasteel Heyendaal. In 1984 
werd op dezelfde plek een nieuw huis 
gebouwd, waar Henk nog steeds woont. 

Hazenkamp
Terwijl wij samen van St. Anna naar de 
Hazenkamp fietsen om herinneringen 
op te halen, vertelt Henk dat hij 
de Hazenkamp als kind al leerde 
kennen, toen er tussen de Wezenlaan, 
Hazenkampseweg en Vossenlaan nog 
meerdere sportvelden lagen. “Tijdens de 
Nijmeegse Vierdaagse sloegen militairen 
daar hun tentenkamp op. Wij mochten 
dan gewoon het veld op, waar militairen 
ons vlaggetjes uitdeelden. Ook werd 
er op woensdagmiddagen door ons 
gevoetbald.”

Vooroorlogse bouw
“Ik ben in 1979 bij de 
Dienst Volkshuisvesting, 
afd. Bouw- en 
Woningtoezicht, 
de latere afdeling 
Bouwen en Wonen 
van de gemeente 
Nijmegen begonnen. 
Vroeger werden veel 
vooroorlogse huizen 
op grotere kavels 
gebouwd. Brede 
percelen met grote 
tuinen. Er werd toen 
nog royaal gebouwd. 
Twee of drie woningen 
onder één kap. 
Woningen uit de jaren dertig zijn te 
herkennen aan de daklijsten met brede 
overstekken, glas-in-loodramen en 
baksteen ornamenten.”   

Puinruimen
Na de Tweede We-
reldoorlog moesten 
eerst de gaten door 
bombardementen in de 
lintbebouwing langs de 
Hazenkampseweg en 
Vossenlaan worden her-
steld. Daarvoor moest 
eerst puin worden 
geruimd. 
      “Mijn vader heeft ook 
puin geruimd,”vertelt 
Henk. Met zijn handkar 
in het centrum na het 
bombardement van 22 

februari 1944. Er lag nog tot in de jaren 
vijftig puin in de stad. De meeste mensen 
hadden het na de oorlog niet zo breed. 
Ook mijn vader had gewoon extra geld 
nodig voor zijn gezin met zes kinderen, 
want de opbrengsten van de groenten 
op het land en de kippen waren mager 
in die tijd.” 
 
Wederopbouw
Aanvankelijk had de Dienst Bouw- en 
Woningtoezicht te weinig bouwkundi-
gen om de wederopbouw in Nijmegen 
te kunnen realiseren. Tijdens de oorlog 
werden bijna 5000 huizen compleet ver-
woest en de woningnood was enorm. 
Daarom werden er extra bouwkundigen 
uit de regio Utrecht, Amsterdam en Den 
Haag aangetrokken. Een voorbeeld van 
naoorlogse wederopbouwstijl zijn de 
panden aan de Hazenkampseweg 15 Wederopbouwarchitectuur aan de Hazenkampseweg 15 en 17.

Jarendertigwoning aan de Leeuwstraat.

B

Naoorlogse Hazenkamp weerspiegelt  stedenbouwkundige ontwikkelingen

Zes keer per jaar valt Hart van Nijmegen bij inwoners van het stadsdeel Nijmegen-

Midden op de deurmat. De wijken en buurten waaruit zo’n stadsdeel bestaat, 

hebben een lange geschiedenis. Afgelopen mei heeft redacteur Henny Fransen de 

geschiedenis van de Hazenkamp tot aan de Tweede Wereldoorlog op papier gezet. 

Nu is de naoorlogse geschiedenis van deze wijk aan de beurt. 
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In de Hazenkamp werd vooral voor de rijkere Nijmegenaren gebouwd. Tussen Hazenkampseweg en Vossenlaan kwam een scholeneiland.

en 17. Op 4 oktober 1944 werden deze 
woningen door een Duitse bom volledig 
verwoest. 

Bestemmingsplannen
Waar na de oorlog een stadsuitbreiding 
met betaalbare huurwoningen in Hese-
veld en Hatertse Hei dringend noodza-
kelijk werd, was er voor de uitbreiding 
van de woningbouw in de Hazenkamp 
meer behoefte aan royale koopwonin-
gen, onder andere voor medewerkers 
van het nabije Sint Radboud Ziekenhuis 
en de uitbreiding van faculteiten van de 

Katholieke Universiteit.   
     “De gemeente werkt de plannen uit 
in bestemmingsplannen”, vertelt Henk. 
“Waar wegen, woningbouwprojecten 
en scholen worden gepland en waar 
industrie, detailhandel en groen moge-
lijk is. De particuliere wooncomplexen 
worden meestal met projectontwikke-
laars uitgewerkt en complexen sociale 
huurwoningen met woningcorporaties.
Het toezicht op de bouw en de inrich-
ting van scholen gebeurde vanaf 1985 
door de afdeling Onderwijs van de 
gemeente.” 
       Na het verdwijnen van de sportvel-
den eind jaren vijftig werd een begin 
gemaakt met het bouwen van de nieuw-
bouw tussen de Hazenkampseweg en 
Vossenlaan. Als eerste werd in 1956 een 
complex woningen rond de Wolfs-

traat en Tijgerstraat 
gebouwd. De royale  
doorzonwoningen met 
grote glasruiten in enkel 
glas aan de Okapistraat 
en omliggende straten 
werden in 1963 opge-
leverd.

Scholen
Door de toename van 
jonge gezinnen nam 
ook de behoefte aan 
meerdere scholen toe. 

“Een 
groot gedeelte van de 
vlek tussen de Hazen-
kampseweg en Vos-
senlaan werd bestemd 
voor het onderwijs, het 
zogeheten scholen-
eiland”, vertelt Henk. 
“In 1956 werden daar 
de eerste basisscholen 
geopend. De katho-
lieke Sint Antonius-
school II voor jongens 
aan de Bisonstraat. Dat 
heet nu basisschool De 

Hazesprong. In diezelfde periode werd 
ook basisschool NSV2 gebouwd, de 
school voor openbaar basisonderwijs 
van de Nijmeegse Schoolvereniging aan 
de Lamastraat.” 
     Naast het basison-
derwijs kreeg ook het 
middelbaar en speciaal 
onderwijs een plek 
op dit scholeneiland. 
Aan de IJsbeerstraat is 
sinds 1976 de Stedelijke 
Scholengemeenschap 
Nijmegen, (SSGN) een 
openbare school voor 
mavo, havo en vwo te 
vinden. Aan de IJsbeer-
straat bevindt zich ook 
een school voor speciaal 
basisonderwijs van de 

stichting Kentalis, de Taalster geheten. 
Voor leerlingen met een taalontwik-
kelingsstoornis en slechthorende 
leerlingen. Er staan op het scholenei-
land meerdere scholen voor bijzonder 
onderwijs, zoals de Marwindt aan de 
Nijlpaardstraat, sinds kort voor kinderen 
uit Oekraïne en de Windroos aan de 
Tapirstraat.

Maranathakerk 
 In 1963 kwam de in modernistische stijl 
ontworpen Gereformeerde Maranat-
hakerk aan de Steenbokstraat gereed. 
Het in felle tinten gekleurde glas in het 
betonnen kerkraam straalt het verlan-
gen naar de terugkomst van de Heer uit. 
Maranatha betekent: ’Kom toch Heer’. 
     De vrijstaande betonnen toren met 

Winkelcentrum Steenbokstraat.

Geschakelde woningen aan de Dingostraat.

Basisschool De Hazesprong aan de Bisonstraat.

Naoorlogse Hazenkamp weerspiegelt  stedenbouwkundige ontwikkelingen
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de twee luidklokken moest in 2009 we-
gens betonrot helaas worden gesloopt. 
Zowel het ontwerp van de Amsterdamse 
architect Wouter Ingwersen, alsook de 
bouw van de kerk was naar de cultuur 
van die tijd in handen van geloofsgeno-
ten. Tot het schilderwerk toe, dat door 
schilders van de gereformeerde Ge-
broeders van Heerde uit Nijmegen-Oost 
werd uitgevoerd. In die tijd van verzui-
ling gaven protestantse instellingen 
opdrachten aan protestantse bedrijven, 
zoals katholieke instellingen die aan 
katholieke bedrijven gunden.   

De Kajuit
In 1932 werd door dominee Creutz-
berg aan de Hazenkampseweg de 
Nederlands Hervormde Johanneskerk 
gesticht. “Ik weet nog dat de kerk naast 
de zondagsdienst een wijkfunctie 
kreeg”, memoreert Henk. “Het werd 
toen De Kajuit genoemd. Ik heb er leuke 
herinneringen aan, omdat ik daar een 
tijdje bij fanfare Sint Anna trompet heb 
gespeeld.” In 2003 werd op dezelfde 
plek het huidige luxe appartemen-

tencomplex De Kajuit 
gebouwd. 
    
Loopbaan
“Mijn taken bij Bouw- 
en Woningtoezicht zijn 
best divers geweest”, 
zegt Henk. “Begon-
nen met het toetsen 
en beoordelen van 
woningbouwplannen, 
ben ik daarna een tijd 
werkzaam geweest op 
de afdeling Milieu om 

bouwplannen te toet-
sen op milieuaspecten. 
(Wet Geluidshinder)”

Woningaanpassingen
Toen een aantal taken 
van de rijksoverheid 
overgeheveld werd 
naar de gemeenten en 
in 1993 de Wet voorzie-
ningen gehandicapten 
(WVG) van kracht werd, 
kwam er veel werk 
naar de gemeente toe 
en moesten woning-
aanpassingen opgezet 

worden, die in die tijd in 
overleg met de Directie 
Volkshuisvesting in Arnhem 
werden uitgevoerd. “Ik heb 
toen voor woningaanpassin-
gen gekozen”, vertelt Henk. 
“Bij een nieuwe gemeente-
lijke herindeling kwamen 
de woningaanpassingen 
bij de Sociale Dienst. Ik 
werd toen als bouwkundig 
adviseur toegevoegd aan de 
beoordelaars van de Sociale 

Dienst. Voor het 
realiseren van 
voorzieningen 
als douchezitjes, 
trapliften, tot aan 
complete aanbouwen toe. 
Zo heb ik in de regio’s oost 
en zuid waaronder de Ha-
zenkamp viel, veel woning-
aanpassingen uitgevoerd. 
     Ik kan mij de eerste wo-
ningaanpassing nog goed 
herinneren. Dat ging om 

een douche aan de Beverweg. Iemand 
in een rolstoel had vanwege zijn kleine 
woning een verhuisadvies gekregen, 
maar wilde er heel graag blijven wonen. 
Het was best een lastige aanpassing in 
zo’n beperkte ruimte. Maar samen met 
aannemer van Leur is die verbouwing 
naar ieders tevredenheid uitgevoerd. 
Soms kwam je vaker op hetzelfde adres. 
Ik heb in die tijd mooie contacten opge-
daan.” ❤

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

Geschiedenis Nijmegen-Midden: Hazenkamp dl 7b

Basisschool De Taalster.

Maranathakerk  aan de Steenbokstraat.

Maycrete-woning Beverweg.

Henk Degen bij wooncomplex De Kajuit aan de 
Hazenkampseweg.

Vervolg van pag. 20-21



ijdens haar loopbaan in het 
speciaal onderwijs werkt Hofer 
vooral met peuters en vindt ze 

de omgang met ouders erg boeiend en 
leuk. Vanuit dat enthousiasme besluit 
ze voor zichzelf te beginnen en volgt 
– gevorderd amateurmusicus als ze is – 
de gecertificeerde opleiding Muziek op 
Schoot®, muziekles aan jonge kinderen. 
In januari 2013 start ze met Ansjepansje 
muziek haar eerste groep kinderen met 
ouders in zaal De Bolster aan de Kastan-
jehof, precies 10 jaar geleden dus. Eind 
van dat jaar draait ze – zelf woonachtig 
in de Hazenkamp – al 6 groepen op 3 
locaties.

Hechtingsmiddel
“Muziek is in wezen niet eens 
het belangrijkste, het vormt een 
hechtingsmiddel tussen kind en ouder. 
Als je kind goed gehecht is, bied je 
een stevige basis en dat kan een hoop 
ellende voorkomen. Als ik daaraan kan 
bijdragen, doe ik dat graag”, vertelt 
Hofer (1960) gedreven.

Vier seizoenen
Een cursus telt 8 lessen van 40 minuten, 
een groep ongeveer 10 kinderen van 
dezelfde leeftijd. Ze zingen, spelen en 
bewegen samen en maken kennis met 
allerhande instrumenten. Hofer geeft de 
cursussen vier keer per jaar in De Bolster 

en wijkcentra De Klif (Nijmegen-Noord) 
en Titus Brandsma (Nijmegen Oud-west). 
Elk seizoen is de cursus anders, telkens 
met toepasselijke liedjes, materiaal en 
muziek.

Spraak- en taalontwikkeling 
“Zelf muziek maken gebeurt met de stem. 
Die heeft iedereen. Het maakt niet uit hoe 
je zingt, maar met zingen ben je open, 
maak je contact, dat vindt een kind fijn. 
We musiceren ook met handen, voeten 
en eenvoudige muziekinstrumenten 
zoals trommeltjes en bellenbandjes.” De 
vaste opening en afsluiting herkennen de 

kinderen al na een paar lessen. Luisteren 
en zingen stimuleren ook de spraak- en 
taalontwikkeling van een kind.

Ongedwongen
Een van de ouders: “Er heerst een hele 
ongedwongen en vrolijke sfeer, Ans voelt 

de kinderen erg 
goed aan. Wij zin-
gen de liedjes ook 
thuis, en leren het 
samen zingen ook 

aan oma en opa. Onze dochter komt met 
veel plezier. En wij daarom ook.”
      “Ik groei vaak echt op met kinderen 
en ouders”, aldus Hofer. “Zo blijf ik 
enthousiast. Dat authentieke contact met 
kinderen, dat verveelt gewoon nooit.” ❤

Tekst: Marijn Alofs
(marijn@hartvannijmegen.nu)
Foto: Beata Stawiarska

Ansjepansje stimuleert al 10 jaar 
muziek bij peuters en ouders
Met grote ogen en vol 

verwondering kijken en 

luisteren de peuters naar 

de speeldoos die wordt 

afgespeeld. Wat gebeurt daar 

nou weer? Al 10 jaar laat Ans 

Hofer jonge kinderen van 9 

maanden tot 4 jaar samen met 

hun ouders of grootouders 

genieten van muziek. Dat doet 

ze met de cursussen Muziek 

op Schoot® van haar bedrijf 

Ansjepansje muziek.

Ga voor meer informatie naar 
www.ansjepansje.nl
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T

‘Samen iets met je kind 
doen is heel belangrijk’

Kinderen maken kennis met eenvoudige muziekinstrumenten.
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Het is inmiddels traditie: de middenpagina’s van de laatste Hart van Nijmegen 

van het jaar zijn gereserveerd voor die andere traditie – kerstversiering van 

huis en tuin. Fotograaf Vincent Moll zag al fietsend door de straten dit jaar al begin 

december, nog vóór de Sinterklaasviering, weer heel wat moois. Mist u ook de kerst-

verlichting? Energiebesparing of is zo vroeg in december de kerstverlichting nog 

niet opgehangen?

Kerstversiering van huis en tuin   
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BIOLOGISCH 
UIT EIGEN 
BAKKERIJ

Rijk gevulde spelt kerststol

Kerstlekkers: taart, tulband

En natuurlijk heerlijke beignets en oliebollen

       www.streekbakkerjorrit.nl/bestellen Thijmstraat 119       024 737 04 83

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

Weten wanneer jouw afval in 2023 

Check de afvalkalender in de Dar app! 

wordt opgehaald?

Bekijk jouw ophaaldagen op de afvalkalender.

Krijg een melding wanneer Dar jouw 
afval ophaalt.

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

Download ook de Dar app: 



Buurtbewoonster Esther 
van Popta, moeder van 
Carlyn, vertelt in het kort 
de geschiedenis van de 
doofheid van haar dochter 
die lijdt aan het Usher-
syndroom. Esther is actief 
in de Stichting Ushersyn-
droom en organiseert 
fondsen werving voor 
onderzoek naar behandel-
methoden.

erwijl Esther vertelt,  komt 
Carlyn langslopen met haar 
vriendin, spreekt even met haar 

moeder, zegt ons vriendelijk gedag en 
gaat naar school.

Gebarentaal
Drie weken na de geboorte van Car-
lyn, bijna zeventien jaar geleden, werd 
bij een standaardtest ontdekt dat Car-
lyn niet goed hoorde. Al snel bleek dat 
het echt niet goed was en werd Carlyn 
doorverwezen naar het Radboudumc. 
Carlyn bleek volledig doof te zijn. In haar 
slakkenhuis (onderdeel van het oor) zijn 
de haartjes kapot die de geluidstrillin-
gen via de gehoorzenuw door moeten 
geven aan de hersenen. Toen ze veertien 
maanden was, kreeg Carlyn al twee 
cochleair implantaten. Cochlea betekent 
slakkenhuis. Dit implantaat neemt de 
functie van die trilhaartjes over. Daar-
door kan Carlyn – weliswaar enigszins 
elektronische – geluiden horen. 
     Het gezin kreeg vanaf drie maanden 
gezinsbegeleiding om samen met Car-
lyn gebarentaal te leren. Toen ze zeven 
maanden was, gebaarde ze terug! 

Onderwijs
Toen Carlyn een maand de implantaten 
had, moest ze stap voor stap met behulp 

van logopedie geluiden leren herken-
nen. Op tweeënhalf jarige leeftijd ging 
ze naar de Open Cirkel, een centrum 
voor vroegbehandeling van o.a. dove 
kinderen aan de Slotemaker de Bruïne-
weg. Een jaar later ging ze naar Talent, 
dat onderwijs aan o.a. dove kinderen 
verzorgt. Dat betekende elke dag met 

het busje naar Vught en 
weer terug. In die jaren 
heeft Carlyn leren horen 
en praten.
     Ondanks haar handicap 
kon Carlyn naar het regu-
liere onderwijs: de NSV2. 
Daar heeft ze gezeten tot 
ze naar de middelbare 
school ging. Ze koos, sa-
men met haar ouders, voor 
het Dominicus College. 
Dat ging aanvankelijk niet 
zo goed. Gelukkig was er 
plek op de Monnikskap. De 
Monnikskap is een school 
voor kinderen met een 
lichamelijke beperking en/
of een chronische ziekte. 
De Monnikskap heeft een 
afdeling bij het Dominicus 
voor havo- en vwo-leerlin-
gen. Over drie jaar hoopt 
Carlyn daar haar havo-
diploma te halen!
     Carlyn, die inmiddels 
ook nachtblind is, heeft als 
levensmotto Usher doesn’t 
define me. Ze volgt haar 

eigen weg, met hobbels en bochten, 
veel vallen en weer opstaan. Haar ouders 
hebben alle vertrouwen in haar toe-
komst. ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Esther van Popta

Ushersyndroom moet de wereld uit 
Het Ushersyndroom is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij 
kinderen doof of slechthorend geboren worden. Daarnaast ontwikkelen 
ze nachtblindheid en gaan ze steeds slechter zien. Soms zijn er ook 
evenwichtsproblemen. Het Ushersyndroom leidt uiteindelijk tot totale doof- 
en blindheid. Behandeling is nog steeds niet mogelijk, maar onderzoekers 
werken keihard aan oplossingen. Wil je meer weten over het syndroom 
en hoe je onderzoek kunt steunen? Ga naar www.ushersyndroom.nl de 
omgevingsvergunning.   

Carlyn lijdt aan het Ushersyndroom, 
haar moeder vertelt wat dat betekent 
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et onderzoekshart was snel 
gevonden bij Jeroen van der 
Laak. Onmiddellijk na zijn 

afstuderen in de informatica in 1991 
kreeg hij een baan als onderzoeker bij 
het Radboudumc. Nu is hij er hoofd 
van de groep die onderzoek doet naar 

de ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie bij pathologie. Sinds 
februari is hij er tevens professor.

Pathologie
“Pathologie is een hele belangrijke, 
maar tamelijk onbekende medische 

discipline”, vertelt Van der Laak. 
“Veel mensen denken die te kennen 
vanwege de lijkschouwingen die 
je in de tv-serie CSI ziet. Maar 
pathologie is veel breder dan dat. 
Een patholoog bestudeert al het 
weefsel dat uit het menselijk lichaam 

Jeroen van der Laak: 'Kunstmatige  intelligentie bij medisch onderzoek 
moet de patiënt helpen'

H

In het Radboudumc, op de Radboud Universiteit en HAN University 

of Applied Sciences barst het van de onderzoeksactiviteiten. In 

de rubriek ‘Hart voor onderzoek’ nemen we een kijkje achter de 

schermen. Dit keer praten we met Jeroen van der Laak, hoogleraar en 

hoofdonderzoeker Computationele pathologie aan het Radboudumc. 

“Uiteindelijk wil je natuurlijk dat de patiënt een betere behandeling 

krijgt door wat wij ontwikkeld hebben.”

Hart voor onderzoek
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Jeroen van der Laak: 'Kunstmatige  intelligentie bij medisch onderzoek 
moet de patiënt helpen'

Hart voor onderzoek

wordt gehaald om te onderzoeken 
wat voor ziekte iemand heeft en hoe 
het daarmee gesteld is.” Denk aan 
een baarmoederhalsuitstrijkje, een 
plekje op je huid of een biopt bij 
kankeronderzoek. Met de informatie 
en diagnose uit dat pathologisch 
weefselonderzoek bepaalt de 
behandelend specialist, een oncoloog 
bijvoorbeeld, welke therapie nodig is.

Kunstmatige intelligentie
“Onze onderzoeksgroep”, vervolgt 
Van der Laak bevlogen, “ontwikkelt 
kunstmatige oftewel artificial 
intelligentie (AI) voor de analyse van dat 
menselijk weefsel. Een soort software 
waarmee we de patholoog helpen 
de nauwkeurigheid van de diagnose 
te verbeteren en bovendien werk uit 
handen nemen. Dat maakt ook de 
patiëntenzorg efficiënter.” 
     Pathologen zijn gewend weefsel 
onder de microscoop te analyseren. Te-
genwoordig kunnen we die weefselplak-
jes echter geautomatiseerd digitaliseren, 
opslaan en bestuderen. Van der Laak: 
“Voor ons onderzoek zijn weefsels van 
grote aantallen patiënten nodig met ver-
gelijkbare kenmerken. Daarvoor kunnen 
we putten uit het enorme weefselarchief 
van het Radboudumc. Aan de hand van 
gedigitaliseerde weefselbestanden heb-
ben we laten zien dat AI de beoordeling 
ervan verbetert. Onze onderzoeksgroep 
paste AI toe bij diagnostiek van verschil-
lende ziektes. Zo spoorden we tumoren 
op en beoordeelden hoe agressief ze 
zijn bij borstkanker, prostaatkanker en 
darmkanker. Voor al deze toepassingen 
vergeleken we AI met een referentiepa-
nel pathologen. Dat liet zien dat AI even 
goed is, of soms zelfs beter.”

Microscoop van tafel
Als de methodes en software van Van 
der Laak en zijn groep verder aanslaan, 
dan kan de microscoop van tafel. Zover 
is het echter nog lang niet. De aanschaf 

van de benodigde digitaliseringsappara-
tuur is kostbaar: je hebt scanners nodig, 
hardware, servers, software en com-
puters. Onder pathologen bestaat her 
en der ook nog koudwatervrees. Maar 
langzaam aan beginnen digitalisering en 
AI gewoner te worden. “Nederland loopt 
voorop, Radboudumc werkt al volledig 
digitaal. Over 10 jaar geldt dat wereld-
wijd voor bijna alle pathologen”, schat 
Van der Laak in.

Onderzoeksgroep
De Nijmeegse onderzoeksgroep telt on-
geveer 35 medewerkers uit zeer diverse 
disciplines en is daarmee op zijn terrein 
de grootste ter wereld. Er zijn de techni-
sche datawetenschappers, de pathologen 
in opleiding met hun geneeskundige 
expertise, de programmeurs, technische 
en administratieve staf en het datateam 
dat de basis legt voor de onderzoeks-
gegevens. De wisselwerking tussen die 
verschillende disciplines is onmisbaar. 
De samenstelling van de groep is zeer 
internationaal, net als het wetenschaps-
terrein van AI. Het feit dat Van der Laak dit 
voorjaar tot hoogleraar is benoemd, geeft 
het belang aan dat het Radboudumc aan 
het onderzoek hecht. 

Fondsen
Dat neemt niet weg, dat voor bijna 
alle onderzoeken externe fondsen 
nodig zijn. Dat vergt voortdurend tijd 
en aandacht, maar leidt ook tot mooie 
subsidieverstrekkers als KWF Kankerbe-
strijding, Nierstichting, de Nederlandse 
overheid en Europese Unie. Bigpicture is 

een EU-project van 70 mil-
joen Euro, dat de grootste 
openbare dataset van digi-
tale pathologiebeelden ter 
wereld bouwt. Van der Laak 
is daarvan coördinator. 
“Bij alle financiering moet 
je ontzettend transparant 
zijn over de organisaties 
waarmee je samenwerkt”, 

benadrukt hij. “Je wilt niet dat er op 
ethisch of financieel terrein een scheve 
schaats wordt gereden.”

Aiosyn: praktische toepassingen
De onderzoekers van Van der Laaks 
groep zijn ijzersterk in het ontwikkelen 
van innovatieve technieken, maar de 
vertaling naar producten die de zorg 
daadwerkelijk verbeteren, is voor een 
academicus lastiger. Van der Laak: “Dat 
vergt andere vaardigheden, bijvoor-
beeld marketing, sales, productontwik-
keling. En een flexibele organisatie met 
korte lijnen. 
     Om ervoor te zorgen dat ziekenhui-
zen en pathologen wereldwijd sneller 
AI kunnen gebruiken in de praktijk, heb-
ben we daarom vorig jaar het spin-off 
bedrijf Aiosyn opgericht. Ik ben weten-
schappelijk directeur, we zijn in totaal 
ongeveer met zijn tienen. Zo’n bedrijfje 
opzetten kost veel tijd, maar we zijn 
op de goede weg. We verwachten zelfs 
komend jaar onze eerste toepassing te 
kunnen aanbieden, een product dat de 
patholoog kan helpen delende borst-
kankercellen te herkennen en tellen. We 
bevinden ons nu echt in het stadium 
dat we kunnen laten zien dat we goed 
AI kunnen bouwen en vertalen naar het 
gebruik daarvan. Want uiteindelijk wil 
je natuurlijk dat de patiënt een betere 
behandeling krijgt door wat wij ontwik-
keld hebben.” ❤

Tekst: Marijn Alofs
(marijn@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Het Verleden in Verhalen

idden op het kruispunt Munt-
weg, Groenestraat en Wezen-
laan stond begin twintigste 

eeuw een grote, dikke boom met daar 
omheen houten bankjes. Men kon hier 
lekker in de schaduw zitten en met een 
kopje koffie naar het voorbijkomende 
verkeer kijken, wat in die tijd nog vooral 
uit paard en wagen bestond.

Wisseling van eigenaar
Het is niet helemaal duidelijk wanneer 
het koffiehuis van eigenaar wisselde. 
Maar in 1923 vroeg Wilhelmus Andreas 
Neijenhuizen een vergunning aan voor 
de verkoop van sterke drank, voor 
logeergasten in een logement voor het 
perceel Groenestraat 279. In 1926 vroeg 
hij een vergunning aan voor de verkoop 

van andere alcoholhoudende dranken. 
Om onduidelijke redenen ging het pand 
in 1931 in de openbare verkoop.
     In de Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant (PGNC) was op 31 
januari en 7 februari 1931 te lezen: “Er zal 
een publieke verkoop plaatsvinden van 
café d’Oranjeboom van de heer W.A. Ne-
ijenhuizen, gelegen aan de Groenestraat 
279, op de hoek met de Muntweg. Dit 
zal gebeuren op 12 en 26 februari. Het 
gaat om een huis met erf en tuin waar 
een café billard en een winkel met aparte 
bovenwoning is gevestigd. Aanvaarding 
per 1 mei 1931 of eerder.” 
     Op 21 februari staat er een bericht in 
het PGNC: “Notaris de Jong heeft het café 
billard ingezet op 8900 gulden en dat het 
inmiddels uit de hand te koop is.”

Eerste steen
Het pand werd gekocht door Johannes 
Gerardus Langenhof (1882-1949). Op 14 
april 1931 vroeg hij een vergunning aan 
voor een verbouwing van een café met 
vergaderlokaal en bovenverdieping De 
dochter van Langenhof, Helena Theodora 
Hendrina (1911-1993), legde op 23 juni 
1931 de eerste steen. Het pand werd ge-
deeltelijk vernieuwd en uitgebreid. Op de 
begane grond kwamen boven de ramen 
en deuren de kenmerkende zeshoekige 
bovenlichten met glas-in-lood. In Café 
Langenhof was ook de mogelijkheid tot 
overnachting. Op de bovenverdieping 
waren hiervoor drie kamers beschikbaar.
     Het verkeer werd steeds drukker en 
er kwamen steeds meer gemotoriseerde 
voertuigen. Om een goede verkeersre-

Café Langenhof in 
de jaren dertig.

Foto: Regionaal 
Archief Nijmegen

Op de hoek van de Muntweg en de Groenestraat staat al ruim honderd jaar een 

markant gebouw. In 1913 vroeg de heer J. Bos bij de gemeente Nijmegen voor 

deze locatie een vergunning aan voor de bouw van een 

koffiehuis met bovenwoning. 

M
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geling te bevorderen deed de ANWB bij 
de gemeente het verzoek om de boom 
midden op het kruispunt weg te halen. 
De toenmalige burgemeester J.A.H. 
Steinweg gaf begin 1942 toestemming 
om de “op dit kruispunt aanwezigen 
hinderlijken boom te doen verwijderen.”
     In de jaren daarna vonden er meer-
dere verbouwingen en uitbreidingen 
plaats. Na de oorlog nam Langenhofs 
schoonzoon de zaak over en verdwijnt 
het billard. Hier kwam plek voor ont-
vangst van middelgrote gezelschappen. 
Aan de zijkant van het pand kwam een 
frituur.

Cafetaria
Vanaf de jaren zestig van de twintigste 
eeuw veranderde het café verschillende 
keren van eigenaar en naam. Onder an-
dere café De Keizer en café De Munt. Het 
was een echt buurtcafé voor de Munten-
buurt, Landbouwbuurt, de Kolpingbuurt 
en het Willemskwartier. In de cafetaria 
aan de zijkant kon men onder andere 
gegrilde halve haantjes, nierbroodjes 
en ijs kopen. Maar de horecagelegen-
heid was ook vaker voor langere tijd 
gesloten, totdat een nieuwe eigenaar 
probeerde om er weer een goedlopende 
zaak van te maken. 
     In de laatste vijftig jaar is de hoek 
Groenestraat-Muntweg een druk kruis-
punt geworden met stoplichten. De 
hele dag is het een drukte van auto’s en 

vrachtverkeer. Dit is voor het café niet 
voordelig. Een buitenterras is vanwege 
de herrie en uitlaatgassen van afrem-
mende en optrekkende auto’s hierdoor 
bijna uitgesloten.
     Inmiddels is het pand alweer een hele 
tijd voor het publiek gesloten en staan 
er binnen steigers en vinden er verbou-
wingen plaats.

Kamerverhuur
Op 22 januari 2021 werd er door de 
gemeente Nijmegen een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning gepubli-
ceerd voor een wijziging en uitbreiding 
van het pand Groenestraat 279. In de 
aanvraaggegevens is te lezen dat het 
horecapand op last van de gemeente tot 
nader orde is gesloten voor horecadoel-
einden. De bovenverdieping wordt mo-
menteel gebruikt voor kamerverhuur. 
De nieuwe eigenaar wil in het pand 
investeren en de kwaliteit ervan ver-
beteren. Er was een plan gemaakt voor 

een dakopbouw en acht woonstudio’s. 
Dit plan werd negatief beoordeeld door 
de gemeente en is nu teruggeschroefd 
naar vier zelfstandige woonstudio’s. 
     Of er woonstudio’s in het pand zullen 
komen, is afwachten. Hopelijk wordt het 
karakter van het pand niet aangetast 
als het een nieuwe bestemming krijgt. 
Het typische uiterlijk van het gebouw 
bepaald al meer dan honderd jaar het 
gezicht van de hoek Groenestraat en 
Muntweg. ❤

Tekst: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Digitaal Gebouwen Dossier 
Nijmegen

Bronnen:Digitaal Gebouwen Dossier Nijmegen, 

Regionaal Archief Nijmegen, www.noviomagus.nl

De eerste steen (www.noviomagus.nl).

Ontwerpschets voor de verbouwing in 1931.

Bestaande situatie in 1931.
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St Jacobslaan 345A
Groenestraat 217y

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

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

• Nauwe contacten met 
 zorgmedewerkers in de wijk

• Actieve samenwerking met uw   
 huisarts en verwijzers

T 024 3540404

U bent van harte welkom op 
één van onze volgende adressen:
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‘Zingen voor je leven’ is een 
koor dat tien jaar geleden in 
Nijmegen werd opgericht en 
dat onderdeel is van de stich-
ting ‘Kanker in beeld’.  Wim 
Kuipers (73) uit Heijendaal is 
de voorzitter van het koor.

Hoe ben je bij ‘Zingen voor je leven’ 
terecht gekomen?
De leden van het koor zijn direct of 

indirect geraakt door kanker. Na drie 
jaar subsidie van de stichting hebben 
de leden besloten om een vereniging 
te worden. Ik zat toen een jaar bij het 
koor. De leden kiezen dan de voorzit-
ter, secretaris en penningmeester 
en ze hebben mij toen als voorzitter 
gekozen. Dat doe ik nu acht jaar. We 
hebben momenteel drieëndertig leden 
waarvan twee mannen en de rest vrou-
wen. Ik ben de enige bas in het koor, 
dus het zou wel leuk zijn als er meer 
mannen lid werden.

Wat is de doelstelling van het koor?
Je hoeft niet te kunnen zingen om lid 
van het koor te worden. Ons uitgangs-
punt is: iedereen heeft een stem, dus 
iedereen kan zingen. Wij zingen niet 
om op te treden. Bij ons gaat het erom 
dat je weet wat je zingt, vanuit je hart. 
Dan voel je de kracht, de woede en 
het verdriet, de verbondenheid. We 
kampen allemaal met dezelfde ziekte. 
We hoeven ons niet mooier voor te 
doen dan we zijn en we hoeven niet 
de hele tijd over kanker te praten. We 
lachen ook heel wat af. Er ontstaan 
vriendschappen en we steunen elkaar. 
Creatief bezig zijn is helend. Na een 
repetitie ga ik met meer energie naar 
huis, dan toen ik binnenkwam.

Wat houdt je werk in?
We hebben een bestuur van zes 
mensen met allemaal onze eigen 
competenties. Ik houd me bezig met 
het organiseren en coördineren. Ik voel 
me verantwoordelijk voor het welzijn 
van het koor. Er is veel aandacht voor 
de verbinding met elkaar, zodat de 
leden daarvan de helende werking 
voelen. Ook zijn we bezig met het 
aantrekken van nieuwe mensen. 
Bijvoorbeeld via de professionele zorg 
door middel van foldertjes.

Wat vind je leuk aan het werk?
De verbondenheid. Soms kan iemand 
niet komen vanwege behandelingen, 
of omdat die zich niet goed voelt. Dan 
zingen we een liedje en nemen dat op. 
Dat sturen we dan naar die persoon 
op, zodat die de kracht voelt. ❤

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

Voor Wim Kuipers betekent ‘Zingen voor je leven’ 
samen verbonden zijn en iets moois maken

Kijk voor meer informatie op de 
website www.zingenvoorjeleven-
nijmegen.nl 

Vrijwilliger in ’t zonnetje
33
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Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

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

www.wennekers-nijmegen.nl

VERFADVIES

VERF RECHTSTREEKS AF FABRIEK

OOK VERHUUR VAN STEIGERS, LADDERS

OOK VOOR PARTICULIEREN

GOED GEREEDSCHAP MAAKT DE MEESTER 

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

Fysiotherapie Sint Anna
Medisch Centrum Sint Anna

Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
Tel: 024 -3505892

www.fysiotherapiesintanna.nl

  Fysiocentrum Nijmegen
Locatie St Jacobslaan 345a
Locatie Groenestraat 217 Y

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

Fysiotherapie de Go�ert 
Dobbelmannweg 118

6531 KZ Nijmegen
tel: 024-3552268

www.fysiotherapiedego�ert.nl

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

tel: 024-6635173

Fysiotherapie
Sint  Anna

S a m e n w e r k e n d e  F y s i o t h e r a p e u t e n
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De woningbouw- 
ontwikkelingen in de 
Winkelsteeg, het gebied 
tussen Goffertpark en 
Maas-Waalkanaal, lijken het 
stadium van plannenmakerij 
nu definitief voorbij te zijn. 
Begin volgend jaar start 
namelijk de bouw. En door 
daarbij gebruik te maken van 
speciale, niet-permanente 
bebouwing gaat dat een  
stuk sneller dan normaal.

erloopt de bouw van duizenden 
nieuwe woningen in Nijmegen-
Noord al onverminderd in 

een straf tempo, schrijvend over 
de Winkelsteeg-plannen had De  
Gelderlander het zelfs over een staaltje 
van versnelde woningbouw “die voor 
Nijmegen uniek te noemen is.” 

Flexibel
Woningcorporaties Woonwaarts, Talis, 
Portaal en studentenhuisvester SSH& 
laten het uitvoerende bedrijf namelijk 
speciale woningen bouwen. En die 
bouwer is De Meeuw, een bedrijf 
uit Oirschot dat gespecialiseerd is in 
flexibele en modulaire huisvesting. 
     Het gaat op de beoogde locatie, 

door de gemeente NDW21 (De Nieuwe 
Dukenburgseweg 21) genoemd, om 
bijna 500 verplaatsbare woningen. 
En dat kan, omdat de bouwer 
gebruikmaakt van ‘losse’ vloeren, 
wanden, plafonds en installaties, die 
apart in de fabriek gemaakt worden. 
     Het circulaire idee, de herbruikbaar-
heids gedachte hierachter is om deze 
woningen, die gemakkelijk aan elkaar 
te koppelen en op elkaar te stapelen 
zijn, over een jaar of twintig weer te 
demonteren en elders opnieuw te 
kunnen gebruiken. 

Nieuwe Massinkhal op zwembad 
Maar er staat in de Winkelsteeg straks 
meer te gebeuren dan alleen maar het 
bouwen van woningen. Zo vindt het 
stadsbestuur ook dat de verouderde, 
veertig jaar oude Jan Massinkhal moet 
wijken. En wel voor een gloednieuw 
zwemparadijs op diezelfde plek 
met daar bovenop een nieuwe Jan 
Massinkhal. Mogelijk besluit de 
gemeenteraad nog voor het eind van 
dit jaar of dit plan gerealiseerd gaat 
worden. Het kostenplaatje is in elk 
geval niet mals: ruim 65 miljoen euro. 
En in dat bedrag is nog niet eens de 
verhuizing van ijsbaan Triavium (lees: 
de bouw van een nieuwe, ook in de 
Winkelsteeg) meegenomen… ❤

Tekst: Roeland Loosen 
(roeland.loosen@hartvannijmegen.nu) 
Artist’s impressions: De Meeuw, 
Oirschot 

Zie voor meer informatie over 
Wonen, ondernemen en ontmoeten 
op NDW21 www.ndw.21.nl

Verplaatsbare woningen brengen 
Winkelsteegbouw in stroomversnelling   

V
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wijnhandel

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

 @indeblauwedruif 
 @wijnhandelindeblauwedruif

DE DRANKSPECIALIST 
VOOR AL UW DRANKEN 
DICHT IN DE BUURT!

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

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

Met een beetje hulp
langer thuis

www.langerthuisni jmegen.nl
088 - 00 17 121

Praktische hulp

Ouderenadvies

Deel de Dag

Veilig wonen

Onderdeel van Sterker sociaal werk

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

op hun eigen manier willen blijven doen.
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Op 3 november overleed Mario 
Friso op 69-jarige leeftijd in zijn 
woning aan de Ds. Ter Haar-
straat. Vriend en buurtbewoner 
Cor Wolvers vertelde aan de 
redactie van Hart van Nijmegen 
waarom Mario zo geliefd was in 
de wijk. 
 
“Mario woonde vroeger in de Kolping-
buurt”, vertelt Cor, “waar hij de bijnaam Tarzan kreeg. Een oersterke 
kerel, maar positief mens, want waar hij ook was, hij behandelde 
alle mensen vriendelijk en respectvol.” 
      Het meest gek was hij op zijn honden. Die waren alles voor 
hem. Hij heeft er verschillende gehad. Dagelijks was hij met zijn 
hond Tyson, een kruising tussen een Mechelse herder en een 
Labrador, te vinden op het hondenveld in de Spoorkuil.    

     “Hij hield van een glaasje bier”, vervolgt 
Cor. “Nou ja glaasje, dat werden er vaak wel 
meer. ’Laten we een spuitje nemen’, zei Mario 
dan. Zo’n spuitje had niks met het injecteren 
van drugs te maken, maar zo noemde hij een 
blikje bier. Samen een simpel biertje drinken. 
Die eenvoud, maar we waren als broers voor 
elkaar!” 
     In de Spoorkuil leerde hij ook Joyce 
kennen. Het werd zijn vriendin en méér dan 
dat. Jammer dat het maar kort kon duren, 
want Mario werd ongeneeslijk ziek. Hij is 
op 3 november in zijn woning overleden. 

Mario wilde graag dat Joyce en Cor erbij zouden zijn. Toen op 10 
november de rouwwagen door de Tollensstraat reed, vormden 
bewoners uit de omgeving, waaronder veel hondenbezitters, een 
erehaag als laatste groet aan Mario. ❤

Tekst: Henny Fransen (henny@hartvannijmegen.nu)
Foto: Wijkraad Willemskwartier

Bewoners Willemskwartier vormden erehaag bij afscheid van Mario Friso 

Extra tijd voor onderzoeken en de toestand in 
de wereld; het zijn redenen die ervoor zorgen 
dat de verbouwing van het Goffertstadion een 
gebed zonder end lijkt te worden. En dan was 
er ook nog een fittie tussen NEC’s suikeroom 
Marcel Boekhoorn en de Nijmeegse politiek. 
“We hadden al veel verder kunnen zijn.”  
 

p 10 november lieten de samenwerkende partijen NEC 
en KlokGroep weten momenteel de mogelijkheden van 
de drie verschillende bouwvarianten te onderzoeken. 

Bijzonder in het bericht was de zinsnede dat NEC is gestart 
met het onderzoeken van andere opties, “omdat niets in 
handen hebben geen optie is: dan dreigt op lange termijn het 
faillissement van de club.” Het stadion moet volgens de twee 
partijen ontwikkeld worden, want in deze oude staat en met het 
huidige businessmodel – één wedstrijd in de 14 dagen – is de 
lange termijn voor de club onzeker. 

Geruzie
Niet zoals eerder verwacht nog dit jaar, maar pas in de loop van 
2023 volgt een tweede participatiemoment. Marcel Boekhoorn, 
de man zonder wie de club niet meer zou bestaan, betichtte een 

paar dagen daarna de politiek ervan "dramatisch langzaam" te 
opereren bij de ontwikkeling van een mogelijk nieuw stadion. 
Waarop de politiek terugsloeg met de woorden “niet zomaar bij 
het kruisje te tekenen.” Ook dat geruzie doet de zaak natuurlijk 
geen goed. Kortom, volgend jaar zal Hart van Nijmegen de stadi-
onperikelen onverminderd op de voet blijven volgen. ❤

Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Illustratie: Ons Nest

O

Wordt verbouwing Goffertstadion gebed 
zonder end…? 

12

wonen - scenario c

inspiratiebeelden

Bloedkuul Hazenkamp poort
/ contour gebouw

Woningbouw in de kopse 
kanten van het stadion

Landschappelijk = vrij zicht
Bos = bebouwd

Monumentale assen
Uitnodigende landmarks

Onderdeel van volkspark.
‘groene longen’ van Nijmegen

ca. 34m

Uitbreiden hoofdgebouw.
Business lounge, spelersfaciliteiten
en sportmedisch centrum

2 appartementengebouwen, geïntegreerd  
aan de kopse kanten van het stadion.

Ook scenario C wordt verder onderzocht. “Niets in handen 
hebben is geen optie.” 
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In 2008 heeft stichting Glazenkamp op 
eigen initiatief een glasvezelnetwerk 
laten aanleggen in de wijken Hazenkamp 
en Park Heyendaal. Gebruikers van dit 
netwerk kunnen deelnemen aan stichting 
Glazenkamp. Doe je mee?

KPN keert jaarlijks een tariefcompensatie uit voor het 
gebruik van de glasvezelaansluiting. Die compensatie 
wordt verdeeld onder de deelnemers aan de stichting,  
een goede reden om je aan te melden. In december 2021 
heeft KPN brieven verstuurd aan de glasvezelgebruikers in 
de wijk. Daarin werd aandacht gegeven aan het bestaan 
van stichting Glazenkamp. Veel gebruikers hebben zich 
toen aangemeld. Het resultaat is fraai: momenteel is 
ongeveer 77 % van de gebruikers van glasvezel in de wijk 
deelnemer aan de stichting. Wie nog geen deelnemer is en 
meer informatie wil, kan terecht op www.glazenkamp.nl  
of een mail sturen naar info@glazenkamp.nl. Aan 
deelnemers die verhuizen het verzoek om de adres-
wijziging door te geven aan Glazenkamp via  
ditzelfde e-mailadres.

Vrijwilligers
Vele vrijwilligers zetten zich in om belangen van de 
deelnemers te behartigen bij de providers. Anderen 
volgen de nieuwe ontwikkelingen in relatie tot internet 
en glasvezel en bedenken op welke manieren die kunnen 
worden toegepast voor Glazenkamp. Deelnemers kunnen 
met hun vragen over het gebruik van internet en de 

bijbehorende apparatuur telefonisch (024 89 000 67) of 
via e-mail (info@glazenkamp.nl) terecht bij de helpdesk. 

Glazenkamp Honk
Op de eerste zaterdag van de maand is van 11.00-13.00 
uur in Basisschool NSV2 aan de Lamastraat het Honk 
geopend. Daar kun je met vragen en apparatuur naartoe 
om direct door vrijwilligers te worden geholpen.

Handig in Hazenkamp
De werkgroep Handig in Hazenkamp biedt bewoners met 
een verminderd oriëntatie-vermogen en/of toenemende 
geheugenproblemen een aantal hulpmiddelen om langer 
zelfstandig in de wijk te kunnen blijven wonen.

Deze tekst is tot stand gekomen op initiatief van, en in samenwerking met stichting Glazenkamp.

GLAZENKAMP: DOE JE MEE?

TARIEFCOMPENSATIE 2023
Elk jaar keert de eigenaar van het Glazenkampnetwerk (KPN) aan Stichting Glazenkamp een bedrag 
uit op grond van tariefafspraken die Glazenkamp in 2008 met KPN/Reggefiber heeft gemaakt. 
Glazenkamp gebruikt een deel van dit bedrag voor vrijwilligersactiviteiten. Minimaal 80% wordt 
uitbetaald aan de deelnemers als tariefcompensatie. In 2022 werd daardoor € 77 uitgekeerd aan 
iedere deelnemer, wat overigens geen garantie is voor de hoogte van de uitkering in 2023. Iedereen 
die in het Glazenkampgebied woont (Hazenkamp en Park Heyendaal), daar glasvezel gebruikt 
én geregistreerd staat als deelnemer heeft recht op de compensatie. Echter: niet iedereen heeft 
zich al geregistreerd. Wie zich voor 31 december 2022 alsnog registreert en aan de voorwaarden 
voldoet, deelt mee in de uitkering van 2023. Registratiemogelijkheid en meer informatie over de 
tariefcompensatie vind je op onze website.
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Op woensdag 16 november vierde Nijmegen 
de Nationale Boomfeestdag. Wethouder Cilia 
Daemen plantte samen met leerlingen van 
basisschool Klein Heyendaal een boom in het 
park bij de Albert Schweitzerlaan. 

 
e Nationale Boomfeestdag wordt in Nederland jaarlijks 
gehouden op de derde woensdag in maart. Al in 1957 
werd de eerste Nationale Boomfeestdag georganiseerd 

voor leerlingen van wat toen nog de ‘lagere school’ heette. Het 
is een landelijke dag waarbij kinderen een boom planten en 
op school leren over bomen en de voordelen van een groene 

omgeving. Stichting Nationale Boomfeestdag heeft het allemaal 
bedacht en organiseert deze dag al 65 jaar. 
     In Nijmegen waren er dit jaar op de derde woensdag in 
maart gemeenteraadsverkiezingen. Vandaar dat de Nationale 
Boomfeestdag nu in het najaar plaatsvond.

1000 bomen extra
De gemeente Nijmegen doet er nog een schepje bovenop en 
heeft in het coalitieakkoord afgesproken vanaf 2023 jaarlijks 1000 
bomen extra te planten.
     Nijmegen wil niet alleen het aantal bomen laten groeien, maar 
er ook voor zorgen dat bomen gezonder blijven en dus langer 
blijven staan. Dit en andere acties staan in het 'Bomenplan'. 
Meer bomen en dus meer groen heeft veel voordelen. Zo blijft 
de stad koeler bij hitte en zorgen bomen ervoor dat regenwater 
makkelijker in de bodem verdwijnt. Ook zorgen extra bomen voor 
een mooie groene omgeving. ❤

Bron: gemeente Nijmegen. Foto: Jos Wehrens

Kinderen planten bomen en leren over een groene omgeving

In het bosje tussen de Clara Wichmannlaan 
en de Anna Blamannlaan in plan Jonkerbos 
hebben zo’n veertig bewoners van die twee 
straten op 6 november grote hoeveelheden 
bollen geplant.  
 

et initiatief is genomen door Leonore, Sonja en Marianne 
die bij de gemeente via ‘Mijn Wijkplan’ de bollen hebben 
aangevraagd. Samen kozen ze soorten bollen die voor de 

bosrijke omgeving en verwildering  geschikt zijn: sneeuwklokje, 
hondstand, boshyacint, winterakoniet, bosanemoon, aronskelk, 
holwortel, daslook, sneeuwroem en nog veel meer. Alleen al aan 
sneeuwklokjes zijn er zo’n 3600 bolletjes de grond in gegaan. 

Bollen poten
Vanwege de harde ondergrond maakte men de plantgaten op 
sommige plekken met speciale plantgatenboren die op een 
boormachine gemonteerd kunnen worden. De gemeente had de 
boren daarvoor aan de bewoners uitgeleend. ‘s Morgens om tien 
uur was de aftrap vanaf de oprit van Clara Wichmannstraat 8 en 
10. Van daaruit trokken de verschillende groepjes het bosje in om 
op geplande plekken de bollen te poten. 

     Er is rekening gehouden met de looproutes en de speelplekken 
van de kinderen. Tussendoor pauzeerden de poters met koffie, 
thee en de baksels van twee buurmannen. Het planten werd 
afgesloten met een borrel om twee uur ‘s middags. Nu is het 
afwachten totdat de eerste bollen gaan bloeien. ❤

Tekst en foto: Eef van Hout (eef@hartvannijmegen.nu)

H

D

Bloembollen poten voor een 
fleurig voorjaar

Bollen poten met de plantgatenboor.

Leerlingen van basisschool Klein Heyendaal hebben zojuist een 
boom geplant in het park aan de Albert Schweizerlaan. 
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Ben jij altijd buiten te vinden en wil jij jouw passie
voor de natuur overbrengen op kinderen? 

Dan zoeken wij jou! 

Ben je bevoegd om te werken op het kdv en/of de BSO.

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

Ben jij (bijna) altijd buiten aan het werk;

Word jij natuurpedagogisch 
medewerker bij Struin?

Als natuurpedagogisch medewerker bij Struin…

Geef je kinderen natuurbelevenissen mee die ze zich de rest
van hun leven kunnen herinneren;

Neem je initiatieven en denk je in oplossingen;
Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kun je goed
in teamverband werken;

Heb je al enige kennis van de natuur of ben je bereid deze op
te krikken;

struin.nl/vacatures

Voor verschillende basisscholen in
 Nijmegen en regio

zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE OVERBLIJFKRACHTEN

Als overblijfkracht begeleid je kinderen tijdens de
 lunchpauze bij het eten en buiten spelen. Je ontvangt

 hiervoor een vrijwilligersvergoeding van � 10,-per keer.

Verder bieden wij studenten mogelijkheden
 voor een stageplaats.

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

Stuur dan een mail naar info@stichtingsoos.nl

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

tso

Neem contact op

Hatertseweg 825, Nijmegen 
024 350 2814

OOGZORG
en

OPTOMETRIE

staar 

droge ogen

macula degeneratie 

glaucoom

OCT scan

opticiens - audiciens - optometrist

Een
complete
(enkelvoudige)
bril voor
€99

Vaak
geheel

of gedeeltelijk
vergoed door uw 
zorgverzekering
(wij doen de declaratie

voor u)

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

opticiens - audiciens - optometrist
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Wat is er te doen in de bieb?

Van verhalen uitwisselen, 
spelen met techniek, 
voorlezen tot zelfs een 
nachtje slapen in de grote 
bieb in het centrum van 
Nijmegen: er is weer 
van alles te doen in de 
bibliotheek! 

Night at the Library: een nachtje 
slapen in de bieb (leeftijd 8+)

Kom je het laatste weekend van de 
kerstvakantie logeren in de bieb? 
Voordat je in je tentje kruipt, is er van 
alles te doen in alle hoeken en gaten 
van Bibliotheek De Mariënburg in het 
centrum van Nijmegen. Wat dacht je 
van cartoons tekenen, glow in the dark 
dichten, spelen met een green screen 
of gewoon een ouderwets kussenge-
vecht! Enne, je bent toch niet bang 
voor spookachtige verhalen?
     Last but not least: trek je mooiste 
pyjama aan voor de ‘Beste Pyjama-
wedstrijd’! Je koopt een ticket voor 
een tweepersoonstent, voor één kind 
en één volwassene. De prijs is inclusief 
wat te drinken, snacks en ontbijt. Je 
neemt zelf slaapspullen mee (matje of 
luchtbed, slaapzak, handdoek etc.). 

Locatie: Bibliotheek De Mariënburg, 
Mariënburg 29

Datum: zaterdag 7 januari 2023
Tijd: 20.00 uur – 10.00 uur de 
volgende ochtend
Prijs: Leden € 40 per tentje, overige 
bezoekers € 45 per tentje

Voorlezen (leeftijd 4+)

Geniet van een lekker relaxmomentje 
samen met je (klein)kind. Voorlezers 
lezen elke eerste donderdag van de 
maand om 15.15 uur een half uurtje 
voor in bieb Muntweg. Laat je verrassen 
door vrolijke, spannende en grappige 
verhalen en illustraties. Een fijn en 
gezellig halfuurtje! Aanmelden is niet 
nodig, je kunt gewoon binnenlopen. 
Na afloop van het voorlezen kunnen 
kinderen nog knutselen. 

Locatie: Bibliotheek Muntweg, 
Muntweg 207
Datum: donderdag 5 januari 2023  
en donderdag 2 februari 2023
Tijd: 15.15 – 15.45 uur
Prijs: gratis

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

te helpen. Dus trommel je vrienden op 
en doe mee! 

Locatie: Bibliotheek Muntweg, 
Muntweg 207
Datum: woensdag 28  december 2022 
en woensdag 25 januari 2023
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Prijs: € 2,50, ter plekke betalen in de 
bibliotheek

Vertel eens: verhalen uitwisselen 
(voor volwassenen)
Lijkt het je fijn om in de bieb andere 
mensen te ontmoeten en verhalen 
uit te wisselen? Bijvoorbeeld verhalen 
over vroeger, verhalen uit de buurt 
of verhalen over een specifiek thema. 
Je mag er altijd een boek bijpakken. 
Alleen luisteren kan natuurlijk ook. De 
koffie en thee staan in ieder geval klaar!

Locatie: Bibliotheek Muntweg, 
Muntweg 207
Datum: dinsdag 13 december 2022 en 
dinsdag 10 januari 2023
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Prijs: gratis

Tekst: Bibliotheek Gelderland Zuid
Foto’s: Marcel Krijgsman

Kijk voor het hele programma 
en ticketverkoop op 
www.obgz.nl/agenda 
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13 jaar lang behandelde fysiotherapeute 
Janneke Janssen mensen met algemene, 
arbeids-, sport- en psychosomatische 
klachten. Dat gaat komend jaar veranderen, 
want vanaf 1 januari 2023 kunnen patiënten 
uitsluitend nog voor psychosomatische 
klachten bij Janneke Janssen terecht. Waarom 
deze switch?

“Mijn werkwijze is altijd al holistisch geweest”, zegt 
Janneke. “Ik heb altijd gekeken naar de gehele mens en 
niet enkel naar de klacht. Psychosomatiek had altijd al 
mijn belangstelling en daar wilde ik meer mee doen. 
Daarom heb ik gekozen voor een vervolgopleiding op 
dat gebied. In januari 2019 ben ik afgestudeerd als master 
psychosomatisch fysiotherapeut.”

Psychosomatisch fysiotherapeut
“Een psychosomatisch fysiotherapeut behandelt 
lichamelijke klachten die samenhangen met stress, 
spanningen, angst, pijn en/of vermoeidheid”, vertelt 
Janneke. Voor deze klachten is geen directe lichamelijke 
oorzaak te vinden. Ze hangen samen met psychische en 
sociale factoren. Men noemt ze daarom psychosomatische 
klachten.
     ”Bij dit soort gezondheidsklachten denkt men al snel 
aan een psychisch probleem, ondanks de duidelijke 
lichamelijke symptomen”, legt Janneke uit. “Dit kan heel 
verwarrend zijn. Mensen gaan soms van arts naar arts 
om antwoord te krijgen op hun vragen. Zonder een 
bevredigend resultaat.” 

     Janneke vervolgt: “Een psychosomatisch fysiotherapeut, 
zoals ik, kan uitkomst bieden, want ik heb zowel aandacht 
voor de geestelijke als voor de lichamelijke aspecten 
van welzijn. Vaak is er een verstoring van het evenwicht 
tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning 
en ontspanning. Samen met mijn cliënt werk ik aan het 
herstellen van dit evenwicht.”

Deze tekst is tot stand gekomen op initiatief van, en in samenwerking met Fysiotherapie Janneke Janssen.

Fysiotherapie Janneke Janssen specialiseert 
zich in psychosomatische klachten

Fysiotherapie Janneke Janssen
Groenestraat 294- B211, 6531 JC Nijmegen
W: www.fysiotherapiejannekejanssen.nl
E: info@fysiotherapiejannekejanssen.nl
T: 06-46155235

Wat zijn psychosomatische klachten?

Psychosomatische klachten uiten zich in: 

Lichamelijke symptomen  Psychische symptomen

- duizeligheid  - lusteloosheid

- extreme vermoeidheid   - over grenzen gaan

- niet kunnen ontspannen  - slecht of teveel slapen

- druk op de borst of hartkloppingen  - angstig en onzeker zijn

- onverklaarde spier- en gewrichtspijn  - moeite met concentreren

- benauwdheid, moeite met ademhalen  - somber zijn en veel piekeren

- hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten  - algeheel gevoel van onbehagen

- onverklaarde maag-, darm- of buikklachten  - prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn

  - niet meer kunnen genieten en  ontspannen

Veel voorkomende psychosomatische 

aandoeningen

- burn-out

- depressie

- fibromyalgie

- hyperventilatie

- angststoornissen

- chronische of (te) lang aanhoudende pijnklachten

- Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) de 

   oude term was Somatisch Onverklaarde 

   Lichamelijke Klachten (SOLK)

- slaapproblemen
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Meer informatie op www.unieksporten.nl/uitleen of 
bel naar 020 584 07 51. Ook regiocoördinatoren van 
de regio Nijmegen kunnen helpen: Erik Groenen 
(e.groenen@unieksporten.nl) of Elsemieke Laset 
(e.laset@unieksporten.nl).

Meer weten?  
HartslagNu is het reanimatie oproepsysteem van  
Nederland. Belt iemand 112 met het vermoeden van een 
hartstilstand, dan roept het systeem automatisch bur-
gerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zie 
ook: www.hartslagnu.nl. De Nijmeegse AED-stichtingen 
werken samen in de stichting HartslagNijmegen  
(www.hartslagnijmegen.nl). Meer informatie via  
aeddukenburg@kpnmail.nl

Vlak voor de zomer is er een AED (Automatische 
Externe Defibrillator) geplaatst aan de Albert 
Schweitzerlaan 125. Dankzij een bijdrage van de 
bewonersvereniging Heyendaal-Noord konden 
de buitenkast en het AED-apparaat aangeschaft 
worden.

e AED-kast is voor burgerhulpverleners met een code te 
openen. De landelijke organisatie HartslagNu geeft de 
code door aan burgerhulpverleners die een reanimatie- of 

bhv-cursus hebben gevolgd en aangemeld zijn bij HartslagNu. Zij 
krijgen een oproep via sms of de app HartslagNu om direct naar 
het slachtoffer te gaan of eerst een AED te halen. Ga altijd naar de 
AED die in het bericht genoemd wordt, ook al lijkt dat onlogisch. 
De code, die per kast kan verschillen, staat in de oproep. 

Meer AED’s in de buurt
De Nijmeegse AED-stichtingen kunnen helpen met de aanschaf 
en plaatsing van een AED. Ook zorgen ze voor het beheer en 
onderhoud. De AED-stichtingen hebben momenteel 134 AED’s 

in beheer in Nijmegen. In het verspreidingsgebied van Hart van 
Nijmegen zijn meerdere AED’s 24/7 bereikbaar: bij wijkcentra ’t 
Hert (Thijmstraat), De Inloop (Kolpingstraat) en De Klokketoren 
(Slotemaker de Bruïneweg). Verder bij sportpark Vossendijk aan de 
Winkelsteegseweg. Naast deze apparaten aan gemeentelijk vast-
goed hebben bewoners van de Nimrodstraat gezamenlijk geld 
bijeengebracht voor een AED. Deze hangt 
naast de voordeur op Nimrodstraat 107. ❤

Tekst en foto: Peter Saras
Secretaris Nijmeegse AED-stichtingen

Nijmegen-Midden nog ‘hartveiliger’

Sport en bewegen houd je fit en het geeft 
plezier. Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor 
dat mensen (18+) met een fysieke beperking 
binnen de regio Nijmegen sporthulpmiddelen 
gratis kunnen uitproberen. 
 

e sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het 
gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en 
afgesteld op de wensen en tijdens de uitleenperiode 

is technische service en onderhoud beschikbaar. Indien 
nodig wordt het product afgeleverd op een gewenste locatie. 
Bovendien zitten er geen kosten verbonden aan deze dienst!

Beschikbare sporthulpmiddelen
In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen zijn vijf hulpmiddelen 
beschikbaar: de aankoppelbare handbike, vastframe handbike, 
Running Frame, Allround sportrolstoel en de Court sportrolstoel.
     De sporter kan een van deze hulpmiddelen minimaal een 
week tot maximaal zes maanden lenen. Wil je na twee maanden 
een andere sport proberen? Geen probleem. Sporters kunnen 
meerdere keren een beroep doen op deze uitleenservice om te 
kijken wat bij hen past.

Rapport
Na de uitleenperiode kan de sporter een rapport krijgen met 
de maten van het gewenste hulpmiddel en daarmee bij de 
gemeente of zorgverzekering vergoeding aanvragen voor de 
aanschaf van het juiste sporthulpmiddel. Blijft er daarna nog een 
bedrag over? Via Uniek Sporten Hulpmiddelen kan er nog extra 
(financiële) ondersteuning geboden worden. ❤

Bron en foto: gemeente Nijmegen

D

D

Uniek Sporten Uitleen helpt sporters 
met een fysieke beperking 
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Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen

Kinderfeestjes

Workshops

Gelegenheidskaarsen

tel: 024 3553492 of 06 45302171

Groenestraat 199

6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492  

• Natuurvoedingsmiddelen

•Uitgebreid assortiment

•Ook glutenvrij

•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij

www.bijenkaars.nl

tel: 06-81472151 of 024-3553492

      Huid-, oedeem- en lasertherapie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NIEUW IN ONZE PRAKTIJK: 
SHOCKWAVE                

Gratis spreekuur Sportblessures:          
elke maandag van 17.00-17.30 uur 

 

 

Voor informatie zie T, E, W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T:   024 – 833 00 22      

E:   fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl 

W:  www.fysiotherapiehazenkamp.nl 

 

 

belastingaangifte?

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

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

Voor u kan het leuker en makkelijker!

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM 
  

 
 

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

Op de Steenbokstraat, iedere 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

telefoon 06 - 12 96 97 71 

Voor al uw gebakken vis 
verse vis en filets 

garnalen en salades 
gerookte vis 

kant-en-klaar maaltijden 
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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)

Overleven 
Ik herinner me dat ik vroeger gelukkig was. Ik speelde met de 
hond buiten en ik was onbezorgd en vrij. Ik was alleen, maar 
dit was toen geen probleem. Ik wist niet beter. Maar naarmate 
ik ouder werd en een eigen leven op moest bouwen, kwam ik 
in een achtbaan terecht met soms diepe dalen. Ik schrijf vaak 
columns met een mooie boodschap en hoopvol einde, dit is 
niet zo’n column.    
     Natuurlijk is het goed om de positieve en hoopvolle kanten 
van autisme te benoemen, maar de realiteit is dat het vaak ook 
gewoon ontzettend rot is. Recent had ik weer een terugval, ik 
voelde me weer eenzaam en depressief. Problemen op één 
gebied in het leven kunnen bij mij voor een kettingreactie 
zorgen. Haastig en gedeprimeerd zoek ik dan op allerlei 
vlakken steun, begrip en oplossingen. Om meestal uiteindelijk 
alles hetzelfde te laten. Want na een tijdje is het scherpe 

randje van het negatieve gevoel eraf en is de noodzaak voor 
verandering even weg. Maar vooral doordat veranderen erg 
moeilijk voor me is, blijft alles vaak hetzelfde. Zo is het dus 
wachten op de volgende crisis, op de volgende situatie die zich 
als olievlek gaat verspreiden en op alles in mijn leven weer een 
depressief sausje legt. Soms kort en beheersbaar, maar soms 
ook langer met grotere blijvende gevolgen. 
     Het leven voelt voor mij alsof ik vastzit in een wereld die mij 
niet begrijpt en ik het geluk in het leven niet in eigen hand heb. 
Of zoals iemand me laatst zei: “Autisme is alsof je op een feest 
bent waar iedereen dronken is, en je zelf nuchter bent.” Ik ervaar 
het leven door mijn autisme vaak als moeilijk, en dat mag ook 
gezegd worden. Het leven met autisme is overleven. ❤

Column (W)anders

Trots is biologische slager Bas Derksen op zijn 
Meester Worstmaker Mathijs Lievestro. De 
rookworst die Mathijs maakt voor slagerij De 
Groene Weg Nijmegen won afgelopen oktober 
goud bij de Nationale Vakwedstrijd voor Gel-
derse rookworst. 
 

ij zijn met onze biologische slagerij in de prijzen 
gevallen!!”, mailt Bas Derksen eind oktober 
enthousiast naar Hart van Nijmegen. “Onze 

rookworsten zijn met goud bekroond!!” Het mooie aan deze 
bekroning vindt hij dat hij als eigenaar daar zelf helemaal geen 
aandeel in heeft gehad. Zijn worstmaker, Mathijs Lievestro, kreeg 
volledig de vrije hand en zie welk resultaat dat heeft opgeleverd! 

Meester Worstmaker
De Groene Weg Nijmegen heeft een eigen worstmakerij waar 
Mathijs Lievestro de scepter zwaait. Mathijs mag zich Meester 
Worstmaker noemen en maakt alle vleeswaren en worsten die in 
de slagerij verkocht worden.
     “Mathijs’ liefde voor het vak, zijn enthousiasme en zijn kennis 
over hoe je een smaakvol, puur en mooie rookworst maakt, is 
met goud bekroond”, zegt Bas Derksen, “en volledig terecht!” Bas 
ziet in Mathijs een voorbeeld van een jonge gast die begrijpt dat 
het ambacht van het worstmaken – en van het slagersambacht 
in het algemeen – moet blijven bestaan. Het wordt nog wel eens 
onderschat, vindt Bas, hoe belangrijk de praktische beroepen en 
de daarbij behorende (jonge) enthousiaste vakmensen zijn voor 
Nederland. ❤

Tekst: Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Bas Derksen"W

Biologische rookworst wint goud
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Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij 
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak 
€ 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor 
de volgende Hart van Nijmegen (11 en 12 februari 2023), moeten uiterlijk 20 januari 2023 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

Bedrijfshartjes

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

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

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

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

MUZIMAAS KLARINET- EN SAXOFOONLES voor beginners 
en gevorderden. Als muziekleraar met veel ervaring geef ik met 
plezier les aan jong en oud. Voor de lessen kom ik bij jullie thuis. 
Kijk op mijn site en maak een afspraak voor een proefles.  
www.muzimaas.nl, 06 448 763 69.

OUDE MEDIA WEER TE BEKIJKEN OP TV, COMPUTER OF 
SMARTPHONE. Ik zet uw videobanden (VHS/S-VHS, compact 
VHS (VHS-C)), mini DV-bandjes of dvd’s over naar USB- stick of 
online als download. € 5,- per band (excl. USB-stick). Mail naar 
dvidmedia@gmail.com of bel 06 413 578 30.

EEN OPGERUIMD(ER) LEVEN? Aan de slag met het (re)
organiseren van jouw spullen, administratie, agenda en/of 
huishouden? Ik kan je helpen om meer structuur aan te 
brengen in je dagelijks leven, waardoor je meer grip krijgt 
op je spullen en tijd. Voor meer info: 
www.nimmaorganizing.nl of info@nimmaorganizing.nl

NOVIO SCHILDERS IS EEN AMBITIEUS SCHILDERSBEDRIJF 
gevestigd in Nijmegen. Wij staan voor kwaliteit en vakmanschap 
en bieden een breed scala diensten aan voor particulieren en 
bedrijven. Een rijtjeshuis, een luxe villa of een bedrijfspand, 
NOVIO Schilders staat voor u klaar. Meer informatie via 
06 515 556 86 of www.novioschilders.nl

ROBIN’S GLUTEN FREE LEKKERNIJEN EN GEBAK, maar dan 
wel glutenvrij met ook keuze uit lactosevrij, vegan én gezoet 
met natuurlijke suikers. Ontdek alle verse lekkernijen op 
www.robinsglutenfree.nl of kom langs tijdens de wekelijkse 
open keuken van Robin’s Gluten Free. Bezoek de website voor 
de openingstijden. Tel: 06 832 179 00,  e-mail: 
robinsglutenfree@outlook.com

Ruit herstellen? Seuren bellen!

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

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

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

Er bestaat nu enkel glas 
met de isolatiewaarde 

van triple glas.

En wij verkopen het!

Ruit herstellen? Seuren bellen! 024 - 323 10 10
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Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen 
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een 
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu. 
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (11 en 12 februari 2023), moeten uiterlijk 20 januari 2023 binnen zijn.

Hartjes

ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gezocht voor Nijmeegse pro-
movendus (26 jr.) aan de Radboud Universiteit. Heeft u / weet u 
zelfstandige woonruimte te huur voor hem, hebt u tips of kent 
u iemand in uw omgeving die zou kunnen helpen? Mail naar  
hartjes@hartvannijmegen.nu

ENGELSE LES I am looking to tutor people, who are seeking to 
improve their English. Some areas that I can help with are impro-
vement in speaking, reading comprehension, and vocabulary. 
I am a native speaker of American English. I am patient with 
people and I try to make learning enjoyable and fun.  
eun.kim1977@gmail.com

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 driegan-
genmenu. Vanaf 1 januari volwassenen: € 8,00. Kinderen tot  
12 jaar: € 4,00. Reserveren: hethert@vantuintotbord.nl

GRATIS JURIDISCH ADVIES bij de HAN-Rechtswinkel. U bent 
van harte welkom tijdens onze spreekuren in Arnhem en  
Nijmegen. Deze kunt u vinden op www.han.nl/rechtswinkel.  
U kunt ons ook telefonisch bereiken op 06 219 790 37 en  
06 552 911 44 of via de mail op rechtswinkel@han.nl.  

DAMESGYMVERENIGING D.O.S. uit Hazekamp Nijmegen zoekt 
nieuwe leden die zin hebben om op maandag- of donderdag-
avond 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.

KAMERKOOR GOOD COMPANY heeft nog plaats voor 
een bas en een sopraan. We zijn een koor met tien vrouwen 
en tien mannen. We zingen 4-stemmig licht klassieke 
muziek van renaissance tot hedendaags. Repetities op 
dinsdagavond in de Daalsehof. Meer informatie vind je 
op www.koorgoodcompany.nl. Aanmelden kan bij 
henkhofste@xs4all.nl of brouwerlent.hotmail.com.

VOCAL GROUP NOOTSCENARIO zoekt een tenor. Wij zingen 
gevarieerd, van Muse tot Boudewijn de Groot en van Pink tot 
Justin Timberlake. We repeteren op dinsdagavond in Nijmegen, 
o.l.v. een ervaren zangcoach. Heb je zangervaring en ben je 
geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@nootscenario.nl of bel  
06 450 912 01. Meer informatie op www.nootscenario.nl 

KAMERKOOR SOTTO VOCE zoekt bassen en tenoren. Sotto 
Voce voert grote werken met orkest en solisten uit, afgewisseld 
met een a-capella programma of met pianobegeleiding. Van 
oude muziek tot modern. Noten kunnen lezen heeft de voor-
keur, maar kunnen zingen is het belangrijkste criterium. Meer 
informatie op www.sottovoce.nl of via info@sottovoce.nl

STICHTING NOODOPVANG VLUCHTELINGEN NIJMEGEN is op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers die vluchtelingen een handje 
zouden willen helpen. Neem contact op Marten Hoogsteder, 
algemeen coördinator Stichting Noodopvang Vluchtelingen, tel. 
06 520 568 07 maandag t/m donderdag. Meer informatie op 
www.snov-nijmegen.com

ZENMEDITATIE IN ‘T HERT. In aansluiting op het geplaatste arti-
kel over zenmeditatie in wijkcentrum 't Hert bent u uit genodigd 
kennis te komen maken met deze vorm van meditatie. De eerst-
volgende mogelijkheden zijn 9 januari, 6 februari en 6 maart 
telkens van 20.30u tot 22.00u. Informatie en aanmelding bij Wil 
Robben. E-mail robbenwacm@gmail.com

WORD TAALMAATJE via het project Samenspraak (Gilde Nij-
megen). Lijkt het je leuk om een jaar lang wekelijks af te spreken 
met iemand, met als doel dat hij/zij beter Nederlands gaat pra-
ten en begrijpen? Mail naar samenspraak@gildenijmegen.nl en 
je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

       

 



 

Vanaf zaterdag 7 januari 
2023 start de nieuwe 
module van N.E.C. 
Voetjebal. De jongste 
N.E.C.-fans kunnen 
dan schitteren in een 
sportieve omgeving!

Voetjebal bestaat sinds 2005 

en is het eerste Nederlandse 

speciale voetbal-speelconcept 

voor kinderen van twee tot 

en met vijf jaar. De kracht van 

voetbal wordt gebruikt om 

het potentieel van een kind te 

ontwikkelen. 

"We draaien bij N.E.C. vele 

mooie projecten binnen de 

maatschappelijke afdeling”, aldus 

Jop Pepping, projectleider N.E.C. Voetjebal. “We hebben echter nog niet 

eerder iets georganiseerd voor de jongste doelgroep. Door de handen 

ineen te slaan met Voetjebal kunnen we ook de jongste deelnemers op 

een spelende manier in aanraking laten komen met voetbal. 

Tevens creëren we hiermee ook fans van de toekomst voor onze 

club." 

Kleuters en peuters maken, samen met een ouder, tijdens de 

Voetjebal-lessen voor het eerst kennis met een bal. De nadruk ligt op 

spel en plezier, maar er worden tijdens de sessies ook diverse basale 

ontwikkelingsgebieden aangesproken. Zo verbeteren kinderen op een 

speelse manier hun motoriek en coördinatie en leren ze onder andere 

kleuren benoemen, synchroon tellen en symbolen herkennen.

N.E.C. Voetjebal: leren om te bewegen, bewegen om te leren

Inschrijven
Vanaf 7 januari 2023 start N.E.C. Voetjebal in de gymzaal aan 
de Heidebloemstraat 75 in Nijmegen. Een module bestaat 
uit 10 Voetjebal-lessen van 45 minuten. Meer informatie over 
N.E.C. Voetjebal en het inschrijfformulier vind je op arnhem-
nijmegen.voetjebal.nl/nec-voetjebal. 

Deze tekst is tot stand gekomen op initiatief van, en in samenwerking 
met N.E.C. Voetjebal.

 

Mediteren kun je leren onder leiding van een ervaren 
leraar in Nederlands grootste meditatieschool Zen.nl.  
De vestiging Zen.nl Nijmegen bestaat 15 jaar en is 
gevestigd in de benedenstad aan de Lage Markt. 

Wat is zenmeditatie?
Zenmeditatie is een vorm van focusmeditatie, voornamelijk 

zitmeditatie en loopmeditatie. Je oefent het aandacht richten door in 

de meditatiehouding zittend die aandacht telkens weer naar de adem 

te brengen. Probeer je de aandacht constant op de adem gericht te 

houden, dan zul je merken dat je afgeleid raakt. Door dit te oefenen én 

ruimte te hebben voor wat je bezighoudt, kun je daarna de aandacht 

beter houden bij de dingen die gebeuren en die je wilt doen.

Wat kan ik eraan hebben?
Mensen die beginnen met mediteren merken al snel dat ze beter 

(door)slapen, zich beter kunnen concentreren, opmerkzamer zijn en 

beter bij hun gevoel kunnen komen. Kortom, door meditatie kom 

je beter in je vel te zitten. Mediteren is geen wondermiddel, maar 

iedereen die regelmatig mediteert, ervaart al snel de positieve effecten 

ervan. 

Benieuwd wat het voor jou kan betekenen? Meld je aan en kom het 

ervaren.

Mediteren geeft focus en rust, ervaar het bij Zen.nl

Deze tekst is tot stand gekomen op initiatief van, en in samenwerking 
met Zen.nl Nijmegen

De nieuwe cursussen starten in februari 2023. Meld je 
aan voor een cursus of een gratis proefles op www.zen.nl/
nijmegen via het inschrijfformulier. 

Contactgegevens: Zen.nl Nijmegen, Lage Markt 5a, 6511 VK 
Nijmegen. Joke Batink: 06 453 535 64. E-mail: joke@zen.nl


