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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

�

�
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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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Beste lezer,
U leest nu de eerste Hart van Nijmegen van 2023. Mis-
schien is u iets opgevallen? Het magazine is dunner, 
niet alleen wat het aantal pagina’s betreft, maar ook 
het papier is iets dunner. U snapt het al, ook wij moe-
ten bezuinigen. De drukkosten zijn het afgelopen 
jaar zodanig gestegen dat wij deze ‘afslankoperatie’ 
moesten doen. Hopelijk blijft het hierbij. Het is hier ook op zijn plaats om onze 
ondernemers te bedanken voor hun onverminderde enthousiasme om te blijven 
adverteren, ondanks de verhoogde tarieven. 
     Mocht de kwantiteit wat minder zijn, de kwaliteit is dat niet. Wij proberen de 
grote wereld op te zoeken in onze wijken, met thema’s die op dit moment spelen. 
Zo is er op de middenpagina’s het indrukwekkende verhaal van transvrouw Joana 
Zandee die nog midden in haar transitie zit. 
     Ook wonen is een actueel thema en daarover leest u op verschillende pagina’s 
in dit nummer. De Kastanjehof is een Centraal-Wonen-project van Talis. Vrij, maar 
niet vrijblijvend is het motto (p.10-11). Niet alle veranderingen in de ruimtelijke 
omgeving vallen goed. De komst van een padelbanencomplex in het Goffertpark 
zorgt voor onrust (p. 13). 
     De woningnood onder studenten is bekend. De Radbouduniversiteit en de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn een samenwerking aangegaan met 
Hospi Housing dat mensen die een kamer over hebben, probeert te koppelen aan 
studenten die een kamer zoeken (p.15).
     Nieuwkomers, milieu en energie zijn ook thema’s die in onze wijken spelen. Op 
het ROC Nijmegen aan de Marterstraat kunnen mensen uit alle delen van de we-
reld werken aan de Nederlandse taal, baan of opleiding (p.8-9). Vrijwilligers rapen 
zwerfvuil (p.22) en de gemeente stimuleert met allerlei regelingen het elektrisch 
rijden (p.14) en minder fijnstofuitstoot (p.23). Bewoners die het nodig hebben, 
helpt ze de winter door (p.24). 
     Dit nummer begint echter met een heel wijkgebonden onderwerp: het afscheid 
van de gebroeders Wieleman die 46 jaar lang aan het roer stonden van de Coop 
aan de Steenbokstraat (p.4-5).
     Er valt natuurlijk nog meer te lezen, maar ik kan niet alles opnoemen waarover 
geschreven is in dit nummer, daarvoor is de ruimte te beperkt. Er zit voor u maar 
één ding op: zelf alles lezen!

Hartelijke groet, Ypie Veenstra

Susan Bink

Joost Wanders

Fotografen

Willem Melssen
wm-f.nl
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Hans Wieleman blikt terug op 46 jaar  supermarkt Steenbokstraat: 
‘Je moet elkaar de ruimte geven om  samen te werken’

e supermarkt van de familie Wie-
leman was een zogenaamde fran-
chisewinkel. Dat betekende dat de 

familie eigenaar was. Wieleman maakte de 
laatste jaren gebruik van de formule van 
Coop. Daarbij hoorden het uiterlijk van de 
winkel, gezamenlijke inkoop, reclame en 
de afnameverplichting van de producten.  
     In januari is de Coop-winkel omge-
bouwd tot een PLUS-supermarkt. De 
Coop-winkels in Nederland zijn gefuseerd 
met de PLUS-winkels. PLUS is de nieuwe 
formulenaam van alle winkels. De fusie 

was noodzakelijk vanwege de snelle 
ontwikkelingen in de supermarktbranche. 
Groei is volgens Hans Wieleman onont-
beerlijk, omdat anders de kosten niet op te 
brengen zijn. Het gaat dan met name om 
de distributie van goederen. De distributie 
loopt van producent naar distributie-
centrum en van distributiecentrum naar 
winkel. Die stromen worden volledig 
geautomatiseerd en de kosten daarvan 
zijn alleen door hele grote ketens op te 
brengen. Vandaar die noodzaak tot fusie. 
En zo werd Coop PLUS.

Vader Willy Wieleman
Willy Wieleman en zijn vrouw (Doortje 
Wieleman-Reijers) begonnen in Arnhem 
in 1960 een kruidenierswinkel met een 
oppervlakte van 64 m2. Zij hadden al snel 
door dat schaalvergroting van kruideniers-
zaak naar supermarkt de toekomst was en 
wisten in 1976 het pand aan de Steenboks-
traat in Nijmegen te verwerven. Daar zat 
toen HAKU (De Haan en Kunkels) met een 
ambachtelijke slagerij en zelfbedienings-
winkel. Ook in supermarkt Wieleman heeft 
vrij lang nog een aparte slagerij gezeten. 

Zaterdag 3 december 2022 namen Hans en Marc Wieleman afscheid 

van hun Coop-supermarkt aan de Steenbokstraat. 46 jaar lang dreef de 

familie Wieleman een supermarkt aan de Steenbokstraat. In gesprek 

met Hans Wieleman kijkt Hart van Nijmegen terug op de ontwikkelingen 

gedurende bijna vijf decennia.

Coop Steenbokstraat is omgebouwd tot PLUS-supermarkt. Gebroeders Wieleman dragen na 46 jaar het  stokje over

D

Op 3 december 
2022 namen Marc 

(links) en Hans 
Wieleman afscheid 

van hun Coop.
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Hans Wieleman blikt terug op 46 jaar  supermarkt Steenbokstraat: 
‘Je moet elkaar de ruimte geven om  samen te werken’

Later verdween die ambachtelijke slagerij 
en gingen de Wielemannen zelf vlees 
verpakken. De laatste jaren werd het vlees 
aangeleverd vanuit het distributiecentrum.
     Nadat Hans ervaring opgedaan had in 
andere bedrijven, ging hij in 1988 in het 
bedrijf van Pa werken. Marc kwam erbij in 
1994. Hans benadrukt dat de samenwer-
king tussen Pa Wieleman en de zonen zeer 
vlot verliep. In 1994 nam Hans het bedrijf 
van Pa over en Marc bleef ook in het bedrijf 
werken. Die soepele samenwerking heb-
ben Hans en Marc altijd weten te handha-
ven. “Je moet elkaar de ruimte geven om 
samen te werken.” Willy Wieleman bleef 
– tot genoegen van zijn zonen – langsko-
men in de winkel. Dat heeft hij gedaan tot 
hij in 2008 op 74-jarige leeftijd overleed.

Uitbreiding assortiment en verbouwen
Het assortiment is in de meer dan veertig 
jaar dat de familie Wieleman de super-
markt runde, gigantisch uitgebreid. De 
consument verwacht tegenwoordig een 
grote diversiteit aan producten in de 
winkel. Hans Wieleman vertelt dat zij in de 
jaren negentig een doosje met 36 kiwi’s in 
de winkel hadden, waarvan bijna de helft 
weggegooid moest worden. Nu zijn er 
drie soorten kiwi’s. Zo waren er ook geen 
avocado’s, die zijn tegenwoordig niet aan 
te slepen. Als ander voorbeeld noemt hij  
vlees. Nu moet er biologisch vlees zijn en 
ook vegetarisch ‘vlees’. Zonder al dit soort 
artikelen ben je geen complete winkel. 
     “Als je niet wilt ‘vervallen’ tot een 
buurtsuper waar de mensen hun vergeten 
boodschapjes doen en de weekbood-
schappen in de grote supermarkt halen, 
dan moet je uitbreiden. Gelukkig is dat ook 
mogelijk geweest. Door onze verbouwin-
gen bleven we een volledige supermarkt. 
Dat konden we zien aan de opbrengsten: 
ook de weekboodschappen werden bij 
ons gedaan”, aldus Hans.
     “Daarnaast hebben wij aan de Steen-
bokstraat ook het geluk gehad dat alle 
winkels in het winkelcentrum goed bezet 
waren met speciaalzaken. Het werd geluk-

kig niet zo’n winkelcentrum waar veel 
winkels leeg staan, en waar je dan niet 
naartoe wilt.“
     De winkel  van Wieleman is in al die 
jaren vier maal stevig uitgebreid. Het be-
gon met het bij de winkel betrekken van 
de ruimte onder de luifel aan de voorkant 

(dat er een luifel was, is nog te zien bij de 
cafetaria op de andere hoek). Vervolgens 
werd de zaak uitgebreid met de winkel er-
naast: de wolwinkel van Han Hilckman. De 
derde uitbreiding was van buiten minder 

zichtbaar: aan de achterkant werd een stuk 
bijgebouwd. Zes jaar geleden kwam de 
naastliggende winkel, waar ooit verfwinkel 
Perio was gevestigd, bij de supermarkt.

Andere perspectieven lonken
Toen bleek dat de Coop fuseerde met 
PLUS, werd duidelijk dat de winkel 
opnieuw ingrijpend verbouwd moest 
worden. Hans en Marc vroegen zich af of 
ze er nog eens een jaar of vijf tegenaan 
wilden gaan. Of wilden zij misschien hun 
leven een andere wending geven? Daar 
waren ze vrij snel uit. Tegen het einde van 
hun werkzame leven, Hans is 59 en Marc 
56, wilden ze nog wel eens wat anders 
proberen. 
     Voordat hun beslissing in de publici-
teit kwam, hebben zij het eerst aan hun 
moeder verteld en vervolgens aan het per-
soneel. Op zaterdag 3 december namen 
Hans en Marc afscheid van hun klanten. Zij 
waren beiden verbaasd, geroerd en dank-
baar over de hoeveelheid bedankjes die zij 
van tientallen klanten kregen. ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: familie Wieleman

Coop Steenbokstraat is omgebouwd tot PLUS-supermarkt. Gebroeders Wieleman dragen na 46 jaar het  stokje over

Vader Willy Wieleman.

In de jaren negentig wordt de winkel voor de derde keer uitgebreid.
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edacteur en professor zouden gaan 
fietsen over het Radboudterrein, 
maar op de betreffende datum was 

het weer verschrikkelijk slecht. Nelissen 
vertelde zijn verhaal over het Radboudter-
rein dus met behulp van de computer. Dit 
mondde uit in twee artikelen. Het huidige 
artikel gaat over de geschiedenis van de 
inrichting van het Radboudterrein waar de 
universiteit en het ziekenhuis zijn geves-
tigd. In het volgende nummer komt er 
een rondleiding langs de karakteristieke 
gebouwen op het Radboudterrein.

1923: Katholieke Universiteit Nijmegen 
Het eerste gebouw van de katholieke 
universiteit (een belangrijk symbool van de 
katholieke emancipatie) was een prachtige 

villa aan het toen nog zeer rustige Keizer 
Karelplein. Nu staat daar het inmiddels 
ook voormalige ABN-AMRO kantoor, de 
plek waar binnenkort het Museum Valkhof 
tijdelijk gehuisvest wordt. De universiteit 
groeide vanaf de stichting gestaag en op 
allerlei plekken in de stad werden grote 
panden betrokken door de verschillende 
studierichtingen. 
     Rond 1930 ontstond het plan om aan 
de Wedren een universitaire campus te 
realiseren. De aula van de universiteit werd 
gebouwd aan de Bijleveldsingel, nu het 
Karel de Grote College. In 1944 werd het 
hoofdgebouw aan het Keizer Karelplein 
ernstig getroffen tijdens het februaribom-
bardement. De universiteit moest een 
nieuw hoofdgebouw krijgen. 

1950: Universitaire campus Galgenveld-
Heijendaal
De aula bleef het enige gebouw van de 
universiteit aan de Wedren. Niet de Wed-
ren, maar op Galgenveld en Heijendaal zou 
de campus komen. Een heel groot terrein 
dat wordt doorkruist door de spoorlijn naar 
Venlo. Op Galgenveld werden de mensa 
(nodig om de studenten gezonder te laten 
eten!) en de studentenkerk gebouwd en bij 
het spoor verrezen studentenflats. Echter, 
de verdere uitbreiding op Galgenveld stok-
te. Het accent verschoof naar Heijendaal. 
Behalve de studentenflats is er inmiddels 
op Galgenveld niets meer te vinden van de 
universiteit. De mensa en de studentenkerk 
zijn afgebroken. Het Erasmusgebouw heeft 
nu een moderne mensa.

Tijdens een lezing van prof. Nico Nelissen hoorde redacteur Piet 

Hieltjes dat op het Radboudterrein de naoorlogse geschiedenis van de 

Nederlandse architectuur te zien is. Nelissen – ook wijkbewoner – wilde 

graag meewerken aan een rondleiding langs de gebouwen 

op het Radboudtrerein. 

Het Grotiusgebouw van 
de juridische faculteit 

past in de parkachtige 
omgeving.

R

Radboudterrein weerspiegelt  naoorlogse  architectuur - 
geschiedenis 

Voormalig landgoed Heyendaal omgetoverd tot moderne parkomgeving waar universiteit en ziekenhuis    ‘te gast zijn’ 
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     In 1949 was door de Stichting Radboud 
Universiteit landgoed Heyendael gekocht 
van de familie Jurgens, vooruitlopend op 
de beslissing om het gebied tot campus 
te promoveren. De familie Jurgens is een 
van de grondleggers van de multinational 
Unilever. Huize Heyendael (beter bekend 
als het kasteeltje) werd in 1914 als jachtslot 
gebouwd op een open vlakte. Een open 
vlakte waar toen nog alleen het 18e-
eeuwse landhuis Heyendael stond (later 
Oud-Heyendael genoemd), het oudste 
gebouw op het Radboudterrein. 
     Vlak achter Huize Heyendael bouwde de 
universiteit in 1953 de medische faculteit: 
Verpleeggebouw A. Deze nieuwe medi-
sche faculteit lag vlakbij het Canisiuszie-
kenhuis dat toen gevestigd was op een 
terrein tussen Kapittelweg, St. Annastraat 
en Groenewoudseweg. Sinds de jaren 
negentig ligt daar de woonwijk Park 
Heyendaal. 
     Verpleeggebouw A was bedoeld als plek 
voor de meer specialistische medische 
handelingen. Zo ontstond al vroeg de 
verdeling tussen het Canisiusziekenhuis 
(nu het CWZ)  en het Radboudumc.

1963: Structuurplan Heijendaal
Het aantal studenten op de universiteit 
nam in de jaren zestig van de vorige 
eeuw enorm toe. Er moest fors uitgebreid 
worden. Het plan was als volgt: op het 
voormalige landgoed zou het academisch 
ziekenhuis gebouwd worden, en de 
medische faculteit met als centrum het 
Geert Groteplein. Een enorm complex met 
verschillende klinieken. 
     Langs de oostkant van de Heyendaalse-
weg werden de instituten van de exacte 
wetenschappen gebouwd. Brutalistische 
(Frans voor beton) gebouwen die – op één 
na – inmiddels zijn afgebroken. 
     Ten zuiden van de Erasmuslaan 
kwamen de gebouwen voor de alfa- en 
gammawetenschappen. Deze laatsten 
– sociale en gedragswetenschappen – 
waren gevestigd in een ‘straat’. Dit om 
de kleinschaligheid en gezelligheid te 
bevorderen. Op de kruising Erasmuslaan-

St. Annastraat verrees de nieuwe Aula. 
     Het bekendste gebouw is natuurlijk 
het gigantische Erasmusgebouw op de 
kruising Erasmuslaan-Heyendaalseweg. 
Met 88 meter (nog steeds) het hoogste 
gebouw van Nijmegen. Langzaam maar 
zeker werd het voormalige landgoed hele-
maal volgebouwd. Zelfs waren er plannen 
om Oud-Heyendael te slopen, maar door 
hardnekkig verzet van in het pand wo-
nende studenten is dat voorkomen.

2003/2010: Radboud te gast 
Zo rond 2000 werd men zich ervan bewust 
dat het voormalige landgoed het karakter 
van een park verloren had. Geïnspireerd 
door de visie van architect/stedenbouw-
kundige Ashok Bhalotra kwam er langzaam 
maar zeker een andere visie op het Rad-
boudterrein. Kern van die visie was dat de 
universiteit en het ziekenhuis ‘te gast zijn’. 

Het Radboudterrein werd uitgebreid met 
park Brakkenstein en het bos ten zuiden 
van de Erasmuslaan tot aan de Hout-
laan. Aan de rand ervan ligt het nieuwe 
bestuursgebouw, het voormalige klooster 
Berchmanianum. De brede Heyendaal-
seweg past niet binnen de parkgedachte 
waar instellingen te gast zijn. Het is een 
doorgangsroute uit de tijd dat de auto 
nog het symbool van de vooruitgang was.
     Dat instellingen te gast kunnen zijn, 
wordt mogelijk omdat het Radboudumc 
minder ruimte nodig heeft. Patiënten lig-
gen nu aanzienlijk korter in het ziekenhuis. 
De overbodig geworden ruimte wordt 
met groen ingevuld. Veel gebouwen van 
de universiteit waren aan vernieuwing 
toe. De nieuwe gebouwen van rechten en 
sociale wetenschappen zijn zo ontworpen 
dat ze in het landschap passen. Ze zijn er 
te gast! ❤

Tekst: Piet Hieltjes 
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto's: Radboud Universiteit

Het Radboudterrein. Op de voorgrond rechts 
het bestuursgebouw Berchmanianum.

Prof.dr. Nico Nelissen. Foto: privéarchief 
Nelissen

Radboudterrein weerspiegelt  naoorlogse  architectuur - 
geschiedenis 

Voormalig landgoed Heyendaal omgetoverd tot moderne parkomgeving waar universiteit en ziekenhuis    ‘te gast zijn’ 

Verpleeggebouw A in de jaren tachtig.
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en dinsdagmiddag, eind januari, 
iets na 12 uur. Pauze. De gang op 
de benedenverdieping van het 

ROC-gebouw aan de Marterstraat vult 
zich met NT2-cursisten, op weg rich-
ting koffie, kantine of een kletsmoment 
buiten met klasgenoten. Denise Menting, 
vrijwilligerscoördinator NT2, glimlacht 
als ze antwoord geeft op de vraag wat 
voor haar hier werken zo leuk maakt. “Het 
gezellige geroezemoes zegt alles over 

de kleinschalige opzet en goede sfeer. Ik 
werk met fijne collega’s, iedereen helpt 
elkaar. Ook krijg ik veel waardering van 
de cursisten. Geregeld komt er voor de les 
iemand bij me langs om me te bedanken 
of wat lekkers te geven voor iets dat ik 
voor ze heb gedaan.”

Op ‘nul’ beginnen
Bij het opeten van al die lekkernijen krijgt 
Denise 'hulp'van haar collega's; 88 in 

totaal. "Dat zijn er best veel en dat moet 
ook wel als je bedenkt dat we hier in 
januari zijn gestart met 370 deelnemers, 
verdeeld over 29 klassen. Ze worden 
begeleid door in totaal 23 docenten en 65 
vrijwilligers en stagiairs. Cursisten komen 
onder meer uit Syrië, Eritrea, Irak, Iran, 
Afghanistan en verschillende Europese 
landen. Sommigen beginnen op ‘nul’ in 
de alfabetiseringsgroep. Anderen, vaak de 
wat ouderen, zijn hier om hun taalniveau 

Jaarlijks volgen honderden nieuwkomers een (inburgerings)cursus in 

het gebouw van ROC Nijmegen aan de Marterstraat om hun taalniveau 

te verhogen en als het kan, de vervolgstap te maken richting een mbo-

opleiding of baan. Hoe dat werkt? We vroegen het Denise Menting, 

vrijwilligerscoördinator Nederlands als Tweede Taal (NT2) 

en NT2-docent Thomas Min.

Thomas en Denise: ‘Cursisten zijn vanaf het eerste moment bezig met hun toekomst. Dat werkt super motiverend, ook voor ons.’

E

In een goede sfeer werken nieuw komers aan taal,  
baan of opleiding  

Op bezoek bij de ‘NT2-school’ van ROC Nijmegen aan de Marterstraat 
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te verhogen. Omdat ze een uitkering heb-
ben en hun baankansen moeten vergro-
ten. Of vanwege hun baan die om meer 
taalkennis vraagt.”

Flexibeler aanbod
Jarenlang deden cursisten examen in de 
kernonderdelen lezen, luisteren, schrijven, 
spreken en kennis van de Nederlandse 
maatschappij (KNM). Voor de periode 
ná het inburgeringsexamen was minder 
aandacht. Dat is sinds de invoering van de 
nieuwe Wet Inburgering (2021) veran-
derd, vertelt NT2-docent Thomas Min. 
“Tegenwoordig begeleidt de gemeente 
als uitvoeringsverantwoordelijke de 
inburgeringsplichtige nieuwkomers. De 
focus ligt nog steeds op lezen, luisteren, 
schrijven en spreken. Ander verplicht 
onderdeel is de Module Arbeidsmarkt en 
Participatie (MAP). Maar KNM is een keu-
zeonderdeel geworden, een zogenaamde 
flexles. Andere lessen waaruit cursisten 
mogen kiezen zijn onder meer gramma-
tica, taal en gezondheid, taal en werk. Dat 
flexibelere aanbod zorgt voor een betere 
aansluiting op wat ze kunnen en vooral: 
willen. We spelen veel bewuster in op hun 
toekomst.”

Sociaal aspect
Ook de nieuwe onderwijsroute naar het 
mbo is een uitdaging. Thomas: “Voor 
mensen die naar het mbo willen, zijn we 
binnen ROC Nijmegen een ‘Opmaatklas’ 
gestart. Deelnemers komen hier vijf 
dagen per week, zitten in een eigen klas 
en krijgen vakken als rekenen, vaktaal 
en Engels, maar ze leren bijvoorbeeld 
ook hoe ze moeten plannen, samen-
werken en presentaties voorbereiden. 
Heel veel mensen in deze klas hebben 
vaak jarenlang niet in een klassensituatie 
gezeten of soms hun hele middelbare 
schoolperiode gemist. Mooi om te zien is 
hoe in no time vriendschappen ontstaan 
en deelnemers de taal veel sneller leren, 
omdat ze zich echt op hun gemak voelen. 
Dat sociale aspect is heel belangrijk.” 
Denise: “Sommige mensen zijn helemaal 

alleen naar Nederland toe gekomen. Voor 
hen is school en huiswerk maken vaak 
hun leven, zeker in het begin.” Tijdens de 
les geven we ze soms bewust een duwtje 
in de goede richting door taalspelletjes 
te doen over ‘samen naar de bioscoop’ 
gaan, zodat ze worden uitgedaagd om te 
contacten met anderen.”

Super motiverend 
Thomas: “Voor toelating tot de Opmaat-
klas moeten deelnemers een bepaald 
niveau hebben, maar dat verandert 
binnenkort. Idee is dat we jongeren die 
dat willen meteen in het begin bij elkaar 
in de klas zetten, zodat ze eerder kunnen 
starten met hun mbo 2, 3 of 4 opleiding. 
Ze zijn vanaf het eerste moment meteen 
bezig met hun toekomst, en daar richten 
we het onderwijs ook op in. Dat werkt 

super motiverend, ook voor ons.” Denise: 
“Fijn om te merken is dat, behalve onze 
mbo-collega’s, meerdere organisaties 
ons weten te vinden. Zo houdt het UWV 
werkbedrijf hier wekelijks spreekuur voor 
mensen die graag aan het werk willen. 
Verder onderhouden we nauwe banden 
met het Huis van Compassie, dat met 
veel plezier taalmaatjes levert voor onze 
cursisten.” Thomas snapt dat wel: “Het is 
fijn om mensen te helpen bij het leren 
van een nieuwe taal, omdat je er zoveel 
voor terugkrijgt, zo heb ook ik gemerkt. 
Ik geniet van het vak Nederlands, van de 
sfeer, de opzet van de lessen. Je krijgt écht 
de ruimte om iets op te bouwen.”  ❤

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

In een goede sfeer werken nieuw komers aan taal,  
baan of opleiding  

Op bezoek bij de ‘NT2-school’ van ROC Nijmegen aan de Marterstraat 

 

Alex (20) uit Syrië is sinds twee jaar in Nederland, woont in Beuningen en komt 
drie dagen per week naar het gebouw van ROC Nijmegen aan de Marterstraat. 
“In het begin was het even wennen, maar door de lessen kon ik al vrij snel een 
beetje Nederlands praten en verstaan. Nu vind ik het niet moeilijk meer. Ik heb 
heel bewust veel contact met Nederlandse mensen. Zo werk ik bij McDonalds 
waar ik veel nieuwe woorden leer, waarmee ik nog betere zinnen kan maken. In 
september wil ik een mbo-opleiding gaan doen. Wat precies, weet ik nog niet, 
maar ik denk kapper of schoonheidsspecialist. Tot die tijd moet ik hard studeren 
en veel Nederlands praten. En daar heb ik heel veel zin in!” 

Alex: ‘Nu vind ik Nederlands praten niet moeilijk meer’
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Betrokken zijn bij je medebewoners, gezamenlijk activiteiten 

ondernemen en tegelijk gewoon vrij en zelfstandig wonen. Dat is 

het idee van Kastanjehof, het Centraal-Wonen-project dat een beetje 

verscholen ligt tussen de St. Annastraat, Kastanjelaan, Hatertseweg en 

Akkerlaan. Hart van Nijmegen ging op bezoek.

Vrij, maar niet vrijblijvend -  Centraal Wonen in de Kastanjehof
Ontstaan in de jaren negentig, voorziet het principe van centraal wonen al dertig jaar in een behoefte

Bram Jansen, bestuurslid van de bewonersvereniging, woont al acht jaar met plezier in de Kastanjehof.

en keurige logeerkamer, drie was-
machineruimtes, een bibliotheekje, 
klusruimte en in vier trappenhui-

zen een woonkeuken: Bram Jansen, 
bestuurslid van de bewonersvereniging, 
leidt ons tamelijke trots rond langs de 
gemeenschappelijke voorzieningen van 
de Kastanjehof. We eindigen bij De Bolster, 
de grote vergader-, feest- en ontmoe-
tingsruimte. Die wordt ook verhuurd 

voor yogagroepen, kindermuziekles en 
presentaties.
     “Iedere bewoner heeft hier zijn eigen, 
volledig zelfstandige woning”, vertelt 
Jansen. “Die huur je van woningcorpora-
tie Talis. Het zijn vooral appartementen, 
met twee tot vier slaapkamers, maar ook 
een ‘steeltje’ van acht eengezinshuizen, 
allemaal gelegen rond het centrale mid-
denterrein, in totaal 65 woningen. Tege-

lijkertijd kies je – als je hier komt wonen 
– er ook bewust voor om elkaar te leren 
kennen, te ontmoeten en een steentje bij 
te dragen aan gezamenlijke activiteiten. 
Bijvoorbeeld festiviteiten, onderhoud van 
de tuinen, beheer van gemeenschappe-
lijke ruimtes of deelname in de verschil-
lende commissies.” 
     Twee á drie keer per jaar worden in de 
algemene ledenvergadering belangrijke 

E
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beslissingen genomen en praktische 
zaken besproken die iedereen aangaan. 
Doorgaans laten veel bewoners hier van 
zich horen. 

Nieuwe bewoners
Een speciale toewijzingscommissie van 
Talis organiseert informatiedagen, legt 
kandidaat-bewoners uit hoe het werkt en 
selecteert toekomstige medebewoners. 
De doorstroming van bewoners verschilt 
overigens nogal. De laatste jaren is die 
niet erg groot. Tijdens de selectieproce-
dure polst de toewijzingscommissie de 
motivatie van de kandidaten voor het 
Centraal-Wonen-project. 
     De bewonersvereniging kan er zo zijn 
eigen toewijzing op nahouden. Dat is 
vastgelegd in de samenwerkingsovereen-
komst met Talis. Daarbij probeert ze een 
goede mix aan te houden, van vrouwen 
en mannen, ouderen en jongeren, alleen-
staanden en gezinnen met kinderen.      
     “Er wonen hier nu relatief veel alleen-
staanden, maar dat komt ook door het 
grote aantal appartementen”, stelt Jansen. 
“Deelname en betrokkenheid van nieuwe 
bewoners proberen we vooral aan de 
voorkant te stimuleren. We heten ze wel-
kom, ze krijgen in de beginperiode een 
mentor en we nodigen ze uit om actief in 
een commissie deel te nemen. De meeste 
mensen zijn enthousiast, daarom draait 
het hier nog steeds.”

De eerste steen
De gedenksteen in de muur van De Bol-
ster getuigt ervan: de eerste steen van 
het project werd gelegd in mei 1990. Een 
periode van grote woningnood en de 
opkomst van collectieve woonvormen. 
Voor die tijd lagen op het terrein aan de 
Kastanjelaan autosloperij Kregting en 
tuindersbedrijf De Kluijs. Yvonne Thijssen 
meldde zich destijds al in de ontwerpfase 
aan als bewoner en werd actief in de 
bouwcommissie, later ook in het bestuur 
van de bewonersvereniging. Aan haar 
keukentafel in Siebengewald vertelt 

ze: “Als alleenstaande moeder met drie 
kinderen, woonachtig in Dukenburg, trok 
het Kastanjehof-project me direct aan. Ik 
herinner me vooral het enorme geduld 
van architect Paul van Hontem om zoveel 
mogelijk aan de wensen van ons bewo-
ners tegemoet te komen. We hebben toen 
best veel in kunnen brengen.”

Doelgroepenbeleid
Thijssen woonde van 1990 tot in 2013 in 
de Kastanjehof. “We voerden al meteen 
een soort doelgroepenbeleid. Vooral naar 
ouderen moesten we in het begin actief 
op zoek, die leken nog wat huiverig voor 
deze woonvorm. Na 2000 bleek er een 
hele scheve vrouw-man-verhouding te 
zijn gegroeid en zijn er meer mannen 
gekomen. Over het begrip diversiteit heb-
ben we toen nooit gepraat, dat kwam niet 
in ons hoofd op. Er woonden alleen witte 
mensen. Onvoorstelbaar eigenlijk.”
     In de loop der jaren namen de betrok-
kenheid en gezamenlijke activiteiten wel 
wat af, zo kijkt Thijssen erop terug. Aan-
vankelijk was het gemakkelijk om mensen 
te vinden voor allerlei initiatieven en 
klussen, later gingen bewoners meer hun 
eigen gang, met meer afmeldingen voor 
de ledenvergaderingen en thema-avon-
den. “Het was een mooie fase in mijn leven 
en boeiend om mee te maken hoe al die 
mensen bij elkaar woonden. Al hebben 

mijn kinderen er eigenlijk 
nooit echt aansluiting bij 
andere kinderen gevon-
den. Zelf ben ik altijd een 
beetje buitenstaander en 
observator geweest, paste 
ik eigenlijk ook niet zo goed 
bij veel andere bewoners. Ik 
woon nu in een vrijstaand 
huis hier in Siebengewald, 
ongeveer het tegenoverge-
stelde van centraal wonen.”

Betrokkenheid
Bram Jansen woont nu ruim 
acht jaar met plezier in de 

Kastanjehof: een fijne plek, goed contact 
met de buren, en als er iets is, weten men-
sen elkaar te vinden. Ook heel praktisch: 
je kunt gemakkelijk gebruikmaken van de 
gemeenschappelijke kruiwagen, boor en 
ander gereedschap. Jansen is heel content 
over de onderlinge betrokkenheid. “Er is 
altijd wel een enkeling die wat minder 
aan gezamenlijke dingen meedoet dan 
gehoopt. Tegelijkertijd zijn er steeds weer 
allerhande activiteiten: samen oliebollen 
en frietjes eten met oud & nieuw, voetbal-
len kijken, Sinterklaas voor de kinderen, 
gezamenlijke werkdagen in de tuin, een 
jaarlijks feest en het onregelmatig ver-
schijnende bewonersblad De Grabbelton. 
De vrijdagmiddagborrel bestaat al sinds 
jaar en dag. En tijdens corona hebben we 
‘s zomers op het middenterrein onder an-
dere een silent disco en kungfu-workshop 
georganiseerd, iedereen netjes op afstand. 
Dat voegde echt iets toe, zeker voor veel 
alleenstaanden. Het contact is dan mis-
schien wat minder dan in de beginjaren, 
we helpen elkaar nog steeds als het nodig 
is. Ik wil hier voorlopig niet meer weg. 
Zeker, het concept van Centraal Wonen in 
de Kastanjehof werkt ook echt!” ❤

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

Vrij, maar niet vrijblijvend -  Centraal Wonen in de Kastanjehof
Ontstaan in de jaren negentig, voorziet het principe van centraal wonen al dertig jaar in een behoefte

Gedenksteen in de muur van gemeenschappelijke  
ruimte De Bolster.
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Zuider Apotheek Nijmegen
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen
T 024 - 3550300

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

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

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

Jouw voordelen? 

• Geen wachttijden
• Langskomen wanneer het je uitkomt
• 24 uur per dag, 7 dagen per week, toegang tot de kluis

Belangstelling? Informeer aan de balie van je apotheek 
of mail naar info@zuiderapotheek.nl

  

  

                                                                                          

 

        

www.shiatsu-hanneke.nl 
 

bij Bujinkan Saku Dojo Nijmegen

Meld je aan voor een gratis proefles!*

NINJUTSU

BUJINKAN
SAKU DOJO
武神館朔道場

www.bujinkan-saku-dojo.nl
info@bujinkan-saku-dojo.nl

*vanaf 16 jaar

Vind jij het leuk om technisch en    
creatief bezig te zijn? Wil je met je 
handen en je hoofd werken?  bij 
ons leer je hout- en  metaal-
bewerking, elektronica, 
programmeren en robotica. 

Bij de Jonge Onderzoekers kun je je   
ontwikkelen tot een echte uitvinder. Een 
uitvinder kan creatief denken, 
problemen oplossen en samenwerken.

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

 Ben jij nieuwsgierig?  Kijk dan eens op 
onze website naar wat wij doen!

Voor wie? 
Voor de Makers van de Toekomst 
van 6 t/m 18 jaar 

Stichting  
De Jonge Onderzoekers Nijmegen 
Derde van Hezewijkstraat 2A 
6542 JP  Nijmegen

info@djonijmegen.nl
www.djonijmegen.nl
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Omwonenden betwisten komst 
 padelbanencomplex naar Goffertweg 

Een ontwikkeling in de 
 Hazenkamp waarover be-
woners, initiatiefnemer en 
gemeente momenteel aan 
het steggelen zijn, is de komst 
van een padelbanencom-
plex.  Locatie: Goffertweg 17, 
het terrein naast de Goffert-
boerderij (met daarin Mister 
Panda) waar, door de hekken 
heen, verloren gegane tennis-
banen te ontwaren zijn.    

ijna vier jaar geleden alweer 
schreef Hart van Nijmegen over de 
o zo actieve, maar boze bejaarden 

die zich plots beroofd zagen van hun 
vaste speelplaats in de wijk: de tennisba-
nen naast – toen nog – Croy (inmiddels 
Mister Panda). De pachters van Croy trok-
ken de stekker eruit wegens onrendabele 
exploitatie. Doodzonde dat het complex 
er sinds die tijd desolaat en overwoekerd 
bij ligt. 

Geluid moet nog beoordeeld
Inmiddels heeft de Omgevingsdienst 
Regio Nijmegen (ODRN) aan Peakz Padel, 
de toekomstige uitbater van het verval-
len complex, een omgevingsvergunning 
voor bouwen verleend. Peakz Padel is 
een in Amsterdam gevestigd bedrijf dat 
padelbanencomplexen in het hele land 
exploiteert. Aan de Goffertweg wil het 
bedrijf – dat de vergunning al in novem-
ber 2021 aanvroeg – een aantal padelba-
nen, buitensporttoestellen en ‘receptie 
met kantinefunctie’ aanleggen. 
     De vergunning is verleend, omdat de 
opzet in het bestemmingsplan van de 
gemeente past, zo licht de gemeente 
desgevraagd toe. “Voor het deel geluid 
moet het bedrijf nog een onderzoek aan-
leveren waarbij de ODRN moet toetsen 
of ook de milieu-activiteit past binnen de 
regelgeving voor geluid. Dat betekent 
dat de padelbanen ook niet in gebruik 
mogen worden genomen zolang niet 
beoordeeld is of dit past binnen de wet-
telijke normen.” 

‘Onnoemelijk veel overlast’
Eerder al bood De Gelderlander bezorgde 
bewoners (in het pal tegenover de banen 
liggende appartementengebouwen) een 
podium om hun nood te klagen. Grootste 

bezwaren: hoge lichtmasten en geluids-
overlast. Een andere uitgesproken tegen-
stander en officiële bezwaarmaker is een 
aan de Wezenlaan woonachtige buurt-
genoot (volledige naam bekend bij de 
redactie, RL). In een brief die hij vorig jaar 
maart al naar de griffie stuurde, spreekt 
hij over “onnoemelijk veel overlast.” 
     Om beide partijen een gedegen mo-
gelijkheid te geven hun belangen en be-
zwaren kenbaar te maken, zal er op korte 
termijn een hoorzitting volgen, meldt 
de gemeente (bij het ter perse gaan van 
deze editie zou dat naar verwachting 
medio februari zijn, RL). “Hierin krijgen de 
exploitant en enkel de omwonenden die 
bezwaar gemaakt hebben, de gelegen-
heid om hun belangen, bezwaren en de 
daarbij behorende standpunten toe te 
lichten. Naar aanleiding van die zitting 
zal zo spoedig mogelijk een beslissing op 
bezwaar volgen.”
     Ondanks herhaalde verzoeken was 
in de gehele week voor de deadline van 
dit nummer, niemand van Peakz Padel 
bereikbaar voor commentaar. ❤

Tekst: Roeland Loosen 
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Artist’s impression: Peakz Padel 

B
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Hart voor onderzoek

De gemeente Nijmegen is be-
zig elektrisch rijden mogelijk 
te maken voor bewoners en 
ondernemers. Overal worden 
plekken gezocht om laadpa-
len te plaatsen en onderne-
mers kunnen subsidie aanvra-
gen om op eigen terrein een 
laadpaal te plaatsen, vooruit-
lopend op het instellen van 
Zero Emissiezones in 2025.

ijmegen wil elektrisch rijden 
en het gebruik van elektrische 
deelauto’s stimuleren voor een 

schoner leefmilieu en meer ruimte in de 
dichtbevolkte stad. Daarom wil men het 
aantal laadpalen van 300 gaan uitbrei-
den naar 1000. Tegelijkertijd komen er 
60 elektrische deelauto’s bij. Het invoe-
ren zal geleidelijk gebeuren. Er is een 
kaart gemaakt met geschikte plekken 
waarbij rekening wordt gehouden met 
afstand tot bomen, ramen van huizen, 
enzovoorts. 

Inspraak
Op inloopavonden en via mail konden 
inwoners van Nijmegen tot 20 januari 
reageren op de voorgestelde plekken 
voor laadpalen. Je kon – met een 
reden – aangeven waarom een plek 
niet geschikt was voor een laadpaal en 
alternatieve plekken in de wijk voorstel-
len. Met de informatie die zo is binnen-
gekomen wordt voor de zomervakantie 
een nieuwe kaart uitgebracht met alle 
definitieve openbare plekken voor 
laadpalen en elektrische deelauto’s erop 
vermeld.
     De laadpalen zullen geplaatst 
worden in de periode tot en met 2025. 
Dit gebeurt deels op aanvraag van 
bewoners en deels op initiatief van de 
gemeente zelf. 

Zero Emissiezones
Nijmegen is een van de grote steden die 
bij het tekenen van het klimaatakkoord 
heeft beloofd per 2025 Zero Emissiezones 
in te stellen. Dit zijn gebieden waar geen 
auto’s met zakelijke kentekens (zoals op 
bestelbusjes en vrachtwagens) mogen 
rijden die uitlaatgassen produceren. Er zijn 
drie gebieden hiervoor aangewezen: het 
centrum, Hof van Holland en – voor het 
stadsdeel Nijmegen-Midden de belang-
rijkste – Heijendaal. 
     In deze gebieden start vanaf 2025 een 
overgangsperiode  die loopt tot 2030, 
waarna daar alleen nog maar met bedrijfs-
wagens zonder uitstoot gereden mag 
worden. Gedurende die overgangsperi-
ode worden de eisen aan die voertuigen 
langzamerhand steeds strenger. 
     Ondernemers en non-profitorganisaties 
die zijn gevestigd in het gebied, of er vaak 
moeten bezorgen, staan voor de keuze: 
investeren in een eigen bedrijfswagen 
of leasewagen zonder uitstoot of het 
uitbesteden van de bezorging aan een 
bezorgservice die zulke wagens heeft.  Er 
zijn verschillende subsidiemogelijkheden 
en informatiesites om ondernemers en 
organisaties tegemoet te komen. ❤

Tekst: Eef van Hout 
(eef@hartvannijmegen.nu)
Beeld: gemeente Nijmegen

Subsidiemogelijkheden
Op de site opwegnaarzes.nl kun je 
een kenteken invoeren om te zien 
of je nog toegang hebt tot een Zero 
Emissiezone. Er staan ook subsi-
diemogelijkheden vermeld, onder 
andere wanneer je een elektrische 
wagen voor je bedrijf wilt aanschaf-
fen.
     De gemeente Nijmegen biedt 
zelf ook een subsidie aan voor de 
aanleg van elektrische laadpalen 
voor ondernemers. Vanaf september 
2022 kunnen daarvoor aanvragen 
worden ingediend. Op het moment 
dat dit artikel geschreven werd 
(januari 2023), is de subsidiepot 
nog niet leeg en is het de moeite 
waard naar de mogelijkheid te 
kijken. Op de site van de gemeente 
Nijmegen(nijmegen.nl zoekterm: in-
voering zero emissiezones) worden 
alle mogelijkheden duidelijk op een 
rijtje gezet.

Elektrische laadpalen en elektrisch 
rijden voor bewoners en ondernemers

N Zero Emissiezone in de wijk Heijendaal.
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Hospi Housing helpt bij goede match 
kamerverhuurder en student
Vanwege de grote woning-
nood onder studenten zijn de 
gemeente Nijmegen en on-
derwijsinstellingen Radboud 
Universiteit en HAN University 
of Applied Sciences een sa-
menwerking met online ver-
huurplatform Hospi  Housing 
aangegaan. Doel: hosts en 
gastgezinnen vinden om een 
kamer aan een student te 
verhuren.

ussen kamerverhuurders Marij 
en Gerard in Nijmegen-Oost en 
student Tycho was er snel een 

klik, toen ze via de website van Hospi 
Housing kennismaakten met elkaar. “We 
zagen een advertentie in De Brug en 
dachten: laten we dit eens doen”, vertelt 
Marij. “Van die kaartjes uit de super-
markt meenemen om iemand voor je 
kamer te selecteren vinden we niet 
goed werken. Dit leek ons een sympa-
thiek initiatief, waar ze geen achterlijke 
bedragen voor bemiddeling vragen.”

Kamertekort
Het kamertekort in Nijmegen is groot. 
Tegelijkertijd heeft een grote groep 
mensen een kamer over in huis. Hospi 
Housing koppelt studenten aan plaat-
selijke hospita’s – oftewel hosts – en 
gastgezinnen. De ervaring leert dat 
deze manier van wonen een positief 
effect heeft op het welzijn van zowel 
verhuurder als student. Het platform 
maakt persoonlijk kennis met alle hosts 
en gastgezinnen en helpt hen bij het 
tijdelijk in huis nemen van een student. 
Tegelijkertijd vertegenwoordigen ze de 
student, zorgen ervoor dat die niet te 
veel betaalt en een veilige plek heeft. 
Kamerverhuur kan een bijdrage leveren 
tegen eenzaamheid en biedt verhuur-

ders extra financiële steun. “Via de web-
site kun je heel makkelijk je voorkeuren 
aangeven over wat voor huurder je 
zoekt, voor hoe lang, wat je samen wilt 
doen en wat je verwacht”, legt Marij uit. 
"Je ziet meteen ook wat de kandidaat-
huurder verwacht. Zo krijg je geschikte 
mensen op een presenteerblaadje 
aangeboden. Het is echt verhuurders-
gemak.”

Uitbreiding naar Nijmegen
Hospi Housing is al langer actief in an-
dere universiteitssteden. Met Nijmegen 
zet het een volgende stap om bij te 
dragen aan een duurzame en sociale 
oplossing voor de woningnood. Daan 
Donkers van Hospi Housing: “Onze 
opdracht voor Nijmegen is een netwerk 
van gastgezinnen, hosts en studenten 
op te bouwen. Doel is jaarlijks 100 
matches. We hebben een overeenkomst 

gesloten voor twee jaar. Gemeente Nij-
megen, Radboud Universiteit en HAN 
delen de kosten.” 
     In gemeente Nijmegen mag je zon-
der vergunning 1 of 2 kamers in huis 
verhuren. Het maakt niet uit of je in een 
koop- of huurwoning (mits de verhuur-
der akkoord is) woont en wat de samen-
stelling van je huishouden is. Tycho 
huurt nu sinds een paar maanden bij 
Marij en Gerard: “Het kan heel verras-
send of gewoon leuk zijn om een nieuw 
iemand in huis tegen te komen.” ❤

Tekst: Marijn Alofs
(marijn@hartvannijmegen.nu)
Foto: Joost van Berkel

Ga voor meer informatie of persoon-
lijk advies naar nijmegen.nl/kamer-
verhuren of hospihousing.com

T

Marij wijst naar de studentenkamer op de bovenetage.
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De 'knik' in de Pootstraat, een blik  op de verdediging van Nijmegen

Het Verleden in Verhalen

at bochtje in de Pootstraat is 
waarschijnlijk oeroud. Op oude 
kaarten van het gebied, onder 

meer de Tranchot-kaart uit 1802, is te 
zien hoe landwegen op ongeveer dezelf-
de plek dezelfde bocht maken naar het 
zuidwesten. En dat heeft alles te maken 
met een Nijmeegs verdedigingswerk 
uit de veertiende eeuw, de Landweer. 
Het was een aarden wal, beplant met 
een dichte haag van doornstruiken, die 
zich uitstrekte van Berg en Dal via het 
Nije Veld en Neerbosch en mogelijk nog 
tot het huidige Bijsterhuizen bezuiden 
Wijchen.

Landweer
Loop eens vanaf de Berg en Dalseweg 
ter hoogte van de St. Maartenskliniek 
het Hengstdal in, en aan je rechterhand 
zie je een aarden walletje: het meest 
oostelijke restant van de Landweer, die 
daar aansloot op de Graaf (de 'gegraven' 
wal) van Ubbergen. Een westelijk stuk 
van de Landweer kwam in 2001 aan het 
licht in een kabelsleuf aan de Sonate-
straat in Neerbosch-oost, tussen de 
huisnummers 17 en 25, in de vorm van 
een ondiepe gracht.
     In grote lijnen is het tracé van de 
Landweer bekend: van het Hengstdal via 
de Hengstdalseweg, Postweg, Galgen-

veld naar de huidige Thijmstraat; dan 
komen we aan de Pootstraat, waar de 
Landweer die bocht maakte naar het 
zuidwesten, om dan ter hoogte van de 
kruising Groenestraat-Wezenlaan aan te 
sluiten op de Hatertseveldweg (even de 
spoorlijn wegdenken), en zo verder naar 
de Sonatestraat in Neerbosch (even het 
Bastionhotel wegdenken).

Landschappelijk contrast
In de late middeleeuwen moet het 
landschappelijke contrast tussen de 
noord- en de zuidkant van de huidige 
Groenestraat heel markant zijn geweest. 
Aan de kant van het Nijeveld-Willems-

Tranchot-kaart uit 
1802. De aarden wal 

van de Landweer 
loopt van oost naar 

west door de 'Ga' 
van 'Galgenveldt'. 
Foto: VU Universi-

teitsbibliotheek

Het stratenpatroon in het Willemskwartier doet bijna Amerikaans aan: rechte 

straten, haakse kruisingen, heel rationeel allemaal. Een paar uitzonderingen 

in de noordwesthoek van de buurt waar een aantal straten keurig meebuigt 

met het spoorwegtracé, en verder de Thijmstraat en de Pootstraat met zijn 

onverwachte 'knikje' even voorbij de aansluiting op de Willemsweg.

D
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De 'knik' in de Pootstraat, een blik  op de verdediging van Nijmegen

kwartier een vruchtbaar landbouw- en 
veeteeltgebied waar de stad Nijmegen 
al eeuwenlang houtkap- en bewei-
dingsrechten had. Het beschermen van 
die rechten is dan ook mogelijk een 
van de aanleidingen geweest om in de 
veertiende eeuw de Landweer aan te 
leggen. Ten zuiden van de wal was het 
een onontgonnen streek, geboomte en 
vooral struikgewas en kreupelhout. De 
wijknaam Hazenkamp verwijst daar nog 
steeds naar: die heeft niets met hazen 
of ander wild te maken, maar komt van 
het oudgermaanse ‘haisjo’, dat struik 
betekent. Het ligt ook ten grondslag aan 
het woord hazelaar en de plaatsnamen 
Hees en Heezewijk

Plunderaars en ruiterbenden
Tegen een goed uitgerust leger richtte 
de Landweer weinig uit, zoals bleek 
midden 1473 toen de Bourgondische 
hertog Karel de Stoute vanuit het zuid-
westen Nijmegen belegerde: een paar 
welgemikte kanonschoten zullen zijn 
leger vrije doorgang door de Landweer 
hebben verschaft. Van het begin af aan, 
in de veertiende eeuw, zal de Landweer 
dan ook voornamelijk bedoeld zijn om 
de vruchtbare landbouwgebieden in het 
'Oude Rooiland' (Altrade - ontgonnen 

tijdens Karel de Grote, begin 9e eeuw) 
en het Nijevelt (het Nieuwe Veld van de 
Ottoonse keizers, rond het jaar 1000) 
te beschermen tegen plunderaars en 
ruiterbenden uit de hoek van Hatert, 
in elk geval vanuit de overkant van de 
'Gruene Steghe (Groenestraat), waar het 
een woest  en ledig gebied was: de oude 
Verlengde Groenestraat (de huidige 
Groenewoudseweg) heette indertijd 
waarschijnlijk niet voor niets de 'Zwarte 
Weg'.

Geen antwoord
Bij de woningcorporatie Portaal, de 
nazaat van de Woningstichting Nijme-
gen die in de eerste helft van de 20e 
eeuw het Willemskwartier bouwde, kon 
niemand me uitleggen waarom uitge-
rekend in de Pootstraat het bochtje is 
'meegenomen' in de bebouwing, terwijl 
de Feithstraat ernaast netjes het haakse 
stratenpatroon volgt. Misschien maar 
goed ook: verwondering over waarom 
straten en wegen liggen waar ze liggen 
en heten hoe ze heten is een bron van 
nieuwsgierigheid, studie en vooral 
vermaak. Zie alweer de Pootstraat, 
vernoemd naar de 17e-eeuwse dichter 
Hubert Kornelisz. Poot, voor wie de 
19e-eeuwse dichter Schoolmeester een 
grafschrift bedacht: 'Hier ligt Poot. Hij is 
dood.' ❤

Tekst: Jan Groos
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Bronnen o.m.: Bestemmingsplan 
 Nijmegen West-4 Gemeente Nijmegen, 
Stede-Atlas Nijmegen Friedrich Goris-
sen, Website Straatnamen Nijmegen Rob 
Essers, Website Sprekend landschap Paul 
KlinkenbergPootstraat richting Doctor Schaepmanstraat, 1992-1996.

Pootstraat richting Willemsweg, 1990-1992.
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GOEDKOPE UITVAART, 
CREMATIE OF 
BEGRAFENIS 
Eerlijke Prijs Uitvaart is onderdeel van Constantijn 
Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint 
Annamolen te Nijmegen op het gebied van 
budget uitvaarten. Met jarenlange ervaring in 
de uitvaartbranche, de beschikking over eigen 
staatsievervoer en ons eigen afscheidshuys Sint 
Annamolen waardoor wij goedkope crematiepakketten 
en begrafenispakketten kunnen aanbieden. 
Voor elk budget een passend afscheid. 

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

Hatertseweg 10b, 
6533 AL Nijmegen
T 024 785 23 77
info@uitvaartverzorgingnijmegen.nl

Voor meer informatie over Constantijn Koen 
Uitvaartverzorging, Afscheidshuys Sint Annamolen, 
de 24-uurs kamers van de Sint Annamolen zie onze 
website www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl

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

Download ook 
de Dar app!

Dan weet je wanneer Dar 
in 2023 jouw afval ophaalt!
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Van oorsprong bent u sociaal eco-
noom. Vanwaar deze omslag naar 
leefstijlcoach? 
“Gezondheid heeft altijd mijn interesse 
gehad. Als kind wilde ik huisarts wor-
den. Het is anders gelopen, mede door 
een enthousiaste economiedocent op 
de middelbare school. Als sociaal eco-
noom heb ik veel interim-klussen ge-
daan. Maar dit werk gaf mij ook stress: 
ik sliep niet goed omdat ik ’s avonds in 
bed nog over mijn werk lag te malen. 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: 
in 2017 ben ik begonnen met de oplei-
ding Medische Basiskennis. Aansluitend 
volgde ik een opleiding psychosociale 
vaardigheden en de opleiding tot leef-
stijlcoach.”

Wat kunt u mensen bieden als leefstijl-
coach?
“Mijn passie is om mensen letterlijk en 
figuurlijk in beweging te brengen. Ik 
focus mij op mensen tussen de 45 en 
65 jaar. De eerste keer krijgen mensen 
een intake van drie kwartier bij mij aan 
huis. Tijdens dit gesprek bepalen we de 
hulpvragen en het persoonlijke doel. 
Daarna ga ik met ze wandelen in de 
natuur. Al wandelend kun je je gevoel 
beter laten spreken. Vervolgens ontwik-

kel ik een individueel leefstijlplan. De 
belangrijkste focus in het leefstijlplan 
is: meer beweging, goede voeding en 
betere ontspanning. Want stress is een 
grote veroorzaker van ongemak in je lijf, 
snel moe worden en teveel eten.”

Hoe lang duurt een traject?
“Het basistraject bestaat uit vier sessies. 
Tussendoor kunnen mensen mij altijd 
vragen stellen. Mijn aanpak is heel 
persoonlijk. Als je echt vooruitgang 
wilt boeken, moet je mensen de eerste 
tijd één keer in de twee weken zien. 
Je moet toch al gauw rekenen op vier 
á zes maanden voordat mensen hun 
ingesleten gedragspatronen hebben 
afgezworen. Ik ben echt voor duurzame 
gedragsverandering. Dit is superlastig 
en vergt geduld. Daarom vind ik het ook 
belangrijk dat mensen gemotiveerd zijn 
om hun leefstijl te veranderen. Het gaat 

echt om het aanpassen van je gedrag 
op het gebied van voeding, beweging 
en ontspanning.”

Welke tips zou u de lezers van Hart van 
Nijmegen willen meegeven? 
“Zit minder vaak achter het scherm 
van je telefoon, televisie of laptop. Ga 
eens wat anders doen, zoals uitjes of 
vrienden opzoeken. Kom van die bank 
af, ga meer socializen. Van gesprekken 
krijg je energie, het brengt je op nieuwe 
ideeën. Dat is mijn advies aan de lezers: 
zoek wat vaker je vrienden op!” ❤

Tekst: Susan Bink 
(susan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen

Leefstijlcoach Willem Koopman wil mensen 
letterlijk en figuurlijk in beweging brengen

Gestart in 't Hart

Willem Koopman (66) is van 

oorsprong sociaal econoom, 

maar begon vorig jaar als leef-

stijlcoach. Hij helpt mensen die 

last hebben van stress of over-

gewicht om gezonder te gaan 

leven. Zijn cliënten krijgen een 

persoonlijk plan met aandacht 

voor beter bewegen, gezonde 

voeding en meer ontspanning. 

Wandelen is hierbij een be-

langrijk hulpmiddel. 

Ga voor meer informatie naar 
koopmancoaching.nl
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Transvrouw Joana Zandee: ‘Ik wil  in de spiegel kijken en kunnen 
zeggen: dat ben ik, ik zie mezelf’

 

Stemmen uit de wijk

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. In deze aflevering transvrouw Joana Zandee (20), die 

religiewetenschappen studeert aan de Radboud Universiteit 

en woont in het Willemskwartier.  
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Transvrouw Joana Zandee: ‘Ik wil  in de spiegel kijken en kunnen 
zeggen: dat ben ik, ik zie mezelf’

 

n Nederland voelt bijna vier procent 
van de mensen zich niet thuis in het 
geslacht waarmee ze geboren zijn. 

Een van die velen die worstelen met 
hun genderidentiteit is Joana, die al 
geruime tijd midden in haar transitie 
van man naar vrouw zit. NOS Stories 
besteedde vorig jaar zomer uitgebreid 
aandacht aan dit onderwerp, waarin ook 
Joana figureerde. Het mooie filmpje is 
nog op internet terug te zien. Het was 
een tijd waarin Joana haar lichaam het 
cijfer 3 gaf. Wachtlijsten in ons land zijn 
lang – soms wel drie 
jaar om alleen al in een 
diagnostisch traject 
terecht te komen. Het 
leidt ertoe dat veel 
transmannen en -vrou-
wen een toenemende 
afkeer van hun eigen 
lichaam krijgen, depressief worden en 
soms zelfs suïcidaal.  

Wanneer wist je dat je eigenlijk liever 
een meisje wilde zijn en dat je je niet 
thuis voelde in je jongenslichaam? 
“Toen ik een jaar of 15 was. En ook 
daarvoor was ik al nooit jongensachtig. 
Ik had niet veel met jongensspeelgoed 
en met jongenskleren. Ik droeg ze wel 
en hoorde in het hokje, maar voelde me 
er niet in thuis.”

Je woont in het Willemskwartier en 
gaat binnenkort verhuizen, maar hoe 
heb je wonen en leven in deze wijk 
ervaren?  
“Ik kom uit Woudenberg, maar wilde 
in Nijmegen Religiewetenschappen 
(niet te verwarren met Theologie, RL) 
studeren, waaraan ik vorig jaar begon-
nen ben. Mijn vader kende de huisbaas, 
waardoor ik nu sinds april vorig jaar met 
drie andere studenten in een pand in 
het Willemskwartier woon. Het wonen 
hier is erg fijn. Ik kom uit het buiten-
gebied van Woudenberg, een groot 
verschil met waar ik nu woon. Maar het 

karakter van de wijk en de diversiteit 
hier spreken me aan. Je hebt hier allerlei 
buitenlandse winkels en cafetaria. En 
ik fiets van hieruit ook zo naar de uni. 
Ideaal dus.” 

Hoe ziet je dagelijks leven eruit en wat 
vind je daarin belangrijk?
“Ik studeer vooral en het studentenleven 
bevalt me goed. En ik doe vrijwilligers-
werk voor het COC (belangenvereniging 
voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en 
transgenders, RL) , bij het Team Voorlich-

ting. Erg leuk om te doen, waarbij we 
vooral op scholen in de regio komen. 
Belangrijk voor mij zijn de mensen om 
me heen, familie en m’n vrienden.”   

In welke fase van je transitie zit je nu? 
“Na 3,5 jaar kan ik binnenkort eindelijk 
‘regulier’ aan de hormonen beginnen. 
Concreet betekent dit dat ik in de molen 
zit voor het vervolgtraject. Onder bege-
leiding van Genderhealthcare in Utrecht 
en het Radboudumc ga ik nu aan de 
hormonen. Zij gaan ook monitoren wat 
hormoonbehandeling met me doet. 
Omdat de wachttijden in Nederland nog 
steeds belachelijk lang zijn, ben ik zelf 
al 1,5 jaar geleden begonnen met het 
bestellen van medicijnen. Zelfmedica-
tie. Het was op dat moment de enige 
uitweg voor mij. 
     Ik vond mijn situatie uitzichtloos, 
werd er hopeloos en zelfs ook suïcidaal 
van. Uiteraard had ik me in de materie 
verdiept. Online heb ik toen vrouwe-
lijke hormonen en testosteronblokkers 
besteld. Ik merkte al snel resultaat: ik 
kreeg borstgroei, merkte het aan m’n 
lichaamshaar en m’n libido veran-

derde. Het zorgde er ook voor dat m’n 
depressie verdween. En m’n huisarts 
voerde steeds bloedonderzoeken uit, zo 
konden we zien of het verantwoord spul 
was. Natuurlijk was ik me bewust van 
de risico’s, want je weet inderdaad niet 
wat je krijgt als je medicatie uit India of 
Brazilië bestelt. Maar het is het allemaal 
waard geweest, dus ik ben blij dat ik al 
begonnen was met zelfmedicatie.” 

Wat vind je belangrijk dat de lezers van 
Hart van Nijmegen over je weten?

“Misschien 
nog dat ik 
in m’n vrije 
tijd basgi-
taar speel 
en naar de 
sport-
school ga? 

En ik wil nog benadrukken dat transitie 
meer is dan hormonen en eventuele 
chirurgie. Logopedie, gezichtsontharing 
en natuurlijk de hele sociale transitie zijn 
er ook onderdeel van.”

Hoe zie jij jezelf over 10 jaar?
“Oeh, dat vind ik heel lastig…! Hopelijk 
heb ik dan m’n studie allang en met 
goed gevolg afgerond en een baan die 
met m’n studie te maken heeft, dus dat 
kan werkelijk nog alle kanten op. Ik ben 
dan nog steeds dezelfde persoon, alleen 
met een ander uiterlijk. Maar daar heb ik 
eerlijk gezegd niet echt een beeld bij. Ik 
weet wel dat er mensen in mijn situatie 
zijn die een beeld hebben van hoe ze er 
na alle hormoonbehandelingen en ope-
raties uit zouden willen zien. Dat heb 
ik niet. Wel dat ik dan 100% vrouw ben. 
Voor mij gaat het erom dat ik mezelf in 
de spiegel aan kan kijken en denken: dat 
ben ik, ik zie mezelf.” ❤

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

“Transitie is meer dan hormonen 
en eventuele chirurgie. Logopedie, 

 gezichtsontharing en natuurlijk de hele 
sociale transitie zijn er ook onderdeel van”

I
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Zwerfvuil maken is geen kunst, 
zwerfvuil opruimen is dat wel 
Stichting HelemaalGroen 
stimuleert individuele burgers 
om zwerfafval op te ruimen en 
hun inzet zichtbaar te maken. 
Marie Boef (47) uit Hazen-
kamp is een van de deelne-
mers aan dit initiatief.

Hoe ben je bij ‘HelemaalGroen’ terecht 
gekomen?
“Ik begon ooit samen met mijn dochter 
bij het project 'Wijkheld', waarbij we 
opruimmaterialen van de gemeente 
kregen. Het opgeraapte afval werd in 
een emmertje gedaan en als dat vol 
was, gooiden we het grootste deel in 
gemeentelijke prullenbakken. 
     Ik erger me aan scholieren in de 
buurt die na hun supermarktbezoek on-
danks drie aanwezige afvalbakken veel 
rommel op straat gooien. Ik zette mijn 
ergernis om in actie en ruimde alles op. 
Sinds een jaar gebruik ik daarbij de app 
HelemaalGroen.”

Wat houdt je werk in?
“Activeer de app op je telefoon (app.
helemaalgroen.nl). Wanneer je begint, 
wordt de afgelegde route waar jij zwerf-
vuil hebt geraapt, als een groen lijntje 
zichtbaar op de kaart. Na een maand 
verkleurt het lijntje naar oranje en twee 
maanden later is het bruin als er in die 
periode geen zwerfvuil is geraapt. Na 
opnieuw zwerfvuil rapen langs dezelfde 
route kleurt die weer groen. Door de nu 
11.640 deelnemers wordt de kaart van 
Nederland steeds groener. Het is prettig 
om je route te zien, die van deelnemers 
uit de eigen omgeving en uit de rest 
van het land. In 2022 zijn 220.000 kilo-
meters via de app opgeschoond.”

Wat vind je leuk aan het werk?
“Ik vind het stimulerend om te kunnen 
zien hoeveel kilometer ik opgeruimd 
heb en waar anderen gelopen heb-

ben. De zorg voor het milieu is mijn 
motivatie om te blijven opruimen. Meer 
bewustwording bij de mensen, dat 
afval gevaarlijk kan zijn voor dieren, 
staat nog op mijn verlanglijstje. Ik zou 
graag zien dat de verpakkingsindustrie 
energie gaat steken in verbeteringen 
en ik kijk uit naar statiegeld op blik. Als 
ik afval zie dat te groot is om mee te 
nemen, doe ik een melding via 'Meld en 
herstel' en wordt alles netjes opgehaald 
door DAR. Het stemt mij vrolijk als het 
lukt om anderen enthousiast te krijgen 
voor zwerfvuilrapen.” 

Kunnen jullie nog vrijwilligers gebrui-
ken?  
“Jazeker. Samen kleuren we Nederland 
groen en alle beetjes helpen. Het leuke 
aan het initiatief is dat iedereen mee 
kan doen. Jong, oud, lopend, fietsend 
of in een scootmobiel. Je bepaalt zelf de 
route zodat het nooit verveelt.” ❤

Tekst: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: HelemaalGroen

Kijk voor meer informatie over 
HelemaalGroen op de gelijknamige 
website helemaalgroen.nl    

Vrijwilliger in ’t zonnetje
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Veel mensen zijn op zoek naar 
manieren om te besparen op 
de energiekosten. Sommige 
mensen denken daarbij ook 
aan kachels als vervanging 
voor de centrale verwarming. 
Toch is dat niet zo’n goed idee. 
Bij het stoken van hout komt 
er namelijk veel fijnstof vrij. 

ijnstof is de verzamelnaam voor 
alle kleine stofdeeltjes die in de 
lucht zweven. Een deel hiervan zit 

altijd in de lucht, zoals zeezout. Maar een 
groot deel van het fijnstof wordt ook door 
mensen veroorzaakt, bijvoorbeeld door 
brandende kaarsen, houtstook, koken en 
autorijden. Daarnaast wordt het geprodu-
ceerd door de industrie en de veehoude-
rij. Hoe meer fijnstof er in de lucht zit, hoe 
schadelijker het is. 

Houtstook
De gemiddelde fijnstofwaarden in Neder-
land, binnen- en buitenshuis, staan gelijk 
aan het roken van twee pakjes sigaretten 
per week. Patiënten met astma of andere 
longproblemen zijn extra kwetsbaar, net 
als mensen met hart- en vaatziekten, 
ouderen en kinderen. Zo kan fijnstof zelfs 
kinderastma veroorzaken.
     Het RIVM berekende dat houtstook 
in 2019 voor bijna een kwart van alle 
uitstoot van fijnstof zorgde. Naast dat 
houtrook gezondheidsklachten kan ge-
ven, gaat er ook veel warmte verloren. Bij 
een open haard gaat 90 procent van de 
warmte direct door de schoorsteen naar 
buiten. Bij een milieuvriendelijkere kachel 
is dat nog steeds 20 tot 40 procent.

Schone Lucht Akkoord
Schone lucht is voor iedereen van 
levensbelang. Ondanks dat de lucht in 
Nederland de afgelopen decennia veel 
schoner is geworden, vormt luchtveront-

reiniging nog steeds een groot gezond-
heidsrisico. Met de ondertekening van 
het ‘Schone Lucht Akkoord’ begin 2020, 
willen kabinet, provincies en gemeenten 
de luchtkwaliteit in Nederland blijvend 
verbeteren. 

Minder overlast door houtstook
Vanaf medio november 2022 is het weer 
mogelijk om bij de gemeente subsidie 
aan te vragen voor het verwijderen van 
rookgaskanalen of het plaatsen van 
ABCAT-katalysatoren (soort houtrookfil-
ters). In totaal stelt de gemeente € 30.000 
beschikbaar. Inwoners die een ABCAT-
katalysator willen kopen met de subsidie, 
moeten dan ook de workshop ‘stoken 
met minder overlast’ volgen. 

Voorlichting ‘word geen onruststoker’ 
De gemeente Nijmegen gaat aan de slag 
met de voorlichtingscampagne ‘word 
geen onruststoker’. De campagne bevat 

sprekende voorbeelden die de effecten 
van houtstook laten zien. Denk bijvoor-
beeld aan ‘één uur de open haard aan 
geeft evenveel fijnstofuitstoot als een 
ritje Nijmegen-Milaan met de vrachtwa-
gen’. Ook worden er tips gegeven om de 
overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 
De gemeente deelt ook het stookalert in 
de provincie Gelderland op Twitter.  ❤

Bron: gemeente Nijmegen, 
Aerocount

De voorwaarden en de aanvraag-
mogelijkheid voor subsidie voor het 
verminderen van houtstookoverlast 
zijn te vinden op nijmegen.nl/subsi-
diehoutstook 

Houtstook veroorzaakt veel 
 ongezond fijnstof

F



Deze winter biedt de ge-
meente Nijmegen extra 
hulp aan inwoners, onder-
nemers, verenigingen en 
instellingen die in geld-
nood komen door de hoge 
energieprijzen. Aanvragen 
van deze extra onder-
steuning kan tot 31 maart 
2023.

Inwoners met geldzorgen 
Voor de winterperiode heeft de 
gemeente een tijdelijk noodfonds in-
gesteld. Komt u door de hoge energie-
kosten in financiële nood en lukt het 
niet meer om alle uitgaven te betalen? 
Meld u online aan via Bindkracht 10 
bindkracht10.nl/geldzorgen. Samen 
met u wordt gekeken welke hulp het 
beste past in uw situatie. Hoeveel in-
komen u heeft, maakt niet uit. U kunt 
ook bellen met de Stips (steunpunt in 
de wijk) 024 350 20 00. Of langsko-
men bij één van de Stips in Nijmegen. 

Hulp voor ondernemers
Bent u ondernemer in Nijmegen en 
heeft u geldzorgen of financiële vragen? 
Maak een afspraak met het Onderne-
mersPunt Geldzorgen. De medewerkers 
helpen u om weer grip te krijgen op 
geldzaken of financiële vragen. Zij bie-
den advies en administratieve hulp aan. 
Mail naar ondernemersengeldzorgen@
nijmegen.nl of bel 024 329 20 29. Kijk 
ook op: nijmegen.nl/geldzorgenonder-
nemers

Hulp voor maatschappelijke instellin-
gen of -verenigingen 
Ook maatschappelijke instellingen of 
-vereniging kunnen direct getroffen 
worden door hoge energiekosten. De 
gemeente helpt graag en denkt met u 
mee. Zij kijkt wat u zelf kunt doen en 

kan financiële hulp bieden vanuit een 
speciaal noodfonds. Meld u aan bij uw 
vaste contactpersoon van de gemeente 
of vraag de subsidie aan via nijmegen.
nl/dewinterdoor

Besparen op de energierekening 
Op nijmegen.nl/energieloket vindt u 
tips om energie te besparen en infor-

matie over het 
verduurzamen 
van de woning. 
Ook vindt u hier 
meer informatie 
over energie-
coaches of 
EnergieFixers die 
kunnen hel-
pen. Met kleine 
aanpassingen 
kunt u al energie 
besparen. 

Opwarmen 
in openbare 
gebouwen
Mensen die thuis 
in de kou zitten, 
kunnen terecht 
bij wijkcentra 
en ontmoe-
tingsplekken 
voor een warme 
ontmoeting in 
de wijk. Zo hoeft 
u thuis minder te 
stoken, zit u niet 

in de kou en kunt u mensen ontmoeten. 
Elke dag tussen 9.30 en 11.30 uur is er 
in de wijkcentra gratis koffie of thee 
te krijgen. Daarnaast organiseert de 
gemeente per stadsdeel of wijk verschil-
lende activiteiten. Kijk op nijmegen.nl/
dewinterdoor voor een overzicht. ❤

Bron en foto: gemeente Nijmegen

www.nijmegen.nl/dewinterdoor

Gemeente helpt Nijmegenaren de winter 
door

Ga voor meer informatie over hulp of begeleiding 
naar nijmegen.nl/dewinterdoor. Of u nu inwoner, 
ondernemer of instelling bent. Ook staan er tips 
over energie besparen. Scan de qr-code hiernaast 
om op deze site te komen.
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Op 5 december jongstleden 
is Ferry Blüm, initiatiefnemer 
en drijvende kracht achter de 
jaarlijkse herdenkingen bij 
het oorlogsmonument ’De 
Muur’ volkomen onverwacht 
op 71-jarige leeftijd overle-
den. Op 14 december werd 
hij na een afscheidsbijeen-
komst in de Boskapel naar zijn 
laatste rustplaats op Rustoord 
begeleid.

erry werd op 5 maart 1951 als vijfde 
van een gezin van acht kinderen in 
Weesp geboren. Al vrij jong besloot 

hij pater te worden en hij vertrok naar 
het kleinseminarie van de Witte Paters in 
Uden. Halverwege de jaren zestig kwam 
hij echter tot de overtuiging dat hij voor 
het priesterschap geen roeping had. 
     Hij besloot te gaan studeren en na zijn 
middelbare schoolopleiding studeerde hij 
verder aan de Katholieke Universiteit in 
Nijmegen. Daar woonde hij op verschil-

lende locaties, totdat hij uiteindelijk een 
huis kreeg in het Willemskwartier, waar hij 
niet meer weg wilde. Hij bleef er 23 jaar 
wonen, want het Willemskwartier had zijn 

hart veroverd en Ferry ging zich op alle 
mogelijke manieren voor de bewoners en 
organisaties inzetten. 
   
Grote inzet voor de wijk
Ferry heeft het Willemskwartier zien 
veranderen. Er werden veel oude wonin-
gen gerenoveerd, maar ook veel nieuwe 
woningen gebouwd. Ferry volgde het op 
de voet. Vanuit de Wijkraad, maar ook van-

uit tal van andere 
functies heeft hij 
met adviezen en on-
dersteuning ijverig 
aan die veranderin-
gen meegewerkt. 
     Vriendelijk en be-
hulpzaam, rustig en 
doortastend, heeft 
Ferry zich jarenlang 
voor veel bewoners 
en organisaties in 
het Willemskwartier 
ingezet. Waar hij 
maar kon helpen, 
kon je op hem reke-

nen. Zelfs het blijf-van-mijn-lijfhuis in de 
omgeving, waar de meeste mannen geen 
toegang hadden, liet Ferry toe om hulp of 
steun te verlenen. 

 Oorlogsherdenking
Samen met Dirk-Jan Burgersdijk zette hij 
zich in voor het veiligstellen van een stuk 
muur met granaatinslagen. ‘De Muur’ 
op de Spieghelhof werd daardoor het 
oorlogsmonument van de wijk. Vanaf de 
onthulling op 9 september 2016 werd 
Ferry de spil die elk jaar met een aantal 
vrijwilligers een bijzondere herdenking 
organiseerde. 
     Tijdens de bijeenkomsten in het afgelo-
pen jaar vertelde Ferry ons dat er blaas-
kanker bij hem was geconstateerd en we 
leefden intens met hem mee. Wat waren 
we blij, toen hij ons liet weten dat de 
immunotherapie resultaat had gehad en 
de kanker minder was geworden. Het was 
daarom een onvoorstelbare schok, toen 
wij op 5 december jl. het bericht kregen 
dat Ferry was overleden. Anton en Wim 
Blüm, Dirk-Jan Burgersdijk, Henny Fransen 
en Bart Janssen blijven met grote dank-
baarheid en warmte aan hem denken. ❤

Tekst: Bart Janssen 
Foto’s: Henny Fransen

Ferry Blüm (1951-2022), een bescheiden man 
met een groot hart voor het Willemskwartier

F

Ferry Blüm bij De Muur tijdens herdenking in september 2019.

Ferry Blüm (links) tijdens de herdenking  in september 2021.
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inademt?

Schrijf je in voor de
nieuwsbrief en ontvang

5 euro korting op
www.aerocount.nl

Weet jij wat je 

Meet jouw binnenlucht

Nu met handige
DUO-LED!

- Door koken of houtstook ontstaat fijnstof -

gratis bezorging

Buiten meten kan ook!

Data direct zichtbaar

Versleutelde data

Slaap beter

Leef gezonder

FysioHub-Nijmegen op het Hubert terrein: 

WELKOM!

Sander de Haan: algemeen fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, dry 

needling. Lars Oude Nijhuis: algemeen fysiotherapeut, neurorevalida-

tie, loopanalyse, dry needling. Marie-Louise van Esch: oedeemfysiothe-

rapeut, oncologische revalidatie en neurorevalidatie. Thomas Dunker-

beck: algemeen fysiotherapeut, sportfysiotherapeut en gepassioneerd 

ultraloper. Teun Goossens: focus op manuele- en (sport)fysiotherapie, 

docent IPS bij de HAN

Aangesloten bij: ParkinsonNet, CVA-netwerk Nijmegen, MS Zorg NL, 

Schouder Centrum Nijmegen, ONZG, Onconet

FysioHub-Nijmegen, Sint Hubertusstraat 10 | Hal 2

6531LB Nijmegen, (024) 2210140 

info@fysiohub-nijmegen.nl, www.fysiohub-nijmegen.nl
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Al zestig jaar lang ontmoeten 
leden van Volksdansgroep 
Nijmegen (VGN) elkaar voor 
het beoefenen van internati-
onale volksdansen uit allerlei 
culturen, waarbij bewegen 
op muziek naast lichamelijke 
ontspanning het plezierig sa-
menzijn bevorderd. De grote 
zaal van wijkcentrum ‘t Hert 
is één van de locaties waar 
de volksdansgroep wekelijks 
bijeenkomt.  

ocente Hanneke Meij, die elke 
dinsdagochtend van half elf 
tot twaalf uur de les in ‘t Hert 

verzorgt, vertelt dat VGN in 1963 werd 
opgericht door een echtpaar uit Zee-
land, dat naar Nijmegen was verhuisd. 
      “Ik kwam er zelf in mijn lagere-
schooltijd mee in aanraking toen een 
onderwijzer buiten schooltijd in Hatert 

een volksdansgroep begon. Maar pas 
dertig jaar later heb ik me bij een ver-
eniging aangesloten. VGN heeft nog 
andere lesgroepen op verschillende 
locaties verspreid over de stad: op 
donderdagavond in Wijkcentrum de 
Schakel (Grootstal) en op woensdag-
middag in De Turf (Malvert). Het valt 
niet altijd mee om een goede ruimte te 
behouden; soms moeten we opnieuw 
naar een geschikte zaal zoeken. Dat 
was bijvoorbeeld bij het sluiten van 
wijkcentrum De Klokketoren het geval. 
Zo zijn we in ’t Hert terechtgekomen.” 

Werelddansen
De dansen hebben een wereldwijd 
karakter. Het idee om dansen uit 
verschillende culturen samen te 
brengen, ontstond ruim honderd 
jaar geleden in de VS. Na de Tweede 
Wereldoorlog is werelddans ook naar 
Nederland verspreid. “Overal kwamen 
toen Balkandansen in zwang,” vertelt 
Hanneke. “De bijzondere ritmes, zoals 
7/8 en 11/16, zijn uitdagend en je hebt 
er geen partner voor nodig. Er bestaat 
trouwens een wereldwijde uitwisseling 

van dansmateriaal: 
in China doen ze de-
zelfde Roemeense 
dansen als hier. Kijk 
maar op YouTube.”
     Er zijn maar en-
kele mannen lid van 
VGN. In Nederland 
wordt (volks)dansen 
door mannen nog 
vaak als vrouwelijk 
gezien, terwijl er in 
landen als Grie-
kenland, Turkije en 
Georgië een traditie 
van stoere mannen-
dansen bestaat. 
     De dansgroep in 
‘t Hert omvat zo’n 
22 personen en 
voert volksdansen 

uit Griekenland, voormalig Joego-
slavië, Bulgarije, Israël, Venezuela, 
Rusland en Oekraïne uit. “Ja, ook uit 
landen waar nu hevige strijd wordt ge-
voerd,” zegt Hanneke. “Muziek en dans 
verbroedert. Corona heeft ook impact 
gehad op de danskring: we dansen al 
die tijd los van elkaar.”         

Jubileumfeest
Dit jaar viert Volksdansgroep Nijme-
gen haar zestigjarig bestaan met een 
jubileumbal op vrijdag 31 maart van 
20.00 tot 23.00 uur in wijkcentrum De 
Ster in Nijmegen-Lent. De dansavond 
wordt opgeluisterd met livemuziek 
door het speciaal hiervoor herenigd 
orkest Yargon. ❤

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

Volksdansgroep Nijmegen danst met 
 internationale allure in ‘t Hert

Ga voor meer informatie, ook over 
het aanmelden voor het jubileum-
feest naar vgn-nijmegen.nl 
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Wat is er te doen in de bieb aan de 
Muntweg?

In de bibliotheek aan de 
Muntweg 207 kun je niet 
alleen boeken en tijdschrif-
ten lenen, maar ook Digi 
Toolkits. Dit zijn boxen 
met digitaal spelmateriaal, 
waarmee kinderen robots 
kunnen bouwen en pro-
grammeren, animatiefilm-
pjes maken, of ontdekken 
hoe elektriciteit werkt. 
Vraag ernaar bij de balie. 
Natuurlijk zijn er in de bieb 
ook weer allerlei activiteiten 
te doen. 

Zaterdag 4 maart: Kindercollege 
‘Duikel, dartel, dans’
Wist je dat dansen goed is voor je her-
senen? Je leert tijdens dit kindercol-
lege van een echte dansdocent allerlei 
leuke weetjes over dans. Bijvoorbeeld 
hoe mensen vroeger dansten. Ook 
ontdek je allerlei dansstijlen van over 
de hele wereld. Het kindercollege is 
geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Ouders zijn natuurlijk ook welkom. 
Meedoen is gratis. Komen jullie lekker 
dansen?!
Locatie: Bibliotheek Muntweg, 
 Muntweg 207

Datum: zaterdag 4 maart 2023
Tijd: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Prijs: gratis

Dinsdag 7 maart: Lezing over 750 
jaar Nijmeegse kermis 
Ben jij fan van de kermis? Dan mag 
je deze lezing zeker niet missen. De 
Nijmeegse kermis bestaat dit jaar na-
melijk 750 jaar. De eerste vond plaats 
in 1273, tijdens de inzegening van de 
Stevenskerk. Uit de eerste periode van 
de kermis is niet zo veel bekend, alleen 
dat de stad afgeladen vol was en er 
ook een vrijmarkt was. In de 19e eeuw 
is de kermis een groot volksfeest, met 
veel straatmuzikanten, dansen in grote 
tenten, tientallen voorstellingen van 
volkstheater, paling- en wafelkramen 
en natuurlijk de grote attracties zoals 
stoomcarrousels en achtbanen. In de 
jaren negentig van de 20e eeuw was 
de Nijmeegse kermis met 80 kramen 
de grootste najaarskermis van Neder-
land. Geniet tijdens deze lezing door 
René van Hoften van prachtige beel-
den en fantastische kermisverhalen.

Locatie: Bibliotheek Muntweg, 
 Muntweg 207
Datum: dinsdag 7 maart 2023
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Prijs: Bibliotheekleden € 4,- | Overige 
bezoekers € 5,-.

Cursus Klik & Tik: leer met de com-
puter werken
Als je voor het eerst achter het toet-
senbord van een computer kruipt, is 
dat best spannend. Tijdens deze cursus 
helpen geduldige begeleiders je rustig 
op weg. Stapje voor stapje leer je 
iedere les een beetje meer. Na tien les-
sen weet je hoe het toetsenbord werkt, 
je kunt een e-mail versturen en iets ko-
pen op internet. Bijkomend voordeel: 
de groepslessen zijn heel gezellig en je 
leert andere mensen kennen. Ook als 
je de basisbeginselen van de computer 
al kent, ben je welkom. Je leert altijd 
iets bij!

Locatie: Bibliotheek Muntweg  
(Muntweg 207) of wijkcentrum  
’t Hert (Thijmstraat 40)
Datum: elke woensdag, de cursus gaat 
bij voldoende aanmeldingen van start
Tijd: 11.00 – 13.00 uur
Prijs: gratis. Aanmelden bij de balie 
in de bibliotheek of bel naar Gemma 
Cornelissen via 06 – 86 80 03 84. 

Tekst en foto’s: 
Bibliotheek Gelderland Zuid 

Kijk voor het hele programma 
en ticketverkoop op 
www.obgz.nl/agenda 
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Noortje Krol is 7 jaar en zit in groep 4 van Het 
Kleurrijk. Zij en haar moeder hebben hun haar 
af laten knippen. Nou doen veel mensen dat, 
meestal bij de kapper, maar deze knipactie is 
toch speciaal. Noortje en haar moeder hebben 
hun haar gedoneerd aan Stichting Haarwensen.  
 

oortje zag twee jaar geleden een aflevering van het 
schooltv-programma 'Huisje Boompje Beestje' over kin-
deren die vanwege een ziekte of medische behandeling 

hun haar verloren. Noortje wilde die kinderen graag helpen en 
daarom lieten zij en haar moeder hun haar twee jaar lang groeien. 
Afgelopen december is hun lange haar afgeknipt en gedoneerd 
aan Stichting Haarwensen.
     Die stichting maakt er een haarwerk van voor zieke kinderen. 
Maar… zo’n haarwerk kost € 1500,- en dus willen Noortje en haar 
moeder nu graag dit bedrag voor Stichting Haarwensen ophalen. 
De lezers van Hart van Nijmegen die een bijdrage willen leveren, 

kunnen tot 1 maart 2023 de qr-code 
hiernaast scannen. ❤

Tekst: Ypie Veenstra 
(ypie@hartvannijmegen.nu)
Foto: familie Krol

Noortje Krol knipte haar lange haar voor Stichting Haarwensen

Aan de Groenestraat 173, in de giftshop Sjop-
pertjes, is op de eerste etage een fraaie tweede-
handsboekhandel gevestigd. De boeken voor 
volwassenen kosten € 2,95 (5 boeken € 10) en 
kinderboeken € 1,25. 

ia een smalle trap ga je naar boven en daar kom je in een 
ruimte waar zo’n 8000 boeken netjes op naam van de 
schrijver in kasten staan. De boeken zijn, om het zoeken 

te vergemakkelijken, onderverdeeld in drie categorieën: romans, 
kinderboeken en hobbyboeken. Onder hobbyboeken vallen ook 
culinaire en lifestyle boeken. De tweedehandsboekhandel ver-
koopt niet alleen boeken, maar ook dvd’s en cd’s. Dvd’s zijn tot zijn 
verbazing nu weer heel populair, vertelt medewerker Bram Bolten.

Rondneuzen
In de boekenafdeling van Sjoppertjes kan fijn rondgeneusd 
worden. En je kunt ook altijd, als je een bepaald boek zoekt, 
naar Monique vragen. Op de zeer overzichtelijke website 
sjoppertjes.com staan ook alle boeken. Overbodige boeken kun-
nen bij Sjoppertjes worden ingeleverd. Ze worden dan gesorteerd, 
gescand en in het systeem gezet. De boeken zijn ook via bol.com 
te verkrijgen. Per dag worden op deze manier 10 à 15 boeken 
verkocht. 
     Sjoppertjes is een sociale onderneming, waar zo’n twintig me-
dewerkers met een lichte beperking werken. Sommigen werken 
twee dagdelen en anderen vier hele dagen. Beneden is  
de ‘werkplaats’ en de cadeauwinkel. ❤

Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Joost van Berkel

V

N

De tweedehandsboekenafdeling van 
Sjoppertjes is een juweeltje

Bram Bolten in de boekenafdeling van Sjoppertjes.
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Uit eten met kinderen levert 
vaak een heel beperkte keus 
op. Meestal iets met friet of 
pannenkoeken. Niet echt 
 gezond.  

et moet toch mogelijk zijn iets lek-
kers en gezonds voor kinderen op 
het menu te zetten. Zet Vetlekker 

op de Kaart probeert dit te bereiken door kinderen, restaurants en 
andere maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen.

Activiteitenpleinen Bindkracht 10
Kinderen in Nijmegen kunnen deelnemen aan naschoolse activi-
teiten op de activiteitenpleinen van Bindkracht 10. In Nijmegen-
Midden is dat in wijkcentrum ’t Hert bij basisschool Het Kleurrijk. 
De kinderen van dit activiteitenplein hebben deelgenomen aan 
Zet Vetlekker op de Kaart. Samen hebben ze ideeën ontwik-

keld die meegenomen zijn op de kaart van 
Freddy’s, een restaurant op de hoek van het 
Koningsplein. Daar staan nu kipnuggets, 
aardappel en knapperige groenten op het 
menu.

Buuv
Ook Restaurant Buuv op de hoek van 
Hazenkampseweg en de Wezenlaan heeft 
deelgenomen, samen met kinderen van 
activiteitenplein Grootstal. Zij hebben met El-

len Barten, eigenaar van BUUV, de tafel volgezet met veel gezonde 
en kleurrijke gerechten, waar kinderen uit konden kiezen. De 
kinderen mochten ook een kijkje in de keuken nemen en hielpen 
enthousiast mee met koken en in de bediening. Bij BUUV is het 
menu nu verrijkt met volkorenwraps met toppings naar keuze. 
Smullen dus. ❤

Tekst: Eef van Hout (eef@hartvannijmegen.nu)
Foto: Zet Vetlekker op de Kaart

Zet Vetlekker op de Kaart

Binnen Nijmegen en het stadsdeel Nijmegen-
Midden zijn verschillende projecten waar je 
terechtkunt als je geen zin hebt om te koken of 
liever samen kookt en eet. En allemaal voor een 
redelijke prijs. Over sommige is al eerder gepu-
bliceerd in Hart van Nijmegen, maar hier staan 
ze allemaal op een rij. 

Van Tuin tot Bord
Waar: moestuin achter voormalig 
wijkcentrum De Klokketoren. Eten in 
wijkcentrum ‘t Hert, Thijmstraat 40.
Wanneer: Dinsdagavond 18.00 uur.
Kosten: € 8.- volwassenen; €4,- kinderen tot 12 jaar
Er wordt vegetarisch gekookt met wijkbewoners, 
zoveel mogelijk uit eigen moestuin. Reserveren kan via 
hethert@vantuintotbord.nl. En heb je een smallere beurs 
dan is er in overleg wel wat mogelijk.

Oma’s Soep
Waar: Buurthuizen, dagbestedingen  
en soms aan huis
Wanneer: neem daarvoor contact op 

met nijmegen@omassoep.nl. Kosten: nog onbekend
Studenten koken samen met ouderen soep van oa. overgeble-
ven groenten ergens in dagverblijven of gemeenschapsruimtes. 
Ook brengen ze soep aan huis en is er tijd voor een praatje. De 
studenten zijn nog op zoek naar ouderen die willen deelnemen. 
Meer informatie vindt u op omassoep.nl. Hebt u belangstelling 
dan kunt u een mailtje sturen naar het vermelde mailadres.

Stichting Thuisgekookt
Waar: De stichting brengt vrijwil-
lige thuiskoks en eters bij elkaar 
waarbij de thuiskok tegen kostprijs 
eten kookt voor een eter.  Wanneer: 
in overleg via thuisgekookt.nl dat 
thuiskoks en eters bij elkaar brengt.
Kosten: tussen € 3,- en € 6,- per  
 maaltijd.

Wijkcentrum ‘t Hert
In het kader van warm de winter door is er daarnaast elke woens-
dagmorgen tussen 9.30 en 11.30 de gelegenheid voor 65-plus-
sers een bakje thee of koffie te komen drinken in wijkcentrum ’t 
Hert (Thijmstraat 40). Lekker warm en gratis. ❤

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

Geen zin om alleen te koken of te eten? 
Doe het samen in de wijk 

H Kleurrijke gerechten bij BUUV.
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Voor Dar bestaat er 
geen afval, maar al-
leen grondstoffen. 
Deze grondstoffen 
zijn te gebruiken voor 
nieuwe producten. 
Denk aan gft-afval, 
plastic+, oud pa-
pier en karton, maar 
ook textiel en glas. 
Als bewoners deze 
afvalsoorten goed 
scheiden, kunnen hier 
nieuwe producten 
van gemaakt worden.

tensresten, groente-, 
fruit- en tuinafval (gft-afval) haalt 
Dar in Nijmegen huis-aan-huis 

op. Gft-afval wordt hergebruikt voor 
compost of groen gas. Het scheiden van 
gft-afval gaat op veel plekken al goed, 
maar soms maken bewoners nog foutjes 
bij het scheiden van gft-afval. Zo ligt er 
nog regelmatig restafval of bijvoorbeeld 
plastic tussen het gft-afval. Zonde! Want 
niet goed gescheiden gft-afval is niet 
geschikt als grondstof voor nieuwe 
producten. 

Afvalcoaches
Bewoners zijn nodig om het doel, zoveel 
mogelijk gft-afval omzetten in grond-
stof, te halen. Om de kwaliteit van het 
gescheiden afval te verbeteren, houdt 
Dar sinds 2021 acties in verschillende 
wijken. Dar-afvalcoaches helpen bewo-
ners op straat bij het beter scheiden van 
gft-afval. Ze informeren over afval schei-
den, geven tips en feedback. Daarnaast 
kijken ze in de container.
     Is de gft-container vervuild en zit er 
dus ander afval in de container dan gft-

afval, dan leegt Dar de container niet. 
Dit zou namelijk de hele vracht met gft-
afval vervuilen en die wordt daarmee 
onbruikbaar. Dat is toch zonde?     
     Zo is bijvoorbeeld een glazen pot in 
gft-afval erg vervuilend. Glas breekt in 
kleine stukjes en komt dan uiteindelijk 
in het compost terecht. 
     Aan de gft-container hangt de afval-
coach dan een containerhanger met 
informatie. Hierop staat bijvoorbeeld 
waarom de container niet is geleegd, 
zodat bewoners het de volgende keer 
beter kunnen doen. 
     Als er in de container goed geschei-
den gft-afval zit, krijgt de container een 
duim-sticker. Dan weten bewoners ook 
dat ze het goed doen! Bij drie stickers 
krijgt de container een grote sticker met 
‘goed bezig!’ erop. 

Resultaten in 2022
De resultaten in Nijmegen op een rijtje: 
in 2022 controleerde Dar meer dan 
35.700 gft-containers. Daarvan zat aan 
het einde van de acties in 92% van de 
gft-containers goed gescheiden gft-

afval! De acties met de afvalcoaches 
hebben dus effect. Bewoners scheiden 
steeds beter hun gft-afval. Daardoor kan 
Dar steeds meer gft-afval recyclen.

Beter afval scheiden in 2023
In 2023 gaat Dar door met wijkacties 
voor nog betere kwaliteit van gft-afval. 
Daarnaast gaat Dar ook aan de slag 
met de plastic+ zakken. In de zakken zit 
soms nog veel ander afval. Hierdoor is 
het plastic niet goed te verwerken. Ook 
gaat Dar kijken naar betere afvalschei-
ding bij hoogbouwwoningen. ❤

Bron en afbeelding: Dar

Twijfel je soms? Zoek het 
op in de Dar-app!
Vind u afval scheiden soms lastig, 
omdat u niet weet wat waar hoort? 
Check de Dar-app. De afvalweg-
wijzer in de app vertelt u precies 
welk afval in welke zak of contai-
ner hoort. 

Gft, daar winnen we mee! 

E
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vakschilder?

www.somonschilderwerken.nl  
06-206 505 65

Somon schilderwerken is de oplossing 
voor uw schilderopdrachten

Zoekt u een

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

Reserveer nu uw AVA oogmeting
bij 

Ervaar ultiem 
nauwkeurig zicht

#1 MERK BRILLENGLAZEN 
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS 
WERELDWIJD*

Hatertseweg 825, Nijmegen 
024 350 2814

OOGZORG
en

OPTOMETRIE

staar 

droge ogen

macula degeneratie 

glaucoom

OCT scan

opticiens - audiciens - optometrist

Een
complete
(enkelvoudige)
bril voor
€99

Vaak
geheel

of gedeeltelijk
vergoed door uw 
zorgverzekering
(wij doen de declaratie

voor u)

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

opticiens - audiciens - optometrist

Reserveer nu uw AVA oogmeting bij

Reserveer nu uw AVA oogmeting bij 

DAAG UW 
OGEN UIT

ervaar ultiem nauwkeurig zicht

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

Reserveer nu uw AVA oogmeting
bij 

Ervaar ultiem 
nauwkeurig zicht

#1 MERK BRILLENGLAZEN 
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS 
WERELDWIJD*
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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)

Gouden Ticket 
Er zijn ontelbaar veel hulpmiddelen die het leven van mensen 
met autisme makkelijker kunnen maken. We kennen vaak wel 
de (zelfhulp)boeken, trainingen, kalenders, planners, spellen en 
slaaphulpmiddelen. Een erg praktisch hulpmiddel vind ik zelf de 
autisme-pas, de ‘autipas’. Een pasje waarop staat dat je autisme 
hebt. Ik heb hem zelf standaard bij me. 
     Het pasje blijkt een gouden ticket. Ongelofelijk wat een voor-
deel de pas me heeft opgeleverd. Bij een musicalbezoek kreeg 
ik kosteloos andere, rustigere plaatsen. En op Schiphol mocht 
ik zelfs alle wachtrijen overslaan. Een Vip-behandeling leek het 
wel. Enigszins blozend onderging ik dit. Het leverde dan ook wat 
ongemakkelijke blikken op van andere mensen die wél overal 
moesten wachten. 
     Ik heb de pas niet voor niets, maar het voelt natuurlijk ook 
soms ongemakkelijk. Zonder deze privileges had ik het ook ge-

kund. Het had 
me dan alleen 
meer energie 
gekost en het 
had gezorgd 
voor een min-
der prettige 
ervaring. De 
nervositeit die 
ik normaal heb, 

was nu een stuk minder. De verleiding is dan ook groot om de 
pas nu voortaan te gebruiken bij alles wat ik doe. En om daarmee 
overal aan te geven dat ik autisme heb en hulp wil. Maar dit is 
natuurlijk ook geen oplossing. Ik wil zelfstandig de dingen doen 
die ik leuk vind, met zo min mogelijk hulp(middelen). En zo moet 
het voor iedereen met autisme zijn. Leef je eigen leven. Zonder 
een gouden ticket kun je het ook.  
     Maar dat is een zoektocht. Voor mij en ongetwijfeld voor velen 
met autisme. Hulpmiddelen inschakelen of vertrouwen op je 
eigen kennis? Wanneer is het écht nodig en wanneer niet? De 
autisme-pas is voor mij in ieder geval een prachtig hulpmiddel. 
Nu nog vaststellen wanneer ik hem wel en wanneer niet gebruik. 
Ik zal mijn coach eens vragen wat ik moet doen 

Column (W)anders

Vanaf 1 januari 2023 is het opnieuw mogelijk 
om bij de gemeente Nijmegen subsidie aan te 
vragen voor het aanleggen van een groendak, 
groengevel of geveltuin. Er is in totaal   
€ 150.000,- per jaar beschikbaar. 
 

roendaken en groene gevels helpen bij het koeler ma-
ken van de stad, het verminderen van de wateroverlast 
en het verhogen van de biodiversiteit. 

Meer mogelijkheden om subsidie aan te vragen
Vanaf 2023 is het ook mogelijk om gezamenlijk subsidie aan te 
vragen voor het dak van schuurtjes. Deze daken moeten dan 
wel samen minimaal 10m2 zijn. Ook is het straks mogelijk om 
voor bijgebouwen (waar niet in gewoond wordt) subsidie aan 
te vragen voor een groendak. Zo wil de gemeente Nijmegen 
ervoor zorgen dat er meer groen komt in de stad. De gemeente 
stelt deze regels vast tot en met 2028.

Eerdere proef met gezamenlijke aanvraag
De gemeente Nijmegen deed in 2021 en 2022 al een proef met 
de gezamenlijke aanvragen voor schuurdaken. Drie gezamen-
lijke aanvragen waren uiteindelijk succesvol. Deze waren in 
Dukenburg, Lent en Neerbosch-Oost. In totaal ging het om 703 
m². Dit is ongeveer 9% van het totale gesubsidieerde dakopper-
vlak van 2021 en 2022. Dit is een mooi resultaat. Een indirect re-
sultaat is het aanmoedigen van contact in de wijk. De gemeente 
Nijmegen past daarom de subsidieregeling hierop aan. ❤

G

€ 150.000 subsidie voor groen-
daken en –gevels

De voorwaarden van de subsidie zijn te vinden op  
nijmegen.nl/groendak

Bordkrijttekening: Helen Wanders
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De stichting Glazenkamp behartigt de belangen van 

glasvezelgebruikers in de wijk Hazenkamp en een deel 

van de wijk Heyendaal. De stichting biedt ondersteuning 

aan haar deelnemers bij het gebruik van computer en 

internet. Ze draagt ook bij aan projecten in de buurt en de 

wijk alarmering.

 Ieder jaar houdt Glazenkamp een enquête onder de 

bewoners van één of meer straten in haar gebied. Dit jaar 

is gekozen voor een enquête onder alle deelnemers. Die 

heeft enkele weken geleden plaats gevonden. 

     Via het wijkblad Hart van Nijmegen wil stichting 

 Glazenkamp ook niet-deelnemers bereiken. Het gaat om 

het gebied op het kaartje. Woont u hierin en hebt u glas-

vezel, maar bent u nog geen deelnemer? Zou u dan mee 

willen doen aan een korte enquête? Het doel is te weten 

te komen of u deelnemer zou willen worden en  

of er verbeteringen in de dienstverlening wenselijk zijn.  

U kunt meedoen door naar glazenkamp.nl/enquete 

te gaan of door de QR-code te scannen. De enquête is 

 anoniem. U kunt de uitslag in het voorjaar inzien op  

www.glazenkamp.nl

Stichting Glazenkamp

Wel glasvezel, maar geen deelnemer aan stichting Glazenkamp? 
Doe mee aan de korte enquête

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)
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Guido Gezellestraat
Guido Petrus Theodorus Josep-
hus Gezelle (1830-1899) was 
een Vlaamse rooms-katholieke 
priester en dichter. Hij schreef 
al op jonge leeftijd romanti-
sche gedichten over de natuur, 
vriendschap, liefde en dood. In 
1854 werd hij tot priester ge-
wijd. Gezelle streefde naar een 
herwaardering van de mid-
deleeuws-christelijke kunst en 
cultuur. In 1865 schreef hij onder 
de schuilnaam Spoker, poli-
tieke satires. Ook richtte hij het 
gezinsblad Rond den Heerd op, 
met hierin onderwerpen zoals 
heiligen, liturgie en volksverha-
len. In 1890 werd hij lid van de 
Nederlandsche Maatschappij 
van Letterkunde in Leiden.
 

Brederostraat
Gerbrand Adriaenszoon Bredero 
(1585-1618) was een Neder-
landse dichter en toneelschrijver. 
Hij schreef volkse gedichten, 
kluchten, blijspelen, tragiko-
medies en liederen. Daarnaast 
schilderde hij ook. Hoewel hij 
nooit getrouwd was, waren er 
wel veel vrouwen in zijn leven. 
Zijn dood was erg plotseling en 
in 2018 is er een biografie over 
hem verschenen van René van 
Stipriaan, waarin hij zelfmoord 
als waarschijnlijke doodsoor-
zaak noemt. Het enige portret 
van Bredero, is een gravure die 
pas na zijn dood is gemaakt. ❤

Tekst: Leonie Valckx 
(leonie@hartvannijmegen.nu)

Nederlandse dichters in het 
Willemskwartier

Straatnamen verklaard

Gravure van Bredero 
(foto: Wikipedia)

Bronnen: Rob Essers  

(www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), 

www.wikipedia.org, www.dbnl.org, 

https://theater encyclopedie.nl

Guido Gezelle 
(foto: Wikipedia)

Na twee enorme shitweken, inclusief ellenlange cito-rekentoet-
sen waar dochterlief helemaal naar van werd, is het tijd voor een 
mama-dochter-ochtendje. Heerlijk ff de stad in en samen lun-
chen. De dagen worden afgeteld, winkels gekozen en kleedgeld 
geteld. D’r pa en ik zijn het erover eens dat deze kleine dame met 
groeispurt wel een extra setje kleren kan gebruiken. Uiteraard 
door ons gesponsord.  
     Bij de eerste winkel vindt ze de spijkerbroek inclusief vier 
enorme gaten. Perfect, aldus haar. Nu nog een truitje erboven en 
dan is de set compleet. “Oh my God, deze is zo gaaf”, roept ze een 
half uur later. We zijn in een tof boetiekje beland met fijne stofjes. 
In haar handen prijkt een knalroze T-shirtje met enkel vier kleine 
witte letters. Ik geloof het wel en raadt haar een maatje groter 
aan. De nieuwe spijkerbroek trekt ze ook aan en als ze de paska-
mer uitkomt, straalt ze van oor tot oor. Ze past nog wat andere 
kleuren, maar die roze is het. “Deze krijg je ook van ons”, roep ik 
haar kant op terwijl ze zich omkleedt. Een compleet verbaasd 
gezicht piept tussen de gordijnen uit. “Serieus echt waar, weet je 
het zeker?”
     “Wow, wat gaaf mam”, vervolgt ze. “Dan leg ik komende maand 
al mijn kleedgeld opzij en betaal ik eraan mee.” “Nou voor een 
kindershirt hoeft dat niet, hoor”, zeg ik lachend waarop ze een 

vreugdedans in het pashokje maakt en mij het T-shirt toegooit.
     Overstelpt met honderd knuffels en kusjes lopen we naar de 
toonbank, waar ik mijn portemonnee trek en alvast mijn pasje 
tegen de scanner aanhoudt. Dat is dan € 75 zegt het meisje 
achter de kassa vriendelijk glimlachend. Terwijl ik kortsluiting in 
m’n hoofd krijg, hoor ik het piepje met akkoord uit de scanner 
komen. “Mam je bent echt de liefste, wilde je nog lunchen of zul-
len we dat maar overslaan?” “Nou zeker niet,” stamel ik. “Ik kan wel 
wat sterks gebruiken." ❤

Column: Afrekenen       door Anna Wolfs

Wel glasvezel, maar geen deelnemer aan stichting Glazenkamp? 
Doe mee aan de korte enquête
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Bij Foto Roos 
rijbewijs

verlengen

Voor pasfoto’s, ook voor visa 

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 – 16.30 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 
 

Huid-, oedeem- en lasertherapie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        

Huid-, oedeem- en lasertherapie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CaDeClin:  06-10525808,  info@cadeclin.nl,   www.cadeclin.nl
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Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij 
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak 
€ 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor 
de volgende Hart van Nijmegen (25 en 26 maart 2023), moeten uiterlijk 3 maart 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 

AFWIKKELEN VAN EEN ERFENIS of voorbereiden van een 
nalatenschap. Annet van de Laak beantwoordt vragen en 
ondersteunt bij het hele proces rondom een nalatenschap, van 
sparren over jouw (levens)testament tot in harmonie afhan-
delen van een erfenis. Bel of mail voor een afspraak, het eerste 
half uur is gratis. 06 227 951 22, bojang.nl, annet@bojang.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: robinsgluten-
free@outlook.com

PENNINGMEESTER GEZOCHT MET HART VOOR BOEKEN: 
Wij geven bij Books4life boeken een tweede leven. De hele 
opbrengst gaat naar goede doelen. Voor onze winkel zoeken 
we een penningmeester (gem. 1 uur per week). Iemand die 
de omzet in ons bestand wil verwerken en daarbij behorende 
taken. Meer informatie/vragen: books4lifenijmegen.nl

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

IMPROVISATIETONEEL ZOEKT NIEUWE MEDESPELERS 
(30-60 jaar)voor de maandagavond van 19.30-21.30 uur o.l.v. 
professionele docenten. Enige ervaring met improvisatietoneel 
is fijn. Kosten € 145 euro voor zaalhuur en docent. 
Dit wordt gedeeld door de deelnemers. E-mail naar 
tekencursusmarc@hotmail.com

DE COMPUTERCOACH helpt persoonlijk bij u thuis met vragen 
of problemen met uw computer, tablet of smartphone. Pro-
bleem niet opgelost, dan worden er geen kosten in rekening 
gebracht. Geen abonnements- of voorrijkosten. Voor meer 
informatie: decomputercoach.com, 06 131 792 37 of
 info@decomputercoach.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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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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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 (25 en 26 maart 2023), moeten uiterlijk 3 maart 2023 binnen zijn.

Hartjes

STOLPERSTEINE IN HAZENKAMP. De Stichting Stolpersteine 
Nijmegen plaatst dit jaar 27 Stolpersteine op 8 plekken in Hazen-
kamp. Op 2 april om 16.00 uur, bijeenkomst in Maranathakerk. 
Op 19 april officiële plaatsing van Stolpersteine. Op 30 april 
Open Joodse Huizen. In de volgende Hart van Nijmegen verdere 
mededelingen.

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 uit eigen moestuin. Volwassenen € 8,00. Kinderen tot 
12 jaar: € 4,00. Reserveren: hethert@vantuintotbord.nl

SCHOOLTUIN DE WIELEWAAL zoekt diverse vrijwilligers voor 
een dagdeel per week. Interesse? Voor meer informatie:  
schooltuindewielewaal.nl. Carmen Seljee: 06 230 868 66  
of carmand@xs4all.nl 

KEGELCLUBS IN NIJMEGEN hebben het moeilijk, met name 
door de vergrijzing. Meerdere kegelclubs in Nijmegen zoeken 
nieuwe leden. Kegelen is een boeiende bezigheid die de nodige 
behendigheid vereist. Als u wilt kennismaken met het kegelen, 
meldt u zich dan aan via kegelennijmegen@gmail.com

HARDLOOPCURSUS VOOR BEGINNERS start op zondag 26 
 februari 2023 bij de Nijmeegse Funrunners. De trainingen wor-
den gegeven door deskundige en ervaren trainers. De cursus 
duurt 12 weken met wekelijks trainingen op donderdagavond 
om 20.00 uur en zondagochtend om 9.30 uur. 
Kosten €75,-. Aanmelden via info@nijmeegsefunrunners.nl
Meer info op nijmeegsefunrunners.nl

BESTE KIDS! Wil je weten of tennis wat voor jou is? Meld je dan 
nu aan voor de gratis maak-kennis-met-tennistraining bij ten-
nisvereniging Nijmegen-Quick op 26 maart 2023. Je doet allerlei 
leuke tennisspelletjes en ontvangt een tennisdiploma! 
Aanvang 14.00 uur. Aanmelden vóór 20 maart 2023 via 
jcnijmegenquick@gmail.com. Vermeld naam en leeftijd.

BUDDYZORG NIJMEGEN E.O. ondersteunt mensen die door 
een ernstige chronische of levensbedreigende ziekte problemen 
ondervinden in het dagelijkse leven. Ze zijn dringend op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. Als buddy help je deze mensen de 
kwaliteit van hun leven te verhogen en hun zelfredzaamheid te 
vergroten. Meer informatie op buddyzorgnijmegen.nl of mail 
naar buddyzorg@sterker.nl 

GEZELLIGHEIDSKOOR DUKENBURGS GLORIE ZOEKT DIRI-
GENT (M/V). Het koor (35 vrouwen, 15 mannen) zingt 
Nederlandstalige liedjes uit het verleden en heden. Repetitie 
op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Wijkcentrum 
Meijhorst in Nijmegen. Interesse? Neem contact op met 
Rob van Eenennaam, 06  536 310 02 of mail: 
dukenburgsglorie@gmail.com. Meer info op 
koordukenburgsglorie.nl

KOOR JOY ZOEKT VEELZIJDIG PIANIST/DIRIGENT om het 
koor te begeleiden. Joy is een koor van 20 vrouwen uit de Ont-
moetingskerk in Dukenburg. We repeteren elke vrijdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur en zingen 1x per maand in een kerk-
dienst. Mail naar: koorjoynijmegen@gmail.com t.a.v. Cathelijn.

ZING MEE MET NIJMEEGS KAMERKOOR SEQUENTUS. Ben 
je op zoek naar een leuk jong koor (30-50 jaar)? Een klassiek 
kamerkoor om naar te luisteren of in mee te zingen? Het Kamer-
koor Sequentus zingt de hele klassieke muzikale wereld door 
en geeft twee keer per jaar een concert. Meer informatie op 
sequentus.nl

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



Kijk op: www.artpartout.nl
Deventer   |  Emmen  |  Nijmegen   |  Utrecht

Academie voor Realistische Schilderkunst

sinds sinds

Winteractie 
Actie is geldig  
t/m 28 februari 2023 
 
 
Lesgeld 
Het lesgeld kun je
in 12 termijnen  
van  41,50 euro p/m. 

 
Start van de lessen 
De lessen starten in  
eind februari ‘23 

Leslocatie
Groenestraat 294
6531 JC Nijmgen 
 

OPLEIDING REALISTISCH SCHILDEREN

WINTER  
KORTING

Nu

€ 55,-
winterkorting

Profiteer nu van de eenmalige winterkorting van e 55,-. 

  NU OOK IN NIJMEGEN

Je betaalt nu géén e 553,- maar e 498,- voor de basis- 
opleiding Realistisch Fijnschilderen. Iedereen kan deze 
ambachtelijke technieken van de oude meesters leren.  
Je kunt lessen ook online volgen, kijk op de website. 

Eind februari starten nu ook klassikale lessen in 
Nijmegen. Je kunt kiezen uit verschillende dagen 
en tijden. Kijk op onze website voor meer infor-
matie of schrijf je direct in via telefoonnummer: 
085 130 27 57 of via: info@artpartout.nl.


