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ontwerpt historische kleding p.18-19 ❤ Alle planten van de Botanische Tuin nu online p.22-23 ❤ De levensles van Barto
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Hart van Nijmegen in 2022
In 2022 verschijnt Hart van Nijmegen op:
nummer
1
2
3
4
5
6

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

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

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

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

Verspreidingsgebied Hart van Nijmegen: stadsdeel Nijmegen-Midden
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Redactie

Vaste medewerkers

Beste lezer,
Ronald Spaak
eindredacteur

Henny Fransen

Huberdien Hornikx
acquisitie, advertenties
en advertorials

Dirk Blokland
penningmeester

Piet Hieltjes
Susan Bink

Eef van Hout
Joost Wanders

Roeland Loosen
Leonie Valckx

Vincent Moll
vincentmollfotografie.nl

De wereld draait door! Die zin kun je op twee manieren
opvatten. Alle coronamaatregelen zijn van de baan en
er is weer een normaal dagelijks leven. Maar ook: de
doorgedraaide situatie in Oekraïne en alle menselijke
ellende die dit met zich meebrengt. Minder heftig,
maar wel van invloed: de stijgende grondstof- en energieprijzen, waardoor alles
flink duurder wordt. Dat geldt ook voor Hart van Nijmegen, en dat ziet u terug in dit
nummer. Voor het eerst moesten we vanwege stijgende prijzen voor een selfcover
kiezen. De omslag is nu niet meer van dikker papier, maar van hetzelfde papier
als het binnenwerk. Maar gelukkig tast deze bezuiniging de kwaliteit van ons
magazine niet aan, zoals u in dit nummer weer kunt lezen.
Zouden de NEC-plannen voor een vernieuwd stadion, inclusief tweehonderd
wooneenheden nu toch werkelijkheid worden? En welk scenario heeft de
voorkeur? U leest er meer over op p. 4-5. Vanwege het tekort aan woningen
wordt braakliggend terrein bebouwd (p. 11) en protesteren wijkbewoners
tegen leegstand (p. 12). Dat er schaarste is op allerlei terreinen, laat ook de luxe
houtbouw aan de Dobbelmannweg zien (p. 21). Maar ook: ecologisch bouwen
loont! Lees het op pag. 10.
Ook ‘natuur in de stad’ krijgt in dit nummer weer aandacht. De Botanische Tuin,
onderdeel van de Hortus, wordt uitgelicht (p. 22-23). Buurtbewoners starten een
permacultuur-moestuin achter De Haard aan de Groenestraat (p. 37) en weer
andere buurtbewoners ruimen een deel van de Spoorkuil op om zo meer ruimte
aan de natuur te geven (p. 39).
Kunst mag natuurlijk ook niet ontbreken. Kostuumontwerpster Corinne Roes is
deze keer ‘Kunstenaar in de wijk’. Adembenemend wat ze allemaal heeft gemaakt
(p. 18-19). Ook Chris de Geus maakt kunst, maar dan in de vorm van zelfontworpen
tassen (p. 31). Er is in de loop van de jaren ook kunst uit onze wijken verdwenen.
Lees wat bronsrovers hebben gestolen op p. 32-33. Wat ik me afvraag: waarom
heet het (verdwenen) beeld van Bart Welten Touwspringend Meisje? Ze houdt met
beide handen een doek vast. Wie heeft daar ooit een springtouw in gezien?
Vergeet u niet de twee prachtige artikelen over artsen in het CWZ (p. 6-7) en
het Radboudumc (p. 24-25) te lezen. Beide artsen benadrukken dat ze mensen
behandelen, niet alleen ziekte. Luc Strobbe heeft er een lintje voor gekregen.
Barto Otten is al een tijdje met pensioen.
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!

Marijn Alofs

Fotografen

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

Pieter Matthijssen
www.123-tekst.nl
Willem Melssen
wm-f.nl

Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat
bestaat uit de wijken Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal, Nije Veld en Goffert (zie kaart hiernaast).
Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en ontvangt een bijdrage
uit het budget wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen.
Hoofdredacteur: Ypie Veenstra, Rode Kruislaan 23, 6525 JN Nijmegen (tevens correspondentieadres
Hart van Nijmegen) 06 532 314 99, info@hartvannijmegen.nu. Eindredactie: Ypie Veenstra, Ronald Spaak.
Vormgeving: Wilke Zomerveld. Penningmeester: Dirk Blokland, penningmeester@hartvannijmegen.nu
Adverteren: Huberdien Hornikx, 024 356 61 09/ adverteren@hartvannijmegen.nu Bedrijfshartje plaatsen:
bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu (zie p. 46) Hartje plaatsen: hartjes@hartvannijmegen.nu
(zie p. 47) Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu
Foto voorkant: Tesse Nuijten, vrijwilligster bij GVO de Klup. Foto: Vincent Moll.
Volgende nummer: kopij vóór 22 april 2022, verspreiding 14 mei 2022.
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Nijmegen mag kiezen uit drie varianten: woningbouw in torens of ‘verborgen’ in het groen

Vernieuwing van stadion mét woningbouw
De bouw van 200 appartementen aan en vernieuwing van stadion
De Goffert: het is een soort van laatste poging van NEC om voor eens
en voorlopig financieel schoon schip te maken. Absolute voorwaarden,
zegt de club, om tot een stabiele middenmoter in de eredivisie

oa

uit te groeien. ‘Tuus is wur ut hert ligt’.

elkaar
weg) van
Monumentale assen
Uitnodigende landmarks
Bloedkuul Hazenkamp poort
/ contour gebouw

ca. 53m
ca. 32m

Supportersplein
(omgeven met bestaand groen)
Landschappelijk = vrij zicht
Bos = bebouwd

SCENARIO A

'G

rootscheepse verbouwing
moet leiden tot
Volksparkstadion De
Goffert’ luidde precies twee jaar
geleden de kop boven een artikel in
Hart van Nijmegen. Maar ja, dat was
voor corona. Anno maart 2023 is de
werktitel van toen omgezet in Ons Nest,
en is hoofdsponsor KlokGroep nog
steeds van de partij. Met een gelikte
presentatie, ‘Tuus is wur ut hert ligt’,
wordt ‘de stad’ warm gemaakt om een
zo groot mogelijk draagvlak voor de

ca. 20m

Stadionplein.
Activeer de openbare ruimte

plannen voor elkaar te krijgen. En dan
valt er ook nog wat te kiezen.
Drie varianten
De informatieavond voor de buurt,
destijds een van de vervolgstappen die
er vanwege corona nooit kwam, vond
nu eerder deze maand plaats en wel op
twee middagen: op 7 en 8 maart. In ‘de
gracht’ onder de Hazenkamptribune
kon Nijmegen kennis nemen van de
uitbreidings- en verbouwingsplannen.
Club en bouwer (een ontwikkelaar volgt

Onderdeel van volkspark.
‘groene longen’ van Nijmegen

later dit jaar, maar dat kan ook Klok zijn)
presenteerden er drie varianten; de
illustraties vindt u op deze pagina’s.
De bouw van appartementen
(bedoeld voor studenten, sociale
huurders en expats) kan volgens
drie varianten gerealiseerd: in twee
naast elkaar gelegen torens aan de
parkzijde bij de Busserweg (van ca. 53
en 32 meter hoog), verdeeld over twee
appartementengebouwen (elk bijna
50 meter hoog) óp het hoofdgebouw
of – de bij veel mensen favoriete
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moet bij NEC rust in de tent brengen
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SCENARIO B
Bloedkuul Hazenkamp poort
/ contour gebouw

Monumentale assen
Uitnodigende landmarks
Woningbouw geintegreerd

ca. 49,5m

ca. 49,5m

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

Uitbreiden hoofdgebouw.
Business lounge, spelersfaciliteiten
en sportmedisch centrum

vogelnestvariant – weggewerkt in de
kopse kanten van het stadion, zodat het
geheel opgaat in de groene omgeving
(34 meter).
De uitbreiding en verbouwing van
de tribunes moeten uiteindelijk tot
een capaciteit leiden van zo’n 16.000
toeschouwers, in plaats van de 12.500
nu. De grachten worden gedempt en
benut voor extra tribunes en er komen
20 skyboxen bij.
Aankoop -stadion
wonen
scenario c
Een belangrijke hobbel – sterker:
absolute voorwaarde – die nog
2 appartementengebouwen, geïntegreerd
wel
genomen
aan
de kopse
kantenmoet
van hetworden
stadion. is de
aankoop van het stadion door NEC.
En hoewel de club het niet met
zoveel woorden zegt, is wel duidelijk
dat maar één iemand daarvoor
garant kan staan: suikeroom Marcel
Boekhoorn. Het aankoopbedrag,
te voldoen aan de gemeente, is op
dit moment zo’n 7,6 miljoen euro.
Algemeen directeur Wilco van Schaik
is er optimistisch over: “Marcel heeft
gezegd: ik help de club op weg in
de eredivisie. Wij moeten jaarlijks
echt drie tot vier miljoen aan extra
inkomsten genereren, willen we
inspiratiebeelden
binnen vijf jaar een stabiele nummer

9 in de eredivisie worden. En blijven.
De gemeente gaat er geen cent meer
insteken. Burgemeester Bruls zei vorig
jaar nog dat NEC, na de Vierdaagse, het
sterkste merk van Nijmegen is. Met een
geheel eigen identiteit, vandaar Tuus is
wur ut hert ligt.”
Monument
Welk plan er ook uit de bus rolt, club
en stadion blijven geworteld in het
iconische Goffertpark. Grote woorden
worden dan ook niet geschuwd,

zeker niet als de club in de
communicatie het New Yorkse
Central Park vergelijkt met het
Nimweegse Goffertpark. Van
Schaik: “Heilige grond die we ook
absoluut niet gaan aantasten.
Daarom ook dat we planologen,
landschapsarchitecten,
cultuurhistorici e.a. eerder al
gevraagd hebben met ons mee
te kijken naar onze ideeën. We
hebben alles bij wijze van spreken
tot op de boom nauwkeurig
gecheckt. En wij denken dat onze
plannen zowel bijdragen aan de
levendigheid van het park als aan
het terugdringen van gevoelens
van sociale onveiligheid die
mensen ’s avonds ervaren.”
Volgens Van Schaik kan de eerste
schop eind 2024, begin 2025 de grond
in. Maar dan moet alles meezitten. Wat
wel zeker is: 2022 wordt voor NEC weer
een jaar van de waarheid. (En kijk vooral
het fijne Tuus is wur ut hert ligt-filmpje
op www.onsnestnijmegen.nl) ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Beeld: NEC

SCENARIO C
Bloedkuul Hazenkamp poort
/ contour gebouw

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

ca. 34m

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

Uitbreiden hoofdgebouw.
Business lounge, spelersfaciliteiten
en sportmedisch centrum
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Hart voor onderzoek

Luc Strobbe - Patiënten moeten

In het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) staat patiëntenzorg
op nummer één, maar er is ook ruimte voor onderzoek.
Oncologisch chirurg Luc Strobbe doet er research op het gebied
van borstkanker. Onder andere daarvoor werd hij dit jaar
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. “Onderzoek
moet toepasbaar zijn, mensen moeten er zichtbaar baat bij
hebben. Levenskwaliteit, dat is mijn rode draad.”

Hart van Nijmegen - maart 2022
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voelen dat ik er voor ze ben
Hoe ziet jouw onderzoek er concreet
uit?
“Er komen hier zeer veel patiënten
die we onderzoeken, dat is één deel
van het verhaal. Het andere: we leiden
veel jonge mensen op tot chirurg en
verpleegkundige, nieuwsgierig naar
kennis. Twee wegen voor onderzoek.
We zien heel veel mensen met
borstkanker. Die doen wij heel wat
aan, een borstamputatie bijvoorbeeld.
Doorgaans verloopt dat goed, maar
niet altijd, dan zien we na een
operatie complicaties, bijvoorbeeld
vochtopstapeling onder het litteken
van borst en oksel. Hoe kunnen we
het risico daarop minimaliseren? Daar
zoeken we dan naar: in literatuur, bij
buitenlandse specialisten, in eigen
praktijk. Cijfers moeten aantonen dat
iets zinvol is: met wat meer draad,
operatietijd, uitleg. Als we 100 mensen
op een bepaalde manier hebben
geopereerd, dan kijk ik naar het
verschil in vergelijking met de 100
daarvoor die niet zo zijn geopereerd.
Stapje voor stapje komen we zo tot
een operatietechniek met minder
complicaties.”
Wat is de rode draad in jouw
onderzoek?
“Ik wil onderzoek verbinden aan
levenskwaliteit. Mensen moeten
voelen dat daardoor iets verandert, er
zichtbaar baat bij hebben. Onderzoek is
niet vanzelfsprekend in een ziekenhuis
als het onze, waar patiëntenzorg
op nummer één staat. Er is weinig
gelegenheid voor, veel gebeurt in
eigen tijd. Daar staat tegenover dat ik
mensen de optimale zorg kan geven
als ik dat onderzoek bijhoud, weet
wat heet van de naald is, voortdurend
een nog betere behandeling zoek.
Dat is de rode draad: onderzoeken
moeten toepasbaar zijn. Het gaat om
levenskwaliteit, om handelen waar wij
dagelijks effecten van zien.”

Wat is voor jou de waarde van
teamwork?
“Ik waardeer bijzonder hoe we in ons
team samenwerken en zaken van elkaar
kunnen overnemen. We zetten optimaal
in op ieders competenties: de een is
goed in beleid, de ander in organiseren.
Behandelingen en operaties doen we
allemaal, onderzoek is mijn ding, samen
met een andere collega. Ik stimuleer
het team als onderzoek uitwijst dat een
behandeling anders kan. Dan gaan we
ervoor zitten en besluiten: we gaan die
kant op.
Van onderzoek wordt niemand rijk,
ook deze vakgroep niet, maar toch – en
misschien heeft mijn onderscheiding
daarmee te maken – vind ik het
mijn taak te proberen mensen nog
beter te woord te staan, nog beter te
behandelen, met minder complicaties.
Zonder onderzoek kan dat niet. Ik reken
niet uit hoeveel uur ik daarmee bezig
ben, maar als je het mijn vrouw vraagt,
zit ik wel vaak achter mijn bureau.”
Je stond hier in 2001 aan de
wieg van een van de eerste
mammapoliklinieken. Mensen met een
vermoeden van borstkanker krijgen
binnen één dag de diagnose. De
menselijke kant is heel belangrijk. Kun
je daar onderzoek naar doen?
“Het is buitengewoon lastig zachte
factoren, communicatie met de
patiënt, te bestuderen. In ons Santeonziekenhuizennetwerk doen we
samen met de Borstkankervereniging
en Nederlandse Kankerregistratie
psychologisch onderzoek naar
keuzehulp: een website die mensen
helpt keuzes te maken over nazorg.
Hoe kunnen we patiënten daarbij
meer betrekken, hoe vaak vinden die
bijvoorbeeld nacontroles nodig?
In de richtlijnen van het
Nationaal Borstkankeroverleg ligt
de nadruk op het bespreken van
alle behandelingsbesluiten met de

patiënt. We noemen dat ‘gezamenlijke
besluitvorming’, wat nooit in één
gesprek lukt. Ik krijg soms op mijn
donder: ‘je ziet patiënten veel vaker
dan nodig.’ Maar wat is nodig? Twintig
jaar geleden moest je zo snel mogelijk
een diagnose en plan hebben, liefst
in één keer. Nu heb je totaal andere
gesprekken met de patiënt, niet alleen
over overleven, maar ook over hoe en
ten koste van wat. Die kanker is niet
gister gekomen, er is meer tijd om
samen een passend plan te maken.”
Chirurgen hebben niet altijd het beste
imago op communicatief gebied. Hoe
kijk jij daar tegenaan?
“Daar steken we de hand in eigen
boezem. Een aantal jaren geleden
bedachten we: misschien moet
een chirurg niet altijd de controles
doen. Mensen denken vaak dat die
geen tijd heeft. We hebben daarom
verpleegkundige specialisten opgeleid.
Zij doen controles voor mensen met
borstkanker. Mensen vertellen hun
veel gemakkelijker waarmee ze zitten:
het thuisfront, financieel, seksueel,
psychologisch. Iemand treft altijd
dezelfde verpleegkundig specialist,
dat creëert een band. Het is niet
vanzelfsprekend dat een ziekenhuis dat
zo gestroomlijnd heeft.
Naast mijn onderzoek wil ik
iedereen vooral op het hart drukken
dat ik een dokter ben, dat ze bij mij
terecht kunnen en bij degenen naar
wie ik doorverwijs. Ik vind het heel
belangrijk dat ze voelen dat ik er voor
ze ben. Ik weet niet of ik dat meer doe
dan anderen, maar ik heb het gevoel
dat ik ook voor dit element mijn
onderscheiding heb gekregen.” ❤
Tekst: Marijn Alofs
(marijn@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Mensen in de…

GETEMDE FEEKS

) loopt geregeld
Theatermaker Yvette (47
het groenste midden
vanuit Hatertse Hei naar
stappend het hoofd
van Nijmegen om stevig
nstenaar zijn is een
lekker leeg te maken. “Ku
bineer ik mijn
onzeker bestaan, dus com
an in loondienst,
theaterwerk met een ba
megen-Oost. Ook
sinds kort een BSO in Nij
ten van een
ben ik bezig met het opzet
t weer ‘kan en mag’,
coachingpraktijk.” Nu he
regisseursstoel. “Met
zit Yvette geregeld op de
neelvereniging
de Nijmeegse studentento
ks’, een stuk
Fee
werk ik aan ‘De Getemde
t aan de actualiteit
van Shakespeare dat link
rondom MeToo,
door alle ontwikkelingen
lf schrijf ik stukken
gender en seksualiteit. Ze
ma’s op een
waar maatschappelijke the
rden belicht; het
absurdistische manier wo
. Mijn droom? Een
mag een beetje ‘schuren’
ren. Een uitdaging,
comedy maken met oude
regisseren, maar
want ze laten zich lastig
om te doen.”
volgens mij enorm leuk

CO2-AFVANG

SLIJMZWAMMETJE

Bijna-buurvrouwen Jacqueline (57)
en
Hannie (71) drinken geregeld sam
en
een bakje koffie. Vandaag geniete
n ze al
wandelend van het lekkere maa
rtzonnetje.
Jacqueline, 30 jaar werkzaam bij
SNP
Natuurreizen, heeft voetstappen
achtergelaten in onder meer Aus
tralië,
Vietnam en de Namibische woe
stijn waar ze
is getrouwd. “Hier in de buurt kom
ik graag
in de Educatieve Natuurtuin; een
prachtplek
om macrofoto’s te maken. Kijk, hier
op mijn
mobiel, een slijmzwammetje. En
afgelopen
zondag heb ik ijshaar gefotografe
erd. Alsof je
kijkt naar De Baard van Koning Win
ter.” Ook
Hannie, voor haar pensioen 15 jaar
werkzaam
in een lingeriezaak, is van de natu
ur, de
bloemen, dus van het Goffertpark.
“Ik kom
hier geregeld met mijn kleinste
kleinkind van
5. De anderen zijn 12, 15 en 19 en
hebben
weer andere bezigheden. Zo hee
ft de oudste
gisteren zijn rijbewijs gehaald!”

het
Robert Kok (52), bezig aan zijn bijna dagelijkse rondje door
werkt
Hier
siteit.
Goffertpark, komt net terug van de Radboud Univer
voor
hij bij het Centrum voor Innovatiestudies van het Instituut
t voor het
Managementonderzoek. Momenteel werkt hij aan een projec
zon- en
“Als
.
asgas)
(broeik
CO2
van
afvangen, opslaan en hergebruiken
worden
toffen
brands
e
windenergie niet voldoende voorradig is en fossiel
Om
halen.
gebruikt, is CO2-afvang nodig om klimaatdoelstellingen te
op sociaal
technologische innovatie te laten slagen, is ook innovatie nodig
het hele proces
terrein en organisatiegebied. Het is, kortom, belangrijk om
jzen laait de
gaspri
hoge
goed te managen. Daar helpen wij bij.” Door de
l bezighoudt.
energiediscussie verder op; iets wat Robert ook professionee
andere
“Groene waterstof heeft de toekomst, maar tot die tijd is een
”
ooit.
dan
nodig
harder
wel
innovatie, CO2-afvang, misschien
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Verslaggever Pieter Matthijssen en fotograaf Vincent Moll trekken de wijk in om
toevallige voorbijgangers spontaan wat persoonlijke vragen te stellen. Lees de
verrassende verhalen die ze dit keer tegenkwamen.

HEERLIJKE HERDER

Victor de Jager (51) uit Wijchen, bioinformaticus aan de Wageningen Universiteit,
maakte als 8-jarig jongetje tijdens een bruiloft
zijn eerste foto’s met een klikklak-camera. Zijn
hobby werd een passie en anno nu neemt hij
zijn tweedehands NIKON D700 liefst overal mee
naartoe. Dankbaar foto-object deze middag:
de 14 maanden jonge Sepp, een volgens Victor
‘heerlijke herder’. “Mijn vrouw leidt sinds een
aantal jaar geleidehonden op namens KNGF
Geleidehonden. Sepp was alweer nummer 9.
Door gezondheidsredenen, hij heeft een lichte
vorm van staar, is hij uiteindelijk afgekeurd
en hebben we besloten om Sepp zelf te
houden. We hebben nog een hond, Gambler,
een labrador van ruim 11 jaar, hiervoor
geleidehond, maar nu genietend van zijn
pensioen. Qua opleiden heeft mijn vrouw even
een time out genomen, maar zodra het begint
te kriebelen kan ze het zo weer oppakken.”

DIERTJES KIJKEN

ONGEORDEND ZOOITJE

Evert Spitz (68) wandelt gra
ag door de buurt,
met een rondje Goffertpark
als toetje. “Wat ik
van de bouwplannen van NE
C vind? Ik heb
ervan gehoord. Raar idee dat
er appartementen
in of naast het stadion kom
en. Al snap ik dat
het een interessant verdienm
odel is voor
projectontwikkelaar KlokGr
oep die ook gaat
bouwen op een deel van het
Hubert-terrein.”
Zelf woont de gepensioneer
d UWV Werk
bedrijf-medewerker en mo
estuinvrijwilliger
alweer 30 jaar in een benede
nwoning in de
Guido Gezellestraat. “Ik heb
het prima naar
mijn zin, al droom ik welee
ns van een leuk,
klein huisje, net iets buiten
Nijmegen. Aan
ruimte ontbreekt het me tro
uwens niet. Ik
heb een diepe achtertuin wa
ar ik mijn groene
vingers lekker kan laten wa
pperen. Het is een
ongeordend zooitje, maar
het vergt heel wat
werk om het er zo uit te late
n zien.”

Vriendinnen Nienke (18) en Elis
e (20), net terug van de kinderb
oerderij om
met hond Mela ‘diertjes te kijken’
, zitten in het zonnetje al bijklets
end bruin
te worden. Elise: “Ik doe Interna
tional Business Adminstration én
stud
eer
Filosofie aan de RU. Die combin
atie van een ‘harde’ redelijk rech
ttoe
-rec
htaan
studie met een meer open opleidi
ng waar niks goed of fout is, pas
t bij me. Het
is echt heel leuk.” Nienke, student
Marketing en Communicatie aan
het Koning
Willem I College in Den Bosch,
heeft haar diploma bijna binnen
.
“Ik
wil
hierna
een tussenjaar doen. Waar precies
, weet ik nog niet, al staat Austral
ië
hoo
g op
mijn lijstje. Daarna ga ik Toegep
aste Psychologie studeren.” Elis
e weet hoe het
is om er een jaartje tussenuit te
zijn. “Na mijn middelbare school
heb ik als au
pair in Colorado gewerkt. Toen
ik terugkwam, kon ik skiën als de
beste.”
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'Wij laten zien dat anders bouwen
én geld verdienen samen kunnen'
Met het toenemende belang
van duurzaam bouwen én
de onlangs toegekende prijs
voor het meest circulaire
bedrijf in het Rijk van
Nijmegen, heeft ECO+BOUW
de wind in de zeilen. Na
een paar jaar gezeteld te
hebben in Hal 2 op het
Hubertterrein, maakt de
geplande nieuwbouw daar
dat ECO+BOUW per 1 april
verhuist.

B

ijna twee jaar geleden schreef
Hart van Nijmegen al over de
mHomes van ECO+BOUW.
Compacte en zogeheten modulaire
woningen, gebouwd van natuurlijke
(bio based), duurzame en circulaire
materialen. Er stonden er destijds een
paar op het terrein. Op moment van
schrijven levert ECO+BOUW aan de
gemeente Helmond 52 van dergelijke
compacte woningen, die daar samen
een speciaal wijkje vormen.
Positief effect
ECO+BOUW staat voor een nieuwe
manier van bouwen: ‘Duurzaam en
groen, op een moderne manier. Voor
iedereen heeft deze ecologische
bouwwijze een positief effect op
wooncomfort, gezondheid en
energieverbruik’, aldus het bedrijf
op de eigen website. “Vanuit die
intrinsieke motivatie zijn we in 2013
begonnen”, vertelt directeur Patrick
Schreven. “Ruim voordat de overheid
kwam met haar beleid dat heel
Nederland in 2050 100 procent circulair
en CO2-neutraal moet bouwen. Die
toegekende duurzaamheidsprijs draagt
bij aan het besef dat het echt anders

Patrick Schreven: “Dat wat wij doen biedt oplossingen voor veel van de huidige
problemen: CO2-uitstoot, PFAS, stikstof en het verlies van biodiversiteit.”
moet; we hebben echt geen idee hoe
slecht het met de wereld gaat.”
Het roer moet om
Dat die sense of urgency er niet is, is
volgens Schreven het allergrootste
probleem: “Het roer in de bouwwereld
moet 180 graden om. Wij zijn al lang
bezig met anders denken, anders
ontwikkelen en anders bouwen. En wij
laten zien dat het kan én dat er ook
nog geld verdiend kan worden. Ook
een allang bestaand bouwbedrijf kan
daarin mee; wij zijn bijna negen jaar
geleden ook bio based en circulair
begonnen. Dat wat wij doen biedt
oplossingen voor veel van de huidige
problemen: CO2-uitstoot, PFAS, stikstof
en het verlies van biodiversiteit.”

Verhuizing
Niet alleen de waarschijnlijk
volgend jaar te starten bouw op het
Hubertterrein is er de oorzaak van dat
ECO+BOUW gaat verhuizen; het bedrijf
groeit eenvoudigweg uit z’n jasje. En
dat betekent een verhuizing per 1 april.
“We vertrekken naar een ruim pand
aan de Lagelandseweg, waar we ook
een eigen fabriek hebben. Stichting
Kenniscentrum Circulaire Bouw, dat
we hier nog samen runnen met o.a. de
gemeente Nijmegen en waar we kennis
verzamelen, ontwikkelen en delen,
blijft hier nog tot juni 2023.” ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Over nieuwbouw Hazenpark: ‘Er komen
geen 50, maar zeker ook geen 300 woningen’
dan duurt het nog even voor we echt
kunnen gaan bouwen”, zo hield Pieter
de Kort, ontwikkelaar bij Klok, vooral
slagen om de arm. Medio maart heeft
Klok een ambitiedocument naar het
college van B en W gestuurd.

Klokterrein achter AH. In de verte de Groenestraatkerk.

‘Hazenpark – Wonen in de
kracht van het verleden’.
Onder die noemer gaat
ontwikkelaar en bouwer
Klok aan de slag met het
terrein dat ligt tussen
Wezenlaan, Groenestraat,
Dobbelmannweg en
St. Hubertusstraat.
Afgelopen maand bracht
Klok bewoners via een
online informatiesessie op
de hoogte van de eerste
contouren van een plan. Ook
komt er een klankbordgroep.

V

eel is vooral nog onbekend:
aantal woningen, wat voor type
zorgwoningen en de planning.
Op de vraag hoeveel woningen er in
het gebied zullen komen, luidde het
antwoord: “Geen 50, maar zeker ook

geen 300.” Ook kan de ontwikkelaar
nog niet zeggen wanneer de eerste
schop de grond in zal gaan. Allemaal
afhankelijk van de voortgang van
de gesprekken die Klok met de

Hoogte
Qua doelgroepen denkt Klok aan
starters, senioren, zorg en vrije sectorwoningen. Aardig duidelijk was Klok
over de hoogte van de verschillende
woningen en gebouwen. Die zal in
lijn zijn met bestaande bebouwing
van de aangrenzende Wezenlaan
en Dobbelmannweg. In de praktijk
betekent dit dat de aan die straten
grenzende tuin-aan-tuin-woningen
maximaal drie lagen hoog zullen
zijn. De achter Albert Heijn voorziene
zorg-appartementen zouden vijf
lagen hoog worden. In het hart van het
plangebied, in het verlengde van de
Wolfstraat, zou plek zijn voor ‘centraal
openbaar groen’.
Participatie
Bij het ter perse gaan van dit nummer
van Hart van Nijmegen, meldde De
Kort dat zich inmiddels 17 mensen
voor de klankbordgroep hebben
aangemeld. Klok wil nu met de wijk in
gesprek en zoveel mogelijk reacties en
ideeën ophalen: “Ook van criticasters
graag. We willen in dialoog over vijf
thema’s: groen, mobiliteit, wonen,
klimaat & duurzaamheid en historie &
voorzieningen. In april of mei komen
we terug naar de buurt met meer
informatie.” ❤

Mogelijke bebouwing van Hazenpark.
gemeente voert. Dat overleg is al op
gang gekomen. De verwachting is
dat er eind dit jaar – mogelijk – een
bestemmingsplanprocedure in gang
gezet wordt. “En wellicht ergens
volgend jaar een start verkoop en

Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
Illustratie: KlokGroep
Ga voor meer informatie naar
www.hazenpark.nl
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Vastgoedmagnaat Hendriks pakt
eindelijk Wezenlaan 62 aan
haar compleet gesloopt. Sindsdien
staat nummer 62 leeg. Lieskamp:
“Velen hier noemen dit ook wel het
spookhuis. Jarenlang kon de regen
binnenstromen doordat de dakkapel
was verwijderd en niet vervangen.”
Ook straatbewoner Menno van
Halem is het een doorn in het
oog dat Wezenlaan 62 in tijden
van woningschaarste onbewoond
blijft en verder vervalt. Hij is blij te
kunnen constateren dat Hendriks nu
eindelijk een aannemer, dakdekker
en installateur heeft ingeschakeld om
het hoekpand aan te pakken. Maar
wijs geworden door de historie is Van
Halem nog enigszins sceptisch over de
afloop. Op een manshoog bord stelt hij
zijn vraag: ‘Maak je het nu wel af, Ton?’

Actievoerders bij Wezenlaan 62.

Ze schreeuwen niet,
de actievoerders voor
Wezenlaan 62. Wel hebben
ze deze eerste zaterdag
van maart vragen voor
vastgoedmagnaat Ton
Hendriks. Ze verwijten hem
dat hij het jarendertighuis
zes jaar lang heeft
verwaarloosd en laten
leegstaan. Bord: ‘Huisbaas
spelen? Onderhoud plegen.’

op de bouwvakkers die binnen en
buiten bezig zijn. Mannen kijken
vanaf de steiger verwonderd naar
het groepje van tien mensen op het
trottoir.
Lieskamp onderstreept haar
aanwezigheid met de tekst ‘Mijn
ouderlijk huis is al 6 jaar één bouwval’.
Zo lang de huizenrij in handen was van
woningbouwvereniging Eigen Haard,
was er volgens haar niks te klagen. Na
de overname van ‘haar’ woning eind
jaren zeventig door Ton Hendriks werd
er amper onderhoud meer gepleegd.
Lieskamp somt een lijst van gebreken
op waarvan vele nooit zijn verholpen.

"H

Spookhuis
Toen haar moeder in 2016 overleed,
is de hele woning binnenin volgens

et is hier nog nooit zo
druk geweest”, constateert
Myriam Lieskamp, wijzend

Klus klaren
Welzeker wordt deze klus geklaard,
laat Ton Hendriks van Beleggings- en
Beheersmaatschappij Dornick BV
desgevraagd weten. “Wij gaan het huis
– waaronder het dak – goed isoleren
om daardoor een beter energielabel
te ontvangen. Er komen nieuwe
dakramen, goten en cv-installatie.
Verder wordt de badkamer vernieuwd,
de elektriciteit vervangen en al het
loodgieterswerk aangepakt.” Hendriks
schat in dat de bedrijven ongeveer
twee maanden nodig hebben. Dan is
de woning mét hobbykelder gereed.
“Daarna verkoop ik het.”
GroenLinks is de enige partij
die kwam na uitnodiging van de
buurtbewoners. Lijsttrekker Quirijn
Lokker: “Genant als een huis zo lang
leegstaat. Hij had het toch kunnen
verkopen? Deze actie laat zien dat er
wat gebeurt als een wijk in beweging
komt.” ❤
Tekst en foto: Henk Verhagen
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Huurders van ‘Het Jonkerbosch’ wonen
al 30 jaar in een oase van rust
Wooncomplex Jonkerbosch
van wooncorporatie
Mooiland bestaat in
2022 dertig jaar. Reden
voor een feestje, vond de
huurdersvereniging ‘Het
Jonkerbosch’.

A

an de Antoinette van
Pinxterenlaan, tussen de
Burgemeester Daleslaan en
de Weg door Jonkerbos, staan drie
appartementencomplexen van vijf hoog.
In een van deze drie complexen wonen
Monique Stalpers en Gerda Arts al jaren
met veel plezier. De wijk ligt middenin het
groen, met eekhoorns, vossen, marters,
buizerds en spechten als naaste buren.
Kunnen jullie iets vertellen
over de geschiedenis van jullie
appartementencomplex?
Gerda: “Op deze plek stond vroeger het
Pensionaat Jonkerbosch, gesticht door
de Broeders van Liefde. Zij openden
hier in 1937 een internaat voor licht
verstandelijk beperkte jongens.
Daarvoor was dit bosrijke gebied
het jachtterrein van zeepfabrikant
Dobbelmann. In 1974 ging ik als
secretaresse aan de slag op het internaat
en ontmoette mijn man André, die daar
sinds 1964 als broeder werkte.
In 1985 verhuisde het internaat naar
de Kerkstraat in Hees en werden
diverse gebouwen van Pensionaat
Jonkerbosch gesloopt. Alleen het
hoofdgebouw en twee paviljoens staan
er nu nog. In de paviljoens wonen
studenten, in het hoofdgebouw zitten
één- en tweepersoonswoningen.”
Monique vult aan: “Bouwbedrijf
Tiemstra kocht het terrein in de
jaren negentig en ontwikkelde de
appartementencomplexen die nu
dertig jaar bestaan. Het zijn allemaal

Gerda Arts en Monique Stalpers.
huurappartementen, bestemd voor
vijftigplussers zonder kinderen.”
Wat is er zo fijn aan deze plek?
Monique: “Het is fantastisch wonen hier,
met uitzicht op het bos. En er is zorg voor
elkaar, dat vind ik heel prettig. Er zijn
verschillende clubjes onder bewoners,
zoals een jeu de boulesclub, een
bridgeclub en een eetclub. In coronatijd is
het ‘Jonkerblos’-terras ontstaan. Een keer
per maand ontmoeten bewoners elkaar
op het buitenterrein, onder het genot van
een kopje koffie met wat lekkers of een
soepje“. Gerda: “Mijn man en ik woonden
eerst aan de Hatertseweg. Hier op
Jonkerbosch kwamen we in een oase van
rust terecht. Bovendien is elke vierkante
meter bekend terrein voor ons. Er komen
af en toe nog voormalige bewoners van
het pensionaat langs. Ik ken ze allemaal
nog. Ze komen herinneringen ophalen
en zijn blij dat het hoofdgebouw er nog
staat.”

Jullie hebben samen een jubileumboekje
geschreven. Hoe is dit tot stand
gekomen?
Monique: “Wij wilden als
huurdersvereniging graag aandacht
besteden aan het dertigjarig bestaan.
Gerda en ik dachten aan een aantal
interviews met bewoners voor in de
reguliere nieuwsbrief. Van het een kwam
het ander en ineens was er een plan voor
een boekje. Bewoners Kiki en Dejan, zij
zijn tekstschrijver en vormgever, hielpen
ons mee en boden aan de vormgeving
te doen. Het resulteerde in het prachtige
boekje Trots op onze woonplek, met
interviews en foto’s. We halen hierin
samen met bewoners herinneringen op.
Op 23 maart kregen de bewoners het
boekje tijdens een feestelijke bijeenkomst
overhandigd.” ❤
Tekst: Susan Bink
(susan@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen
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GOEDKOPE UITVAART, CREMATIE OF BEGRAFENIS
Eerlijke Prijs Uitvaart verzorgt budgetuitvaarten in de regio Nijmegen.
Wij bieden onze budgetuitvaarten aan via onze partner Constantijn
Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen.
Dankzij hun jarenlange ervaring in de uitvaartbranche bent u
verzekerd van een waardig afscheid. Daarnaast beschikt onze partner
over eigen staatsievervoer en een eigen afscheidshuys waardoor
wij goedkope crematiepakketten en begrafenispakketten kunnen
aanbieden. Iedereen verdient immers een respectvol afscheid. Voor
een uitvaart op maat verwijzen wij u naar onze partner Constantijn
Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen.
Bel 06 - 820 029 19, mail naar info@eerlijkeprijsuitvaart.nl of kijk op

www.eerlijkeprijsuitvaart.nl

Onze budgetuitvaarten al vanaf
Crematiepakket

‘Respectvol’

€ 1.995,00

Crematiepakket

‘Respectvol Plus’ € 2.695,00
Begrafenispakket

‘Respectvol’

€ 2.495,00

Begrafenispakket

‘Respectvol Plus’ € 2.995,00

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

U bent van harte welkom bij Emma Apotheek (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur) of bij
Apotheek Servicepunt Medisch Centrum Sint Anna, St. Annastraat 178, 6525GW Nijmegen
(maandag t/m woensdag van 16.00 tot 17.30 uur).
Herhaalrecepten aangevraagd vóór 11 uur ’s ochtends, kunnen de volgende werkdag worden opgehaald.
Geeft u alstublieft aan bij welke locatie het op wilt halen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

Vrijwilliger in ’t zonnetje
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Tesse Nuijten: ‘Met kleine dingen kun je de
dag van een ander helemaal goed maken’
van de speelweek. We bedenken een leuk
programma en regelen de activiteiten.
Tijdens de speelweek draai ik samen met
een andere vrijwilliger een groepje. Je
vangt de hele week dezelfde kinderen
op en doet leuke dingen. We gaan naar
de speeltuin, zwemmen, lopen een
speurtocht en doen ook activiteiten in en
rondom het gebouw zelf, zoals knutselen,
voetballen en zingen/dansen.
Wat vind je leuk aan het werk?
De blije snoetjes van de kinderen (of
ouderen bij de andere activiteiten). Je
kunt met kleine dingen een dag van een
ander helemaal goed maken. Dat is zo
waardevol. En daarbij zijn de activiteiten
ook echt superleuk om zelf te doen, winwin dus. Het fijnste vind ik dat iedereen
zichzelf kan en mag zijn! Er zijn zoveel
verschillende activiteiten, dat er voor
iedereen wat leuks bij zit.

Tesse Nuijten (35)
woonde jarenlang in
het Willemskwartier en
is sinds kort verhuisd
naar de Hazenkamp. Ze
is vrijwilliger bij GVO de
Klup, een organisatie
die vrijetijdsbesteding
voor mensen met een
verstandelijke beperking
organiseert.
Hoe ben je bij de GVO de Klup
terechtgekomen?
Mijn nichtje heeft een verstandelijke
beperking en ging naar de speelweek toe.
Deze speelweek is een alternatief voor
het bouwdorp dat altijd georganiseerd

wordt. De kinderen die meedoen aan de
speelweek kunnen niet meedoen aan
een bouwdorp. Om ouders te ontlasten
en om voor de kinderen een hele leuke
week te organiseren, is de speelweek
ontstaan. Toen ik 18 was, heb ik mijn eerste
speelweek als vrijwilliger gedraaid. Dit was
zo leuk dat ik het de jaren erna ben blijven
doen. Toen ik in Nijmegen studeerde,
was ik zelfs meerdere avonden per week
bij GVO de Klup te vinden. Ik gaf op
maandag kookles, op donderdag hielp ik
bij de musicalles en ik ging vaak mee met
uitstapjes en schouwburg bezoeken. De
uitstapjes waren altijd een feestje. Ik heb
nog een tijdje in het bestuur gezeten. Nu
ik zelf kinderen en een eigen bedrijf heb,
lukt wekelijks activiteiten doen helaas niet
meer.
Wat houdt je werk in?
Momenteel help ik bij de voorbereiding

Kunnen jullie nog vrijwilligers
gebruiken?
Altijd!! Zeker doordeweeks in de
avonduren. Er zijn verschillende
activiteiten waarvoor we mensen kunnen
gebruiken. Kom gerust een keer een kijkje
nemen of een kop koffie drinken. Er is vast
een activiteit die bij je past. ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll

Wil je ook vrijwilliger worden? Kijk
dan voor meer informatie op de
website www.gvodeklup.nl
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miniserie: praten met negentigplussers

De Dochters van Onze Lieve Vrouw: een leven
Zuster Gerarda (92) is een van de laatsten van de Orde van de Dochters
van Onze Lieve Vrouw aan de Dobbelmannweg. Op 22 februari
deelde zuster Gerarda haar herinneringen aan die tijd. Samen met Ria
Handgraaf, die in het wooncomplex Catharinahof werkzaam is.

Zuster Gerarda in vroeger jaren.
Foto: privéarchief.
Intentie
“Ik wil liever over de Orde zelf vertellen”,
zegt zuster Gerarda, terwijl we met een
kopje thee voor haar raam zitten. “Want
het gaat niet om mij, maar om het werk
dat onze Orde deed voor de samenleving.”
Gezin Haasen
Zuster Gerarda werd in 1930 als Johanna
Josepha Haasen samen met haar
tweelingzus Maria Josepha in een gezin
van totaal zes kinderen, waarvan vier
broers, in het Brabantse Asten–Heusden
geboren. “Vader had een boerderij, een
bedrijf met land- en tuinbouw, maar ook
met veeteelt zoals koeien, kippen en een
varken voor de slacht. Iedereen hielp
een handje mee. Toen we groter waren,
hielpen wij de buren en zij ons over en
weer.”

Roeping
"Mijn latere kloosternaam Gerarda
herinnert aan de heilige Gerardus Majella,
die wordt vereerd in de Limburgse
bedevaartsplaats Wittem. Wij gingen
daar met vader en moeder na de Tweede
Wereldoorlog wel eens mee naar toe. Dit
hebben mijn tweelingzus en ik jaarlijks
tot nog toe volgehouden. Ik kom uit een
gelovig katholiek milieu.
Zussen en neven van mijn ouders
hadden ook een geestelijk roeping. Maar
wat is een roeping? De een voelt zich
geroepen tot het huwelijk, de ander
voor het kloosterleven. Ik vind het lastig
om precies aan te geven wat dat is. De
gelovige omgeving waarin ik opgroeide,
speelde natuurlijk wel een grote rol. In
1946 zijn onze kloosterzusters in AstenHeusden komen wonen. Daar had ik toen
veel contact mee."

Het klooster dat genoemd is naar de
stichteres Johanna de Lestonnac, die in
1608 in Bordeaux de orde had opgericht.
Aan een eeuwige gelofte ging een hele
voorbereiding vooraf. Als novice droeg je
een witte sluier en na het afleggen van de
gelofte kreeg je de zwarte sluier. Tijdens
die Professie deed je de eeuwige gelofte.”
Leefregel
’Er was een vaste dagindeling. Om half
zes opstaan, van zes tot zeven meditatie
en daarna een eucharistieviering in de
kapel, gevolgd door het ontbijt. Onze
zusters werkten als gezinshulp en in
het onderwijs. Naast onze eigen kapel
aan de Dobbelmannweg, nu in gebruik
als Byzantijnse kapel, hadden we ook
een kleine kapel aansluitend aan de
Groenestraatkerk. Deze was destijds
door een traliehekwerk met de kerk
verbonden.

Eeuwige gelofte
“In 1957 ben ik als postulante op 2 februari
met Maria Lichtmis
ingetreden. Op 15
augustus met Maria
Ten Hemelopneming
begon mijn noviciaat
voor 2 jaar. Precies
twee jaar later in 1959
heb ik mijn tijdelijke
gelofte afgelegd.
En met Maria Ten
Hemelopneming
in 1964 heb ik de
eeuwige gelofte
gedaan. Alles in
het klooster aan de
Dobbelmannweg.
Klooster Dobbelmannweg.
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van werken en meditatie in Nijmegen-Midden

Meisjesscholen aan de Dobbelmannweg.
Moedervereniging Sint Anna
“Op verzoek van mevrouw Ter Wisse, de
voorzitster van de Moedervereniging
Sint Anna, gingen wij ook helpen in
arme en moederloze gezinnen. Zo
heb ik een moederloos gezin op de
Hazenkampseweg opgevangen en de
nog jonge kinderen verzorgd. Met deze
kinderen heb ik nog steeds goed contact.”

Hazenkamp die verder mochten leren,
en een school voor meisjes uit het
Willemskwartier, die vaak in een atelier of
huishouding terecht kwamen. Later is dat
één school geworden voor zowel jongens
als meisjes.”

Herdenking
Een persbericht van 10 april 1923
vermeldt de 12½ jarige vestiging van
de Dochters van Onze Lieve Vrouw
aan de Dobbelmannweg. “Heden werd
op feestelijke wijze de vestiging der
Eerwaarde Zusters en Dochters van O.L.V.
in de Sint Antonius-parochie aan den
Dobbelmannweg voor 12½ jaar herdacht.
Met 6 zusters gevestigd, telt het klooster
met pensionaat L.O en ULO scholen thans
44 zusters. Het leerlingental steeg sinds
die tijd van 130 tot 650 meisjes.”
Onderwijs
“Op de Dobbelmannweg waren er naast
de katholieke kleuterschool twee aparte
katholieke scholen voor lager onderwijs:
een voornamelijk voor meisjes uit de

Veranderingen
“Na het Tweede Vaticaans Concilie
kwamen er moderniseringen en legden
we ons habijt af. Dat was wel wennen
in het begin. In 1975 werd het klooster
verkocht en kregen we een nieuw
onderkomen aan de Vossenlaan 82-84-86.
Drie woningen onder één kap met een
gezamenlijk souterrain. In het souterrain
hadden wij onze kapel en sacristie
ingericht. In 1978 verhuisden vier zusters
uit Vasse naar de Dingostraat 64. Waar ik
later ook naartoe ben verhuisd.
Ten slotte bleef ik daar als enige zuster
over en woonde ik daar nog een tijdje
met enkele studenten. Ik kijk voldaan
terug op de tijd met mijn medezusters in
het klooster aan de Dobbelmannweg, de
Vossenlaan en later aan de Dingostraat.
Nu woon ik alweer ruim 20 jaar met veel
plezier in de Catharinahof aan de Rosa de
Limastraat.” ❤
Tekst: Henny Fransen
(henny@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Beeld van de stichteres Johanna de
Lestonnac in de kleine kapel. Foto: Henny
Fransen.
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Kunstenaar in de wijk

Corinne Roes’ hart ligt bij het bedenken
In het stadsdeel Nijmegen-Midden wonen en werken kunstenaars
van diverse pluimage. In de rubriek ‘Kunstenaar in de wijk’ zoekt
Hart van Nijmegen ze op en vraagt wat hen bezighoudt. Deze keer
aandacht (deel 1) voor Corinne Roes, ontwerpster van theateren gelegenheidskleding.

Het burgemeestersechtpaar Bruls tijdens het Gebroeders van Limburg Festival.

O

p bezoek bij Corinne Roes.
Ze woont in de Hazenkamp
en is kostuumontwerpster.
De voorjaarszon schijnt in de kamer,
we zitten op de bank. Al gauw wordt
duidelijk dat Corinne enthousiast kan
vertellen over haar werk. Je merkt het
plezier en de passie voor haar beroep, dat

ze al ruim dertig jaar uitoefent. Eigenlijk
komen we uren tekort, er is nog veel meer
te vertellen.
Opleiding en baan
Corinne volgde haar opleiding in Arnhem,
Fashion Design van ArtEZ. Het was een
heel pittige en intensieve opleiding tot

modeontwerper. Ze begon in een groep
van 24 studenten, waarvan er later slechts
5 examen deden en er maar 3 slaagden.
Gelijk hierna werd Corinne benaderd
door een bedrijf om er te komen
werken. Het was een groothandel in
damesbovenkleding. Ze ontwierp er veel
kleding, niet high-fashion maar ook zeker
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en ontwerpen van historische kleding

Corinne Roes in 15e eeuwse hofkleding.
geen goedkope kleding. Ze had er veel
vrijheid, zegt ze, ze kon er zelf stoffen voor
uitzoeken of laten weven in Frankrijk.
Patronen van haar ontwerpen werden
door iemand gemaakt in Weurt. En het
naaien van deze kleding werd gedaan
in België en India. Maar na 5 jaar vond
Corinne er geen voldoening meer in en
begon voor zichzelf.
Eigen bedrijf
Corinne ging toen heel speciale kleding
ontwerpen. Gala- en bruidskleding. Dat
was andere kost! Kleding voor mensen
met een beperking, mensen die benen of
armen misten. Mensen met een bochel,
kleding die goed moest zitten voor
rolstoelgebruikers. Allemaal aangepaste
en prettig zittende kleding. Het gaf haar
veel voldoening om contact te hebben
met haar cliënten. En te merken hoe haar
werk gewaardeerd werd. Maar uiteindelijk
lag haar hart toch vooral in het bedenken
en ontwerpen van historische kleding.

Duc de Berry rond 1410, naar illustratie van de gebroeders
Van Limburg.
Musea
Corinne heeft veel kleding ontworpen
en gemaakt voor het Gebroeders van
Limburg Festival. En ook nog een
opleiding gevolgd voor historische
kleding. Later waren er vragen en
opdrachten van musea! 
De eerste grote opdracht kwam
van Museum Het Valkhof voor de
tentoonstelling over Katharina van Kleef.
De oude afbeeldingen van Katharina
werden grondig bestudeerd. Welke
soorten stof, welke patroontjes zijn erop
afgebeeld. Een hele studie. De stoffen
moesten soms uit het buitenland komen.
Toen volgden er meer opdrachten van
musea, zoals het Frans Hals Museum en
het Museum Catharijneconvent. Toen in
het Valkhofmuseum de tentoonstelling
over de Gebroeders van Limburg was,
vroeg de conservator van een museum in
New York haar zelfs voor middeleeuwse
ontwerpen voor zijn museum. Met een
delegatie uit Nijmegen werd later het
museum in New York bezocht. Thom

de Graaf, destijds burgemeester van
Nijmegen, reisde mee.
Introdans
Inmiddels had Corinne ook een baan van
16 uur per week als kostuumverzorger
bij Introdans gekregen. De kleding
werd door haar verzorgd en vaak ook
ontworpen en gemaakt. Ze reisde mee
met het gezelschap. En dat was niet
alleen in Nederland. Ze reisden naar
China, van het ene grote theater naar
het andere, naar Afrikaanse landen, naar
Mexico, Zwitserland, Ierland en noem
maar op! Dertien jaar heeft Corinne deze
baan gehad. Zo kom je nog eens ergens!
Het atelier van Corinne hebben we nog
niet kunnen bezoeken. Maar daarover de
volgende keer meer. ❤
Tekst: Corrie Eimers
(corrie@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: archief Corinne Roes
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Iedereen verdient een
passend afscheid, waar
u ook verzekerd bent.
Voor meer informatie over Constantijn
Koen Uitvaartverzorging, Afscheidshuys
Sint Annamolen, de 24-uurs kamers en de
condoleances op de 1ste en 2e verdieping
van de Sint Annamolen zie onze website

www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl

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

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

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

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

Zuider Apotheek Brakkenstein
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen
T 024 - 2082288
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Hortus Ludi aan Dobbelmannweg
wordt volgens plan opgeleverd

Hortus Ludi aan de Dobbelmannweg.

Als een razende startte
vorig jaar de bouw van
de twee volledig houten
woongebouwen aan de
Dobbelmannweg. Totdat de
bouw eerder dit jaar plots
stokte en de bouwplaats
verlaten leek. In de buurt
deden de wildste geruchten
de ronde. Maar bouwer Dura
Vermeer verzekert Hart van
Nijmegen ‘Oplevering gaat
volgens plan: zomer dit jaar’.

D

ura Vermeer doopte het
nieuwbouwproject – ingeklemd
tussen Begraafplaats
Groenestraat, het voormalige klooster
en de woningen aan de oneven kant
van de Dobbelmannweg – Hortus
Ludi. Tot groot verdriet van de

buurt kwam niet het uit een aantal
buurtbewoners bestaande initiatief CPO
Dobbelmannweg 7, maar Dura Vermeer
als winnaar uit de wedstrijd die de
gemeente eind 2019 uitschreef.
Bouwen voor de rijken
En tot afgrijzen van de buurt en vele
anderen liep dat ook nog ‘s uit op
‘bouwen voor de rijken’. Want waar de
CPO-groep het idee had 26 betaalbare
woningen voor alle doelgroepen te
bouwen, koos Dura Vermeer ervoor
11 stadswoningen te bouwen, met
verkoopprijzen vanaf acht/negen ton.
De reacties op de Facebook-pagina
van Hortus Ludi lieten zich raden.
Bewoners krijgen (11) parkeerplaatsen
op eigen terrein, aan de kant van de
Dobbelmannweg, bezoekers moeten in
de wijk parkeren.
Geruchten ontzenuwd
De geruchten die onlangs rondzongen:
er zouden kopers zijn afgehaakt, de
levering van materialen was de oorzaak

van de verlaten bouwplaats en er was
gedoe met het niet gezekerd zijn van de
bouwvakkers. Mickaël Schoenmakers,
projectontwikkelaar bij Dura Vermeer,
reageert: “Er zijn geen kopers afgehaakt.
En wat dat niet gezekerd zijn van de
bouwvakkers betreft: Dura Vermeer
heeft veiligheid hoog in het vaandel
staan en we hebben hen daar dan ook
op aangesproken. De vertraging zit
‘m echt in het niet tijdig leveren van
materialen. Een probleem waar alle
aannemers mee te maken hebben. Maar
als alles verder volgens plan verloopt en
we de materialen bijtijds binnen krijgen,
leveren wij de woningen volgens
planning op. Dat betekent in de zomer
van dit jaar.” ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Artist’s impression: Dura Vermeer
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Mooie natuur in de stad: De Hortus Nijmegen

Zoek alle planten van de Botanische Tuin
Een van de mooiste plekjes vindt Corrie Eimers de Hortus, gelegen aan de
rand van Park Brakkenstein in de wijk Heijendaal. Het is er rustig en in alle
seizoenen is er wat te zien. De Hortus bestaat uit de Botanische Tuin en de
Theetuin. In deze aflevering aandacht voor de Botanische Tuin.

H

et is een prachtig seizoen voor
een bezoek aan de Botanische
Tuin. Inmiddels hebben er
duizenden sneeuwklokjes gebloeid.
Momenteel bloeien er talloze groepjes
blauwpaarse krokusjes en wel

Botanische Tuin
De Hortus Nijmegen bestaat uit de
Botanische Tuin en de Theetuin,
gescheiden door een beukenlaan.
De Botanische Tuin is aangelegd in
1971. Hij bestaat uit verschillende

Plattegrond Botanische Tuin.
duizend narcissen tegen de helling
van het alpinum. Ook laten zich al de
zeldzame lenteklokjes zien. Ze lijken
op sneeuwklokjes maar zijn duidelijk
groter. De sterhyacintjes piepen al uit
de grond. Iedere week bloeien er weer
nieuwe voorjaarsplanten. Drentelend
in de zon is het genieten in een waar
paradijsje!

landschappen: het bos, de bosrand,
heide, moeras, grasland en het
alpinum.
Het bos bestaat uit meerdere
boomsoorten. Vaak kan je er
eekhoorntjes zien rennen over de
takken. In het voorjaar is de grond
bedekt met bosanemonen en een zee
van daslookplanten. In het najaar kan
je er paddenstoelen vinden. Ook heel
bijzondere. De bosrand is vooral in de

zomer mooi, heel bloemrijk.
Middenin de tuin liggen de
graslanden, daar slingert een stromend
beekje door. In het gras en langs het
beekje bloeien veel soorten bloemen:
in het voorjaar vooral de lenteklokjes,
de sleutelbloemen, het
wit en groot hoefblad. Het
stromend beekje mondt uit
in een flinke vijver en het
moeras. Het moeras wordt
doorsneden door een
knuppelpad. Helaas is het
pad erg aan vernieuwing
toe. Daar wordt geld voor
ingezameld! Als het riet
hoog staat en er diverse
planten bloeien, is het leuk
daar doorheen te kunnen
lopen.
Het heidelandschap is
bescheiden aanwezig, maar
daar bloeit in de zomer
wel brem, gaspeldoorn en
struikheide.
Het alpinum bestaat uit
een flinke rotspartij, daar
ontspringt ook het beekje en stroomt
de kleine waterval. Het heeft zijn eigen
bergplanten en helemaal bovenop
staat in de zomer een geelbloeiende
grote plant, zonnekroon geheten.
In alle seizoenen is er wat te zien
en beleven! Als je precies wilt weten
wat er allemaal groeit aan planten en
struiken, dan moet je bij Niels Eimers
zijn. Hij heeft de hele Botanische Tuin
in kaart gebracht.
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online op en ga kijken waar ze staan
Over Niels Eimers
Niels is in 2014 afgestudeerd als
bioloog aan de Radboud Universiteit.
Daarna ging hij aan het werk als
ZZP’er. Na een paar jaar kreeg hij
een baan bij Natuurbalans, een
ecologisch adviesbureau, als florist
of veldmedewerker. Daar werkt hij
nog steeds met veel plezier. Soms is
de opdracht beschermde planten in
kaart te brengen, soms beschrijft hij de
vegetatie van een bepaald gebied.
In zijn tijd als ZZP'er was er nog
ruimte voor ander werk. Hij begon
aan een project op vrijwillige basis
in de Botanische Tuin. Namelijk een
algehele inventarisatie maken van de
hele tuin. Van het vroege voorjaar tot
in het najaar, twee dagen per week,
was hij ermee bezig. Hij bracht in kaart
waar ieder plantje stond. Maakte foto’s
en bracht alle gegevens onder in een
computerbestand.
Dit werd een prachtige website,
www.plantherkenning.nl/hortus.
Het werkt zo: als je de naam invoert
van een plantje krijg je een foto te zien,
maar ook alle gegevens van de plant.
En op een kaartje van de plattegrond

Niels aan het werk in de tuin.
van de Botanische Tuin is dan te zien
waar het staat. Bovendien kan je op
een ander kaartje zien waar het verder
voorkomt in Nederland. Een praktische
site als je een plantje zoekt en wilt
weten waar zo’n plantje staat in de
tuin.
De website was een heel werk, maar

Niels heeft er veel plezier in gehad,
zegt hij. De tuin is nu helemaal in kaart
gebracht! De kans is groot dat je Niels
tegenkomt, want hij maakt er nog vaak
een rondje.
De groene schatkamer
Er is een prachtig boek gemaakt over
de Botanische Tuin met de titel De
groene schatkamer. Van week tot week,
het jaar door, worden de planten
besproken die dan bloeien. De tekst
is heel toegankelijk en de foto’s zijn
schitterend! Het boek is
te koop in de Theetuin of via
www.hortusnijmegen.nl ❤
Tekst en foto’s: Corrie Eimers
(corrie@hartvannijmegen.nu)
De Botanische Tuin is alle dagen vrij
toegankelijk. De Theetuin gaat per
2 april weer open. Tussen 11 en 16
uur is er op die dag van alles te doen.
Meer info: www.hortusnijmegen.nl
Longkruid bloeit in de lente.
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Stemmen uit de wijk

De levensles van Barto Otten – Je
Wie wonen er eigenlijk in onze wijken? Hoe staan onze wijkbewoners in het leven?
In de rubriek ‘Stemmen uit de wijk’ vertellen mensen uit Nijmegen-Midden hun
levensverhaal. Wat is belangrijk voor ze, hoe geven ze daar vorm aan? In deze
aflevering gepensioneerd kinderspecialist Barto Otten (75) uit de Hazenkamp over
zijn bezigheden, ontmoetingen en de totale mens.

Barto Otten ontwikkelde ‘Leven met Turner’, het standaardwerk voor patiënten met het Turnersyndroom, een chromosomale afwijking bij
vrouwen en meisjes.
Hoe lang woont u al in de Hazenkamp,
hoe bent u hier terechtgekomen?
Mijn vrouw Irene en ik wonen 45
jaar in deze wijk. Eerst 25 jaar in de
Dromedarisstraat. We kwamen uit
Dukenburg, waar we woonden toen
ik aan het Radboud-ziekenhuis begon
als assistent-kindergeneeskunde.
Toen onze drie kinderen twintig jaar
geleden het huis uit waren, wilden we
wel verhuizen, liefst naar een vrijstaand
huis in de buurt. De kans daarop leek
klein, maar met wat geluk konden we
een half jaar later naar dit huis aan de
Vossenlaan kijken. Binnen een kwartier
hadden we het gekocht.

We voelden ons meteen thuis. Al
snel hebben we voor de buren een
borreltje gehouden, zo maak je kennis
met elkaar. Toen werd het zomer,
iedereen in de tuin bezig, aanleiding
om mensen te ontmoeten. Een van
mijn hobby’s nu is plantjes zaaien, ik
heb wel dertig soorten verzameld. De
plantjes deel ik uit aan buren, vrienden,
bekenden. Dan zie ik plotseling mijn
eigen planten aan de overkant staan.
Nieuwe buren breng ik vaak spontaan
wat plantjes, altijd reden voor gesprek.
Met kerst versieren we al onze ramen
met kerstboompjes, het hele huis
ademt dan die sfeer uit.

Dit is een fantastische buurt om te
wonen, gewoon te gek voor woorden.
Met een groepje buren eten we eens
per jaar bij eetcafé Jan Klaassen, heel
gezellig. We zien ook een nieuwe
generatie jonge gezinnen met
kinderen in de straat. Hartstikke leuk,
een hele gemêleerde samenstelling zo.
Hoe ziet uw dagelijks leven eruit? Wat
vindt u daarin belangrijk?
Naast mijn interesse in de groei
en ontwikkeling van planten heb
ik verschillende hobby’s. Ik ben lid
van gepensioneerdenclub Probus.
Die organiseert om de week lunch
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moet kijken naar de totale mens
bijeenkomsten, met een lezing
bijvoorbeeld, in coronatijd per zoom.
Het koor ligt helaas nog stil. Verder
volg ik al acht jaar een cursus Spaans,
destijds gaan doen vanwege een
congres in Buenos Aires. Na mijn 68e
begon ik met saxofoonles. Ik kon geen
noot lezen, zal nooit een crack worden,
maar het is hartstikke leuk. Postzegels
sparen doe ik al lang, zegels met
kinderafbeeldingen, ik ben per slot van
rekening kinderarts. Ik heb daarvan
misschien wel de grootste verzameling
ter wereld.
In mijn specialisme
kinderendocrinologie – de studie
van hormoonaandoeningen en
groeistoornissen – ben ik niet meer
actief. Aan het Radboud heb ik een
prachtige tijd gehad. Ik ben ontzaglijk
trots dat ik toen met tien ziekenhuizen
in Zuidoost-Nederland een
kinderendocrinologisch netwerk heb
kunnen opzetten; multidisciplinaire
samenwerking was toen heel nieuw.
De eerste 5 jaar na mijn
pensionering gaf ik nog les aan
assistenten. Daarna werd ik actief als
vrijwilliger bij GIDZ, geriatrie in de
ziekenhuizen. Mooi werk, waarbij je
geriatrische patiënten bezoekt, voor
een praatje, een wandeling, zingen.
Ik ben dan heel onbevangen, net als
bij kinderen. Door corona kan dat niet
meer. In mijn eigen omgeving doe ik
nu vaak hetzelfde: met iemand mee
naar het ziekenhuis, een boodschap,
advies geven, rapportje opstellen. Dat
is zinvol, voorziet in een behoefte.
Hoe ziet uw dagelijks leven er over
tien jaar uit en waarom?
Pas geleden ben ik naar een
psycholoog gegaan: ik was steeds erg
moe, dacht dat ik depressief was. Hij
zei heel nuchter: ‘U doet teveel’. Dat
was een eyeopener. Pas toen bedacht
ik dat ik niet altijd alles hoef te doen,
me niet overal verantwoordelijk voor

De passie van kinderarts Barto Otten lag bij groei- en ontwikkelingsstoornissen. Foto:
privéarchief Otten.
hoef te voelen. Dat werkt wel. Nu ben
ik me aan het aanpassen aan wat in
de toekomst kan. Ik ben gestopt met
schilderen, maar plantjes zaaien blijf
ik doen, dat geeft me genoegen. Ook
Spaans en de sax houd ik aan, zo lang
het ontspanning biedt. Adviseren bij
problemen, dat trek ik aan, dat blijft zo.
Daar help ik anderen mee.
Wat vindt u belangrijk dat de lezers
van Hart van Nijmegen over u weten?
Het allerbelangrijkste vind ik dat
je als medicus mens moet zijn. Het
lijkt soms alsof er steeds minder
mensendokters zijn. Je moet mensen
behandelen, niet de ziekte. Je afvragen
wat de impact van een aandoening
is op het dagelijks leven, daarvoor
een oplossing zoeken. Basis is je
kennis over de ziekte, maar je moet
kijken naar de totale mens, dat is mijn
adagium. Als kinderendocrinoloog
had ik te maken met groei- en
ontwikkelingsstoornissen. Het mooie
daarvan is dat je langdurige relaties

met patiënten opbouwt, daarom
beoefende ik dat vak ook. Ik heb nog
steeds wel contact met een aantal
patiënten. Irene schermt me daar
terecht wel voor af, maar zo’n band is
ook heel waardevol.
Stel u mocht uw leven overdoen, wat
zou u anders doen?
Tijdens de studie geneeskunde was het
de eerste jaren veel ploeteren en uit je
hoofd leren, ook dingen waar je later
niks aan hebt. Door tijdgebrek ben ik
pas op mijn veertigste gepromoveerd.
Ik bedacht dat je bloedsuikers ook met
speeksel kon meten. Ze noemden me
de spuugdokter. Die slimme dingen
had ik eerder willen doen, als slimme
student eerder op nuttige projecten
gezet worden, om out of the box te
denken, als een soort kwajongen, dat
vind ik mooi. ❤
Tekst: Marijn Alofs
(marijn@hartvannijmegen.nu)
Foto: Willem Melssen
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

Fysiotherapie
Sint Anna

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

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

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

VERFADVIES
VERF RECHTSTREEKS AF FABRIEK
OOK VERHUUR VAN STEIGERS, LADDERS

Avalon Fitcentre

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

OOK VOOR PARTICULIEREN

Groenestraat 131-133 | 6531 HD Nijmegen
Tel:024-3552457 | www.denijmeegseverffabriek.nl
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Indoorstrandsporten van
Beachfabriek in turnhal Ploegstraat
Sinds de verhuizing van
gym- en turnvereniging De
Hazenkamp Gymsports naar
De Kube stond de turnhal
aan de Ploegstraat er
verlaten bij. Sinds kort is er
weer leven in de brouwerij.
Beachfabriek, die hiervoor
in de oude Honigfabriek was
gevestigd, is er in januari
2022 neergestreken.

A

angezien de oude Honigfabriek
wordt afgebroken om te wijken
voor woningbouw, zochten
Marcel Krijger en Vincent van Kempen
van Beachfabriek naar een tijdelijke
locatie voor hun indoorstrandsporten.
Bij NYMA, dat veel van de activiteiten
van de oude Honigfabriek overneemt,
wordt een nieuwe beachsporthal
gebouwd en tot die tijd bivakkeert
Beachfabriek aan de Ploegstraat.
Zoals het er nu naar uitziet zal dit
tot 1 januari 2023 duren. Ze delen het
gebouw met de buurtcoaches die de
kleine gymzaal en de ingang aan de
zijkant gebruiken.
Vrachtwagens vol zand
Vrachtwagens vol zand zijn
binnengebracht om de vloer te
bedekken en de valkuil van de
oude turnhal te vullen. In de hal
ligt een grovere zandsoort dan op
de vorige locatie werd gebruikt en
stuift daardoor veel minder. Zand- en
grindleverancier K3 Delta sponsorde
het zand op de vorige locatie en
Vincent en Marcel hopen dat ze weer
zo gul zullen zijn voor de hal in de
Ploegstraat.
Vincent heeft jaren aan de top
van het Nederlandse beachvolleybal
meegedraaid en Marcel was

Vincent van Kempen met zwangere partner.
oorspronkelijk een pupil van hem.
Tegenwoordig zijn ze zakenpartners.
Vincent speelt nog steeds op hoog
niveau. Dat zou wel eens kunnen gaan
veranderen, omdat hij in de loop van
dit jaar vader wordt.
Sporten
Bij Beachfabriek kun je allerlei sporten
op zand beoefenen: beachvolleybal,
beachvoetbal en beachtennis, maar
ook onbekende sporten als Kam Jam –
gespeeld met een frisbee – of bubble
voetbal. Voor al deze sporten kun je
een zaal en sportattributen huren.
Daarnaast zijn er voor beachvolleybal
en beachtennis trainingsgroepen van
verschillende niveaus op maandagtot en met donderdagavond. Bo Groot
Antink, de Nederlandse kampioen
beachtennis, geeft de tennislessen.
Op de locatie zijn drie velden
beschikbaar, minder dan de vijf
die ze bij de oude Honigfabriek
gewend waren en zeker minder
dan de acht velden die ze in 2023
bij de NYMA zullen hebben. Op

zaterdagen traint de Nederlandse
jeugdselectie beachhandbal in de
zaal. Beachhandbal zal bij de volgende
Olympische Spelen waarschijnlijk een
volwaardige olympische sport zijn.
Feestjes
Bij de Beachfabriek kun je ook
een feestje vieren. Vanwege de
coronamaatregelen en het feit dat
de locatie vlakbij een woonbuurt
(Muntenbuurt) ligt, zullen dit
voorlopig alleen kinderfeestjes en
kleine bedrijfsfeestjes zijn. Grote
studentenfeesten zitten er op deze
locatie niet in. ❤
Tekst en foto: Eef van Hout
(eef@hartvannijmegen.nu)
Kijk voor de actuele stand
van zaken op de site van de
Beachfabriek: www.beachfabriek.nl
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Het Verleden in Verhalen

Schoolgebouw aan de Vossenlaan 44 heeft

Schoolgebouw Vossenlaan 44. Foto: Vincent Moll.

De school aan de Vossenlaan 44 wordt te zijner tijd afgebroken. De sloop is al
jaren gepland maar wordt pas uitgevoerd als duidelijk is welke nieuwbouw er
komt. In 1978 opende De Schutse hier een school voor middelbaar
huishoud- en nijverheidsonderwijs.

A

l jaren wordt er gesteggeld over
bestemming, hoogte en omvang
van die nieuwbouw. Dit proces
lijkt langzaam maar zeker afgerond
te worden. Woensdag 5 maart heeft
de gemeenteraad ingestemd met het
bestemmingsplan. Nu kan er eventueel
nog geprotesteerd worden bij de Raad
van State. Of dat gaat gebeuren was bij
het ter perse gaan van dit nummer nog
niet bekend. Op de plek van de school en
het parkeerterrein daarachter worden drie
gebouwen van vier etages gerealiseerd.
In een gebouw komt een voorziening
van de Waalboog met 41 appartementen.

In de andere twee gebouwen zijn 111
appartementen gepland.
De bouw
In mei 1977 werd de eerste steen gelegd
voor de nieuwbouw van De Schutse,
ter vervanging van het gebouw van De
Schutse in de Stephanusstraat. Overigens
bleek al bij de eerste steenlegging dat
het gebouw te klein zou zijn voor de
toestroom van leerlingen en bleef het
gebouw aan de Stephanusstraat nog in
gebruik. Willy Reintjes (85), voormalig
adjunct-directeur van De Schutse
vertelde dat de schoolleiding een

prachtig gebouw wilden neerzetten
met zeer goed ingerichte praktijklokalen
voor de vakken koken, serveren, civiele
diensten, apothekers-, tandarts- en
huisartsassistenten.
In het gebouw kwamen maar liefst
14 praktijklokalen, 2 talenpractica, 9
theorielokalen, 2 gymzalen en een
collegezaal. Een gymzaal werd al snel
omgebouwd tot een leskeuken, aldus
Reintjes. Met wat handig gemanoeuvreer
werd er voor gezorgd dat de
praktijkruimtes goed geoutilleerd waren.
Zo ging dat toen volgens Reintjes en zo
werd de Vossenlaan 44 een school waar
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een geschiedenis en is straks zelf geschiedenis
heel veel ruimte was om praktijkgericht te
leren.
Het gebouw moest passen in de buurt
met al die woonhuizen. Vandaar dat de
architect bouwde met baksteen en met
het sheddak. Persoonlijk heb ik nooit de
associatie gehad met woonhuizen, maar
veel meer met een fabriek. Die ‘fabriek’
past desondanks goed in de omgeving en
daarmee lijkt de architect geslaagd in zijn
opzet!
Opening
In juni 1978 werd het nieuwe gebouw
met een vijfdaagse feestweek geopend.
Er waren bij die opening twee officiële
momenten. Een hoge ambtenaar van het
ministerie van Onderwijs, de heer Jansen
hield de openingstoespraak. Toentertijd
vervulde het ministerie nog de sleutelrol
bij financiering van het onderwijs en
was het logisch dat een hoge ambtenaar
gevraagd werd voor de opening. Door de
decentralisatie van het onderwijs is dat nu
niet meer gebruikelijk.
Jansen ging in op de herstructurering
van het middelbaar beroepsonderwijs.
Een herstructurering die jaren later zou
uitmonden in de vorming van roc’s, een
vorm van middelbaar beroepsonderwijs
waarin onderwijsniveaus gerelateerd
zijn aan Europese normen. Denk
hierbij aan de niveaus 1, 2, 3 en 4 van

Feest opening Vossenlaan.

beroepsopleidingen
zoals die nu gangbaar
zijn in een roc. Leerlingen
zouden eenvoudiger
kunnen veranderen van
opleiding, waardoor uitval
teruggedrongen zou
worden, was de gedachte.
Een tweede officieel
onderdeel van de
opening was een mis
Leerlingenfeest
in de Lourdeskerk waar de deken
naam van de school in Katholieke School
van Nijmegen preekte over vrijheid
voor MBO Marga Klompé, vernoemd
en verantwoordelijkheid, ook in
naar onze eerste vrouwelijke minister.
het onderwijs. De deken gaat in op
Nog weer later heette het Nibo: Nijmeegs
de ruimte die het nieuwe gebouw
instituut voor beroepsonderwijs. De
biedt. Die ruimte zorgt voor vrijheid,
Vossenlaan 44 bleef voornamelijk het
vrijheid die alleen genoten kan
terrein van onderwijs in (uiterlijke)
worden binnen verantwoordelijkheid.
verzorging en de assistenten van
Leerlingen begeleiden tot vrijheid in
verantwoordelijkheid is de christelijke taak huisartsen, tandartsen en apothekers.
In 1998 fuseerde het hele Nijmeegse
van de school, aldus de deken.
beroepsonderwijs – uitgezonderd het
Er was een groot feest voor het (oud-)
agrarisch onderwijs – in een roc, een
personeel met introducés en met
regionaal opleidingencentrum. De
muziek van het dansorkest Jet Set. De
sectoren zorg en welzijn en economie
openingsweek werd afgesloten met een
vonden in 2006 hun thuis op de
slotfeest voor studenten (mbo-leerlingen
Campusbaan, in het nieuwe roc-gebouw
werden nu ook studenten genoemd)
naast het station.
met introducés in de mensa aan de Prof.
Van Weliestraat. Het feest duurde van
Vanaf 2006 tot…
20.00 - 2.30 uur met de band Gajus en dj
Na de verhuizing naar de Campusbaan
Fucking Joe. En er werd gewoon alcohol
is het gebouw aan de Vossenlaan 44
geschonken. Een opening en een feest
steeds opnieuw gebruikt als tijdelijk
uit een andere tijd.
Zeker zo’n feest met onderkomen voor allerlei scholen die
tijdelijk extra ruimte nodig hadden omdat
drank, introducés
en late eindtijd is nu ze bijvoorbeeld gingen verbouwen.
Ook het roc zelf gebruikt het pand weer.
ondenkbaar in het
Daarnaast is er ook kamerbewoning in
onderwijs.
het pand. Een schoolgebouw dat nog niet
echt oud is en er solide uitziet, zal over
niet al te lange tijd zelf geschiedenis zijn!
Fusies
Na fusies met
❤
andere Nijmeegse
scholen voor
Tekst: Piet Hieltjes
middelbaar
(piet@hartvannijmegen.nu)
beroepsonderwijs
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen,
in zorg en welzijn
archief De Schutse
veranderde de
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BIOLOGISCH
DESEM
NEDERLANDS GRAAN
MOLENSTEEN GEMALEN

Rijk gevulde paasstol
Paaslekkers: taart, tulband, cake
En natuurlijk heerlijke brunch broodjes
en croissants

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

Wij dragen u
op handen
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.

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

Gestart in 't Hart
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Chris de Geus maakt van elke tas een
sieraad

Stoer en charmant, praktisch
in gebruik, van het mooiste
leer gemaakt, en met een
heel eigen ‘look en feel’. Zo
wordt het werk van Chris de
Geus vaak gekarakteriseerd.
In haar atelier aan de
Akkerlaan ontwerpt en maakt
ze bijzondere tassen voor
mannen en vrouwen.

H

et atelier, dat uit twee royale
ruimtes bestaat, is een
paradijsje voor wie houdt
van leer, garen, mooie kleuren en een
creatieve vibe. Van idee tot eindproduct:
hier gebeurt het.
Op het spoor van tassen maken
“Ik heb verschillende opleidingen
gevolgd. Eerst de opleiding Mode en
Kleding, toen de docentenopleiding
Tekenen, en tot slot de kunstacademie.
Tekenen en schilderen was toen de
focus. Toen ben ik eigenlijk doeken gaan

maken. Op een gegeven moment had ik
een tas nodig. Er waren nog niet zo veel
tassen op de markt als nu. Toen dacht
ik: ik ga er eentje máken. Ik had een
beeld hoe hij eruit moest zien. Dat heb
ik gedaan, een vrij grote schoudertas,
een gaaf ding. Ik kreeg toen veel
bestellingen; mensen wilden ook zo’n
tas hebben. Zo kwam ik op het spoor
van tassen maken. Een schilderij hangt
ergens, dat zien in verhouding weinig
mensen, maar een tas wordt gedragen,
het werkstuk is in beweging, gaat over
de straat. En ik dacht: dat klopt.”
Een en ander kwam in een
stroomversnelling toen ze bij een
wedstrijd van het toenmalige
Tassenmuseum in Amsterdam hoog
eindigde. “De tas moest van leer zijn,
terwijl ik tot op dat moment andere
materialen gebruikte. Ik maakte mijn
eerste leren tas en die werd daar
opgehangen. Dat leer was echt een
ontdekking. Toen besloot ik daar werk
van te maken.”
Vanuit de vorm
“Ik ben in essentie een vormgever. Ik
denk vanuit de vorm, en kom ook op
ideeën door het materiaal. Een bepaald

soort leer, soepel of juist stug, een
bepaalde kleur, daar begint het. Als
ik bij de groothandel ben, dan liggen
er stapels leer, en dan kies ik echt op
intuïtie, en ik zie dan al wat voor tas het
moet worden. Het kan ook andersom
gaan, dat ik een vorm al voor me zie, en
daar het leer bij zoek, en het garen.”
Blij
Chris haalt haar voldoening niet alleen
uit het creatieve proces, maar ook uit de
blijdschap waarmee de klant haar atelier
verlaat met een precies passende tas.
Wie ook zo’n bijzondere tas zoekt, kan
daarnaast terecht in diverse winkels in
het land, en in haar webshop. “Een tas
is toch wel een belangrijk ding. Hij past
bij je kleding, en bij je stijl. Dan klopt het
plaatje helemaal.” ❤
Tekst: Armelle Meijerink
(armelle@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Chris de Geus
Zie voor meer info:
www.degeustassen.nl
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2010 was een slecht jaar voor kunstwerken in Nijmegen-Midden, bronzen beelden werden van hun sokkel

Verdwenen kunst uit Nijmegen-Midden –
Verspreid door ons stadsdeel valt heel wat kunst te bewonderen. Beelden,
mozaïeken, glas-in-lood-ramen enz. Een aantal kunstobjecten is echter verdwenen.
Welke waren dat, hoe zagen ze eruit, wat is er met ze gebeurd en hoe zien de
locaties eruit zonder deze blikvangers?

Kammende Baadster van Herman Hubacher.
Kammende Baadster
De kammende baadster is het
bekendste voorbeeld van de
verdwenen kunst. Het stond in het
Rosarium in het Goffertpark aan de
rand van de vijver en was in 1958
gemaakt door Herman Hubacher. In
2010 is het op een nacht verdwenen,
afgesneden van de sokkel. Het ging de
dieven om het brons. Tegenwoordig
staat er op de plek van het beeld een
luie ligstoel, stevig vastgeschroefd
in een betonnen voet. Afbeeldingen

van dit beeld kun
je nog vinden in de
beeldbank van het
Regionaal archief
Nijmegen en in de
centrale ruimte
van het voormalig
wijkcentrum De
Klokketoren waar
grote foto’s van de
baadster gebruikt
zijn om de ruimte
aan te kleden.
Uit het Goffertpark
is nog een kunstwerk
verdwenen. Volgens
De Gelderlander van
september 2010
gaat het om een
beeld van Jan de
Graaf bestaande uit
stalen “speels met
elkaar verbonden”
driehoeken. Ook
dit beeld is van de
sokkel afgesneden.
De precieze plek
waar het gestaan moet hebben is
niet meer terug te vinden. Ergens
aan de rand van het grasveld met
de schop. Via www.gelderlander.
nl/nijmegen/weer-beeld-weg-uitgoffertpark~ac516739 kun je een
krantenartikel bekijken waarbij foto’s
zijn geplaatst.
Goede Herder
Bij de hoofdingang van basisschool
De Hazesprong heeft tot 2010 een
beeld op een sokkel gestaan genaamd

de Goede Herder uit 1961. Het is een
beeld van Jac Maris – een beeldend
kunstenaar uit Heumen wiens huis na
zijn overlijden museum is geworden.
Jarenlang stond het beeld verscholen
in een plantsoen met uit de kluiten
gewassen coniferen. Toen deze zijn
gerooid om een schooltuin te starten
kwam het beeld in het zicht. Blijkbaar
ook bij de dieven, want binnen een
aantal maanden was het beeld van
de sokkel verdwenen. Die sokkel
staat er nog steeds met een plaatje

Goede Herder van Jac Maris. Foto: Tini Martens.
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afgesneden en gestolen

waar stond het en waarom is het er niet meer?
van de oude locatie een idee? Het
zou prachtig staan boven de ingang
van de parkeergarage onder de
appartementen. Maar dat is aan de
buurtbewoners en de gemeente.
Mocht er iemand belangstelling
hebben voor herplaatsing in de wijk
dan kan diegene een idee plaatsen op
www.nijmegen.mijnwijkplan.nl ❤

Mercurius, de Romeinse god van de handel van Ed van Teeseling.
erop dat vermeld wat er op die sokkel
gestaan heeft. Gelukkig heeft vlak van
tevoren iemand een foto van het beeld
gemaakt. Tini Martens heeft de foto
gemaakt voor een overzicht van het
werk van Jac Maris en heeft de foto
ter beschikking gesteld aan ons blad
zodat iedereen het beeld nog eens kan
bewonderen.

Tekst: Eef van Hout
(eef@hartvannijmegen.nu)
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

voorzichtig van de gevel getakeld,
opgeslagen en opgeknapt. Wat er
mee gaat gebeuren is nog onduidelijk.
Misschien is herplaatsing in de buurt

Touwspringend meisje
In het plantsoen aan de kop van de
Hatertseweg bij de St. Annamolen
heeft tot 2010 een bronzen beeldje
gestaan van Bart Welten uit 1957. Ook
dit beeld is om het brons gestolen. Het
grasveld is nu leeg. Het speeltuintje is
sinds de tijd van de diefstal vernieuwd
en gegroeid.
Mercurius
Het laatste verdwenen kunstobject
is gelukkig niet gestolen, maar ligt in
opslag bij het archeologisch depot van
de gemeente Nijmegen. Het gaat om
het stenen beeld Mercurius van Ed van
Teeseling uit 1962 dat jarenlang boven
de hoofdingang op de gevel van de
middelbare detailhandelschool aan
de Goffertweg stond. Toen de school
werd afgebroken om plaats te maken
voor de huizen en appartementen
aan de Dorsvlegelstraat en het
Alphons Sieberspad is het beeld

Touwspringend Meisje van Bart Welten. Foto: Willem Melssen.
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Wij bieden u:
• Hoogwaardige patiëntenzorg
met een tevredenheid van 8,9!
• Alle fysiotherapeutische
specialismen in huis
• Nauwe contacten met
zorgmedewerkers in de wijk
• Actieve samenwerking met uw
huisarts en verwijzers

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

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

T 024 3540404
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Van kroonprins tot kutkeeper: boek
over geboren Hazenkamper Eric Meijers
Gelderland, RL) heeft het boek vervolgens
afgemaakt.”
Even over die titel; ‘kutkeeper’ snapt
iedereen, maar wiens kroonprins was jij
dan…?
“In 2012 werden we met Achilles
amateurkampioen van Nederland. Daarna
ging ik aan de slag bij Helmond Sport,
waarmee ik bijna promoveerde.”
Nou woon jij al 32 jaar onder de rook
van de Goffert. En toch nooit trainer
geworden van NEC!
“Helaas. In 2015 was ik er dichtbij, maar
werd Ruud Brood het. Het gaat in de
voetballerij niet om wie je bent, maar om
wie je kent.”

Het was niet eens z’n eigen
idee, maar toch verschijnt
7 april Van kroonprins
tot kutkeeper, een boek
over leven en carrière van
voetbaltrainer Eric Meijers.
Want Meijers, telg uit de in
Nijmegen wereldberoemde
voetbalfamilie, is nog geen
60 en – zij het nu even zonder
club – nog lang niet uitgewerkt.
Wel is ‘ie geboren en getogen
Hazenkamper.

"H

et idee voor een boek
ontstond nadat op social
media de eerste beelden
rondgingen van de documentaire Voetbal
is oorlog, die in september 2018 uitkwam.

Ik vergeet nooit de dag dat onze zoon
Jeroen mij belde en zei: ‘Pa, je gaat viral.’
Dat was vanwege de fragmenten waarin
ik tekeer ging tegen onze keeper, die ik
meermaals een kutkeeper noemde. Rond
die tijd kwam Danny
met het idee voor een
boek.”
Danny van den
Broek
Danny is Danny
van den Broek, de
vorig jaar veel te
vroeg overleden
verslaggever van
De Gelderlander.
Zo’n tien tot vijftien
keer kwam Van
den Broek Meijers
thuis, op de
Hazenkampseweg,
interviewen: “Totdat
Danny ziek werd. Na zijn overlijden bleek
dat hij 8,5 hoofdstuk in z’n pc had staan.
Jan Sommerdijk (journalist bij Omroep

Het boek wordt op 7 april gepresenteerd
en heel bijzonder is dat de opbrengsten
naar een goed doel gaan.
“7 april is de dag waarop Danny overleed.
Zie het als een eerbetoon aan Danny,
waaraan ook de krant meedoet. Een
melanoom is Danny uiteindelijk fataal
geworden, vandaar dat de opbrengsten
van het boek ten goede komen aan de
Stichting Melanoom.”
Hoeveel boeken denk je
te verkopen?
“Ik vergelijk mijn boek
een beetje met dat
van Arno Arts (oudprofvoetballer uit
Groesbeek, die o.a. bij
NEC en PSV speelde, RL).
Na een eerste druk van
500 exemplaren is hij nu
toe aan een tweede van
350 stuks. Ik denk eerlijk
gezegd dat ik er meer ga
verkopen (Erics vrouw
Marianne lacht hartelijk,
RL).” ❤
Tekst: Roeland Loosen
(roeland@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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Kerkgangers kunnen straks niet meer in de
Lourdeskerk aan de Hatertseweg terecht

Aan het einde van de
zondagviering op 13 februari
jongstleden las Pastoor
Grubben in de Lourdeskerk
een brief voor waarin een
mogelijke sluiting van de
kerk per 1 januari 2023 werd
aangekondigd. De terugloop
van het kerkbezoek, een
proces dat begin jaren
zeventig van de vorige eeuw
begon, is de oorzaak van de
sluiting.

Groenestraatkerk, een jongens- en
meisjesschool, een mulo (Pius XII) en
een patronaatsgebouw (nu Fit for Free)
gebouwd. Een van de scholen is nu
basisschool De Akker.
Aan de voorzijde werden twee
torens gepland, maar deze zijn niet
gerealiseerd. Naast de kerk is er de
Lourdesgrot, als verbeelding van de
verschijning van de heilige maagd
Maria aan Bernadette in Lourdes.
Lourdes is een van de grootste
bedevaartplaatsen voor katholieke
gelovigen. Tegenwoordig is naast
de kerk een moestuin, de Hof van
Heden! Vrijwilligers onderhouden
een prachtige moestuin en het is een
ontmoetingsplek.

De Lourdeskerk is bijna honderd jaar
oud (1925) en is gewijd aan Bernadette
van Lourdes. Door de bevolkingsgroei
in die tijd was een nieuwe parochie
met bijbehorende kerk nodig. Bij de
nieuwe kerk werden, net zoals bij

Verliezen en corona
De Lourdeskerk hoort tegenwoordig
bij de parochie van de Heilige Drieeenheid. Dat is een van de twee
overgebleven parochies in Nijmegen.
Onder die parochie vallen zeven

kerkgebouwen in
Nijmegen, Berg
en Dal en Malden.
De parochie leidt
per jaar zo’n drie
ton verlies en ziet
het vermogen snel
krimpen. Door
corona viel het
kerkbezoek ook
nog eens verder
terug. Voor corona
werd de mis in
de Lourdeskerk
bezocht door
zestig á zeventig
kerkgangers. Dat
zijn er nu nog maar
twintig tot dertig.
Die teruggang
geldt ook voor de
O.L.V. van het Heilig
Hart in Berg en Dal.
Deze teruggang
en vermogenskrimp noopte het
parochiebestuur ertoe om deze twee
kerken te sluiten.
Hoe nu verder?
"Over de toekomstige bestemming
van de Lourdeskerk hebben we echt
nog geen idee”, zegt Ruud de Quay,
vicevoorzitter van het parochiebestuur.
"Daar moet het komend jaar meer
duidelijkheid over komen. We
hebben de voorkeur voor een sociaalmaatschappelijke functie. Dat vinden
we belangrijker dan het hoogste
bod.” Of het gebouw een nieuwe
invulling krijgt of tegen de vlakte gaat?
Grubben: "Daar moeten we samen
over nadenken. Ik hoor graag alle
suggesties.” ❤
Tekst: Piet Hieltjes
(piet@hartvannijmegen.nu)
Foto: Vincent Moll
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‘Onze groene oase wordt een plekje voor
de hele buurt’
Het binnenterrein van
De Haard ondergaat
de komende tijd een
grondige metamorfose.
Stralend middelpunt
van het groene
paradijs-in-wording
waar straks iedereen
meer dan welkom is: de
permacultuur-moestuin.

W

aar in het gebouw
altijd volop activiteiten
plaatsvonden,
lag het stuk grond op het
binnenterrein van De Haard er
maar verwaarloosd bij, wachtend
op een mooie bestemming. “Ik had
hier mijn eigen moestuinhoekje
ingericht, puur voor de lol”, vertelt
Hanneke, Sabine, Carla en medevrijwilliger Jolande (v.l.n.r.) klaar voor actie in hun Groene Hof
communicatiemedewerker bij
zijn, zie je alles groeien. Mensen komen
“Met permacultuur maak je een tuin
De Haard, Sabine Schols. “Maar
kijken, gaan helpen en worden steeds
met behulp van natuurlijke principes.
er was zoveel méér van te maken,
enthousiaster. Daar krijg ik enorm veel
Dat zie je terug in de combinaties van
zeker door iemand met verstand van
energie van.” Dat kan Sabine alleen maar
verschillende bladvormen en structuren,
zaken.” Die ‘iemand’ diende zich aan
beamen. “Als het aan ons ligt, wordt
de geuren en de kleuren, maar ook in
in de persoon van Hanneke Poppe,
deze groene oase straks een plekje voor
de composities. We planten niet in rijen,
fervent moestuinierster. “Ik zocht een
de hele buurt. Stiekem droom ik al van
maar in golvende lijnen. Verder is de
stukje grond om samen met anderen
bodem, net als in de natuur, altijd bedekt. aanschuifmaaltijden waarbij mensen op
groenten en fruit op permacultuur-basis
onze opgeknapte picknickbanken samen
Om het bodemleven niet te verstoren,
te verbouwen. Hans, buurman van De
genieten van soep met groenten en
schoffelen we niet. Lui tuinieren dus.”
Haard, tipte me om eens hier te gaan
kruiden uit onze eigen tuin.” ❤
praten. Voor ik het wist, was het rond.”
Aanschuifmaaltijden
Dat we die uitspraak niet al te letterlijk
Lui tuinieren
Tekst: Pieter Matthijssen
moeten nemen, blijkt uit alle andere
Hanneke mocht meteen aan de bak,
(pieter@hartvannijmegen.nu)
metamorfose-plannen. “De komende
samen met een clubje vrijwilligers.
Foto: Willem Melssen
tijd gaan we ook de kas opknappen en
“In augustus 2021 is gestart met het
het terras opnieuw bestraten”, vertelt
aanbrengen van structuur en het
Open Dag!
vrijwilliger Carla Frederiks. “Zelf heb ik
maken van vaste bedden. Omdat het
Op zaterdag 9 april organiseert
verf gekocht om de picknickbanken een
moestuinseizoen op zijn einde liep,
De Haard van 13.00 tot 16.00
vrolijk kleurtje te geven. Dat samen bezig
konden we alleen spinazie, veldsla en
uur een open (tuin)dag. Wees
zijn, vind ik leuk. En ik doe nieuwe ideeën
winterpostelein zaaien.”
welkom! Meer informatie: Sabine
op die ik kan verwerken in mijn creatieve
Dat zaaien gebeurt, net als alle andere
Schols (024 322 84 80). Of kijk op
workshops.”
tuinhandelingen, volgens de principes
Facebook: Groene Hof.
Hanneke knikt: “Sinds we hier bezig
van de permacultuur, vertelt Hanneke.
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We hebben alles voor een goede uitvaart in eigen huis
eigen chauffeurs en verzorgers, toegewijde studenten-dragers
en een eigen rouwcentrum in de prachtig gelegen Villa OudMariënboom. Daar zit onze kracht; we hoeven geen onbekenden
in te huren, we houden alles in eigen hand.
Denkt u ook wel eens na over uw eigen uitvaart? Weten uw
nabestaanden waar uw voorkeur naar uitgaat? Het is geen
gemakkelijk onderwerp om over te praten, maar het helpt
enorm als uw laatste wensen duidelijk zijn voor degenen die
achterblijven. Klopper & Kramer heeft speciaal daarvoor een
wensenlijst klaarliggen (ook op www.kk.nl).

Wat is er nodig om de wensen voor een uitvaart
in vervulling te laten gaan? Luisteren, adviseren,
organiseren en regelen zijn de kern van een
goede uitvaartonderneming. Iemands bedoeling
begrijpen en aanvoelen is de sleutel tot een goed
advies. Daar hebben wij bij Klopper & Kramer al
100 jaar ervaring mee.
We hebben alles voor een goede uitvaart in eigen huis: een hecht
team dames en heren uitvaartverzorgers, ritueelbegeleiders,

Natuurlijk spelen kosten ook een rol bij het vormgeven van
een uitvaart. Helpen en adviseren betekenen dus ook eerlijke
informatie over de kosten. Ons uitgangspunt: voor ieder budget
moet een passende uitvaart mogelijk zijn.

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

Wij dragen u
Deze
is tot stand gekomen op initiatief van, en in
opteksthanden
samenwerking met Klopper & Kramer.
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.

TARIEVEN

Normaal

Voorverkoop

Seizoenabonnement

€ 150,00

€ 110,00

t/m 26 april

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

Goffert 70 jaar!!!
En dat gaan we vieren!
In de periode van 28 april t/m 8 mei is er regelmatig een leuke
activiteit in het Goffertbad.
Op maandag 9 mei, de dag waarop het Goffertbad 70 jaar geleden
werd geopend, maken we er natuurlijk ook een speciale dag van!
Kijk t.z.t. voor alle activiteiten en bijzonderheden op onze
Facebookpagina en website: www.goffertbad.nl

(Voor)Verkoop abonnementen
Dit jaar zijn onze seizoenabonnementen weer te koop!!
Tijdens de voorverkoop, die loopt t/m 26 april, is een
seizoenabonnement - tegen gereduceerd tarief – verkrijgbaar in
Sportfondsenbad Nijmegen-West (Planetenstraat) en in het Erica
Terpstra Sportfondsenbad Kwakkenbergweg).
Een persoonlijk abonnement (dus NIET het gezinsabonnement)
kan ook in onze webshops worden aangeschaft/verlengd.

1 ouder + 1 kind t/m 15 jaar
1 ouder + 2 kinderen t/m 15 jaar
1 ouder + 3 kinderen t/m 15 jaar
1 ouder + 4 kinderen t/m 15 jaar
1 ouder + 5 kinderen t/m 15 jaar
1 ouder + 6 kinderen t/m 15 jaar
1 ouder + 7 kinderen t/m 15 jaar

€ 220,00
€ 250,00
€ 280,00
€ 310,00
€ 340,00
€ 370,00
€ 400,00

€ 165,00
€ 190,00
€ 215,00
€ 240,00
€ 265,00
€ 290,00
€ 315,00

2 ouders + 1 kind t/m 15 jaar*
2 ouders + 2 kinderen t/m 15 jaar*
2 ouders + 3 kinderen t/m 15 jaar*
2 ouders + 4 kinderen t/m 15 jaar*
2 ouders + 5 kinderen t/m 15 jaar*
2 ouders + 6 kinderen t/m 15 jaar*
2 ouders + 7 kinderen t/m 15 jaar*

€ 300,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 390,00
€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00

€ 220,00
€ 245,00
€ 270,00
€ 295,00
€ 320,00
€ 345,00
€ 370,00

* In plaats van een tweede ouder mag ook een kind van het gezin ‘ouder dan 15 jaar’
aan dit abonnement worden gekoppeld.

OPENINGSTIJDEN 2022
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen

10:00-19:00*
10:00-19:00*
10:00-19:00*
10:00-19:00*
10:00-19:00*
10:00-17:00
10:00-17:00
10:00-17:00

* Tussen 18.00-19.00 uur banenzwemmen in het wedstrijdbad

Het Goffertbad is dit seizoen geopend
van donderdag 28 april t/m zondag 18 september 2022.
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Spoorkuil Willemskwartier wordt steeds
mooier en groener dankzij buurtbewoners
Jarenlang was de Spoorkuil aan de kant van het Willemskwartier een toevluchtsoord voor
zwervers en druggebruikers en een dumpplek voor allerlei afval. Om de verloedering
te stoppen heeft de gemeente de afgelopen twintig jaar een en ander verbeterd.
Buurtbewoners helpen een handje mee.

Buurtbewoners uit het Willemskwartier en Bottendaal aan het werk in de Spoorkuil.

D

e gemeente zorgde voor een
mooie stevige trap en nieuwe
hekken langs de Tollenstraat.
Op verzoek van buurtbewoners
kwamen er speeltoestellen, goaltjes
en een picknickbank. In het
hondenlosloopgebied verschenen
bankjes, en vorige maand kregen de
modderpaden een stevige laag grind.
Steeds mooier
Dat de Spoorkuil steeds mooier wordt,
heeft effect! Het veldje bij de Thijmstraat
wordt intensief gebruikt door voetballers
en bootcampers. De oude tennisbanen
van de NS bij de Graafseweg zijn vooral
sinds de lockdown druk bezet, en het
hondenlosloopgebied is een populaire
ontmoetingsplek voor buurtbewoners
met én zonder hond.
De Spoorkuil is niet alleen een fijn
recreatiegebied, het blijkt ook een
natuurparel te zijn! De voedselarme droge
grond is ideaal voor allerlei zeldzame
plantensoorten. Plantenkenner Paul

Hoftijzer loopt er dagelijks met zijn
hondje en heeft al meer dan honderd
verschillende soorten geteld, waaronder
ook de zeer zeldzame wilde averuit. Die
staat dus niet alleen aan de Bottendaalkant.
Natuur en recreatie
Jammer genoeg gaan natuur en mensen
niet altijd goed samen. Voor een sportveld
heb je kort gras nodig, maar voor wilde
bloemen moet je juist niet te vroeg en
niet te veel maaien. Een grassoort als het
kruipertje houdt van mest: hondenpoep,
en groeit daarom volop langs de paden
in het losloopgebied. Probleem: de
weerhaakjes van de grasaren veroorzaken
ernstige wonden bij honden.
Om natuur en recreatie in de Spoorkuil
samen te laten gaan is beheer nodig:
zorgen dat het gebied aantrekkelijk is
en blijft voor de natuur maar ook voor
mensen en hun viervoeters. Dat beheer
ging tot nu toe niet altijd goed. Leg het
maar eens uit aan de bestuurder van een

maaimachine wat hij allemaal wel of niet
moet laten staan!
Buurtbewoners snoeien
Buurtbewoners hebben daarom besloten
om de gemeente mee te gaan helpen met
het beheer. Al vier zaterdagen hebben ze
flink gewerkt in de Spoorkuil. Ze kregen
daarbij ook nog ondersteuning van
vrijwilligers uit Bottendaal. De esdoorns op
het talud zijn stevig gesnoeid. Daardoor
krijgen andere struiken en boomsoorten
meer kans. Met het snoeihout zijn er
houtrillen (muurtjes) gemaakt. Zo weten
de maaiers makkelijker waar ze wel of
niet moeten maaien. In de rillen kunnen
insecten overwinteren en dieren schuilen.
Er is inmiddels ook veel rommel
opgeruimd. De buurtbewonersgroep
heeft nog allerlei ideeën om de Spoorkuil
verder te verbeteren, dus Nijmegen wordt
ook hier steeds fijner en groener. ❤
Tekst en foto: Christine Absil
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Tuinadviesweken Operatie
Steenbreek
Steenbreektuinontwerper Sytske
van der Kooi tijdens
een tuinadvies in
Nijmegen-Noord
ontwerpburo
StaLa en Ine Voets
van advies- en
tuinontwerpbureau
INVO geven dan
gratis tuinadvies.
Later in het voorjaar
volgt ronde twee en
in september ronde
drie. De tegeltaxi
van Operatie
Steenbreek
haalt gratis de
weggehaalde tegels
uit de tuin op.

Het is bijna voorjaar! Een goed moment
om aan de slag te gaan in de tuin. De
tuinadviseurs van Operatie Steenbreek
kunnen daarbij helpen. Zij weten hoe je
tegels in de tuin kunt vervangen door groen.
Daarna kun je zelf aan de slag. De eerste
tuinadviesweken zijn eind maart en begin
april.

W

eer vogels en vlinders in de tuin? Of vind je het
belangrijk dat de tuin ‘s zomers minder heet is en
na een hoosbui minder nat? Of misschien is het
gewoon gezelliger, een tuin met bomen, struiken en planten
in plaats van steen. Hoe dan ook: kijk eens goed in de tuin of
tegels vervangen kunnen worden door groen. Heb je daar wat
hulp bij nodig? Schakel dan de hulp in van de Steenbreektuinadviseurs!
Tuinadviezen en tegeltaxi
In totaal kunnen veertig Nijmeegse huishoudens
gebruikmaken van het gratis tuinadvies. Er zijn drie
rondes, twee in het voorjaar en één in het najaar. De eerste
tuinadviesweken zijn van 28 maart tot en met 8 april.
Professioneel tuinontwerpers Sytske van der Kooi van

Voorwaarden
Aan het Steenbreek-tuinadvies zijn wel een paar voorwaarden
verbonden. Minimaal 60 procent van de tuin wordt groen.
In geval van een nieuwe tuin: voor minimaal 60 procent met
groen aanleggen (bij een heel kleine tuin kan daarvan worden
afgeweken). En maak een foto van de tuin vóórdat de stenen
eruit zijn en één als het nieuwe groen is aangeplant.
Aanmelden
De tuinadviesweken vinden twee keer plaats in het voorjaar:
van 28 maart t/m 8 april en van 16 t/m 27 mei. In het
najaar is er nog een ronde van 19 t/m 30 september. Een
aanmeldformulier voor de tuinadviesweken en/of de tegeltaxi
kun je aanvragen via netwerk.steenbreek@debastei.nl ❤
Tekst en beeld: De Bastei

Operatie Steenbreek
De campagne Operatie Steenbreek Nijmegen wordt
gevoerd vanuit De Bastei (www.debastei.nl). Voor meer
informatie kunt u terecht bij www.steenbreeknijmegen.nl
of bij campagneleiders Janke Rozemuller,
janke.rozemuller@debastei.nl, 06 132 339 48 of Ingrid
Kerkvliet, ingrid.kerkvliet@debastei.nl, 06 112 934 45.
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Bieb Muntweg: Maand van de
Duurzaamheid
Smeltende ijskappen, het
stijgen van de zeespiegel,
uitstervende dierenrassen,
luchtverontreiniging… we
kennen allemaal de gevolgen
van klimaatverandering.
Hoe kunnen we zelf ons
steentje bijdragen om deze
processen terug te dringen?
En hoe is het gesteld met de
natuur en de dieren om ons
heen? In de vestigingen van
de Bibliotheek Gelderland
Zuid kom je dit gedurende
de maand april allemaal
te weten. Hieronder
het programma van de
bibliotheek aan de Muntweg
207.

Lezing ‘Alle kleine beestjes helpen’
In de aardbodem leven allerlei
organismen zoals bacteriën, schimmels,
protozoa, nematoden, mijten, slakken
en wormen. En dat allemaal in

verbijsterende aantallen en met een
onvoorstelbare diversiteit. In anderhalf
uur vertelt bodemdeskundige Marc
Siepman wat ze met elkaar te maken
hebben en hoe je ze kunt helpen om
jou te helpen. Want een kwart van alle
biodiversiteit leeft ondergronds. Al die
kleine beestjes maken planten én jouzelf
veel gezonder.
Datum: dinsdag 5 april
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur
Prijs: Leden en studenten € 4,- |
Overige bezoekers € 5,Voor wie? Volwassenen

Tijd: 16.00 tot 17.30 uur
Prijs: het kindercollege is gratis, geef
je op via muntweg@obgz.nl. Ook
meedoen aan de workshop? Koop je
ticket(s) via www.obgz.nl/mvdd.
Voor wie? Kinderen vanaf 8 jaar

Kindercollege ‘Hoor jij dat vogeltje
ook?’
In de lente worden de tuinen weer groen
en gaan de vogels weer fluiten. Maar
waarom doen vogels dat eigenlijk? Wil jij
ook getjilp in je tuin en vogels de winter
door helpen? Van een echte vogelkenner
krijg je informatie waar je het beste
een vogelhuisje kunt ophangen, welke
vogels er gebruik van maken en wanneer
vogels hun nesten bouwen. Wil je zelf
een mooi huisje bouwen voor vogeltjes
in jouw tuin of op je balkon? Doe dan
mee met de workshop meteen na het
kindercollege. Hiervoor betaal je wel een
bijdrage van €12,- voor de materialen.
Datum: woensdag 6 april

Datum: donderdag 7 april
Tijd: 15.00 tot 15.30 uur
Prijs: gratis, vrije inloop
Voor wie? Kinderen vanaf 4 jaar

Verhalen uit de teletijdmachine
Zou je wel eens een kijkje willen nemen
in een andere tijd? In de bieb kan het!
Stap in de teletijdmachine en reis in
vliegende vaart door de tijd en over
de wereld. Je hoort vandaag prachtige
verhalen over dieren en de natuur.

Tekst en beeld: bibliotheek
Gelderland-Zuid
Kijk voor het hele programma van
de Maand van de Duurzaamheid en
ticketverkoop op www.obgz.nl/mvdd
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ervaar ultiem nauwkeurig zicht

DAAG UW
OGEN UIT
Reserveer nu uw AVA oogmeting bij

#1

MERK BRILLENGLAZEN
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS
WERELDWIJD*

#1

MERK BRILLENGLAZEN
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS
WERELDWIJD*

januari – 8 mei 2022

Expositie

Een
OOGZORG

complete
en

(enkelvoudige)

OPTOMETRIE
bril voor

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

wkeurig zicht

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

voor u)

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

SOLACE & SERENITY
EEN PLEK OM TOT JEZELF TE KOMEN

VINYASA FLOW

YIN YOGA

EEN DYNAMISCHE VORM VAN
YOGA DIE JE VLOEIEND
UITVOERT OP DE BEWEGING
VAN JE ADEMHALING.

EEN MEDITATIEVE VORM
VAN YOGA DIE MOBILITEIT
EN SOUPLESSE IN HET
LICHAAM CREËERT.

ERVAAR WAT YOGA VOOR JOU KAN BETEKENEN

DINSDAGAVOND
DONDERDAGAVOND
ZATERDAGOCHTEND

VINYASA FLOW
YIN YOGA
VINYASA FLOW

GYMZAAL, BASISSCHOOL DE HAZESPRONG, NIJMEGEN

BOEK JOUW YOGA LES

OF MAIL

MOMOYOGA.COM/
SOLACE-SERENITY

SOLACESERENITYSTUDIO
@GMAIL.COM
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Diabetespatiënten gezocht voor
onderzoek Radboudumc en UMC Utrecht
Het UMC Utrecht zoekt mensen met diabetes
en tintelingen of pijn in hun voeten voor een
onderzoek waaraan ook het Radboudumc in
Nijmegen meedoet. De studie is in volle gang
en de helft van het aantal deelnemers is bereikt,
maar aanmelden is nog steeds mogelijk.

I

n het onderzoek – de zogeheten DECO-studie – onderzoekt
het UMC Utrecht samen met elf andere ziekenhuizen welke
behandeling voor zenuwbeknelling in de voet het meeste
effect heeft. In dit onderzoek krijgt de helft van de patiënten
een operatie, de andere helft (de controlegroep) krijgt de
standaardbehandeling: frequente voetcontroles en begeleiding
in de vorm van voedings- en bewegingsadviezen.
Zenuwschade
Als gevolg van diabetes, ontwikkelt ongeveer de helft van de
diabetespatiënten zenuwschade in onderbenen en voeten. De
zenuwschade veroorzaakt pijn, tintelingen, vreemde sensaties en
gevoelloosheid. Zenuwschade is een grote kostenpost vanwege
de valpartijen, chronische wonden, amputaties en revalidatie die

Dr. Franken (links) en prof. dr.
Coert (rechts) opereren een
patiënt van de DECO-studie.
hier het gevolg van zijn. Bij
een niet-genezende wond
kunnen zelfs meerdere
amputaties nodig zijn!
Het is van belang dat
patiënten met diabetes
regelmatig controles van
de voeten krijgen. Zo kan
bij zenuwschade tijdig
worden ingegrepen en kan erger worden voorkomen. Het doel
van het onderzoek is de klachten aan de voeten te verminderen
en hiermee de kwaliteit van leven voor deze kwetsbare groep
patiënten te verbeteren en complicaties te voorkomen. ❤
Tekst en beeld: Radboudumc, UMC Utrecht
Op www.lastvanmijnvoeten.nl staat er meer informatie
over de DECO-studie. Meld u zich bij interesse aan via
decostudie@umcutrecht.nl

Column (W)anders
Sinds 2020 schrijf ik, Joost Wanders, korte columns over het leven met
autisme. Mijn columns geven een inkijk in hoe ik, met autisme, de
wereld ervaar. Op www.joostwanders.nl vind je mijn verzamelde
columns. Reageren? Gebruik hiervoor het contactformulier op mijn
website.

Autorijden
Ik heb een eigen auto, meestal staat deze recht voor mijn deur.
Er groeit wat mos op, een paar jaar terug zag ik zelfs een klein
dapper plantje door het mos heen groeien. Autorijden is niet
echt iets voor mij. Hier ben ik me van bewust. Maar onlangs
ontdekte ik iets heel anders.
De meeste columns schrijf doordat ik recent iets meemaakte.
Deze column begon met vooronderzoek. Ik verbaasde me er
namelijk al jaren over dat ik nooit enige hulp of begeleiding
heb gehad (al dan niet verplicht) bij het halen en verlengen van
mijn rijbewijs. Terwijl er toch genoeg problemen waren toen, en
soms nog steeds. Echter, er was ten tijde van mijn rijlessen nog
geen autisme vastgesteld, dus voor het CBR was ik toen nog een
‘gewone kandidaat’. Naar nu blijkt, had ik bij het krijgen van mijn
diagnose zelf contact op moeten nemen met het CBR. Ondanks

dat ik al jaren
mijn rijbewijs
heb en er
niet om een
gezondheids
verklaring
gevraagd
Tekening: Helen Wanders
is. Na een
melding gaat er van alles lopen waaronder een gesprek met een
psychiater en een rijtest. Dit is niet alleen het geval bij autisme,
de lijst op de website telt bijna 100 aandoeningen waaronder
ADHD, verslavingen, depressie, slaapstoornissen en ga zo maar
door. Met het niet melden hiervan loop je het risico dat je bij een
ongeluk niet verzekerd bent. Dat is nogal wat. Niemand uit mijn
omgeving kende deze regel. En ik ken aardig wat mensen met
bijvoorbeeld autisme of ADHD.
Ik vind dit niet logisch. In je leven maak je heel wat mee. Maar
je kunt niet verwachten dat mensen bij iedere diagnose denken
“Laat ik het CBR hiervan op de hoogte brengen, kijken wat de
(financiële) gevolgen zijn”. Wat ik zelf met deze nieuwe kennis ga
doen weet ik nog niet. Gelukkig gebruik ik mijn auto toch maar
zeer zelden, maar vanaf nu kijk ik wel extra uit. ❤
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Op de Steenbokstraat, iedere
donderdag 9:00 – 18:00 uur
vrijdag
9:00 – 18:00 uur
zaterdag
9:00 – 16.45 uur

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM

telefoon 06 - 12 96 97 71

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

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

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

belastingaangifte?
Voor u kan het leuker en makkelijker!

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

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

024 – 833 00 22

E:

fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl

W:

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

• Natuurvoedingsmiddelen
•Uitgebreid assortiment
Groenestraat 199
6531 HE Nijmegen
tel: 024 3553492

•Ook glutenvrij

Huid-, oedeem- en lasertherapie
O.a. huid verbeterende
behandelingen met laser

•Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij

:

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

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

Straatnamen verklaard
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Katholieke voorvechters van arbeiders hebben
straatnamen in de Kolping gekregen
Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), www.wikipedia.org, www.biografischportaal.nl

Portret van Piet Aalberse
(foto: Wikipedia)

Aalbersestraat
Mr. Petrus Josephus
Mattheüs (Piet) Aalberse
(1871-1948) was een
Nederlandse roomskatholiek politicus en
staatsman. Hij was de
eerste minister van
Arbeid die Nederland
kende (1918-1922).
Onder zijn bewind
kwam de Arbeidswet
(1919) tot stand, die
de arbeidsduur van
werknemers regelde. Vóór
de Tweede Wereldoorlog
was hij partijleider van
de Roomsch-Katholieke
Staatspartij (RKSP) die
na de oorlog overging in
de Katholieke Volkspartij
(KVP).

Column: Ik wil het 		

“Maar je snapt het niet,“ gilt ze. “Dit is echt het enige wat ik
wil.”
Ze wist al vroeg wat ze wilde. Met vijf kwam ze naar ons
toe met de mededeling dat ze op hockey ging. Ons derde
kind was net een maand oud, maar dat weerhield mij er
niet van om haar op te geven. Het regende pijpenstelen die
eerste keer. En terwijl ik in de dug-out wachtte met de kleine
dicht tegen mij aan, rende zij door de stromende regen

Leo XIII-straat
Vincenzo Gioacchino
Raffaele Luigi Pecci
(1810-1903) kwam uit
een Italiaanse adellijke
familie. Hij werd in 1837 tot
priester gewijd en in 1846
benoemd tot aartsbisschop
van Perugia. In 1953 werd
hij verheven tot kardinaal
en in 1878 werd hij de
256ste paus van de RoomsKatholieke kerk en nam hij
de naam Leo XIII aan. Hij
probeerde de moderne
samenleving in de 19e
Paus Leo XIII in 1878 (foto: Wikipedia)
eeuw en de kerk dichter
bij elkaar te brengen. Hij schreef onder andere in 1891 Rerum
Novarum’(Over nieuwe dingen) over kapitaal en arbeid. ❤
Tekst: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

door Anna Wolfs
met een stick in d’r hand achter de bal aan. Ze glom toen ze
zeiknat het veld af kwam.
Ze voelt zich vrij op het veld, dat zegt ze vaak. Het geeft
haar lucht, rust en vertrouwen. Iets wat ze op school, met alle
prestaties die er van haar verwacht worden, soms mist. Maar
nu is er meer, de selectie lonkt. De druk wordt opgevoerd,
trainers checken in de vooravond van het nieuwe seizoen
wat het team kan. Wie is top en wie flop. En zo vraagt zij zich
na elke training af: “Zou ik erbij kunnen en mogen horen?”
Juist waar die prestatie om de hoek komt kijken, wil ik
vooral dat ze de lucht blijft voelen in haar lijf. Daar op het
veld, want ik gun haar zo het vrije gevoel, de rust. En dus uit
ik dit door herhaaldelijk te zeggen dat een tweede of derde
team ook fantastisch zou zijn. “Goed is goed, je hebt vast in
elk team plezier”, voeg ik er vaak aan toe.
Maar dat is dus niet wat ze wil, gilt ze. Ze wil het eerste, de
selectie. Heeft alles ervoor over, wil presteren op het veld en
wil juist mijn steun in haar dromen. En dus moet ik haar niet
behoeden voor eventueel verdriet, teleurstelling of falen in
haar ogen. Maar haar alle ruimte geven ervoor te gaan, te
steunen en er voor haar te zijn als ze valt.
Wordt vervolgd… ❤
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Bedrijfshartjes
Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij
een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak
€ 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor
de volgende Hart van Nijmegen (14 en 15 mei 2022), moeten uiterlijk 22 april 2022 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

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

LEKKERS OP RECEPT, lekkernijen en gebak, maar dan wel
glutenvrij met ook keuze uit lactosevrij, vegan én gezoet
met natuurlijke suikers. Ontdek alle verse lekkernijen
op www.lekkersoprecept.nl. Tel 06 832 179 00, e-mail:
lekkersoprecept@outlook.com
EEN ECHTE IJSCOMAN op uw kinderfeestje of buurtfeest,
uitje, borrel, bruiloft of evenement. Dat is pas leuk! Of als
toetje na een etentje of picknick. Met mijn gezellige ijsbakfiets
kom ik, IJsvogeltje Nijmegen, graag bij u langs met schepijs,
slagroom en ambachtelijke fruitijsjes.
Kijk op www.ijsvogeltjenijmegen.nl voor alle mogelijkheden.

NINJUTSU: KRIJGSKUNST VAN NINJA EN SAMURAI Bij
Bujinkan Saku Dojo in de Hazenkamp beoefen je een unieke,
traditionele Japanse krijgskunst. Balans, structuur en beweging
zijn daarbij belangrijker dan spierkracht. Stoten/trappen,
klemmen, rollen, (oefen)wapens, kata en basistechnieken
komen daarbij veelvuldig aan bod.
Gratis proefles (voor m/v 16+): info@bujinkan-saku-dojo.nl
Meer info: www.bujinkan-saku-dojo.nl
MUZIMAAS KLARINET- EN SAXOFOONLES voor beginners en
gevorderden. Als muziekleraar met veel ervaring geef ik met
plezier les aan jong en oud. Voor de lessen kom ik bij jullie thuis.
Kijk op mijn site en maak een afspraak voor een proefles.
www.muzimaas.nl, 06 448 763 69.

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

kijk op www.seuren.nl/fineoglas

Ruit herstellen? Seuren bellen! 024 - 323 10 10
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Hartjes
Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen
in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een
Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu.
De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (14 en 15 mei 2022), moeten uiterlijk 22 april 2022 binnen zijn.
VOLLEYBALVERENIGING APPART’67 zoekt nieuwe leden. Het is
een gemengde vereniging voor 50+. Wij spelen recreatief volley
op maandagavond. Meer informatie via maria.aalbers@xs4all.nl
of tel. 024 350 16 15.
ZIN OM TE WANDELEN door de mooiste plekjes in en rond
Nijmegen? Je kunt meelopen iedere dinsdag of donderdag van
10.00-12.00 uur. Onderweg genieten we van de natuur, wordt er
gezellig gepraat, doen we een paar kleine oefeningen, en lopen
ook een stuk in stilte. Info bij Wim Timmermans:
wim@wimtimmermans.net, 06 334 358 01.
HOBBYBROUWERS gezocht uit het hart van Nijmegen. Welke
hobbybierbrouwers willen af en toe samenkomen om ervaringen
en brouwsels uit te wisselen? Vragen of aanmelden via Roel
Willems roelwil@hotmail.com

Vind jij het leuk om technisch
creatief bezig te zijn? Maak dan
kennis met onze leerzame
cursussen vol hout- en metaalbewerking, elektronica, programmeren en robotica.
We hebben voor zowel kinderen als
jongeren leuke techniekactiviteiten
om te doen onder goede
begeleiding. Ben jij nieuwsgierig?
Kijk vooral op onze website naar
wat wij doen!
Je kan binnen onze groepen doorstromen op jouw niveau. Dus van beginneling af kan je je ontwikkelen tot een
echte uitvinder.
Voor wie?
Jongens en meiden
van 6 t/m 18 jaar

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

WELKE LITERAIRE LEESCLUB heeft nog behoefte aan
versterking? Vrouw, 61 jaar, wil zich graag aansluiten bij een
groep die in informele sfeer regelmatig bij elkaar komt.
Bij voorkeur op een avond of in het weekend.
k.dominicus@glazenkamp.net of 06 10 7980 31.
ZENMEDITATIE is zitten als een berg en stromen als een rivier.
Zij nodigt uit tot oefenen, in aandacht zijn, lichtheid en humor.
W. Robben begeleidt meditatie in ‘t Hert van 20.30-22.00 uur
op de volgende data: 4 april, 6 juni en 4 juli. Iedere
belangstellende is welkom. Vrijwillige bijdrage. Aanmelden via
robbenwacm@gmail.com
BRIDGECLUB zoekt nieuwe leden. Heeft u zin om te bridgen? We
spelen op de woensdagavond bij Rapiditas aan de d’ Almarasweg.
Bij belangstelling bel Jaap Wals, tel. 06 533 912 08.
‘STADSLANDBOUWERS’ houden open dag. Kom 8 mei naar ‘de
Kop van Malden’. Tussen 11.00-16.00 uur kun je een route lopen
langs 7 moestuinen of voedselbossen. Starten bij Kiemkracht64,
Hatertseweg Malden 7a, of bij Landgoed Grootstal, op de
hoek van de St. Jacobsweg en Grootstalselaan Nijmegen. Meer
informatie op www.stadslandbouwKopVanMalden.nl
AFREKENEN MET DE VIJAND. Gratis lezing van Marieke
Oprel, zondag 10 april 15.30 uur in het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis. Zij deed onderzoek naar het Nederlandse
naoorlogse beleid met betrekking tot Duitse onderdanen.
Ongeacht hun politieke voorkeur of gedrag tijdens de oorlog
werden al hun bezittingen geconfisqueerd. Inschrijven via
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
THEMABIJEENKOMST IN HET MARIKENHUIS: Borstkanker,
en dan…, wat zijn de dilemma’s? Op 28 maart 19.30-21.30
uur worden dilemma’s besproken in de communicatie over
borstkanker. Wat zijn de behandelopties en wie beslist daarover?
Inleiders uit het CWZ zijn Luc Strobbe, chirurg oncologie, en
Franka Alofs, verpleegkundig specialist oncologie.
Toegang gratis.
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GFT

DAAR

WINNEN

Gft, daar winnen we compost mee!
Elk jaar halen we zo’n 40 miljoen kilo
etensresten, groente-, fruit- en tuinafval
(gft-afval) in de regio op.

WE MEE!

Alleen goed gescheiden gft-afval kunnen
we gebruiken als grondstof voor nieuwe
producten. Daarmee winnen we
compost en groen gas.
Het is dus belangrijk dat je geen ander
afval bij het gft-afval doet. Dan is alle
moeite voor niets. En dat is zonde!
Bedankt voor het goed scheiden van
jouw gft-afval! Daar geven we je graag
iets voor terug. Als je vanaf 28 maart
afval naar de milieustraat brengt, kan je
maximaal 2 zakken compost gratis
meenemen.
www.dar.nl/gft | info@dar.nl | 024-3716000

wijnhandel

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

@indeblauwedruif

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

@wijnhandelindeblauwedruif

www.dedruif.nl

