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Een kop koffie met gebak? Een lunch of een 
driegangenmenu met gerechten uit de eigen 
streek? … bij de buren is zeven dagen per week 
voor u geopend:

Maandag t/m woensdag •	
van 10.00 uur tot 17.00 uur,
Donderdag t/m zondag •	
van 10.00 uur tot 20.00 uur.

… bij de buren
Irene Vorrinkstraat 401 (Park Malderborgh), 
6535 NB  Nijmegen  |  T. 024 - 890 91 33
E. bijdeburen@zzgzorggroep.nl
I. www.restaurantbijdeburen.nl

Potje biljarten met uw buren!

GezelliG

www.bakkerij-holland.nl

Nijmegen
Sint Jacobslaan 277
Tel. (024) 355 07 08

Wijchen
Lepelaarstraat 6a

Tel. (024) 641 26 90

van 08.30 tot 12.00 uur

BELANGRIJK 
NIEUWS!!

belastingaangifte?

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

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

Voor u kan het leuker en makkelijker!

Met veel zorg en een goed gevoel heb ik 
afgelopen jaar mijn uitvaartonderneming 
overgedragen aan Claudia Rossen. 
Ik dank u allemaal voor het jarenlange gestelde 
vertrouwen in mij. - Anneke Postma

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04
www.rossenuitvaartverzorging.nl
Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.
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Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04
www.rossenuitvaartverzorging.nl
Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.
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Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Uw betrouwbare taxi uit eigen wijk
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Colofon
Wijkblad De Heistal is een uitgave van 
de gelijknamige stichting, mede mogelijk 
gemaakt door subsidie van de gemeente 
Nijmegen, en wordt verspreid in de wij-
ken Hatertse Hei & Grootstal, omsloten 
door de straten Grootstalselaan, Hatertse-
weg, Slotemaker de Bruïneweg en St. 
Annastraat.
Kopij voor Wijkblad De Heistal dient in 
Word-bestand aangeleverd te worden. 
Foto’s apart aanleveren in JPG-formaat 
minimaal 300 DPI.

Oplage: 4.250 exemplaren

De redactie bestaat uit:
Bart van Munster (layout en webmaster)
Carla Boves
Dorite Claassen (eindredacteur)
Erik Rutgers (penningmeester)
Fred uit het Broek
Joke Snijders
Jos van Gelder (voorzitter)
Wim Smitjes (acquisitie)

Aan dit nummer werkten mee:
Andrea van der Leek
Bart Janssen
Basisschool De Kleine Wereld
Bindkracht10
COiL
Dieuwke van der Zee
Gerrit Steunebrink
Harrie Kamphuis
Heinz Maahs
Marianne
Monique Verber
Ries Wiss
Stg Grootstal Evenementen
Werkgroep Grootstal Groen

Aanleveren kopij:
redactie@deheistal.nl

Aanleveren advertenties:
advertenties@deheistal.nl

Klachten bezorging:
06 10 72 65 36

Deadline juni nummer:
maandag 2 mei 2022

De redactie behoudt zich het recht voor 
kopij aan te passen, in te korten of zonder 
opgave van reden te weigeren. Ingezon-
den kopij valt buiten de verantwoording 
van de redactie. E-mail met kopij of een 
advertentie, waarvan wij het vermoeden 
hebben dat die een virus bevat, wordt 
niet geopend.

Drukwerk: Benda druk & print Wijchen

Foto voorkant:
Eveline Baars, Beers

Beste lezers

Wij – bestuur en redactie van 
De Heistal – hebben de hoop 
onze lezers te verbinden, de 
ondernemers in onze wijken 
te steunen, de jongeren met 
elkaar in contact te brengen 
en de ouderen te wijzen op de 
mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten. 

Tijden veranderen op veel gebied 
razendsnel. Zo komen er steeds 
meer mogelijkheden om nieuws, 
foto’s, evenementen te delen. 
Denk daarbij aan Instagram, 
bloggen of vlogs maken. Ook 
aan deze nieuwe manieren van 
contact willen wij als wijkblad 
niet voorbijgaan. In deze uitgave 
ziet u op pagina 17 een voorbeeld 
van een Advertorial: een 
advertentie in de vorm van een 
redactioneel stuk. Het voordeel 
hiervan is, dat een advertorial 
niet op reclame lijkt, waardoor 
je er meer in kwijt kunt dan 
in een advertentie. Een goede 
manier om u als lezer kennis te 
laten maken met een van de vele 
ondernemers in onze wijken. 
Maar ook de gebruikelijke manier 
van adverteren blijft waardevol, 
en onmisbaar voor het 
voortbestaan van ons blad. Zeker 
nu de papierindustrie alarm 
slaat: papier produceren kost 
veel energie, brandstofprijzen 
gaan omhoog, de bestellingen 
via internet netjes in karton 
verpakt, verpakkingen van 
papier in plaats van plastic! 
Allemaal factoren die leiden naar 
verhoging van de papierprijzen. 
Dat maakt ons wijkblad steeds 
duurder en onze adverteerders 
blijvend onmisbaar! Wij blijven 
vertrouwen op uw steun.

Carla
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Planning De Heistal 2022
Uitgave Deadline kopij Bezorgen

Juni maandag 02-05 di 07-06 t/m zo 12-06
Augustus maandag 04-07 ma 08-08 t/m zo 14-08
Oktober maandag 05-09 ma 10-10 t/m zo 16-10
December maandag 07-11 ma 12-12 t/m zo 18-12

Op onderstaande locaties kunt u een exemplaar ophalen mocht u geen exemplaar hebben ont-
vangen of niet in het bezorgingsgebied woonachtig zijn. 

• Wijkcentrum de Schakel, Archimedesstraat 9
• Bibliotheek Couwenbergstraat 20
• Bibliotheek Muntweg 207

• Jumbo Sint Jacobslaan 500
• Restaurant bij de buren (Park Malderborgh)
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VAN SINT JACOB NAAR SANTIAGO
Heeft u dat misschien ook? Dat 
je op vakantie bijvoorbeeld een 
kerk bezoekt en dan ook nog 
wat leest over de heilige van 
dienst die zijn/haar naam aan 
die kerk heeft verleend? Of dat 
je je verwondert over de mooie 
omgeving, al dan niet met palm-
bomen. Maar dan thuis, je eigen 
omgeving…... die is zó vanzelf-
sprekend dat je je dáárover ei-
genlijk niet zo snel iets afvraagt. 
Bijvoorbeeld: wie is eigenlijk die 
Sint Steven, die we nog één keer 
willen horen, al motte we krupe? 
Of – belangrijker voor ons blad - 
wie was eigenlijk Sint Jacob, van 
wie we een hele laan in onze wijk 
hebben.

Wie was Sint Jacob?
Jacobus (“de Meerdere”) was 
één van de twaalf apostelen van 
Jezus. Er was ook een apostel 
genaamd Jacobus de Mindere 
(ook wel Rechtvaardige of Jon-
gere genoemd). Bij Sint Jacob 
gaat het om Jacobus de Meer-
dere. Deze is beschermheilige 
van onder andere soldaten en 
smeden, maar natuurlijk vooral 
bekend als beschermheilige van 
pelgrims. In het Frans kennen 
we hem als Saint Jacques, in het 
Spaans heet hij San Yago…….

vandaar Santiago. Sint Jacob is 
in het jaar 44 in Judea onthoofd. 
Het stoffelijk overschot werd 
daarna per boot vervoerd, maar 
zou daarbij volgens de legende 
overboord zijn geslagen. Bedekt 
met Jacobsschelpen spoelde zijn 
lichaam aan in Spanje waar het 
werd begraven in de berg Libré-
don. Op die berg werd een basi-
liek gebouwd, het eindpunt van 
de beroemde pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostella.

De Sint Jacobslaan
Of “onze” Sint Jacobslaan zo heet 
omdat de laan naar het zuiden 
voert, en daarom deel uitmaakte 
van de pelgrimsroute 

(“Camino”), is onzeker. Zeker is 
wel dat hij in vroeger tijden leid-
de naar de herberg “Sint Jacob”, 
op de grens van Nijmegen en 
Malden. In 1859 werd geschre-
ven: “Veldweg (genaamd Sint 
Jacobslaan); Beginnende aan de 
Grootenweg naar Hatert en loop-
ende tot aan Sint Jacob onder 
Malden Gemeente Heumen”
Om ‘t nog wat ingewikkelder te 
maken: de Jacobslaan zoals we 
die nu kennen, heet pas sinds 
1906 zo. Daarvóór was ‘t de naam 
van de weg die nu de Van Pelt-

laan is. Eigenlijk niet zo gek: als 
je weleens wandelt in de buurt 
van “het huis van de baron”, dan 
zie je dat de Jacobsweg aldaar (u 
weet wel, die zandweg) aansluit 
op de Van Peltlaan. Op die plek 
ook vind je op oude kaarten een 
gebouw vermeld met de naam 
“Sint Jacob”. Is dat misschien 
onze herberg?
Waar de naamsverandering in 
Van Peltlaan aan te danken is heb 
ik niet onderzocht. Misschien 
was de aanleg van de Sint Anna-
straat aanleiding om de straatna-
men te verschuiven? Als u meer 
weet laat ‘t vooral horen!

Stefan bij z’n gevel met Jacobsschelp die naar 

het zuiden wijst

Op de fiets naar Santiago!
Voor wijkgenoot en veelfietser 
Stefan Sengers ligt onze Jacobs-
laan in ieder geval écht op de 
route naar Santiago de Compos-
tella. Samen met een neef en een 
vriend legde hij de 2500 kilome-
ter van Nijmegen naar Santiago 
per fiets af. Een Jacobsschelp in 
de gevel van zijn woning aan de 
Jacobslaan is hiervan een tast-
bare herinnering. Gepakt en ge-
zakt met kampeerspullen fietsten 
zij in 2004 via Maastricht, Aken 
en de Ardennen naar Mariac in 
Frankrijk, het einddoel van dat 
eerste jaar. Ze konden daar loge-
ren bij een oom en tante van Ste-
fan.

Beeld van Jacobus op de basiliek in Santiago de Compostella
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Stefan heeft nog zichtbaar plezier 
van het idee dat hij “even” op 
de fiets bij zijn oom en tante in 
Frankrijk op visite ging. Maar bij-
voorbeeld ook van de overnach-
ting in de abdij van Orval in Bel-
gië, bekend om z’n kaas en bier. 
“We mochten daar overnachten, 
maar dan moesten we van frère 
Paul wel de mis bijwonen, hetzij
‘s morgens héél vroeg of ‘s 
avonds laat. We hebben toch 
maar voor laat gekozen”, lacht 
Stefan. Al fietsten ze de tocht niet 
uit religieuze overwegingen, die 
mis vond Stefan toch wel impo-
sant. Het biertje na afloop trou-
wens ook. De vriendengroep 
legde zo’n 100-120 kilometer per 
dag af en ging daarbij letterlijk, 
maar soms ook figuurlijk over 
bergen door dalen. Af en toe was 
‘t verschrikkelijk heet, maar dan 
hielpen we elkaar er doorheen.  
“Sinds deze fietstocht heb ik 
nooit meer last van hitte gehad”, 
vertelt Stefan, “dat was een mooi 
onverwacht effect”. Na de logeer-
partij bij oom en tante gingen ze 
per fietsbus naar Nederland te-
rug om in 2006 per auto weer te 
arriveren voor het tweede deel 
van de tocht (“We waren beperkt 
tot de weken in de zomervakan-
tie,”, legt Stefan uit). 

Bij dit tweede deel kwam ook 
Spanje aan bod, een land dat dui-
delijk indruk heeft gemaakt. “De 
mensen daar waren armer dan in 
Frankrijk, maar veel gastvrijer en 
goed van vertrouwen. In een café 
bijvoorbeeld houd je zelf de reke-
ning bij. Daar vertrouwt de waard 
z’n gasten nog”. Bijzonder was 
ook het “Cruz de Ferro”, een een-
voudig ijzeren kruis op het hoog-
ste punt van de Camino. Alle pel-
grims nemen een steen mee van 
huis. Deze steen, symbool van al 
je lasten en zorgen, laat je bij dit 
kruis achter. Al is Stefan de nuch-
terheid zelf, dit vond hij toch een 
heel indrukwekkend moment. Al 
met al was ‘t een groot avontuur, 
met veel ontmoetingen en prach-
tige landschappen onderweg, dat 
Stefan voor geen goud had wil-
len missen. Of hij ‘t nog een keer 
zou willen doen? “Misschien als 
ik gepensioneerd ben, dan kan 
ik in één keer door fietsen en kan 
ik buiten de zomermaanden om. 
We zullen zien...” Waarvan akte!

Tekst: Ries Wiss 
Bronnen: wikipedia.nl santiago.nl 
(Jacobalia) topotijdreis.nl
https://gaypnt.home.xs4all .nl/
straatnamen

Pluktuin ‘Gelukkige Groentes’ na 

goed startjaar op zoek naar de laatste 

50 plukkers

Gelukkige Groentes is een pluktuin aan 

de Hatertseweg in Malden waar con-

sumenten van mei t/m december wel-

kom zijn om hun portie verse groentes 

te komen plukken. “Het plukken zelf is 

voor veel mensen een geluksmoment in 

de buitenlucht. Uiteindelijk smaken de 

groentes beter, blijven langer goed en je 

relatie met voedsel en je omgeving ver-

andert door het zelf in je eigen buurt te 

plukken” aldus Sam Emons & Maarten 

Mulders de stadsboeren van Gelukkige 

Groentes.

Startjaar met groei van 130 naar 200 

monden

2021 was voor Gelukkige Groentes het 

eerste jaar als pluktuin. “Een opstart-

jaar met mooie oogsten en zeer tevreden 

plukkers. Uit een enquête onder de pluk-

kers kregen we gemiddeld een 8,5 voor 

het complete seizoen. We begonnen met 

130 leden maar dat waren er aan het eind 

van het seizoen 200. We hopen in Mei dit 

jaar te mogen starten met 250, dan is de 

tuin ook vol.”

De pluktuin hip maken

“De pluktuin is een redelijk onbekend 

concept. Maar het past volledig in de tijd 

waarin we leven en de uitdagingen die 

we daarbij hebben. De groep mensen die 

beseft dat door anders te consumeren we 

juist een positieve bijdrage kunnen leve-

ren groeit. Daarnaast besteden mensen 

meer aandacht aan hun gezondheid, vin-

den ze lokaal consumeren belangrijk en 

is het vinden van rust in een druk leven 

steeds lastiger. De pluktuin vult enkele 

of alle van deze behoeftes feilloos in.”

Deelname pluktuin

Wil je meer weten over de pluktuin of 

heb je zelf interesse in een abonnement 

op de pluktuin? Neem dan een kijkje op: 

www.gelukkigegroentes.nl. 
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ZWAAN

WONEN MET BLOEMEN

VAN PELTLAAN 148
6533 ZR  NIJMEGEN

024 355 0304

WWW.KLEINEZWAAN.NL

St Jacobslaan 345A
Groenestraat 217y

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

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

• Nauwe contacten met 
 zorgmedewerkers in de wijk

• Actieve samenwerking met uw   
 huisarts en verwijzers

T 024 3540404

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

Multi Culti Schakel is een activiteit
voor en door vrouwen.
Elke woensdag komen wij bij 
elkaar in Wijkcentrum de Schakel.
Samen wordt het programma
gemaakt. 

• Ervaringen uitwisselen
• Bespreken van thema’s
• Activiteiten
• Gastsprekers
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Lentekriebels - Seniorendanscafé Burgerlust in OBG – nu echt - weer open!

Het organiseert activiteiten en 
helpt mensen elkaar te ontmoe-
ten.
Zo kunnen ze zoveel mogelijk 
blijven doen wat ze leuk vinden 
en waar ze goed in zijn. 
Daarom stelt OBG het gezel-
lige Grand Café graag open voor 
deze dansavonden. Niet alleen 
voor eigen bezoekers, maar ook 
voor gasten van buiten. Ervaar 
het zelf en loop eens binnen voor 
een kopje koffi e of een broodje. 
Van harte welkom!

Seniorencafé Burgerlust, elke 2e

en 4e dinsdagavond tussen 19.30 
en 22.30 uur, 
OBG, Prof. Cornelissenstraat 2, 
6524 PJ Nijmegen. Zaal open van-
af 19.00 uur.
Interesse? Kijk op www.obg.nu 
of bel met het Informatiepunt 
OBG, 024 327 92 79.

Foto: Esther Otten van Nieuws uit 
Nijmegen.
Band: Jersey

Vanaf dinsdag 22 maart is Seni-
orendanscafé Burgerlust in OBG 
Nijmegen na ruim twee jaar nu 
echt weer open! Het kan weer, 
gelukkig! Muzikanten en vrij-
willigers konden niet wachten 
om hun gasten weer te ontmoe-
ten en samen plezier te maken 
deze eerste dinsdag in de lente. 
Gezelligheid ten top. 

De avonden zijn voor 50-plus-
sers uit Nijmegen en omgeving 
die houden van een dansje en 
een praatje. Ook nieuwkomers 
en alleengaanden zijn meer dan 

welkom. 
Vaste entertainers staan garant 
voor een gevarieerde en gezellige 
avond met foxtrot, wals; maar 
ook beat en line dance horen 
tot het repertoire. Burgerlust-
vrijwilligers zorgen beurtelings 
voor de bar, bediening en (gratis) 
hapjes. Toegang is gratis.

OBG Nijmegen 
OBG is er voor iedereen die ac-
tief en gezond wil leven en ouder 
worden. OBG biedt hulp en zorg 
als het leven niet meer vanzelf 
gaat.

Van de vorige Heistal stond nog 
een aanvulling open. Informatie 
van en over de nieuwe boerin-
nen van zelfoogst-moestuin Het 
Heerlijke Land. Bij deze..

Maak kennis met de nieuwe telers 
op Het Heerlijke Land

Wij zijn Fernande en Vera en hebben 
per 1 januari de zelfoogstmoestuin 
Het Heerlijke Land overgenomen 
van Ingrid. 

Fernande Pool, geboren en getogen 
op een melkveehouderij in Benne-
kom. ‘Ik deed voor mijn promotie 
als cultureel antropoloog onderzoek 
naar wat 'het goede leven' is en werd 
me steeds meer bewust van het be-
lang van gemeenschap en lokale 

voedselsoevereiniteit, en een vorm 
van leven en voedsel verbouwen in 
harmonie met de natuur. Ik wilde 
hier steeds liever zelf aan werken, 
via regeneratieve gemeenschaps-
landbouw, en dus sta ik hier nu, na 
twee jaar fulltime het vak te hebben 
geleerd, op Het Heerlijke Land!’

Vera Gotwalt, geboren en getogen 
Nijmeegse gemengd met zuidelijk 
bloed. ‘Spelenderwijs ontdekte ik, 
op de kunstacademie, mijn groene 
vingers. Dit heb ik niet meer losgela-
ten. Voor mij is (moes)tuinieren niet 
alleen mooie groentes kweken maar 
ook zorgen voor een gezonde bodem 
en goede omgeving, en de dieren en 
mensen daarin.’

We zijn nog druk bezig met opstar-

ten. En kunnen niet wachten om in 
de tuin bezig te gaan.

Wij hopen onze oogstdeelnemers 
met een gevarieerd aanbod van 
heerlijke groentes te inspireren in de 
keuken.

En hun groene vingers te stimuleren!
Voor verdere info zie website:  www.
hetheerlijkeland.nl. 
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Overpeinzingen van Djoeke

Er kwam een kaartje door de 
brievenbus: Dacht ik nog wel 
aan mijn bijdrage voor De 
Heistal?

Natuurlijk dacht ik daaraan! 
Was het alweer zover?

Denkt iedereen ook al aan de 
tuin? Heerlijk buiten. We zei-
den tegen elkaar: “mooi weer, 
zullen we de koffie buiten 
drinken?” Maar dat viel vies 
tegen, een gure wind nog. 
Tenslotte is het nog pas maart. 
Maar wij zijn wel toe aan de 
lente.

Het schaatsen op tv kwam 
uit Heerenveen. Dat is ons zó 
bekend. Al wonen wij hier al 
zo lang, iets van Friesland of 
de Friese taal, het zal altijd een 
beetje heilig blijven voor ons. 
Wij eten ook graag erwten-
soep. Welnee, het is gewoon 
snert! En dan zeiden onze kin-
deren vroeger: “Snert houdt je 
broek vast”.

Maar onze kinderen zijn geen 
kinderen meer. De oudste van 
de drie wordt binnenkort 62 
jaar. En wij zijn niet eens be-
jaard, nee wij zijn gewoon 
oud. Maar we houden de 
moed erin.

Een mooi lente toegewenst.

Djoeke

Het 4-Wijkenfonds steunt actieve wijkbewoners

Wij willen graag allemaal in een 
wijk of buurt wonen waar het 
goed is om te wonen. Naast de 
gemeente en andere instellin-
gen kunnen we als bewoner ook 
zelf dingen doen. De Gemeente 
heeft voor iedere wijk in Nijme-
gen geld beschikbaar voor be-
wonersinitiatieven, die bijdragen 
aan de leefbaarheid van de wijk 
en/of buurt. Voor activiteiten die 
georganiseerd worden door be-
woners voor bewoners in de ei-
gen wijk. Uw aanvraag wordt in 
het stadsdeel Nijmegen-Zuid in 
behandeling genomen door het 
4-Wijkenfonds, welke bestaat 
uit vertegenwoordigers van de 
4 wijken: Hatert, Hatertse Hei, 
Brakkenstein en Grootstal. Wij 
stimuleren, helpen en beoordelen 
de aanvragen en brengen vervol-
gens advies uit aan de Gemeente. 
Wij vergaderen elke 3e donder-
dag van de maand. Aanvragen 
dienen 6 weken voor de datum 
van de activiteit te worden inge-
diend.

Waar en hoe vraagt u aan
Per e mail: ga naar: gemeente Nij-
megen/subsidie wijkactiviteiten 
vervolgens naar subsidie wijkac-
tiviteiten, klik daarop en u ziet 2 
aanvraagmogelijkheden:
• DigiD aanvragen (heeft de 

voorkeur)
• andere aanvraag mogelijkheid 

(op papier invullen en per post 
sturen naar de Gemeente) 

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, kunt u zich wenden 
tot STIP Hatert of Grootstal (De 
Schakel)of naar een bibliotheek 
gaan.

Verdere afhandeling
Het 4-Wijkenfonds beoordeelt 
de aanvraag en indien zaken on-
duidelijk zijn nemen we contact 
op met de aanvrager om uw aan-

vraag nader toe te lichten. Ons 
advies geven wij door aan de 
Gemeente. De schriftelijke beves-
tiging en financiële afhandeling 
vindt plaats door de Gemeente.

Verantwoording
In de beschikking van de ge-
meente wordt aangegeven wan-
neer u een verantwoording dient 
in te leveren met de volgende re-
gels:
• een kort inhoudelijk verslag 

over het verloop van de activi-
teiten met benoeming van het 
bereik (hoeveel mensen heb-
ben de activiteit bezocht)

• een financieel overzicht van de 
totale inkomsten en uitgaven 
voorzien van bonnen en/of 
facturen

Meer bekendheid
Omdat we meer bekendheid wil-
len geven aan het 4-Wijkenfonds 
en de subsidiemogelijkheden 
voor bewonersactiviteiten te pro-
moten, vragen wij u om een kort 
verslag, eventueel voorzien van 
foto’s naar het 4-Wijkenfonds te 
mailen. We plaatsen het dan in 
het betreffende wijkblad.
Mailen kan naar 4wijkenfonds@
gmail.com
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Soepie Doen in 
Wijkcentrum de 
Schakel

In de vorige Heistal werd door 
wijkbewoners al lovend gespro-
ken over Soepie Doen. Deze ac-
tiviteit is door en voor bewoners 
van de vier wijken Hatert, Ha-
tertse Hei, Grootstal en Brakken-
stein. Iedere vrijdag van 12:45 tot 
14:00 uur kunnen wijkbewoners 
aanschuiven voor een heerlijke 
kom soep. Altijd vers en vegeta-

risch.

Ook dit jaar kunnen wij weer van 
start, mede dankzij het 4-wijken-
fonds. Deze organisatie zorgt er-
voor dat groepen wijkbewoners 
die een activiteit organiseren 
voor bewoners van de vier bo-
vengenoemde wijken, een fi nan-
ciële bijdrage kunnen ontvangen. 

Na aanvraag kreeg Soepie Doen 
binnen zeer korte tijd subsidie.
Kom maar eens proeven. 
Voor € 0,50 soep met brood.

Opgeven kan bij Hannie van der 
Meer, opbouwwerker Bindkracht 
10 Telefoon 06 - 45580054.

Stichting Grootstal Evenementen 
Grootstal Evenementen gaat starten met het opzetten van een Repair Café in Grootstal. 
Als locatie hebben we café Ons Thuis aan de Heidebloemstraat 7 bereid gevonden om 1 keer 
per maand hun gezellige ruimte hiervoor beschikbaar te stellen en we zijn hier heel blij mee. 

 
 

 

Waarom een Repair Café? 
We kopen steeds meer spullen, maar zodra er mankementen optreden gooien we ze weg en 
kopen nieuwe produkten. 
Mensen hebben geen idee of deze spullen misschien wel gerepareerd kunnen worden, 
maar hebben er vaak de kennis niet voor. 
Daarnaast heeft het Repair Café ook een sociale functie en is een laagdrempelig evenement. 
Reparaties zijn gratis, eventuele materialen zijn tegen kostprijs te verkrijgen. 

 
Wij zijn op zoek naar mensen die zich graag willen inzetten en hun kennis willen gebruiken 
bij de reparaties van bv.elektrische apparaten, kleding, meubels, speelgoed, fiets. 

 
Heeft u hier zin in dan zien wij graag uw reactie op ons mailadres 
grootstal.evenementen@gmail.com, of doe een briefje in de bus van onze secretaris; Blaise 
Pascalplein 88. 

 
We zien uw reactie graag tegemoet, want alleen met jullie hulp heeft het Repair Café kans 
van slagen. 
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Oude Molenweg 82, Nijmegen

  willemsen-verzekeringen.nl    t 024 377 79 35  willemsen-verzekeringen.nl    t 024 377 79 35

Wij regelen het 
graag voor u.

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

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

www.wennekers-nijmegen.nl
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WIJKRAAD GROOTSTAL
Het is fi jn dat het maandelijkse spreekuur op de eerste 
maandagavond van de maand (buiten de schoolvakan-
ties) tussen 19:00 en 20:00 uur in het wijkgebouw ‘de Scha-
kel’ weer door kan gaan.
Dit betreft de maandagavonden op 4 april, 9 mei, 
13 juni en 4 juli 2022.
Meldt u zich wel even aan via een mailtje naar wijkraad-
grootstal@hotmail.com . 
Gebruik dit mailadres ook als je meer wilt weten over 
onze activiteiten of zelf lid wilt worden van de Wijkraad.

• Op 18 november 2021 was er een digi-

tale informatieavond over de plannen 

voor het opknappen van de sport-

zaal aan de Marie Curiestraat en een 

nieuw schoolgebouw voor basisschool 

Hidaya aan de Marie Curiestraat. 

Op dit moment van schrijven (7 maart 

2022) is een nieuwe datum voor de 

volgende informatieavond nog niet 

bekend. De projectleider stelde dat de 

voorbereidingen meer tijd kosten dan 

verwacht en dat de planning hierop 

zou worden aangepast. Dit gaat bv. 

over de data van de vrijgave van het 

bestemmingsplan en de termijn waar-

binnen burgers het plan kunnen inkij-

ken. Zie ook: https://nijmegen.mijn-

wijkplan.nl/project/marie-curiestraat .

De Wijkraad heeft onlangs gesprekken 

gevoerd hierover met de basisschool 

De Kleine Wereld en de Werkgroep 

Grootstal Groen. Het is de bedoe-

ling van de gemeente dat het nieuwe 

schoolgebouw van basisschool Hidaya 

komt naast De Kleine Wereld. Door 

deze plannen zal ook een stuk groen be-

bouwd worden. Van zowel Hidaya als 

de Werkgroep tref je elders in de Heistal 

een bijdrage aan.

• Elk jaar worden er in de wijk straten 

opgeknapt door de gemeente. Dit 

kan verschillende redenen hebben:

a. het verwijderen van de opdruk die 

de boomwortels in het trottoir veroor-

zaken.

b. opnieuw bestraten trottoir

c. opnieuw bestraten rijbaan

d. opnieuw bestraten van parkeerplaat-

sen

e. vernieuwen verkeersdrempel

Het is de bedoeling dat dit jaar de vol-

gende straten worden aangepakt, met 

daarbij de reden (-en): 

• Archimedesstraat: a en b,

• De Reaumurstraat: a, b en c,

• Eulerstraat: a en b,

• Fahrenheitstraat (Grootstalselaan tot 

De Reaumurstraat): a, b, c (deels) en 

d,

• Keplerstraat: a, b en d,

• Van Peltlaan (naast Gaussstraat 43): e

Het is helaas niet helemaal zeker dat dit 

ook allemaal in 2022 door kan gaan.

Dat is mede afhankelijk van onvoorzie-

ne omstandigheden, bv. noodreparaties.

• In 2022 heeft de gemeente € 22.000,- als 

wijkbudget beschikbaar gesteld voor 

omvormingen, vervanging en extra 

onderhoud van de openbare ruimte 

in Grootstal. Bekijk het wijkbudget 

zodat je kunt zien hoe het geld wordt 

gebruikt en of er nog geld beschikbaar 

is voor nieuwe initiatieven. Kijk eens 

naar: https://nijmegen.mijnwijkplan.

nl/grootstal .

• Al eerder is aangekondigd dat het trap-

veldje, begrensd door de Daltonstraat, 

van Peltlaan, Einsteinstraat en Buijs 

Ballotstraat, opnieuw zal worden in-

gezaaid. Dit gaat inderdaad binnenkort 

gebeuren of is misschien al achter de 

rug. Het trapveldje zal natuurlijk wor-

den afgezet en kan een poos niet ge-

bruikt worden. 

• Op 19 januari is er een digitaal overleg 

geweest tussen de Nijmeegse wijkra-

den en de gemeente. Dit betrof vooral 

de manier waarop de gemeente Nij-

megen dacht het wijkgerichte werken

verder te verbeteren en de deelname 

(participatie) van wijkbewoners en de 

wijkraden hierin. Onder andere werd 

besproken wat er fout ging bij de invoe-

ring van deze aanpak. Ook werden de 

doelen van de gemeente bij deze ma-

nier van wijkgericht werken genoemd:

• slagvaardiger worden om zo vragen 

en initiatieven in wijken sneller en 

beter op te pakken,

• de gemeente denkt zo minder 

kwetsbaar te zijn en niet afhankelijk 

van één wijkmanager per wijk,

• verbetering van de communicatie 

en duidelijk aanwezig zijn in de wij-

ken.

Dit overleg wordt vervolgd op donderdag 

10 maart. Fijn is dat het weer kan plaats-

vinden op het Stadhuis vanwege de ver-

soepelde coronamaatregelen. Helaas op-

nieuw na de deadline voor het inleveren 

van kopij voor deze Heistal.

Gebeurt er iets interessants rondom jouw 

woning/straat? Heb je vragen over de 

woonomgeving? Laat het ons weten.

Namens de Wijkraad Grootstal, 

Harrie Kamphuis (secretaris).
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©  Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevens-
bestanden of op welke andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Bart Janssen deelt herinneringen met 

Appie en Ellie Polman-van Geelen

Bijna een eeuw

Hendrik en Fien Polman-Leenders

In de oktobernummers van 2020 
en 2021 schonken onze redactie-
leden Dorite Claassen en Carla 
Boves aandacht aan de bloemen-
winkel Kleine Zwaan in de Van 
Peltlaan 148. Het zal weinigen 
bekend zijn, dat deze bloemen-
winkel een bijna honderdjarige 
historie met zich mee draagt. In 
2023 is het namelijk honderd jaar 
geleden, dat Hendrik en Fien 
Polman-Leenders in het huwe-
lijksbootje stapten en in de voor-
kamer van deze woning een win-
keltje begonnen.
De eerste opzet was een kruide-
nierswinkel, maar al gauw ging 
de belangstelling ook uit naar 
zelf gekweekte afrikaantjes en 
een klein assortiment bloemen

Bloemenwinkeltje in voorkamer (jaren 
zestig)

uit eigen tuin, die zij achter de 
toonbank verkochten. De bloe-
men liepen zo goed, dat zij be-
sloten de kruidenierswinkel te 
veranderen in bloemenwinkel 
“Flora”. Achter de winkel aan 
de Beemdstraat werden kassen 
gebouwd om naast de bloemen 
vanuit de veiling ook zelf bloe-
men te kweken.  
Niet alleen de winkel groeide. 
Ook het gezin werd groter. Ach-
tereenvolgens werden Marietje, 
Leny, Fientje, Corrie, Betsie, An-
nie, Henk, Ton, Siena, Appie, 
Leida en Ferrie geboren. Het was 
elke dag een grote zorg om zoveel 
monden te vullen, maar gelukkig 
liep de zaak goed. Op zondag 5 
januari 1964 sloeg het noodlot 
toe. Tijdens de Mis in de Lour-
deskerk overleed Hendrik volko-
men plotseling. Appie, die op de 
Land- en Tuinbouwschool aan de 
Marialaan Ellie van Geelen (het 
enige meisje op de school) had le-

ren kennen, trouwde in datzelfde 
jaar en besloot de bloemenwin-
kel voort te zetten. Zijn moeder 
verhuisde met de drie nog inwo-
nende kinderen naar de Beemd-
straat. Appie pakte het grootser 
aan. De veilingen in Bemmel en 
later in Grubbenvorst werden 
vertrouwd terrein en wekelijks 
kwam de grossier uit Aalsmeer 
bloemen afleveren. De winkel in 
de voorkamer werd te klein en 
in 1972 werd besloten achter het 
huis een nieuwe groots opgezette 
winkel te bouwen, want hij wilde 
ook curiosa als vazen en beeldjes 
gaan verkopen. Bovendien wilde 
hij als eerste in Nijmegen het as-
sortiment met zijden bloemen 
uitbreiden. 

Heropening van de winkel achter het 
woonhuis (1972)

Heropening
In 1972 werd de zaak heropend. 
Tegelijkertijd opende de eerste 
supermarkt Miro van Ahold op 
de St. Jacobslaan zijn deuren. Nij-
megen was in feeststemming en 
er vonden bij de Miro verschil-
lende evenementen plaats.
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Stefaantjes passeren de Miro op weg 
naar de Van Peltlaan

In De Gelderlander plaatste Ap-
pie een grote advertentie met de 
tekst “Wat Albert kan, kan Appie 
ook” en op de dag van de opening 
trok de fanfare van de drumband 
van de bekende Stefaantjes over 
de St. Jacobslaan langs de nieu-
we Miro. Een lange stoet mensen 
volgde de muziek en iedereen 
dacht, dat de afslag naar de Miro 
genomen zou worden. De stoet 
liep echter via de Slotenmaker de 
Bruïneweg rechtstreeks naar de 
nieuwe bloemenwinkel Flora en 
dat leverde Appie veel nieuwe 
klanten op. Op de Van Peltlaan 
werden dochter Ilse en zoon Han 
geboren. De keuze om ook zijden 
bloemen te gaan verkopen, was 
een schot in de roos. De klanten 
kwamen uit Nijmegen en uit de 
ruime omgeving.

Trouwerijen en begrafenissen
Vaak moest er ’s nachts wor-
den doorgewerkt. Vooral voor 
de bruidsboeketten moesten de 
bloemen zo vers mogelijk ver-
werkt worden. Bij slecht weer 
kwamen bruidsparen graag de 
fotoreportage tussen de bloe-
men in de kassen maken. Als de 
reportage later in familiekring 
de ronde deed, was dat altijd 
mooie reclame en leverde vaak 
weer nieuwe klanten op. Ook 
aan grafstukken werd, altijd in 
nauw overleg met de familie, de 
uiterste zorg besteed. Tragisch 
dieptepunt in het lange bestaan 
van de bloemenwinkel was het 
overlijden van een van haar lief-
ste klanten. Zij kenden elkaar al 

erg lang en de familie, vrienden, 
buren en andere belangstellen-
den bestelden alle bloemstukken 
bij Polman, die het tiental bloem-
stukken, zoals gevraagd, bij de 
rouwkamer in het ziekenhuis af-
leverde. Daags daarna zat Ellie in 
de Lourdeskerk om haar dierbare 
klant uitgeleide te doen. De kist 
werd binnen gedragen, maar er 
lagen geen bloemen op. Er lagen 
ook geen bloemen op het altaar. 
Vlug liep ze naar buiten, maar 
ook aan de rouwauto hing niets. 
Geschrokken haastte zij zich naar 
de zaak. Appie zei, dat hij de 
bloemstukken zelf bij de rouwka-
mer had afgegeven. Ze belde het 
ziekenhuis en dat telefoontje zou 
ze nooit meer vergeten. Tegelijk 
met mevrouw Jansen-de Vries*)
had ene mevrouw de Vries-Jan-
sen in de rouwkapel gelegen. 
Haar afscheid was op dezelfde 
dag. Mevrouw de Vries-Jansen 
werd gecremeerd. In het crema-
torium in Dieren stond haar kist 
in een zee van bloemen.

Verkocht
In 1987 verkochten Appie en El-
lie hun bloemenzaak aan Marga 
en Achim Lang, die tot 2020 ook 
weer een vertrouwd beeld in de 
buurt werden. Zoals u in eerdere 
uitgaven van ons blad “De Hei-
stal” hebt kunnen lezen, gaan 
Eelco en Lydia Zwaan “de eeuw 
van bloemen” in dit pand vol 
maken. En hopelijk tot in lengte 
van jaren, want ik ben er al tien-
tallenjaren vaste klant.

Van Peltlaan hoek Beemdstraat (jaren 
zestig)

*) niet de echte naam

Bart Janssen
(reageren: bartaltmjanssen@planet.nl)
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Met een beetje hulp
langer thuis

www.langerthuisni jmegen.nl
088 - 00 17 121

Praktische hulp

Ouderenadvies

Deel de Dag

Veilig wonen

Onderdeel van Sterker sociaal werk

Langer Thuis biedt ondersteuning aan ouderen die zelfstandig wonen 
en dat zo lang mogelijk op hun eigen manier willen blijven doen.

HATERTSEWEG 469

Maandag  13:00  tot 18:00 024-7633792
Dinsdag  09:00  tot 18:00 www.fietsenmakergrootstal.nl 
Woensdag  09:00  tot 18:00 info@fietsenmakergrootstal.nl
Donderdag  09:00  tot 18:00
Vrijdag  09:00 tot 18:00
Zaterdag  09:00  tot 17:00
Zondag     Gesloten

Haal & Breng service

Reparaties

Verkoop accesoires

Verkoop fietsen 

400M2 Fietsplezier

Wij zijn o.a dealer van : 
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Fietsenwinkel Grootstal
Van klein naar Groot

Het winkelpand op de hoek Krekel-
straat/Hatertseweg, waar tot voor 
kort stoffeerderij Wimbert was ge-
vestigd, heeft sinds enkele maanden 
een metamorfose ondergaan. Niet 
alleen aan de buitenkant, meer nog 
áchter de toegangsdeur. 

Tim Jansen heeft het pand in gebruik 
genomen om daar zijn “fietsenwin-
kel Grootstal” te vestigen. 

Tim is een geboren en getogen Nij-
megenaar en op de Van Peltlaan 
opgegroeid. Tim begon op zijn 18de 
bij Bart van Megen Tweewielers aan 
de Groenestraat en heeft tijdens zijn 
eerste jaren daar zijn opleidingen 
als fietstechnicus afgerond. Na ver-
loop van tijd begon hij thuis op de 
Van Peltlaan fietsen te repareren en 
toen dat uit zijn voegen begon te 
groeien, ging hij verder in het pand 
op de Heidebloemstraat 53. Ook 
vanaf deze plek haalde hij fietsen bij 
de eigenaar op ter reparatie, of repa-
reerde hij de daar gebrachte fietsen. 
Daarnaast startte hij met de verkoop 
van tweedehands fietsen.

Omdat de ruimte in de Heidebloem-
straat 53 niet echt groot was en een 
deel van die ruimte werd gebruikt 
voor reparatie, moesten alle fietsen 
die “in de wacht” stonden, elke och-
tend naar buiten op de stoep worden 
gestald, en na sluitingstijd weer

naar binnen gebracht. Nog proble-
matischer werd het toen de vraag 
naar nieuwe fietsen steeg, en zeker 
toen de elektrische fiets steeds pop-
ulairder werd. Want belangstellen-
den willen hun nieuwe fiets kunnen 
zien en vasthouden, en een proefritje 
maken. En niet van een plaatje alleen 
kopen.

In 2018 kwam het hoekpand in de 
Heidebloemstraat vrij waar voor-
heen vakhandel Janssen was geves-
tigd. Voor Tim een logische stap om 
naar dit pand Heidebloemstraat 61 
te verhuizen. Deze ruimte bood de 
mogelijkheid voor een wat ruimere 
werkplaats en een kleine showroom. 

Toen het hoekpand Krekelstraat/
Hatertseweg vrij kwam, hoefde Tim 
niet lang na te denken om ook deze 
knoop door te hakken. 

En ziedaar: Ooit begon Tim in zijn 
eentje, nu zijn er totaal 5 mede-

werkers aan het werk (inclusief Tim 
en zijn vrouw Marloes). Tomas – bin-
nengekomen om zijn “snuffelstage”
te doorlopen is inmiddels 2 jaar full-
time in dienst. Hij rondt dit jaar zijn 
opleiding als fietstechnicus af! 

De enthousiaste Sanne is weekend-
kracht en zal dan op de winkelvloer 
te vinden zijn. De sfeer in het bedrijf 
is hartelijk en persoonlijk, koffie (of 
thee) staat klaar. Iedereen is van 
harte welkom of het nou is voor re-
gulier onderhoud, een reparatie of 
voor een nieuwe fiets. Je kunt hier 
terecht voor sportieve fietsen, eBikes 
en stadsfietsen, en er zijn zelfs acces-
soires voor de kinderfiets te vinden.

De sportieve fietsen van Cube zijn 
zeer geliefd, maar daarnaast is de 
vraag naar alle soorten (elektrische) 
fietsen groot. Mede als gevolg van 
de Corona-epidemie, is de levertijd 
voor fietsen én fietsonderdelen vaak 
een probleem. Voor sommige pro-
ducten staat zelf al 2023 op de op-
drachtbevestiging. 

Storm Franklin, de vijfde storm van 
2022, heeft een deel van de lichtre-
clame aan de buitenkant van fietsen-
winkel Grootstal vernield. Laten we 
hopen dat het Tim en Marloes “voor 
de wind” blijft gaan op deze plek, 
waarvan Tim zegt: “Ik ben trots op 
wat ik bereikt heb”. 

Tekst: Carla Boves
Foto’s: Jos van Gelder
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“Barend Cornelis Koekkoek terug in Beek” 
Tentoonstelling in Kleine Bartholomeuskerk 
zaterdag 2 april – zondag 1 mei 2022 

Portret van B.C. Koekkoek als tekenaar, 
1839. Lithografie C. Baugniet, B.C. 
Koekkoek-Haus Kleve (foto: Klaus Ober-
schilp)

B.C. Koekkoek, Polderlandschap bij Beek, 1828. Olieverf op paneel, B.C. 
Koekkoek-Haus Kleve (foto: Klaus Oberschilp) 
 

Begin 19e eeuw bezochten tal 
van tekenaars en schilders het 
nog grotendeels onbekende ge-
bied ten oosten van Nijmegen. 
Het ‘on-Hollandse’ landschap 
met zijn afwisseling van bergen, 
dalen en fraaie vergezichten was 
voor kunstenaars in die tijd een 
niet te missen plek. Een van de 
belangrijkste onder hen was Ba-
rend Cornelis Koekkoek (Mid-
delburg 1803-1862 Kleef). Aan 
de ‘Beekse periode’ van deze 
beroemde kunstenaar is in de 
maand april in de Kleine Bartho-
lomeus te Beek een tentoonstel-
ling gewijd.

Een jaar in Beek 
Na opleidingen in Middelburg 
en Amsterdam leerde Koekkoek 
in de periode 1826-1828 als mid-
den-twintiger ook het ‘schoone 
Beek bij Nijmegen’ kennen en 
woonde hier een jaar. Tijdens zijn 
verblijf (adres onbekend; onder-
werp van onderzoek) maakte 
Koekkoek tal van tekeningen en 
schetsen welke dienden als basis-
materiaal én inspiratiebron voor 
latere litho’s en schilderijen. 
Beek telde destijds zo’n 400 in-
woners, die van oudsher leefden 

van de landbouw, maar in toene-
mende mate ook werk vonden in 
de vele wasserijen in het dorp. 
Mede dankzij kunstenaars als 
Koekkoek werden Beek, Ubber-
gen en Berg en Dal in grote kring 
bekend. Welgestelden lieten hier 
riante villa’s bouwen en de streek 
werd een populaire bestemming 
voor dagjesmensen en vakantie-
gangers. 
Na zijn Beekse tijd vertrok Koek-
koek naar Amsterdam. In 1934 
verhuisde de toen reeds ge-
lauwerde kunstenaar met zijn 
vrouw naar het Pruisische Kleef, 
waar hij tot zijn dood in 1862 zou 
blijven. 

Bekend tot in de hoogste kringen 
In Koekkoeks tijd, de periode 
van de Romantiek, had het ‘land-
schap’ zich binnen de schilder-
kunst als een volwaardig en 
zelfstandig genre ontwikkeld. 
Koekkoek en zijn collega's ‘ab-
sorbeerden’ als het ware de di-
recte verschijningsvorm van de 
natuur: de eigen observatie stond 
voor hen boven bestudeerde aca-
demische regels. 

Koekkoeks naam en faam dron-
gen internationaal door tot in de 
hoogste kringen. Tot zijn clien-
tèle behoorden koning Friedrich 
Wilhelm IV van Pruisen, tsaar 
Alexander II van Rusland en 
de Nederlandse koning Willem 
II. De kunstenaar kreeg zelfs de 
eervolle bijnaam ‘prins der land-
schapschilders’. In 1841 begon 
Koekkoek in Kleef een ‘teken-
college’, waaraan ook Hollandse 
kunstenaars deelnamen. Koek-
koek slaagde er aldus in om ar-
tistiek talent en zakelijk instinct 
succesvol te combineren. Vanuit 
Kleef bleef Koekkoek contact met 
Nederland houden. Ook Nijme-
gen, waar hij lid was van Socië-
teit De Harmonie, heeft hij gere-
geld bezocht. 

2022: Koekkoek keert terug naar 
Beek 
Dit jaar keert Barend Cornelis 
Koekkoek voor een maand terug 
naar Beek. In de Kleine Bartholo-
meuskerk zijn van 2 april t/m 1 
mei een twintigtal verfijnde
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en hoogwaardige reproducties 
van Koekkoeks ‘Beekse schetsen’ 
te zien. De werken tonen het dorp 
aan de voet van de stuwwal op se-
rene en intieme wijze. Daarnaast 
zijn twee schilderijen van Koek-
koek te bewonderen: Zicht van-
uit de polder (1828) en Zicht bij 
het Wijlermeer (1826). Koekkoeks 
werk wordt aangevuld met het 
fraaie Zicht op Beek (ca. 1851) van 
tijdgenoot Willem de Klerk, van-
wege de overeenkomst in schilder-
stijl ook wel de ‘kleine Koekkoek’ 
genoemd. De werken zijn beschik-
baar gesteld door Museum Haus 
Koekkoek te Kleef.
Bij de tentoonstelling verschijnt 
een 60 pagina’s tellende kleurenca-
talogus, waarin ook een 19-eeuwse 
kaart van de streek is opgenomen. 
Deze toont de plekken in en om 
Beek vanwaar Koekkoek destijds 
werkte. Catalogus en bezoek aan 
de tentoonstelling zijn gratis. Het 
project ‘Koekkoek terug in Beek’ 
wordt financieel ondersteund door 
o.a. Euregio Rijn-Waal, Freundes-
kreis Museum Kurhaus & Haus 
Koekkoek, gemeente Berg en Dal 
en Heemkundekring de Duffelt. 
 
Op pad met de kunstenaar
Op zaterdag 23 en 30 april kan men 
deelnemen aan een ‘Koekkoek-
toer’ door Beek en omgeving, met 
uitleg. Deze vindt plaats met de 
‘Zonnetrein’ en duurt ruim een 
uur. Deelname alleen na aanmel-
ding. Kosten € 7,50 p.p. Voor infor-
matie over tentoonstelling en pro-
gramma kunt u contact opnemen 
met Heinz Maahs (projectleider): 
06-14505539, h.maahs@telfort.nl

Koekkoek terug in Beek. Kleine Bar-

tholomeuskerk Beek, 2 april t/m 1 mei, 

op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 

uur (niet op paaszaterdag, wel op 1e en 2e 

Paasdag); toegang gratis, catalogus gratis 

verkrijgbaar. Informatie: Heinz Maahs, 

06-14505539, h.maahs@telfort.nl

Zin om met anderen in gesprek te gaan?

Eens per twee weken ga ik op huis-
bezoek bij een slechtziende man. Hij 
kan niet meer lezen. Ik lees de brie-
ven voor die hij vroeger van familie, 
vrienden en geliefden ontving. Ik 
vind het heel bijzonder om op deze 
manier iemand te leren kennen. We 
delen veel met elkaar, we hebben het 
echt met elkaar getroffen. Voor het 
COiL begeleid ik ook groepen. Ook 
dat vind ik erg leuk. Daar heerst 
een heel andere energie dan in het 
individuele gesprek. In de intercul-
turele groep hadden we het een tijd 
terug over ‘ouder worden’. Een jon-
ge jongen uit Eritrea vroeg me toen 
‘Wanneer was jij gelukkiger? 15 jaar 
geleden of nu?’. Ik vond dat een bij-
zondere vraag. Knap dat zo’n jong 
iemand uit een totaal andere cultuur 
zich zo in mij kan inleven.

Het COiL is voor mij een heel bij-
zondere plek waar ik sinds mijn 
pensioen bij betrokken ben. Ik wilde 
mezelf blijven ontwikkelen.

Door de intervisie die ik krijg en alle 
gesprekken die ik voer, kan ik er als 
vrijwilliger opbloeien en leren.
(Peter, al ruim 10 jaar vrijwilliger bij 
het Centrum Ontmoeting in Levensvra-
gen). 

Heb je net als Peter zin in vrijwil-
ligerswerk en heb je interesse in 
mensen of hou je ervan om met 
mensen in gesprek te zijn over 
wat hen bezighoudt of wat er 
voor hen toe doet? Neem een 
kijkje op onze website: www.
ontmoetinginlevensvragen.nl 
of neem contact met ons op via 
info@coil-net.nl. In een ken-
nismakingsgesprek kunnen we 
kijken of vrijwillige inzet bij het 
COiL wat voor je is.

Ook om in gesprek met ande-
ren op verhaal te komen kun je 
contact met het COiL opnemen. 
In een kennismakingsgesprek 
kijken we wat het COiL voor je 
kan betekenen. Na dat gesprek 
ga we, als je dat wil, op zoek naar 
een gesprekspartner of een ge-
spreksgroep die bij je past. 
 
We zijn ook te vinden onder: Een 
goed gesprek | Langerthuis Nij-
megen

Oproep

Wij zijn op zoek naar een secretaris voor ons bestuur 
en nieuwe medewerkers voor de redactie!

Wijkblad De Heistal kan alleen blijven verschijnen dankzij de inzet van 
een aantal vrijwilligers, die – elk op hun eigen vlak en wijze – hun steen-
tje bijdragen. We zijn maar met een kleine groep en de ervaring heeft 
helaas geleerd, dat ieders inzet eindig is. 

Om de basis sterk genoeg te houden, zoeken wij voor het bestuur een 
nieuwe secretaris en voor de redactie een of meerdere schrijvers. 

U kunt hiervoor contact opnemen met onze voorzitter Jos van Gelder,
josvangelder46@gmail.com of telefonisch op zijn nummer 06-12698465.
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GEZICHT OP NIJMEGEN EN OMGEVING
Filmvoorstelling van de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld op maandag 25 april in Concertgebouw
De Vereeniging

Nu de theaters weer open zijn, 
kan de Stichting Nijmegen Blijft in 
Beeld weer haar jaarlijkse filmvoor-
stelling in Concertgebouw De Ver-
eeniging organiseren. De vrijwilli-
gers van de stichting hebben in de 
afgelopen maanden een aantrekke-
lijk programma samengesteld. 

Bijna iedere keer zorgen de jaar-
lijkse filmvoorstellingen van de 
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld 
(SNBIB) voor volle zalen in Con-
certgebouw De Vereeniging. Hoe-
wel er maar een korte voorberei-
dingstijd was, bezochten ruim 
tweeduizend kijkers vorig jaar op 
1 november de voorstelling Sjou-
wen, trouwen en bouwen. 

Dit jaar zijn de voorstellingen weer 
als gebruikelijk in het voorjaar, nl. 
op maandag 25 april. Het program-

ma is getiteld Gezicht op Nijme-
gen en omgeving. SNBIB vertoont 
daarin een aantal zelf geproduceer-
de films en er zal aandacht worden 
besteed aan de 750-jarige Stevens-
kerk. Interessant zijn de beelden 
van enkele verdwenen en nog be-
staande ondernemingen.
En zoals de titel van de voorstel-
ling al aangeeft, komt ook de regio 
aan bod. Beelden uit Berg en Dal, 
Wijchen en Bergharen completeren 
het programma. Het belooft dus 
weer een afwisselend programma 
te worden, interessant voor ieder-
een uit stad en omgeving, oud en 
jong.

Als gebruikelijk zijn er twee voor-
stellingen in de grote zaal van De 
Vereeniging, een om 14:00 uur en 
een om 20:00 uur. De voorstellin-
gen duren ruim twee uur inclusief 

pauze. 
De zaal is een uur voor aanvang 
van de voorstelling geopend.
Kaarten voor de voorstelling kos-
ten € 10,00. Die kunt u vanaf 11 
april kopen in het Infocentrum 
WO2, Ridderstraat 27 te Nijme-
gen. U kunt daar van maandag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur en op zondag van 12.00 
tot 17.00 uur terecht voor kaarten. 
(pinnen is niet mogelijk).
Digitaal kunt u kaarten kopen via 
de website van De Vereeniging htt-
ps://www.stadsschouwburgende-
vereeniging.nl  (+ € 1,75 adminis-
tratiekosten).
Donateurs van Stichting Nijmegen 
Blijft in Beeld hebben recht op twee 
gratis kaartjes. Zij kunnen deze al 
vanaf maandag 4 april afhalen in 
het Infocentrum WO2 aan de Rid-
derstraat.
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Lentekriebels bij HARM’s Hoeve

De lente komt er weer aan en 
dat betekent nieuw leven op 
de boerderij. Ook bij HARM’s 
Hoeve zijn de eerste lamme-
tjes al geboren. 

Aan de rand van Malden, 
tegen Nijmegen aan, be-
vindt zich belevenisboerderij 
HARM’s Hoeve. Een boerderij 
voor jong en oud, waar je de 
dieren van dichtbij kunt zien, 
aaien en voeren.
Op de boerderij wonen ver-
schillende dieren in de bijzon-
dere, ronde stal, de Round-
house. Deze stal is vanaf de 
weg al goed te zien en lijkt op 
een grote tent. In de Round-
house leven de verschillende 
dieren samen. 

De Blonde d’Aquintaine koei-
en verblijven ongeveer de 
helft van het jaar in de stal en 

het andere deel van het jaar 
grazen ze in de weides rond-
om de boerderij. Door het hele 
jaar heen worden er kalfjes ge-
boren op de boerderij!

In de lente worden er veel 
nieuwe lammetjes geboren op 
de boerderij. Met ongeveer 30 
geiten en 40 schapen, zullen 
er dit jaar ongeveer 100 jonge 
lammetjes en geitjes geboren 
worden. 

Bezoek je HARM’s Hoeve, dan 
zijn de varkens niet te missen. 
Deze gezellig knorrenpotten 
liggen heerlijk in een bed vol 

stro. Je kunt de varkens van 
heel dichtbij zien en van een 
afstandje kun je ze al horen 
knorren. Een vrouwtjes var-
ken noem je een zeug en een 
mannetjes varken een beer. 

De kippen op de belevenis-
boerderij verblijven niet zo-
maar in een hok, ze wonen 
in een verrijdbare kippenkar.  
Deze kar wordt iedere week 
een stukje verplaatst, zo krij-
gen de kippen iedere week 
een nieuw stukje gras op rond 
te scharrelen. Op deze manier 
lopen de kippen de weides 
niet kapot en hebben ze zelf 
steeds weer een nieuw stukje 
bodem om voedsel uit te pik-
ken. Blije kippen zorgen voor 
lekkere eieren. 
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Heb je een leuke hobby of een ander onderwerp voor de kinderpagina, laat 
het ons weten.

Of wil je een keer met mij samen de kinderpagina maken, ook dan kun je 
mailen naar:

07claassen@gmail.com

Als je denkt dat je na deze dieren 
alles hebt gezien op de boerde-
rij, dan heb je het mis! Naast alle 
leuke dieren zijn er ook voldoen-
de traptractors en skelters om 
als echte boer(in) de boerderij te 
verkennen. Speel je liever in de 
zandbak? Dat kan ook! Met een 
zandbak van 100 m² is er genoeg 
plek voor iedereen.

Nog op zoek naar een leuke lo-
catie om een kinderfeestje te vie-
ren? Ook dan kun je op de bele-
venisboerderij terecht! Als echte 
boeren en boerinnen mag je mee 
de eieren uithalen en de dieren 

voeren. Verlaat jij de boerderij 
met jouw boerendiploma?

Honger of dorst gekregen na 
het spelen op de boerderij? Ook 
daaraan is gedacht. In de lunch-
room kun je terecht voor wat lek-
kers te eten of te drinken.

Het leukste bij HARM’s Hoeve? 
Je mag zelf de dieren voeren!

Bakjes met brokken of een hele 
emmer. Een fl esje melk voor de 
lammetjes of een grote fl es melk 
voor de kalfjes. Alle boeren en 
boerinnen kunnen hier zelf de 
dieren voeren, aaien en ontdek-
ken. 

Er is nu een leuke actie: koop je 
een bak brokken dan krijg je de 
2e bak gratis. Dan moet je wel de
bon op deze pagina uitknippen 
en meenemen.

HARM’s Hoeve is het hele jaar 
door op woensdag, vrijdag, za-
terdag en zondag geopend van 
10:00 tot 18:00 uur. De toegang is 
geheel gratis!

Adres:
HARM's Hoeve
Westerkanaaldijk 5
6581 KC Malden
Foto's: website HARM's Hoeve

Wist je dat… een koe wel 100 kilo vers 

gras per dag kan eten? 

Wist je dat… schapen en geiten 145 dagen 

zwanger zijn? 

Wist je dat… een zeug wel 14 spenen heeft 

waaruit de biggetjes kunnen drinken?

Wist je dat… een kip gemiddeld 1 ei per 

dag legt?

Langs de stippellijnen uitknippen

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON:
1 + 1 BAK BROKKEN VOOR DE DIEREN 

GRATIS

In te wisselen tot 16 juni 2022
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Stenen eruit, GROEN erin!
Tuinadviesweken Operatie 
Steenbreek

Het is voorjaar! Een goed mo-
ment om aan de slag te gaan in 
de tuin. De tuinadviseurs van 
Operatie Steenbreek kunnen je 
daarbij helpen. Samen met jou 
bedenken ze een plan hoe je 
tegels in je tuin kunt vervangen 
door groen. Daarna kun je zelf 
aan de slag. De eerstvolgende 
tuinadviesweken zijn half mei. 
Meld je snel aan!

Wil je meer vogels en vlinders in 
je tuin? Of vind je het belangrijk 
dat je tuin ‘s zomers minder heet 
is en na een hoosbui minder nat? 
Of lijkt het je gewoon gezelliger, 
een tuin met bomen, struiken 
en planten in plaats van steen? 
Hoe dan ook: kijk eens goed in 
je tuin waar je tegels kunt ver-
vangen door groen. Heb je daar 
wat hulp bij nodig? Schakel dan 
de hulp in van de Steenbreek-
tuinadviseurs!

Tuinadviezen en tegeltaxi

In totaal kunnen veertig Nij-
meegse huishoudens gebruikma-
ken van het gratis tuinadvies. De 
eerste tuinadviesweken waren 
eind maart, de volgende ronde is 
van 16 t/m 27 mei. In het najaar 
zijn er ook nog tuinadviesweken. 
Professioneel tuinontwerpers 
Sytske van der Kooi van ont-
werpburo StaLa en Ine Voets van 
advies- en tuinontwerpbureau 
INVO geven dan gratis tuinad-
vies. De tegels die je uit je tuin 
haalt, kun je gratis op laten halen 
door de tegeltaxi van Operatie 
Steenbreek.

Voorwaarden
Aan het Steenbreek-tuinadvies 
zijn wel een paar voorwaarden 
verbonden. Minimaal 60 procent 

van de tuin wordt groen. In ge-
val van een nieuwe tuin: voor 
minimaal 60 procent met groen 
aanleggen (bij een heel kleine 
tuin kan daarvan worden afge-
weken). En maak een foto van de 
tuin vóórdat de stenen eruit zijn 
en één als het nieuwe groen is 
aangeplant.

Aanmelden
De eerstvolgende tuinadvieswe-
ken zijn van 16 t/m 27 mei. In het 
najaar is er nog een ronde van 19 
t/m 30 september. Een aanmeld-
formulier voor de tuinadvieswe-
ken en/of de tegeltaxi kun je aan-
vragen via netwerk.steenbreek@
debastei.nl.

Voor informatie en inspiratie, 
neem een kijkje op www.steen-
breeknijmegen.nl.

Nacht van de Ommetjes 
zoekt organisatoren!

De ommetjes worden georganiseerd 
door bewoners voor hun eigen wijk. 
Voor een aantal wijken zoekt de 
stichting nog enthousiaste organisa-
toren. Aanmelden kan via info@de-
nachtvandeommetjes.nl. 
Heb je zin in en ideeën voor het or-
ganiseren van de ‘Nacht’ meld je dan 
aan bij buurtgenoot Fred uit het Broek: 
06 53544476. We zijn voor Gootstal en 
Hatertse Hei al met een kleine club 
van drie personen en daar kunnen 
nog best een paar initiatiefrijke men-
sen bij!!

Optreden tijdens de Nacht van de Ommetjes: 

Ben jij geen organisatorisch talent, 

maar heb je wel wat anders te bieden? 
Ben je bijvoorbeeld muzikaal, wil je 
een gedicht of verhaal voordragen of 
maak je mooie kunst? Ook dan moe-
digt de organisatie je aan om je aan 
te melden voor een plekje in het pro-
gramma. 

Bestuurslid gezocht
Daarnaast is het bestuur op zoek naar 
een extra bestuurslid die de rol van 
secretaris of penningmeester op zich 
kan nemen. Aanmelden kan via info@
denachtvandeommetjes.nl. 
Kijk voor meer info ook eens op www.
denachtvandeommetjes.nl. 

Zaterdagavond 1 oktober vindt de 
jaarlijkse Nacht van de Ommetjes 
weer plaats. In heel veel Nijmeegse 
wijken maken mensen tussen 20.00 
en 22.00 uur samen een wandeling 
in hun buurt en worden onderweg 
getrakteerd op prachtige verhalen, 
kunst, cultuur, historie en leuke op-
tredens. Deelnemen is gratis. 
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Basisschool De Kleine Wereld

Basisschool de Kleine Wereld gaat van grijs naar groen!

Zaterdag 12 februari was het dan eindelijk zover! 
Een aantal vrijwilligers, kinderen, leerkrachten en 
ouders van basisschool de Kleine Wereld hebben de 
eerste stenen weggehaald  want de school krijgt een 
nieuw GROEN schoolplein!

De bedoeling van een ‘groen’ schoolplein is om 
duurzame maatregelen te nemen om meer groen 
en opvang van regenwater op het schoolplein te 
realiseren. Het helpt dus bij het vergroten van de 
biodiversiteit en het leren over en van de natuur. 

Naast dat het goed is voor het klimaat, heeft het 
groene schoolplein een positief effect op de ontwik-
keling van kinderen wat wij ook als school heel be-
langrijk vinden. 
Het doel van deze verandering is het verbeteren 
van het sociale klimaat op het schoolplein. Door 
een schoolplein te creëren met meer groen en meer 
variatie in het speelaanbod, zal verveling afnemen. 
Ook worden er straks educatieve lessen gegeven 
van biologie tot taal en van aardrijkskunde tot re-
kenen. 

De planning is om uiteindelijk ergens in het voor-
jaar het groene schoolplein te realiseren! 
De exacte data zijn nog niet bekend.  
De school verheugt zich er nu al op dat ze straks 
een groen schoolplein hebben en uiteraard houden 
zij ons op de hoogte van de ontwikkelingen. 
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Achter de voordeur...
Het is alweer ruim 4 jaar geleden (december 2017), dat ik bij Irma en 
Oscar op de koffie was, aan de St. Jacobslaan. In het kerstnummer van 
dat jaar deed ik verslag van hun werkzaamheden: Oscar als architect en 
Irma als creatief ondernemer van haar bedrijf Irmadammekes; 
persoonlijke cadeaus. Begonnen met een illustratie van het door haar 
bedachte karakter ‘Irmadammeke’, op borden en mokken en binnen de 
kortste keren uitgegroeid tot een landelijk succes. Ter ere van het 5-jarig 
jubileum van haar webshop bezocht ik haar opnieuw, om te horen hoe 
het Irma in de tussentijd is vergaan.

Een inspirerend gesprek, ik kan het niet anders samenvatten! 
De ideeën en plannen vlogen over de tafel, zowel voor haar eigen bedrijf, maar ook met betrekking tot ons 
wijkblad. Hoe wij jongeren uit de wijk meer kunnen betrekken bij het blad (Instagram en Facebook), door 
het verwelkomen van pasgeborenen met een welkom-presentje, in de vorm van kortingsbonnen van onder-
nemers in onze wijk, tot ideeën voor onderwerpen in ons blad. Wij (De Heistal) haken daar graag bij aan, 
maar wij blijven afhankelijk van de wisselwerking tussen u als lezer en wij als redactie. Vandaar in dit kader 
nogmaals onze oproep: alle medewerking als schrijver, columnist, tipgever of op ander gebied zijn meer 
dan welkom.

Dit gezegd hebbende: nu terug naar Irma Boekhorst en haar Irmadammekes.

Persoonlijke cadeaus voor alle gelegenheden.
Het gaat zonder meer goed met het bedrijf van Irma! Wat ooit klein begon met enkel handgetekend 
servies, is uitgegroeid tot een collectie met ruim 100 verschillende cadeaus voor allerlei gelegenheden; 
o.a. geboorte, verjaardag, communie, huwelijk, pensioen, rouw en verlies. En heeft de klant een 
specifieke gelegenheid, wens of vraag? Ook dan denkt Irma graag mee.  

De collectie blijft zich uitbreiden. 
Mokken, borrelplanken, huisnummerborden, herinneringsboxen, 
tandendoosjes, toilettassen, kandelaars, tuinposters, gymtassen... En daar-
naast ook een grote collectie stationery: kaarten, kalenders, notitieboekjes, 
uitnodigingen, stickers. Soms ontbreekt het Irma aan tijd, want er liggen nog 
diverse demo-artikelen die nog niet eens in de webshop zijn gekomen. 

‘In de detailhandel is het meer regel dan uitzondering om te werken met 
(seizoens)collecties. Maar het past niet bij mij om me hier aan vast te hou-
den. Mijn hoofd schiet alle kanten op. Inspiratie zit in iedere dag, in ieder 
moment. Als ik een nieuwe ingeving heb, dan moet ik daar NU achteraan! 
Op dat energieke moment heeft mijn nieuwe concept ook de juiste kracht. 
Dit kan ik toch niet wegzetten voor ‘later’? 
NU is het moment.’

‘Het is belangrijk om bewust stil te staan bij wat dierbaren voor jou 
betekenen. Daarom dragen mijn cadeaus een booschap van gever 
naar ontvanger. Met Irmadammekes maak ik het verschil tussen 
gepersonaliseerde en persoonlijke cadeaus. Een gepersonaliseerd 
cadeau draagt enkel een naam. Een persoonlijk cadeau draagt 
emotie, een ziel. Een cadeau van Irmadammekes staat daarom 
symbool voor jouw gevoel naar de ander.’
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Erkend Leerbedrijf.
Sinds februari j.l. heeft Irma hulp van buurtgenootje Floor. Zij volgt de opleiding tot mediavormgever 
niveau-4 aan het Technovium en helpt 5 dagen per week, om ten behoeve van haar opleiding werker-
varing op te doen. Irma staat geregistreerd als stageplek, een voorwaarde om studenten in opleiding 
te begeleiden. Floor helpt o.a. met het digitaliseren van illustraties, drukbestanden maken; Zo is dit 
artikel door Floor opgemaakt. Maar ook sparren de dames samen over nieuwe cadeaus. 

www.irmadammekes.nl

Als lezer van De Heistal krijgt u korting in de webshop van Irmadammekes.

Ga naar de website www.irmadammekes.nl en kies een mooi cadeau uit. 

Voer bij de betaalmodule de code HEISTAL in en ontvang 10% korting.

Wilt u de bestelling afhalen (St. Jacobslaan 422), voer dan de code HEISTALAFHALEN in. 
U ontvangt dan een mail als uw bestelling klaar staat. 

Bent u niet in de gelegenheid om online een bestelling te plaatsen? Op dinsdagochtend 
19 april bent u tussen 09.30 en 12.00 op bovengenoemd adres welkom om uw wensen 
te bespreken. 

Heeft u vragen stuur dan gerust een mail naar info@irmadammekes.nl 

Cadeautje van Irmadammekes!

‘De aanwezigheid van Floor is fijn! Als zzp’er ben je toch veelal solistisch bezig. 
Floor werkt gedeeltelijk bij mij, maar ook vanuit huis. Als ze bij mij is, dan is 
het zo leuk om met elkaar te sparren over ideeën. Maar ook wijkgenoot Julia 
Zwaan (van de mooie bloemenwinkel) helpt mij en mijn bedrijf. Zo maakt zij 
productfoto’s maar ook de foto’s die je hier ziet, zijn door Julia geschoten. Het 
gevoel van ‘samen’ geeft mij energie.’

Moederdag en einde schooljaar. 
Over ongeveer een maand is het Moederdag. Een mooie gelegenheid 
dus, om de webshop van Irmadammekes te bezoeken. En vergeet ook 
het naderende einde van dit schooljaar niet, want ook voor leerkrachten 
heeft Irma bijzondere cadeaus bedacht. Bij Irma zijn er in ieder geval nog 
genoeg ideeën. Over 5 jaar ga ik weer bij haar op de koffie!

Carla Boves, maart 2022
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Mijn wijkgevoel
Onze wijk, Grootstal en de Ha-
tertse Hei, wordt volgens ons 
blad omsloten door de Grootstal-
selaan, de Hatertseweg, de Slo-
temaker de Bruïneweg en de St. 
Annastraat. Dat is helemaal cor-
rect, maar klinkt heel zakelijk en 
formeel. Die omgrenzing kun je 
echter ook heel mooi positief vul-
len. 
In mijn wijkgevoel wordt de wijk 
ten westen aan de Hatertseweg 
begrensd door het Goffertpark 
en het groen van Jonkerbos. Ten 
zuiden, aan de Grootstalselaan 
wordt de wijk afgesloten door 
het Elshofpark met zijn landgoed 
Grootstal. Je gaat dus vanuit onze 
wijk zo de natuur in. In het oos-
ten aan de Annastraat bevindt 
zich de Radboud Universiteit, 
met zijn bibliotheek en zijn eet-
gelegenheden, ook toegankelijk 
voor niet-studenten. 
Richting noorden boven de Slo-
temaker de Bruïneweg ligt het 
Radboud ziekenhuis en is er de 
snelle toegang tot het centrum 
van de stad. Eigenlijk een ide-
ale situatie. De wijk heeft twee 
ziekenhuizen dichtbij: het Rad-
boud en het Canisius in Jonker-
bos. Dat wordt wel eens als een 
aanbeveling gezien, maar je kunt 
er moeilijk reclame voor maken. 
‘Krijg uw ongeluk op de Hatertse 
Hei, uw dwarslaesie in Grootstal, 
links en rechts staat een zieken-
huis voor u klaar!’, dat klinkt 
niet goed. Het wijkgevoel geef je 
daarmee geen positieve boost. ‘In 
onze wijk is ziekenbezoek altijd 
op loopafstand mogelijk!’, klinkt 
al wat beter, maar je wordt er ook 
niet vrolijker van. Laat het een 
stille tip blijven, die twee zieken-
huizen.

Ik maak al jaren ‘s ochtends vroeg 
een wandeling in het groen van 
de wijk. Ik steek vanaf de 

Edisonstraat de Grootstalselaan 
over, ga de St. Jacobsweg op, 
langs ‘het huis van de baron’, 
het huis met het trapgeveltje. Je 
komt door het landgoed Groot-
stal, met zijn voedselbos en eco-
logische tuinen en aan het einde 
sla je rechtsaf richting Kandinsky 
college. Kijk dan ook even naar 
de appelboomgaard en de das-
senburcht in het bos. Als je veel 
adem of een fiets hebt, ben je zo 
bij het kanaal. Ga je linksaf, dan 
steek je de St. Annastraat over en 
je bent in Heumensoord. Dat heb 
er zo maar gratis en voor niets 
bij. Het is allemaal al gemeente 
Malden, maar voor mij is het de 
wijk. De hoek St. Annastraat-
Grootstalselaan is een plek waar 
je de hartslag van de Vierdaagse 
kunt voelen op de dag van de in-
tocht. Daar kleden alle militairen 
zich om in parade-uniform, alle 
muziekcorpsen verzamelen zich 
daar, je vindt er alle naties bij el-
kaar.

In de Goffert kom ik ook graag. 
Daar heb je het NEC stadion en 
ik heb sinds een paar jaar een sei-
zoenkaart van NEC.

Toen ik zo’n dertig jaar geleden 
pas in de wijk kwam wonen, ging 
ik eens met mijn buurman, een 
echte Nijmegenaar, naar NEC.
Zoals het hoort, gingen wij te 
voet naar het stadion. Onderweg 
kwamen we onze overbuurjon-
gens tegen die ook naar NEC 
gingen. We konden niet meer 
stuk. De zondag daarna, het was 
Pasen, ging ik naar de Francis-
cuskerk die indertijd op de St. 
Jacobslaan stond, ongeveer waar 
nu de Zuiderapotheek is. De pas-
torie staat er nog op de hoek met 
de Heiweg. Bij het weggaan trof 
ik één van die overbuurjongens, 
(nu allang een volwassen huis-
vader, misschien al opa) en hij 
riep spontaan ‘Ha, Gerrit!’ Hij 
was blij verrast, maar klonk ook 
opgelucht, zo van: ‘Hè, gelukkig 
gaan ook NEC supporters naar 
de kerk.’ Hij was er alleen, met 
zijn moeder. Hij had in mij een 
bondgenoot. Kijk, dat is wijkge-
voel. 
Na een wedstrijd loop ik even 
langs bij mijn Turkse vriend Meh-
met, trotse eigenaar van pizzeria 
en cafetaria  1-2-3 in onze wijk, 
aan de Heidevenstraat.  Dan tref 
je daar weer andere jonge NEC 
supporters. Op den duur herken 
je elkaar: ‘Oh, daar is’tie weer. 
Dat schept een band. 

Met Mehmet ben ik al jaren be-
vriend. Pas aangekomen in de 
wijk, zocht ik een eetgelegenheid, 
voor wanneer ik niet kon koken.
Ik stuitte op zijn pizzeria en het 
klikte meteen. Ineens zaten we 
samen op de tribune van NEC 
en plotseling ook op die van Ga-
latasaray in Istanboel! Zo kom je 
nog eens ergens als wijkgenoot. 

Ik hoop in ons stadion nog een 
keer een wedstrijd NEC-Gala-
tasaray mee te maken.
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Beşiktaş mag natuurlijk ook. 
Mehmet is zelf supporter van 
Beşiktaş, ik van Galatasaray.

Verder heeft onze wijk nog een 
leuk klein winkelcentrum. Op 
het stuk van de St. Jacobslaan 
ten noorden van de Slotemaker 
de Bruïneweg, dus buiten onze 
wijk ligt, aha zult u zeggen, de 
grote winkel van onze nationale 
grootgrutter uit Zaandam. Maar 
die plek heeft geen karakter. Het 
is een koopschuur met een par-
keerplaats. Maar dan ons kleine 
centrumpje onderaan de St. Ja-
cobslaan, dat is een echt pleintje 
met een mooi standbeeldje. Het 
is overzichtelijk, de menselijke 
maat is er, het is af en toe een 
ontmoetingsplek voor jongeren. 
Je hebt er ons mammoetsuper-
marktje, de wasserij, de cafetaria 
met lekker, onder andere Turks 
eten, de drogist, de ‘kosjere’ of-
wel halal slager met alles voor de 
keuken van Egypte en het Mid-
den-Oosten, en nog de voorde-
lige klusmarkt.

Ook verderop in de Heidebloem-
straat en Oude Molenweg zijn er 
nog kleinschalige winkels met 
nog een nieuw opgestart, leuk 
buurtcafé, geheten ‘Ons thuis’. 
We hebben ook nog een water-
pijpcafeetje aan de Libellestraat, 
hoek Heiweg, vooral jongeren 
komen daar. Maar ook als ou-
dere word je er goed ontvangen. 
Zowel het kleine wijkgevoel, als 
de toegang tot Egypte, Marokko, 
Istanboel, Eritrea enzovoort. We 
zijn dus als wijkgenoot allemaal 
wereldburgers en tegelijkertijd 
blijven we samen Grootstalse en 
Hatertse Heikneuters. Gezellig!

Tekst en zwart-witfoto:
Gerrit Steunebrink
Foto: Jos van Gelder

Column
Even stilstaan

Ik wil het hebben over het kruid 
kurkuma. Hoewel dit kruid maar 
zelden vers te krijgen is, is het 
wel in poedervorm te koop en niet 
duur!
Dit kruid heeft namelijk de ge-
weldige eigenschap dat het ont-
stekingen remt.
Kurkuma is fantastisch in het li-
chaam voor/tegen alles wat ont-
stoken is en pijn veroorzaakt, van 
zenuwen tot gewrichten en de 
hersenen. Bijvoorbeeld een druk 
in je hoofd, duizeligheid, zware 
hoofdpijn, wazig zicht, verwar-
ring, angstgevoelens en paniek. 
Kurkuma is de ware remedie. 
Bovendien verlaagt kurkuma het 
gehalte aan slecht cholesterol en 
verhoogt het 't gehalte aan goed 
cholesterol, plus het heeft het ver-
mogen om toxische metalen uit je 
systeem te halen.
Als je ontstekingen hebt of een 
van bovenstaande ongemakken, 
zorg dan dat je kurkuma in je le-
ven introduceert.
Hierbij een kurkuma - gember-
drankje voor 2-4 personen. 

Het versterkt het immuunsysteem 
en helpt je lichaam om de strijd 
aan te gaan met alles waardoor het 
wordt aangevallen.

1 eetlepel kurkumapoeder
1 eetlepel gemberpoeder
2 sinaasappels geperst 
4 knofl ookteentjes geperst 

Samen mengen in een kan en met-
een opdrinken.

Het zal je zeker verlichting geven, 
wat in deze roerige tijd heel erg 
welkom is!

Proost op je gezondheid

Marianne
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Onze wijktuin "De Groene Schakel"
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AGENDA 2021 - 2022

Maandag
09.30 u. Handwerkclub
10.00 u  Happy ouder
11.30 u. Sportservice
13.30 u. Gym 55 + S. & R.
13.30 u. Bridgeclub 
13.30 u. Biljarten
13.30 u. Buurtclub (1 x per maand)
19.00 u. AV. groep Nijmegen (2 x per maand)
19.00 u. Politie Klaverjasclub (2 x per maand)
19.30 u. Sjoelver. SIOS

Dinsdag 
09.00 u. Trimclub ‘NS’
09.00 u. Cursus Spaans 3 
10.00 u. Ontmoetgroep
18.00 u. Buurtrestaurant de Schakel 
19.30 u. V.N.F. (2 x per maand)
20.00 u Gemengd koor Cantemus
20.00 u. P.S Anugerah koor

Woensdag
08.45 u. Trombosedienst   
09.00 u. HOJO Trimclub dames
10.30 u. Nijmeegse Senioren Orkest
13.30 u. Hobbyclub Creatief ‘92
13.30 u. Bridgeclub Woan

15.00 u. Vrouwengroep
19.00 u. Volksdansgroep Nijmegen (2 x per maand)
20.00 u. Smartlappenkoor (2 x per maand)
20.00 u. Koor Cantorij Brakkenstein
20.30 u. Volksdans Nijmegen (2 x per maand)

Donderdag
09.30 u. Bewust Bewegen
10.00 u. Tekenen/Schilderen
11.00 u. EGA Afslankclub
13.00 u. Taal café
13.30 u. Bridgeclub De Schakel
14.00 u. Wandelgroep
19.00 u. Bonsai (1 x per maand)
19.30 u. Volksdans Nijmegen
20.30 u. Volksdans Nijmegen

Vrijdag
09.00 u. Jazz gym 55 + S. & R.
09.00 u. Alliance Française
12.30 u. Soepie doen
19.30 u. Klaverjasclub De Schakel
19.30 u. Fotoclub Novio Lumina (1 x per maand)
20.00 u. P.S Anugerah koor 
20.00 u. Bijbelclub (1 x per maand)

Zondag
09.00 u. Trimclub ‘Nooit Stoppen’

DE SCHAKEL

We zullen 
vrede  
moeten            
sluiten  
met chaos,  
met wanorde  
 
Zodat er  
in vrijheid  
iets nieuws  
kan  
ontstaan.  

Albertine Mihriban 

Twee filmmiddagen in de Schakel
Datum: 21 april en 19 mei 2022.
De film start 14:30 uur; inloop 13:30 uur. 
Toegang is gratis.
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WIJKRAAD HATERTSE HEI

Op zaterdag 7 mei houdt de 
wijkraad Hatertse Hei van 16:00-
18:00 uur een vrije inloop bijeen-
komst bij ‘Ons Thuis’, Heide-
bloemstraat 7.

Wij hopen dan met vele buurtbe-
woners kennis te maken en te ho-
ren wat u van belang vindt voor 
onze wijk.

De laatste tijd heeft een aantal 
leden van de wijkraad afscheid 
genomen. Wij kijken dus uit naar 
nieuwe leden om de representa-
tiviteit van de wijkraad op peil te 
houden. Heeft u belangstelling 
om lid te worden, meldt het dan 
op info@hatertsehei.nl. Of maak 
uw belangstelling bekend tijdens 
de vrije inloop van de wijkraad 
op 7 mei aanstaande van 16:00-
18:00 uur.

Sinds 1 september hebben wij als 
wijkraad geen vaste contactper-
soon meer bij de gemeente. Wij 
voelen dat als een gemis. 

De gemeente heeft nu een nieuw 
systeem voor wijkgericht werken 
opgezet.  Helaas is deze nieuwe 
werkwijze niet goed gecommu-
niceerd naar de wijkraden toe. 
De effectiviteit en effi ciency van 
de nieuwe opzet zijn nog ver te 
zoeken. Ook in de gemeenteraad 
was er kritiek op de wijze waar-
op een en ander in gang was ge-
zet zonder de wijkraden te raad-
plegen. 

Op 10 maart organiseert de ge-
meente een tweede bijeenkomst 
om de gemaakte fouten in de 
communicatie te herstellen en 
het wijkgericht werken in de toe-
komst op het goede spoor te zet-

ten. 
Het nieuwe systeem voor wijk-
gericht werken houdt in dat er 
‘gebiedstafels’ zijn gevormd.De 
‘aanzittenden’ van een gebieds-
tafel worden wijkregisseurs ge-
noemd.

De Hatertse Hei heeft samen met 
de wijken Grootstal, Hatert en 
Brakkenstein te maken met de 
gebiedstafel van Nijmegen-Zuid. 
• Daaraan zit Jeannette Stevens 

als regisseur fysiek. Dit betreft 
de openbare ruimte.

• Jessica Rijpstra is regisseur so-
ciaal. 

• Aukje van Pelt is de regisseur 
veiligheid. 

• Ook is er in het wijkteam nog 
een project medewerker. Zij 
heet Daniëlle Bensink. Allen 
zijn ze -ook- aanspreekpunt 
voor bewoners. Per e-mail zijn 
zij te bereiken via wijkregis-
seurzuid@nijmegen.nl of per 
telefoon op 14-024.

Tot op heden hebben wij nog 
geen kennis kunnen maken met 
het wijkteam van onze gebieds-
tafel.

Na het tragische ongeluk op de 
hoek van de Slotemaker de Bru-
ineweg en de St. Annastraat heb-
ben wij de gemeente verzocht 
om bij dat stoplicht en in verge-
lijkbare situaties de verkeersstro-
men veiliger te regelen. 

Het gevaar is dat bij groen licht 
auto’s rechtsaf kunnen slaan en 
daarbij geen voorrang geven 
aan fi etsers die rechtdoor willen 
gaan. Het heeft er op de hoek van 
de Slotemaker de Bruïneweg/St. 
Annastraat toe geleid dat er nu 
een klein bolletje naast de ver-
keerslichten is geplaatst met de 
woorden ‘Let op’. Helaas gaat het 
pas branden als ook het stoplicht 
groen is geworden en het verkeer 
van motorvoertuigen en fi etsers 
al in beweging gaat komen.

Belangrijk is om de weggebrui-
kers tijdig te wijzen op een ge-
vaar. Op de hoek van de Oude 
Molenweg/St. Annastraat, is 
gekozen voor het woord ‘Wacht’ 
om hetzelfde risico op een aanrij-
ding tussen auto en fi ets te voor-
komen. 

Wij hopen dat velen gebruik ma-
ken van onze inloop op zaterdag 
7 mei bij ‘Ons Thuis’, zodat wij 
over en weer kennis kunnen ma-
ken op het moment dat u goed 
uitkomt tussen 16:00-18:00 uur.

Andrea van der Leek
secretaris wijkraad Hatertse Hei
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ACTIE: STOP VOLBOUWEN GROENGEBIED GROOTSTAL

Het is voorjaar! Wanneer u langs het groen loopt tussen Celsiusstraat en Marie Curiestraat, ziet u daar nu 
de planten en bomen in bloei staan. Dat alles verdwijnt zonder uw steun! De vorige actie tegen een Mu-
ziekwijk op ditzelfde groen is met uw hulp gestopt. Help ons nu ook!

Als we niets doen komt er als 
nieuwbouw bij: een dubbele 
gymzaal, een schoolplein, een 
schoolgebouw van 3 etages 
(naast De Kleine Wereld), een 
fi etsenstalling, en een strook par-
keerplaatsen naast de parkeer-
strook van De Kleine Wereld. 
Daarmee verandert er voor de 
hele wijk iets! Hatertse Hei ver-
liest een gymzaal, Grootstal ver-
liest belangrijk wijkgroen.

Verlies van een belangrijk groengebied
Nu vinden dieren als vogels, 
vlinders en egels via het groen 
hun weg naar onze wijk vanuit 
De Elshof. Misschien ziet/hoort 
u die straks dus niet meer als de 
bouwplannen doorgaan. Zonder 
het groen blijft er meer fi jnstof 
van verkeer in de lucht. Groen 
verkoelt op warme dagen en 
neemt snel water op bij regenval. 
Door klimaatverandering komen 
er meer hete zomers en heftiger 
regenbuien!

Vooral binnen het gebied Hei-
weg-St Jacobslaan-Grootstalsel-
aan-Hatertse weg gaan bewoners 
verschillende soorten overlast 
merken.

Parkeeroverlast
Nu al merken omwonenden, met 
1 school in de wijk, dat vóór hun 
huis ’s ochtends auto’s worden 
geparkeerd die pas na schooltijd 
weer weg gaan. Nieuw: voor de 
dubbele gymzaal zal er ook in 
de avond en in weekeinden par-
keeroverlast komen.

Geluidsoverlast en hangjongeren
Een school produceert nu een-
maal geluid. Een grote groei-
school plus een dubbele gymzaal 
gaan veel meer lawaai geven, 
overdag en ’s avonds. Het twee-
de schoolplein met fi etsenstalling 
kan ook zo maar als een magneet 
gaan werken op hangjongeren.

Verkeersoverlast, niet alleen in Grootstal
De nieuwe school krijgt leerlin-
gen uit de hele regio. Leerlingen 
worden dus van buiten de wijk 
(ook van buiten Nijmegen) met 
auto’s en busjes vervoerd, door 
de wijken heen naar de nieuwe 
school. De nieuwe school is een 
groeischool dus de verkeersover-
last gaat alleen maar meer wor-
den. Rond de tijden van brengen 
en halen, hebben mensen in de 
buurt aangegeven dat ze het nu 

al, in de situatie met 1 school, on-
veiligheid ervaren. Met een nieu-
we en grotere school erbij wordt 
dat alleen maar erger.

U kunt onze actie steunen
Vul het retourstrookje (zie vol-
gende pagina) in en lever het af 
op één van de volgende adres-
sen:
Celsiusstraat 29 (Anemoon) / 
De Reaumurstraat 18 (Gerard L) 
/ Marie Curiestraat 50 (Peter) 
/ Nieuwe Mollenhutseweg 113 
(Julia) / Edisonstraat 53 (Gerard 
M)
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Vertel ons uw mening en wensen via: grootstalmooigroen22@gmail.com

JA ik vind ook dat het perceel tussen Marie Curiestraat, Celsiusstraat en de Nieuwe Mollenhutseweg
de bestemming groen moet hebben en ik zeg NEE tegen de bouw van een tweede school en dubbele sport-
zaal. Het groen houdt onze wijk leefbaar. Ik steun hiermee de Bewonersactie Grootstal Groen

Mijn naam is ................................................ Adres .......................................................... 

Mijn emailadres voor het ontvangen van de bewonersnieuwsbrief is .................................................... 
Wij houden u graag op de hoogte!

Stel je voor: 

Een kleine dorpsbakker werkt 
keihard en verdient weinig. Hij 
heeft nét genoeg klanten om te 
kunnen blijven bakken. Want 
dat is wat hij wil: zijn klanten 
elke dag blij maken met vers 
brood voor een goede prijs. Mooi 
toch? Maar dan ineens blijkt 
dat hij nieuwe buren krijgt. Op 
het veldje naast zijn deur wordt 
een enorme nieuwe bakkerij ge-
bouwd. Hij wist daar niets van, 
en als hij zegt dat ‘ie zich zorgen 
maakt over de toekomst van zijn 
bakkerij, is de reactie: “Ah joh, 
je maakt toch hartstikke lekker 
brood? Het komt vast wel goed!” 
Hoe zou het aflopen met die bak-
ker als hij niets doet? 

En stel je nu eens voor dat de 
bakker een school is….. 

Op basisschool De Kleine Wereld 
zijn kinderen van alle achter-
gronden welkom. Soms is dat in-
gewikkeld, maar iedereen bij De 
Kleine Wereld doet zijn stinken-
de best om alle kinderen gelijke 
kansen en goed onderwijs te ge-
ven. De gemeente zegt dat ze het 
ook heel belangrijk vindt wat we 
doen – mensen samenbrengen, in 
plaats van uit elkaar drijven. Ze 
wil geen ‘segregatie’. Mooi toch? 

Maar dan ineens blijkt dat deze 
wijkschool nieuwe buren krijgt – 
als het aan de gemeente ligt. De 
school wist van niks, maar op het 
veldje naast de deur is een groot, 
nieuw schoolgebouw gepland. 
De nieuwbouw is bedoeld voor 
de islamitische basisschool Hida-
ya, die meer ruimte nodig heeft 
voor de honderden leerlingen 
uit de wijde omgeving. Hidaya 
is géén wijkschool – driekwart 
van de leerlingen komt níet uit 
de wijken Hatert, Hatertse Hei of 
Grootstal, maar wordt met auto’s 
gebracht uit andere wijken of van 
buiten Nijmegen. 

Op De Kleine Wereld maakt het 
niet uit of je gelovig bent en wat 
je precies gelooft. Alle kinderen 
krijgen gewoon goed onderwijs. 
Maar als er straks pal naast de 
deur islamitisch onderwijs aan-
geboden wordt, zullen er best 
een paar ouders zijn die hun kin-
deren willen laten overstappen. 

Een bakker kan alleen brood blij-
ven bakken als hij genoeg ver-
koopt. Een school verkoopt geen 
brood, maar krijgt van de over-
heid geld per leerling. Minder 
leerlingen is dus minder geld om 
goed onderwijs te geven. Voor 
een kleine school betekent 5 of 
10 leerlingen minder een seri-

eus probleem. Bijvoorbeeld het 
verschil tussen elke groep een 
eigen leerkracht of twee klassen 
samenvoegen in een combinatie-
groep. 

Als wijkbewoner en als ouder 
van twee ‘Kleine Wereldkinde-
ren’ maak ik me zorgen over dit 
plan. Het is niet goed voor de 
school en niet goed voor de wijk. 
De gemeente lijkt bewust zo min 
mogelijk bekendheid te geven 
aan de plannen. Als wij namelijk 
niets doen, wordt er in 2023 al 
gebouwd. Maar we kunnen wél 
iets doen: de gemeente moet het 
bestemmingsplan wijzigen en 
daar kunnen we bezwaar tegen 
maken. Als we samen optrek-
ken, elkaar informeren en onze 
stem laten horen kunnen we een 
verschil maken voor de toekomst 
van onze wijk. Je kunt jouw stem 
laten horen, ook als je je zorgen 
maakt over het groen in de wijk, 
over de verkeersveiligheid of 
(parkeer-)overlast die dit plan zal 
geven. 

Wil je in contact komen? Mail 
dan naar zorgvooronzewijk@
gmail.com

Hartelijke groet, 

Monique Verber

De wijkschool waar iedereen welkom is heeft onze hulp nodig!
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Voorstel van de gemeente voor nieuwbouw op het veldje
 achter de Kleine Wereld.

Zoals in de vorige Heistal 
te lezen was, is er het een en 
ander te doen rond de plan-
nen, of beter gezegd de voor-
nemens van de gemeente om 
nieuwbouw te plegen op het 
veldje tussen de Marie Cu-
riestraat en de Celsiusstraat. 
Enerzijds gaat het om de ver-
nieuwing van de sportzaal 
aldaar -noodzakelijk om tege-
moet te komen aan de eisen 
die daar tegenwoordig aan ge-
steld worden-; anderzijds om 
de mogelijke nieuwbouw van 
de Islamitische basisschool 
Hidaya.
De sportzaal wordt uitgebreid 
en vervangt daarmee ook de 
verouderde sportzaal op de 
hoek van St. Jacobslaan en 
Heidebloemstraat. Hidaya 
bevindt zich al een tiental ja-
ren op de Heiweg. Er is met 
de gemeente nog maar één 
keer overleg geweest over het 
voornemen van nieuwbouw 
op 19 december jongstleden. 
Vervolg-overleg komt eraan 
en moeten nog gepland wor-
den.

Het leek ons als redactie goed 
om naast de actie tegen nieuw-
bouw en de zorg voor gevol-
gen voor de Kleine Wereld 
ook kort aandacht te besteden 
aan de positie van beide be-
trokkenen basisscholen. De 
directie van de Kleine Wereld 
kon daar geen informatie over 
geven, omdat het bestuur het 
nog niet gehad heeft over de 
gevolgen en wensen van een 
mogelijk nieuwe buurschool. 

Daarom op deze plek alleen 
aandacht voor de situatie van 
Hidaya bij monde van de di-
recteur, Ayhan Tonca. 

Hidaya is in de eerste plaats 
een reguliere basisschool. Het 
is tegelijk de enige Islamiti-
sche basisschool van Nijme-
gen. Leerlingen melden zich 
aan via het centrale aanmeld-
systeem van de gemeente. 
Zelf heeft de gemeente een 
prognose gemaakt dat Hidaya 
zo’n 330 leerlingen zou kun-
nen hebben. Momenteel zijn 
dat er een kleine 290. De di-
recteur schat in dat de school 
met een jaar of twee/drie aan 
haar maximum zit. Hoewel 
voorrang verleend wordt aan 
leerlingen uit de wijk en direct 
aanliggende wijken, is Hida-
ya een stedelijke voorziening 
voor Nijmegen als geheel. De 
meerderheid van de leerlin-
gen komt in de praktijk van 
buiten de wijk. 

Zelfs met het huidige aan-
tal leerlingen is de behuizing 
aan de Heiweg onvoldoende. 
Een aantal klassen van de 
bovenbouw moet uitwijken 
naar lokalen aan de Akker-
laan, een behoorlijk eind van 
de ‘hoofd’-locatie aan de Hei-
weg. Een situatie die door de 
directeur als zeer ongewenst 
wordt omschreven. Daarnaast 
is het gebouw aan de Heiweg 
verouderd. Al onder de vorige 
directrice is zo’n vijf jaar gele-
den deze problematiek bij de 
gemeente voorgelegd. Daarop 

is de gemeente zich gaan ori-
enteren op mogelijkheden van 
verbetering van deze stede-
lijke voorziening en komt ze 
vooralsnog uit op nieuwbouw 
op de plek naast de Kleine We-
reld. 

De directeur geeft aan dat Hi-
daya graag de band met de 
wijk wil behouden. Per slot 
van rekening zit de basis-
school al tientallen jaren in 
de wijk en maakt ze onder-
deel uit van de infrastructuur 
ervan. Daarnaast ziet hij ook 
kansen in een soort ‘campus’ 
van basisscholen: het biedt 
mogelijkheden tot samen-
werking voor bovenschoolse 
diensten, buitenschoolse op-
vang, de vernieuwde sport-
zalen en een verruiming van 
speelplekken voor kinderen 
in de wijk. In week 12 staat 
een overleg tussen de directies 
van beide scholen gepland om 
een eerste verkenning te doen 
van mogelijkheden, bezwaren 
en wensen. 

Voorlopig is het nog wachten 
op de volgende stap van/door 
de gemeente. In deze Heistal 
staat een aantal mogelijkheden 
waar je als buurtbewoner vra-
gen, kanttekeningen en voor-
stellen door kunt geven. Van 
onze (= redactie) kant kunnen 
we alleen maar zeggen: maak 
daar vooral gebruik van. 

Tekst: Fred uit het Broek
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Kom 8 mei naar ‘de Kop van Malden’
want dan organiseren wij ‘stadslandbouwers’ weer een open 

dag.
Doe mee!

Tussen 11:00 en 16:00 uur ben je van harte welkom. Je kunt starten bij
• Kiemkracht64 , Hatertseweg Malden 7a , of bij 
• Landgoed Grootstal, op de hoek van de St Jacobsweg en Grootstalselaan Nijmegen
We hebben een route uitgezet van nog geen 5 kilometer waarlangs je bij onze 7 moestuinen 
of voedselbossen een kijkje kunt nemen. Kijk tegen die tijd op www.stadslandbouwKopVan-
Malden.nl voor de route en het defi nitieve programma van de Open Dag, of kom gewoon 
kijken en laat je verrassen.

Doe mee aan de vergroening van de landbouw!
• koop onze groenten en fruit gekweekt zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen.
• doe 8 mei mee met de planten-speurtocht voor jong en oud
• geef je op als medewerker of stagiair en leer de (bodem-) ‘herstellende landbouw’ kennen.
• huur eens een groene ruimte voor vergadering of feest
zo zorg je voor de natuur, dier en mens.

De route langs alle ondernemingen kun je ook zelf volgen op andere dagen wanneer het jou  
uitkomt: bij iedere ondernemer staat informatie op een bord, maar niet ieder terrein is altijd 
vrij toegankelijk. De route is simpel: St Jacobsweg – fi etspad Oprijlaan – Hatertseweg Mal-
den. Zie website. 

Je kunt de route 8 mei ook op papier krijgen. 

Je vindt in het gebied tussen Nijmegen en Malden 7 (bodem-) herstellende boeren die groen-
tepakketten leveren, voedselbossen, en biologische zelfoogst-tuinen. Zelf proeven kan in 
duurzame horeca op zaterdagen in het seizoen bij Kiemkracht64  Zelfs duurzaam vergaderen 
of iets vieren is mogelijk, bij Kiemkracht64 en op Grootstal.
Zie de website voor rondleidingen op sommige ondernemingen, en voor een fi etsroute be-
dacht door ‘Herenboeren’, langs een stuk of 20 projecten – ook de onze - rondom Nijmegen.
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Parochie Heilige Drie-eenheid

Parochiecentrum, Hatertseweg 111
6533 AD Nijmegen, 024 - 3553630
ma.t/m vrij. van 09:00 – 12:30 uur
Email: parochiecentrum@h3eenheid.nl
www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl
In dringende gevallen 06 - 12723921

J. Grubben, pastoor
j.grubben@h3eenheid.nl
E.Y. Awayevu, kapelaan
Eugene.yayra@h3eenheid.nl
P. Menting, diaken
p.menting@h3eenheid.nl
H. Welling, diaken
h.welling@h3eenheid.nl

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17:00 uur Cenakelkerk
Zaterdag 17:30 uur Kruispuntkerk
Zaterdag 19:00 uur Antonius Abtkerk, 
Malden
Zondag 10:00 uur Groenestraatkerk
Zondag 10:30 uur O.L.V van het Heilig 
Hartkerk Berg en Dal
Zondag 11:00 uur Cenakelkerk
Zondag 11:30 uur Lourdeskerk

Diensten doordeweeks:
Maandag 09:00 uur Groenestraatkerk
Dinsdag 09:00 uur Kruispuntkerk
Woensdag 09:00 uur Antonius Abtkerk 
Malden
Donderdag 09:00 uur O.L.V. van het 
Heilig Hartkerk Berg en Dal
Vrijdag 09:00 uur Groenestraatkerk
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Pinkstergemeente Jozua

Erediensten : Zondag 10:00
Zaal :  kerkgebouw aan de 

Zijpendaalstraat 5A, 
6535 PS Nijmegen

Info :  Nick Selders, 
tel. 0485 - 540891

Tevens crèche en kindernevendiensten 
t/m 12 jaar

Website : www.pgjozua.nl

Protestante Gemeente

Sectie Stad - Maranathakerk
tel. 024 - 355 45 20
www.maranathakerk-nijmegen.nl

Kerk: Steenbokstraat 86, Nijmegen
Kerkdienst: zondag 9.30 uur.
Koster: Willem van Tilburg
tel:  024 - 3554520,
e-mail: koster@maranathakerk-nijme-
gen.nl
ds. Wouter Slob (predikant)
e-mail: dominee@pkn-nijmegen.nl
tel: Tel.: 06 - 19177844
Kerkelijk werker Marije Klijnsma, 
tel: 06 - 19047440, 
e-mail: marije.klijnsma@pkn.nl, werk-
dagen: maandag en woensdag
Diaconaal werker Theo van Driel
e-mail: theodoor5@live.nl
Diensten:
Na de diensten is er gelegenheid tot 
koffi edrinken. U bent van harte wel-
kom!

Belangrijke
telefoonnummers

• Advies- en Steunpunt huiselijk 
geweld: bel met Veilig Thuis op 0800-
2000

• Alarmnummer: 112
• Apotheek: Zuider Apotheek,

(024) 355 03 00 
• Bel- en Herstellijn van de gemeente 

Nijmegen: 14 024
• Brandweer: (024) 329 75 99
• Breng Klantenservice:

0900 266 63 99;
Bureau Toezicht: 14 024

• Canisius Wilhelmina Ziekenhuis:
(024) 365 76 57

• Dar Klantenservice: ook Grofvuilser-
vice: (024) 371 60 00

• De Lindenberg: (024) 327 39 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22
• Discriminatie, Ieder1Gelijk:

(024) 324 04 00
• Gemeente Nijmegen: 14 024
• GGD: 088-1447144
• Huisartsenpost Nijmegen en omstre-

ken: 0900 88 80
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• Langer Thuis in Nijmegen

(voorheen Swon) 088 - 00 171 21
• Lux: 0900 589 46 36
• Mantelzorg Nijmegen

088 - 00 11 333
• Meld Misdaad Anoniem:

0800 – 7000
• Meldpunt Kindermishandeling: 0800 

– 2000
• Milieupolitie: 14 024
• Politie: 0900 88 44

Penny Wiss en Marcel Rut-
ten (wijkagenten)

• Radboudumc: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: 

(024) 365 99 11
• Slachtofferhulp: (024) 323 33 

22, 0900 0101
• Sociaal Wijkteam Zuid:

088 00 11 300
• Stadsschouwburg en Ver-

eeniging: (024) 322 11 00
• Sterker sociaal werk

088 - 00 11 333
• STIP Zuid Info en advieslijn:

(024) 350 20 00. in Wijkcen-
trum De Schakel Openings-
tijden: maandag 9.30-12.30, 
dinsdag 13.30 tot 16.30 en 
vrijdag 9.30 tot 12.30.

• Talis: 06-50 69 60 54
• VPTZ: (024) 3789090 / 

06-132110731
• Wijkcentrum De Schakel:

(024) 356 65 20
• Wijkregiseur Zuid: 14 024
• Zelfmoordpreventie: 113
• ZZG-zorggroep: (024) 366 
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Speurneuzen gezocht! 

Wil jij Pieter Konijn helpen met het oplossen van een raadsel? Kom dan 
naar de Heemtuin aan de Bosweg 8A in Malden om de Pieter Konijn 
Speurtocht te doen. Deze educatieve speurtocht is dagelijks vrij toe-
gankelijk. Een exemplaar van de speurtocht kan worden opgehaald bij 
het Heemhuis wanneer dit open is. Of kijk op  www.heemtuinmalden.
nl. De speurtocht komt langs diverse locaties, waar voor kinderen tus-
sen de 6 en 10 jaar iets interessants te leren valt over de natuur. 
Aan het eind van de route staat een picknicktafel waar je kan uitrusten 
en het raadsel oplossen.



BIEBnieuws

Kijk voor het hele programma van de Bibliotheek Gelderland Zuid op www.obgz.nl/agenda

De bibliotheek aan de Couwenbergstraat 20 
in Hatert heeft een make-over ondergaan. 

Heb jij al een kijkje genomen?

Als je binnenkomt in Bibliotheek Hatert 
valt meteen de warme sfeer op. 
Op donderdagochtend zitten 
bezoekers van het Taalcafé gezellig 
met elkaar te kletsen. Op maandag- 
en donderdagmiddag krijgen 
bezoekers hulp op digitaal 
gebied. Aan de grote 

leestafel lezen mensen 
een krantje of tijdschrift. 

Op de grote bank achterin 
de bieb zijn bezoekers neergeploft 
met een boek en kop koffie. Bij het 
raam zitten mensen rustig te werken 
achter de computers. En in de jeugd-
hoek neuzen kinderen enthousiast 
tussen de prenten- en leesboeken. 

Bibliotheek Hatert is op 
maandag, donderdag en 
vrijdag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur en op woens-
dag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Je kunt ook weer allerlei 

leerzame en creatieve 
activiteiten bezoeken in de bieb. 

Je vindt het hele programma op 
www.obgz.nl/agenda.

Kom je snel een kijkje nemen?

De bieb in Hatert is helemaal vernieuwd!

Bibliotheek Hatert • Couwenbergstraat 20 | Bibliotheek Muntweg • Muntweg 207 | Nijmegen

Hoe maak je een goede vlog?

Heb jij altijd al willen 
weten hoe jouw 
favoriete YouTuber die 
toffe video’s maakt? 
Doe dan mee met 
de vlogworkshop op 

maandag 9 mei van 
16.00 tot 17.30 uur 

in Bibliotheek Hatert. 

Samen met de workshopdocent van bioscoop LUX bekijk 
je leuke voorbeelden en daarna ga je zelf een vlog 
opnemen. Je leert hoe je je filmpje monteert, geluiden 
toevoegt en special effects gebruikt. Maar ook wat je 
juist niet in een vlog moet doen. Aan het einde van 
de workshop bekijk je met de andere kinderen je 
zelfgemaakte filmpje terug. Ben jij de nieuwe Enzo Knol?! 

Een kaartje voor de workshop kost � 2,50. Je koopt 
ze via www.obgz.nl/agenda. 
Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Welk vriendje of 
vriendinnetje neem jij mee?

Heb jij altijd al willen 

de vlogworkshop op 
maandag 9 mei van 

16.00 tot 17.30 uur 
in Bibliotheek Hatert. 
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Evers Janssen Tweewielers  
Kanunnik Pelsstraat 70   website: www.ejtn.nl 
 6525VZ NIJMEGEN  e-mail: info@ejtn.nl
Tel.: 024-3552015 

Gratis haal- en brengservice 
Gratis leenfiets bij uw reparatie 

Groot assortiment aan kinder-, elektrische- en stadsfietsen 

Leverancier van onder andere: 

 Batavus  Cortina  Gazelle  Union  Vogue  Victoria  Loekie  Alpina

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

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

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

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

De Zuider Apotheek maakt het 
u gemakkelijk. Lees alles over de 
MedGemak app. Eenvoudig en snel 
herhaalrecepten aanvragen wanneer 
het u uitkomt.

Ga hiervoor naar de website en download de app.

   www.mijngezondheid.net

Vragen? Stel ze gerust.

G
RATIS

BEZORGD WANNEER HET U UITKOM
T!

24 / 7 BEREIKBAAR


