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 IJspret in de wijk…

Foto: Toon de Vos
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Beste  l ezer ,

M issch ien  dacht  u  we l ,  toen  u  deze  BEN er  weer  va n  de  mat  opraapte  of  u it  de  b r ievenb us  haa lde : 
“Hé… de  BEN er  weer  z iet  e r  a nders  u it…!”  En  dat  k lopt.  Dat  heeft  n iet  zozeer  met  het  n ie u we  jaa r 
te  ma ken ,  maa r  met  n ie u w b loed  i n  de  redact ie .  Hu mphrey ,  ons  jongste  l i d ,  heeft  het  BEN-dekbed  even 
goed  opgeschud  en  ook  meteen  voorz ien  va n  wat  n ie u we  veren .  De  op l ettende  l ezer  z iet  b i j  het  verder 
b la deren  dat  het  a l l emaa l  net  even  a nders  is  da n  het  de  afge lopen  ja ren  was .  Onze  n ie u we  vormgever 
heeft  z i j n  e igen  smaa k aa ngebracht  u ite raa rd  i n  over l eg  met  de  rest  va n  de  redact ie  –  en  ik  moet  eer -
l i j k  zeggen :  het  beva lt  me  e igen l i j k  we l…

Zo z i j n  ook  de  advertent iepag ina ’s  wat  aa ngepast,  tege l i j ke rt i j d  met  de  pr i jzen .  I k  za l  u  kort  h ie rover 
iets  verte l l en .  De  BEN er  weer  heeft  bestaa nsrecht  door  de  opbrengsten  va n  de  advertent ies ,  aa n-
gevu ld  met  su bs id ie .  Omdat  de  op lage  de  afge lopen  ja ren  steeds  verder  naa r  boven  b i j geste ld 
moest  worden  va nwege  de  bebou w ing  va n  o .a .  Het  N i j l a nd  en  natuu r l i j k  Grote  Boe l ,  worden 
de  drukkosten  u ite raa rd  ook  hoger . 

Heeft  u  een  ber icht  dat  u  g raag  i n  de  BEN er  weer  te rug  zou  w i l l en  z ien ,  da n  kunt  u  d it 
ma i l en  naa r  commun icat ie@wi jkraad-oosterhout. n l  Heeft  u  e r  ook  een  l e uke  maa r  voora l 
goede  en  scherpe  foto  b i j ,  da n  deze  g raag  a pa rt  a ls  JPG-besta nd  meestu ren .  De  vo lgende 
BEN er  weer  komt  u it  i n  ( of  v la k  na )  het  weekend  va n  25 maa rt,  de  dead l i n e  h ie rvoor  is 
zondag  19  februa r i .  I k  z ie  u w ber icht  g raag  ( t i j d ig )  tegemoet !

Met  v r iende l i j ke  g roet,  na mens  de  redact ie ,  Ma r ike  E lmendorp
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Vrijdag 10 februari:
Moedercafé in De Klif, van 10:00-11:30 uur: thema winter.

Vrijdag 10 februari:
Voorstelling in De Klif om 20:30 uur: Maarten Peters - Solo.

Woensdag 15 februari:
Overleg organisatie Koningsdag in De Klif om 20:00 uur. 

Donderdag 16 februari:
Start training badminton voor de jeugd, van 18:00-19:30 
uur, Sporthal de Triangel, Lent.

Zaterdag 25 februari: 
Repair Café in De Klif, van 14:00 tot 16:30 uur.

Woensdag 8 maart:
Vergadering wijkraad in De Klif
inloop vanaf 20:00 uur, aanvang 20:15 uur. 

Vrijdag 10 maart:
Moedercafé in De Klif, van 10:00-11:30 uur: opvoedingstips.

Zaterdag 18 en zondag 19 maart:
Mest-actiedagen, van 9.00-18.00 uur, Scouting Lent.

Vrijdag 24 maart:
Voorstelling in De Klif om 20.30
Elke VierVeijzer - ‘ Zonder genade’

Zaterdag 25 maart: 
Repair Café in De Ster, Lent, van 14:00 tot 16:30 uur.

Zondag 2 april: Klifloop: 
Pijlpuntstraat / De Oversteek / De Klif Nijmegen

Logopedisch inloopspreekuur 
Roost/Hermsen: 
Iedere eerste woensdag van de maand van 11:00 tot 12:00 
uur in het CB in De Klif. 

Oud papier ophaaldag:
Elke tweede vrijdag van de maand. 
Zet uw oudpapiercontainer vóór 17:00 uur aan de straat.
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De functie van secretaris (m/v) bij het bestuur van de Stich-
ting Wijkraad Oosterhout is vacant! Het bestuur is naarstig 
op zoek naar vervanging van de huidige secretaris. 

De taken bestaan onder andere uit:
•  Organiseren, voorbereiden en deelnemen aan (deels  
 openbare) vergaderingen.
•  Het opstellen en verzenden van de agenda in samen-
 werking met leden van het dagelijks bestuur. 
•  Het voeren van correspondentie van de stichting.

Het bestuur vergadert negen tot tien keer per jaar, onder 
anderen met de gemeente en politie. Het dagelijks bestuur 
komt daarnaast vaker samen om gezamenlijk de vergaderin-
gen en agenda voor te bereiden.

Wil je meer weten van wat er in en om de wijk speelt? 
Wil jij je inzetten voor je eigen woonomgeving? Kom dan een 
vergadering bijwonen, ontmoet de bestuursleden en kom 
ervaren wat je kunt betekenen als secretaris. Voor meer infor-
matie, mail naar: mail@wijkraad-oosterhout.nl

gelukkig nieuwjaar! 
Gelukkig nieuwjaar! Als ik dit stuk schrijf, mag ik dat nog 
zeggen. Als u het leest al lang niet meer. Kniesoor die daar 
op let! Als voorbereiding op deze column heb ik terugge-
keken naar wat ik in mijn eerste columns van 2015 en 2016 
heb geschreven. Ze stonden vol met ontwikkelingen in de 
wijk die dat jaar zouden gaan komen. Velen zijn ook gereali-
seerd! Alleen was dat niet zo heel moeilijk. 
Als je ‘voorspelt’ dat er in grote boel gebouwd wordt, Het nij-
land wordt afgebouwd, etc.... Alhoewel ik in 2015 beschreef 
dat de definitieve bebouwing van het CWZ vorm kreeg..... 
Kleine misrekening! gelukkig is het nog steeds geweldig wo-
nen in Oosterhout. elke dag, als ik weer thuiskom van mijn 
werk en rustig via de Oude groenestraat de wijk in rijd, reali-
seer ik mij dat weer.

2017 gaat ook wat voor de wijkraad zelf betekenen. We zoe-
ken in ieder geval een nieuwe secretaris. We willen er ook 
voor de inwoners van grote boel zijn. Hoe mooi zou het zijn 
als de nieuwe secretaris uit grote boel komt... Op deze pa-
gina vindt u meer over hetgeen wij vragen van een secretaris. 
Maar het belangrijkste: energie en passie om je in te zetten 
voor je eigen woonomgeving!! Dat is echt het allerbelang-
rijkste.

In 2016 hebben we twee keer openbaar vergaderd. Dat is ons 
goed bevallen. De eerste keer waren er meer dan dertig in-
woners en de tweede keer maar drie...... We blijven ons best 
doen en hopen dat jullie komen als jullie zelf ook wat willen 
bespreken. Hoewel ik het gezellig vind als jullie allemaal ko-
men, snap ik best dat je dat van de agenda laat afhangen. 
Die agenda wordt op Facebook, Twitter, de wijkwebsite en 
op nextdoor gepubliceerd. Tenzij je je niet op de digitale 
snelweg begeeft, is dat dus amper te missen. er komen best 
interessante onderwerpen aan in 2017. Het verondiepen van 
de waterplassen met (vervuild) slib, de knip op de griftdijk 
en andere aanpassingen op en langs de griftdijk. De Skaeve 
Huse ergens nabij onze wijk. De plannen met Zuiderveld, Hof 
van Holland, Waaijenstein..... Om er maar een paar te noemen. 

Dus houd ons in de gaten en 
kom naar de vergadering!
Ook ben ik heel nieuwsgierig 
of er in 2017 een Koningsdag-
feest zal zijn bij OSC? Zonder 
organisatoren in ieder geval 
niet! Komt er weer een wijk-
feest? Zou echt super zijn! Wie 
wordt de nieuwe secretaris 
van de wijkraad? Twijfel niet 
en reageer!

Robert ‘t Hoen
Voorzitter Wijkraad

In de afgelopen periode heeft het bestuur van Wijkraad 
Oosterhout twee openbare vergaderingen gehouden. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden zijn welkom om 
de vergaderingen bij te wonen na aanmelding via mail@
wijkraad-oosterhout.nl 

Ook nodigt het bestuur belangstellenden van harte uit om 
eigen agendapunten aan te dragen (uiterlijk twee weken voor 
de vergaderdata) via bovenstaand e-mailadres. De agenda 
wordt ongeveer een week van te voren gepubliceerd via 
Facebook, de wijkwebsite, Twitter en nextdoor. bij de verga-
deringen worden, afhankelijk van de behoefte, eventueel ex-
terne gesprekspartners uitgenodigd.

De volgende vergaderdata zijn reeds bekend:
•  Woensdag 8 maart, inloop om 20.00 uur. 
 Start vergadering om 20.15 uur in aanwezigheid van de  
 gemeente, politie en welzijn.

•  Woensdag 19 april, inloop om 20.00 uur. 
 Start vergadering om 20.15 uur. bestuursvergadering.

•  Woensdag 7 juni, inloop om 20.00 uur. 
 Start vergadering om 20.15 uur. bestuursvergadering.

•  Woensdag 5 juli, inloop om 20.00 uur. 
 Start vergadering om 20.15 uur in aanwezigheid van de  
 gemeente, politie en welzijn.

AANKONDIGING Openbare vergaderingen

Secretaris gezocht 
   Wijkraad Oosterhout
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Tuinman nodig? Tuingenoot bellen!

John van Heijnsbergen, De Kempenbongerd 3, Oosterhout (GLD)
t: 0481-48 23 06 | m: 06-10 76 65 55 | www.tuingenoot.nl

Behulpzaam, betrouwbaar, betaalbaar

Laauwickstraat 16 A Lent
024 32 40 903 

 Kapper de Krul

www.kapperdekrul.nl

Goed(koop) juridisch advies
en rechtsbijstand 

door Ben in uw wijk Oosterhout!

Ben Bloemendal, advocaat
 (Knegtmans advocaten & mediators B.V.)

Bewoner van Oosterhout -Nijmegen-Noord
Tel: 06-53732837 • bbloemendal@knegtmansadvocaten.nl

Voor o.a. arbeidsrecht, 
sociaal zekerheidsrecht, 
omgevingsrecht

Kosteloos eerste telefonisch 
advies op maat en meestal 
geheel kosteloos voor 
rechtsbijstandsverzekerden

Op afspraak in De Klif of bij u 
thuis (ook in het weekend of 
in de avonduren)

Gestrest of gewoon toe 
aan even tijd voor jezelf?
Maak dan nu online een 
afspraak voor een 
ontspannende Shiatsu- of 
oliemassage.

Bij inlevering van deze advertentie ontvang je 
20% korting op een behandeling naar keuze.

Praktijk Nijmegen-Noord • M 06 143 513 92
WWW.SHIATSUNIJMEGEN.NL



Coaching- en 
trainingspraktijk CAROD  
In de natuur 
In gesprek
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Vaak horen we: “Wat een heerlijke plek voor een coachprak-
tijk!” En dat is natuurlijk ook zo. We zitten in het achterste 
pand van ONS Gezondheidserf en kijken uit op prachtige 
weilanden met schapen of paarden en op het bos. 

Regelmatig vragen we onze klanten om hun wandelschoe-
nen mee te nemen, dan lopen we een rondje door het bos. 
Dat levert niet alleen meer diepgang in de gesprekken en let-
terlijk zuurstof op. nee, het levert ook dat mensen genieten 
van de natuur. eenmaal terug in onze praktijk drinken we nog 
een kopje en nemen mensen zich voor dat ze dat meer willen 
gaan doen: de natuur intrekken. Vaak is natuur dicht-
bij, maar we brengen er te weinig tijd in door of 
zijn het vermogen de natuur te zien kwijtgeraakt.  

een nieuw jaar is ook altijd een periode van goe-
de voornemens. bewegen in de natuur is een 
voornemen dat eigenlijk niet op het lijstje mag 
ontbreken. Het is gezond voor lichaam en geest en 
laat je bewust worden van de kleine dingen in het leven die 
de moeite waard zijn. en als we met onze klanten door het 
bos lopen, praten we ook over de dingen die wat lastiger zijn 
in hun leven. balans tussen werk en privé en rust vinden in 
tijden van continue veranderingen zijn thema’s waar steeds 
meer mensen zoekend in zijn. Het is een voorrecht om men-
sen te mogen ondersteunen in hun zoektocht met ook nog 
de wetenschap dat de natuur hierin haar steentje bijdraagt. 

Caroline Vos en Odilia Kortsmit hebben een coaching- en trai-
ningspraktijk onder de naam CAROD op OnS gezondheid-
serf en helpen mensen bij het (her)ontdekken van zichzelf, 
zijn of haar potenties, als ook om gebruik te maken van zijn of 
haar innerlijke vermogens.

Caroline Vos 
Odilia Kortsmit
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Wij willen u graag beter informeren over onze praktijk, veel 
voorkomende ziektes en aandoeningen en nieuws over de 
zorg. Tot op heden hebben we dit gedaan via onze website. 
Maar de ervaring leert dat u daar meestal alleen op kijkt als 
u ons telefoonnummer zoekt, een herhaalrecept of e-con-
sult wilt aanvragen, of als u als nieuwe bewoner van de wijk 
op zoek gaat naar een huisarts.

Logisch dus dat u niet wekelijks kijkt of er weer een nieuw be-
richt op onze website staat. Vandaar dat wij nu ook te vinden 
zijn op Facebook, waar we u regelmatig en laagdrempelig 
informeren over onder andere de verschillende praktijkme-
dewerkers (wie zijn wij en wat houdt ons bezig?) en veel voor-
komende ziektes en aandoeningen. bijvoorbeeld informatie 

over krentenbaard of de hand-voet-mondziekte als 
we zien dat er een uitbraak is in de wijk. Maar ook 

als we als praktijk deelnemen aan wetenschap-
pelijk onderzoek of een nieuwe innovatie, kun-
nen we u hier gemakkelijk van op de hoogte 
stellen. Ook praktische informatie, zoals spreek-

uurtijden en -locaties, vindt u terug op onze Face-
bookpagina. Kortom: als u op de hoogte gehouden 

wilt worden, like ons dan op Facebook. U kunt ons vinden 
onder ‘Huisartspraktijk Oosterhout’.

naast onze pagina op Facebook sluiten we als praktijk ook op 
andere manieren meer aan bij de huidige online mogelijkhe-
den. eén daarvan is het aanvragen van een e-consult. Heeft 
u een vraag, dan kunt u deze op onze website via een bevei-
ligde verbinding aan uw huisarts stellen. Wist u dat u ook de 
mogelijkheid heeft om een foto of ander bestand toe te voe-
gen aan een e-consult? Uw huisarts beantwoordt uw vraag 
zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen drie werkdagen. 
Daarnaast bieden we via de app ‘MijnHuisarts’ onze patiën-
ten de mogelijkheid om hun eigen medisch dossier in te zien, 
herhaalrecepten aan te vragen en zelf een afspraak te maken 
bij de huisarts. Heeft u interesse in de app ‘MijnHuisarts’, kijk 
dan op onze Facebookpagina of informeer bij de assistente. 

Annemarie Uijen, huisarts 
Sharon Geurts, assistente

Huisartspraktijk 
Oosterhout nu ook op 
Facebook

ONS Gezondheidserf
Van Boetzelaerstraat 12
6515 JD Nijmegen-Noord
Telefoon:  024-379 28 44
Fax:  024-373 93 42
Spoednummer:  024-373 93 44
Website: oosterhout.praktijkinfo.nl
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Elfferich Administratie 
& Belastingadvies

Uw ondernemende
businesspartner

Bert Elfferich RB 
Bellefleurstraat 14
6515 BJ Nijmegen

0641205798
www.elfferich.eu
info@elfferich.eu

-  Fiscale advisering
-  Jaarrekeningen
   IB en Vpb 
-  Administraties en
   bedrijfsadvies 
-  Financiële planning 
-  Belastingaangiften



Op vrijdag 10 februari valt er weer muzikaal te genieten in 
het theater van De Klif. Op deze avond brengt Maarten zijn 
programma ‘Solo’.

Unieke muziekvoorstelling 
Maarten Peters staat al jarenlang bekend in de wereld van 
muziek en theater als een geliefd zanger, gitarist, songwriter 
en entertainer. Zo speelt hij zijn unieke muziekvoorstelling 
‘bevroren tranen’ en treedt hij op met Margriet eshuijs in een 
sfeervol dubbelconcert en is hij zanger in de bruisende thea-
tervoorstelling ‘ The best Of britain’.
en nu dan een verrassend nieuw programma met de titel 
‘Solo’, maar in dit geval kun je je afvragen wat ‘Solo’ betekent.

De muzikale illusie 
Zo speelt hij op diverse instrumenten en zullen liedjes klein 
en verstild, maar soms ook verpakt worden in een landschap 
van geluiden. De muzikale illusie van een complete band op 
het podium en toch ‘Solo’ gespeeld.
Hij zal nieuw eigen repertoire en natuurlijk de mooie songs 
‘White horses in the snow’ en ‘god is asleep’ ten gehore bren-
gen. Daarnaast zingt hij mooie nummers van o.a. the beatles, 
Sting en Crosby Stills nash and Young.
Maarten zal je met zijn muziek en verbindende verhalen  een 
avond bezorgen, waarin je wordt ondergedompeld door de 
taal van de muziek.

Bijzondere projecten 
Maarten Peters is een van de meest veelzijdige singer-song-
writers van nederland. Hij schrijft mooie nederlandstalige 
liedjes voor onder meer Rob de nijs, Liesbeth List, Ruth Jacott 
maar ook stevige popsongs voor Margriet eshuijs.

Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid maakt dat hij zich 
als componist zanger heeft verbonden aan een aantal bijzon-
dere projecten. Hij schrijft voor de grote actie Alpe d’Huzes, 
Huis aan het water en maakt bijzondere muziekvoorstellin-
gen met het Toverbaltheater. een uniek project is ook de lie-
derencyclus ‘bevroren tranen’ die hij heeft geschreven voor 
onder meer de 4 Mei herdenkingen. Prinses beatrix heeft 
hem persoonlijk bedankt voor zijn muzikale en zeer inhoude-
lijke bijdrage aan het ‘nooit meer vergeten’.

De voorstelling begint om 20:30 uur. 
De entree bedraagt € 12,00. 
Reserveren kan via: www.deklifnijmegen.nl.
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Maarten Peters  ‘Solo’        In de klIf

Maarten Peters

Theater De Klif Nijmegen Noord

De Klif
Pijlpuntstraat 1
6515 DJ Nijmegen
024-3482829

2017
 
 

Het leven deelt rake klappen uit. Als je even niet oplet, spuugt het je vol in het gezicht. 
elke Vierveijzer, finalist van het Amsterdams Kleinkunstfestival 2015 en afgestudeerd 
aan de Koningsacademie, spuugt terug. elke debuteert met “Zonder genade”, een 
programma waarin zij een ongekende combinatie toont van nederlandse kleinkunst, 
cabaretteksten en volle muzikaliteit. Dit resulteert in adembenemende liederen die 
altijd wel ergens schuren, of juist onverwacht troostend zijn. elke neemt in “Zonder 
genade” alles onder de loep wat de wereld en het leven ons voorschotelt. Zonder 
terug te deinzen. Waar doet het zeer? en waarom? en als we allemaal wel eens huilen, 
waarom doen we dat dan allemaal alleen? Soms snoeihard, maar met de stem van 
een engel legt zij de vinger op een ieders zere plek. eerlijk, onbedaarlijk grappig en 
pijnlijk raak op plekken die vaak genoeg onaangeroerd blijven, maar niet bij elke in 
de zaal.

24  maart  20:30 uur  Elke Vierveijzer   ‘Zonder Genade’
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Disco zwemmen
iedere vrijdagavond

van 19.15 - 20.30 uur
meer informatie

www.dehelster.nl
Schubertstraat 1 • 6661AW • Elst • 0481 372554

[DE Schoonheidsspecialist]

Bij [DE Schoonheidsspecialist] kunt u terecht van
de meest innovatieve huidverbeterende 

behandeling tot het pedicuren van uw voeten..

Brigitte Janssen - Otten
Oosterhoutsestraat 33

6678 PB Oosterhout

www.salondeschoonheidsspecialist.nl
0481 482734 info@salondeschoonheidsspecialist.nl

Het gezicht voor huidverbetering

Koningsdag… organiseren?

Kom dan op 15 februari om 20:00 uur naar het eerste overleg in De Klif. 
Meld je aan via:  mail@wijkraad-oosterhout.nl

Wil jij meehelpen om Koningsdag 2017 Oosterhout mogelijk te maken? 
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Ook dit jaar organiseert KH Baits and Tackle weer een tweedehands hengelsportbeurs. 
Dit jaar zijn er twee mogelijkheden om uw spullen te verkopen!

Huur een tafel met grondruimte:
U kunt bij ons een tafel (circa 2,20 X 0,80 meter) huren om zelf uw spullen te verkopen. Daarnaast heeft u nog 
een grondruimte van circa 1,5 meter om wat grotere spullen neer te zetten. 
Voor een tafel met grondruimte betaalt u slechts € 10,-.
We vragen een borg van € 5,- per inschrijving. 
Die krijgt u na afloop weer terug als u tot het einde blijft en alles netjes heeft achtergelaten. 

Spullen inbrengen:
Dit jaar heeft u de mogelijkheid om tweedehands hengelsportspullen in te brengen, zodat wij het voor u gaan 
proberen te verkopen. U bepaalt zelf het bedrag dat er betaald moet worden voor het artikel. Als het artikel 
wordt verkocht, krijgt u het verkoopbedrag minus 20% contant van ons uitbetaald. 
U mag zoveel tweedehands artikelen inbrengen als u wilt, zolang ze maar schoon en werkend zijn! 
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Wilt u een tafel met grondruimte huren, en tweedehands spullen inbrengen? 
Stuur dan een mail naar: info@khbaitsandtackle.nl en we zullen u alle informatie 
toesturen.

Inschrijving 2e hands hengelsport beurs
Zondag 12 maart 2017  10:00 tot 14:00 uur
Dorpshuis ‘De Schakel’ Oosterhout



BEN er weer februari 2017  1110  BEN er weer februari 2017

Patrick Janssen
Afwerkingsbedrijf

www.patrick-janssen.nl

patrick-janssen.nl@hetnet.nl

Spachtelputz
Spackspuiten
Schilderwerk

Bloemenhof 6
6678 BP
Oosterhout
06-13 70 61 51
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Ook dit jaar kunnen moeders en aanstaande moeders weer 
iedere tweede vrijdag van de maand terecht bij het Moe-
dercafé in De Klif. Elkaar ontmoeten, tips en ervaringen de-
len en gewoon gezellig een kopje thee drinken terwijl de 
kindjes spelen somt een ochtend Moedercafé goed op. In 
april van dit jaar zal het Moedercafé haar vijfjarig jubileum 
vieren!

Leuke onderwerpen
In dit jaar hebben Monique en Heidi, organisatoren van het 
Moedercafé, weer een aantal leuke onderwerpen voor aan-
staande en jonge moeders op stapel staan. Zo is het thema 
van 10 februari winter en op 10 maart staan opvoedingstips 
op het programma. Vrijdag 14 april, wanneer het Moedercafé 
officieel vijf jaar draait, zal feestelijk worden ingevuld! Het zou 
leuk zijn om ook weer moeders en kindjes uit de begindagen 
even terug te zien!

Ontmoet andere moeders 
Moedercafé wordt iedere tweede vrijdag van de maand ge-
houden in De Klif in nijmegen-noord. Je hoeft je niet aan te 
melden en meedoen is kosteloos. Je betaalt enkel je eigen 
consumptie. Heidi en Monique zitten van 10:00-11:30 uur 
voor je klaar! Kom gezellig langs en ontmoet andere moeders 
met kindjes bij jou in de buurt!

Wist je overigens al dat de Facebookgroep van het Moeder-
café inmiddels tot een gezellige virtuele ontmoetingsplek is 
uitgegroeid? Zie facebook.com/moedercafe.nijmegen.

Wil je meer weten: 
bel dan Heidi: 06-126 492 25. (Wil je je aanbod als spreker over-
leggen: neem dan contact op)

Moedercafé in De Klif… 
    …hard op weg naar het eerste jubileum!

De theaterzaal telt 250 zitplaatsen, waar naast cabaret-, muziek- en toneelop-
tredens ook films worden vertoond. Verder is er een ruime foyer, waar live-
muziekoptredens worden georganiseerd en waar er na de voorstelling nog 
volop gelegenheid is om even na te genieten, bij te praten en een drankje te 
nuttigen. 

De realisatie van de theaterkerk was een geweldig en uniek project. 
er is met man en macht gewerkt om van de kerk een echt theater te maken. 
Topartiesten uit de cabaret-, muziek-, toneel- en filmwereld staan dit seizoen ga-
rant voor meeslepende, aangrijpende en humoristische voorstellingen. 
U kunt kiezen uit tal van prachtige theaterproducties, muziekoptredens en films. 

Er is voor ieder wat wils. Overtuig uzelf en boek snel een voorstelling!

Informatie over de artiesten, optredens en voorstellingen is te vinden in het pro-
grammaboekje en op de website www.theaterkerk.nl. 

BEMMEL HEEFT EEN NIEUWE TOPATTRACTIE

Afgelopen najaar beleefde theaterkerk Bemmel de officiële opening
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Informatieavond 
belangengroep ‘Schone Waaijer’ organiseerde daarom sa-
men met Wijkraad Lent op 3 november een informatieavond 
voor belangstellenden. Remco blom van belangengroep 
‘Schone Waaijer’ legt uit dat het hier om een gigantische 
ingreep gaat: “Als je bedenkt dat er uit de nevengeul 4 à 5 
miljoen kuub gehaald is, dan krijg je een idee hoeveel 1,5 
miljoen kuub grond wel niet is. er zal 75.000 keer door trucs 
gereden moeten worden als je uitgaat van een lading van 20 
kuub per truck. Als je 40 trucks per dag laat storten ben je tot 
2026 bezig en als je ze allemaal achter elkaar zou zetten heb 
je een file van Lent tot Lyon. Dus het gaat om een enorme lo-
gistieke operatie die op zich al veel milieuschade en overlast 
zal geven. bovendien moet het hele plassengebied als één 
geheel worden gezien. Het gaat niet om geïsoleerde plassen, 
maar om drie plassen die met elkaar verbonden zijn. Wat je 
in de twee plassen stort heeft ook gevolgen voor de Lentse 
zwemplas en de watersingels.”

Is er gevaar?
De hamvraag is of het slib gevaarlijk is voor recreanten en 
aanwonenden. bas van de Riet, ook lid van belangengroep 
‘Schone Waaijer’, is ecoloog en onderzoeker. Hij legt uit hoe 
het zit. “De plassen worden na zandwinning 28 meter diep 
en zullen, met een wateroppervlakte van 60 hectare, het hart 
van het watersysteem in de Waalsprong vormen. een teveel 
aan neerslag wordt in de plassen opgeslagen. Het hele jaar 
door wordt het water vanuit de plassen rondgepompt door 
de Lentse en Oosterhoutse singels. Als er zich een probleem 
in de plassen voordoet, wordt dit probleem simpelweg naar 
de woonwijken verplaatst. Het slib dat men wil storten is 
klasse b slib (industrie) en kan zware metalen, pcb’s en bestrij-
dingsmiddelen bevatten en mogelijk ook veel fosfor.” 

Welke risico’s 
Prof. dr. Jan Roelofs, emeritus hoogleraar Aquatische ecolo-
gie aan de Radboud Universiteit, vindt het onbegrijpelijk dat 
men het aandurft om plassen waar bewoning omheen ligt te 
verondiepen met dergelijke grond of slib. Dat leidt onherroe-
pelijk tot problemen. Tien jaar geleden was het ondenkbaar 
om plassen te verondiepen, zelfs als ze in afgelegen gebied 
lagen. Hij legt uit welke risico’s er aan verondiepen kleven: 
“bij grond en slib dat in plassen wordt gestort, kan fosfor vrij-
komen. Lopen de temperaturen in de zomer op dan zal het 
ontstane fosfaatoverschot leiden tot een blauwalgexplosie. 
blauwalgen zijn zeer gevaarlijk, dus recreatie in de plassen is 
dan niet meer mogelijk.” 

Zelfreinigend vermogen
Diepe plassen hebben een uniek zelfreinigend vermogen, 
doordat in de zomer een gelaagdheid in het water ontstaat 
met een scherp scheidingsvlak daartussen: de spronglaag. 
Roelofs legt dit uit: “Uit de gestorte grond komen ijzer en fos-
faten vrij. Als het ijzer in zuurstofrijk water boven de spron-
glaag komt, wordt het gebonden aan de zuurstof onder de 
vorming van roest. Deze roest bindt het fosfaat en zakt als 
ijzerfosfaat vervolgens naar de bodem. We kunnen hier spre-
ken van een zelfreinigend vermogen van de plassen, omdat 
het gebonden fosfaat op de bodem geen schade meer aan-
richt. Roelofs: “Als de gemeente per se wil verondiepen, dan 
adviseer ik om de plassen tot maximaal 10 meter te verondie-
pen, omdat je dan overal de spronglaag behoudt. Ook advi-
seer ik om ondiepere delen en natuurvriendelijke oevers aan 
te leggen met schrale, voedselarme grond. In de oeverzone 
kunnen dan planten als riet en lisdodde gaan groeien. 
Deze vormen een mooi leefgebied voor bijvoorbeeld moe-
rasvogels.”

Een schone Waaijer met slib?                
Afgelopen zomer is door Waterschap Rivierenland aan de gemeente Nijmegen goedkeuring 
verleend om de Oosterhoutse en de Zandse Plas te verondiepen met 1,5 miljoen kuub slib en 
grond van de klasse ‘ industrie’. Wat zijn de gevaren, vragen omwonenden zich af?

en grond wel een goed idee? …Is verondiepen van plassen met verontreinigd slib
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Een schone Waaijer met slib?                

Kantelpunt
De mate waarin ijzer het fosfor kan binden hangt sterk af van 
de onderlinge verhouding. Roelofs: “Zolang er tien keer meer 
ijzer is dan fosfor, is er niets aan de hand. Is er te weinig ijzer 
ten opzichte van fosfor, dan komt er een kantelpunt, met als 
gevolg algenbloei met de befaamde blauwalg voorop. een 
factor die hier ook invloed op heeft is sulfaat dat bij hoogwa-
ter vanuit de Waal via watervoerende kanalen in de plassen 
terecht komt. Sulfaat is een ‘ijzervreter’, waardoor het zelfrei-
nigend vermogen 
van de plassen in 
de loop der tijd 
zal verdwijnen. 
Als je weet hoeveel Waalwater, en dus hoeveel sulfaat, in de 
plassen komt, dan kun je precies uitrekenen wanneer de ver-
houding ijzer-fosfaat lager wordt dan tien en wanneer het 
kantelpunt optreedt. Dit kan na één jaar, tien jaar of honderd 
jaar zijn, maar dat het er komt is zeker. De zware metalen die 
in baggerslib zitten dat diep in de plas is gestort, zullen on-
der die zuurstofloze omstandigheden niet gauw vrijkomen. 
Als de bagger droog valt, treden bodemprocessen op waar-
bij zware metalen wel vrij kunnen komen. Ook tijdens het 
storten komen zware metalen vrij in het oppervlaktewater, 
maar deze kunnen na verloop van tijd weer neerslaan op de 
bodem. Dat betekent dat tijdens de uitvoering van de veron-
dieping de plas ontoegankelijk gemaakt moet worden voor 
omwonenden en recreanten.”

Risico’s inperken
Roelofs: “niet verondiepen is eigenlijk het beste. ecosystemen 
in diepe plassen bevatten een unieke biodiversiteit en het 
water is glashelder. Zichtjagers zoals snoeken floreren er en 
ook bij duikers zijn dergelijke plassen geliefd. besluit men toch 
de plassen te verondiepen, dan moet je de risico’s zo goed 
mogelijk afdekken.” nu is het plan dat de gestorte grond met 
schone grond van minimaal 50 cm wordt afgedekt. Roelofs 
weet uit ervaring dat dit absoluut ontoereikend is. 

Als je goed wilt 
afdekken moet 
je dat doen met 
een laag van ten-

minste twee meter van dichte specie van bijvoorbeeld leem 
of klei, zodat er geen lekken kunnen optreden. Tot slot lijkt het 
verstandig de verbindingen tussen de plassen af te sluiten, 
zodat voorkomen wordt dat problemen in één van de plas-
sen zich verspreiden door het hele watersysteem.

Vervolg
Op basis van nieuwe inzichten, die deze avond naar voren 
kwamen, gaan de Wijkraad en ‘Schone Waaijer’ met de ge-
meente, het waterschap en de provincie aan tafel. Als de ge-
meente opteert voor recreatie rond de plassen, dan moet het 
echt anders. Zoveel is deze avond wel duidelijk geworden!

Tekst: 
Joop Koopman (Lentse Lucht)

Besluit men toch de plassen te verondiepen, 
dan moet je de risico’s zo goed mogelijk afdekken

en grond wel een goed idee? …Is verondiepen van plassen met verontreinigd slib

Foto’s: Toon de Vos

Van de redactie:
Het leek ons goed om bovenstaand artikel, met toestemming overgenomen uit de Lentse Lucht, onder uw aandacht 
te brengen. Wijkraad Oosterhout is zelf ook in gesprek met de Gemeente. Meer hierover kunt u in een volgende BEN er 
weer lezen.
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E L E K T R O - T E C H N I S C H  I N S TA L L AT I E  B U R O

Dorpstraat 3     6678BD    Oosterhout GLD
T 06 53 27 52 21 E giesenbv@gmail.com I www.giesenelektro.nl

• Licht- en Krachtinstallaties
• Renovaties/ Onderhoud /Nieuwbouw
• Storingen
• Computer aansluitingen

R. Giesen Elektro

FRUITTEELTBEDRIJF
VEENS

Appels/peren aardappels/uien 
vers appelsap en eieren

Kom kijken... kom proeven!
Heerlijk Betuws fruit

O.a. Elstar, Goudreinette, Kanzi etc.
Conference, Gieser Wildeman etc.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste 
nieuwtjes van ons bedrijf? LIKE ons dan even op Facebook: 

“Fruitteeltbedrijf Veens”
Donderdag- en vrijdagmiddag geopend van 13.30-17.30 uur.

Zaterdag geopend van 9.00-16.00 uur.
Maandag, dinsdag en woensdag GESLOTEN.

OOSTERHOUTSESTRAAT 4 
6677 PS SLIJK-EWIJK 

TELEFOON 0481-482242
MILIEUBEWUST GETEELD FRUIT
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Whatsapp
Veel mensen zijn niet op de hoogte van het bestaan van 
WhatsApp-buurtpreventie. Via Whatsapp, of andere apps 
zoals LAS, WeAlert, Straatinfo of Veilige buurt kunnen men-
sen uit een bepaald wijkdeel samen een groep vormen. elke 
groep heeft meerdere beheerders die bewaken wie er aan de 
groep wordt toegevoegd, en die ook contact onderhouden 
met beheerders uit andere groepen.

Wordt er iets verdachts gezien, dan kan naast eventueel in-
schakelen van de politie ook een melding gemaakt worden 
via de buurtpreventie-app. Hoe meer mensen zich hierbij 
aansluiten, des te groter de pakkans van een eventuele in-
breker. Immers, meerdere mensen kijken uit het raam na een 
melding of ze de verdachte zien lopen. Op wabp.nl is uitge-
breide informatie te vinden over hoe deze vorm van buurt-
preventie werkt. 

Overzichtskaart
In nijmegen-noord bestaan reeds enkele groepen: “eiland 
nijmegen-noord”, “Kruidenstraten/nijland”, “nijmegen-
noord buurtpreventie” (rond de Wetsteenstraat) en sinds 
kort “nijmegen-noord grote boel”.  Op de overzichtskaart zijn 
deze aangeduid met zwarte stippen. er zijn meerdere wijkde-
len waar geen preventie lijkt te zijn. 

Vincent Mulder, beheerder van eiland nijmegen-noord en 
Martijn van Kruidenstraten/nijland zoeken contact met an-
dere beheerders. Voor een effectieve buurtpreventie is het 
immers zaak dat alle beheerders met elkaar in contact staan 
en samen in kaart brengen tot waar hun gebied precies reikt, 

om zo “ongepreventieerde” gaten te dichten. Zij roepen alle 
bewoners in ieder geval op om zich aan te sluiten bij een van 
de bestaande groepen!

Initiatief uitbreiding  buurtpreventie
De laatste tijd lijkt er in Nijmegen-Noord een toename te zijn van auto- en woninginbraken of 
pogingen daartoe. Onder de bewoners klinkt op Nextdoor herhaaldelijk de behoefte aan een 
buurtwacht. In fysieke vorm is dat praktisch onuitvoerbaar, maar er is een goed alternatief.

Nijmegen-Noord buurt preventie
Aanmelden via:
nijmegennoordbuurtpreventie@hotmail.com

Het is belangrijk dat de activiteit voor de wijk bedoeld is en 
dat er voldoende mensen mee doen. Bijvoorbeeld: een ont-
moetingsmiddag voor ouderen, een kinderknutselgroep of 
een activiteit waarbij verschillende culturen elkaar ontmoe-
ten. Kortom een activiteit door bewoners en voor bewoners 
in uw eigen wijk.
Aanvragen kan via het Digitaal Loket, zoek op: ‘bewoners-
participatie en wijkactiviteiten’. Of stuur een mail naar 
wijkmanagement@nijmegen.nl. 

Wat doet u? 
•	 Dien	de	aanvraag	minstens	zes	weken	voor	de	activiteit	in.
•	 Omschrijf	wat	u	gaat	doen	en	stuur	een	begroting	mee.	

Wat doet de gemeente?
•				De	wijkmanager	of	adviesgroep	beoordeelt	de	aanvraag.	
•			Daarbij	spelen	inhoud,	aard	en	de	kosten	een	belangrijke		
 rol. 
•			De	wijkmanager	laat	u	per	brief	weten	wat	er	besloten	is.

Subsidie voor wijkactiviteiten…
Bewonersgroepen en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren 
van wijkactiviteiten. 
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Collecterooster eerste helft 2017
 
 29 Jan - 04  Feb Hersenstichting   
 12 Feb - 18 Feb Jantje Beton, St. 
 19 Feb - 25 Feb Jantje Beton, St.   
   05 Mrt - 11 Mrt Amnesty Int. Afd. Nederland, Ver. 
 12 Mrt - 18 Mrt Reumafonds 
 19 Mrt - 25 Mrt ZOA, St. 
 26 Mrt -  01 Apr Fonds Gehandicaptensport, St. 
   02 Apr - 08 Apr Hartstichting, Nederlandse 
     

09 Apr   - 15 Apr Kinderhulp, St. Nationaal Fonds  
07 Mei   - 13 Mei Longfonds Stichting 
14 Mei   - 20 Mei Prins Bernhard Cultuurfonds, St.  
28 Mei   - 03 Jun Epilepsiefonds - De Macht van het Kleine, St.  
11 Jun   - 17 Jun Maag Lever Darm Stichting 
18 Jun   - 24 Jun Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 
25 Jun   - 01 Jul Natuurmonumenten in Nederland, 
      Ver. tot Behoud van 

TWEEWIELERS
Een 75 jaar bestaand auto- en tweewielerbedrijf.
Gespecialiseerd in het merk Volvo en 
het tweewielermerk Gazelle Selectcenter.

www.garagegijsberts.nl

Adres Auto’s:
Industrieweg-Oost 33
6662 NE Elst (Gld)
Tel. 0481-371338

Adres Fietsen:
Einsteinweg 2
6662 PW Elst (Gld)
Tel. 0481-434132
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Bedenk hoe gezond groenten zijn 
Vanuit de gedragstherapie begint gedrag bij de juiste ge-
dachten. Het eten van groenten en het inkopen daarvan 
wordt dus bevorderd door te weten wat de voordelen zijn 
van het eten van groenten. 
groenten leveren het lichaam onverteerbare koolhydraten 
oftewel vezels. Deze vezels leveren het lichaam geen energie, 
want ze worden niet verteerd. Deze vezels zorgen voor een 
verzadigd gevoel en kunnen dus het eten van energierijke 
tussendoortjes met vet en suiker voorkomen. Deze vezels 
vormen ook grotendeels onze ontlasting en zorgen ervoor 
dat die soepel is.
groenten leveren vitamines en mineralen en zorgen hierdoor 
mede voor het goed verlopen van alle lichaamsprocessen 
van zenuwwerking, spijsvertering, spierwerking, ademhaling, 
enz. groenten helpen ook vormen van kanker te voorkomen.

Groenten op meerdere momenten van de dag
Het is een hele uitdaging om 300 gram groenten per per-
soon in de avondmaaltijd verwerken. bij een stamppot met 
wortel en ui of een maaltijdsoep wil het wel lukken. Om 300 
gram boerenkool op je bord te krijgen moet er 600 gram per 
persoon in de stamppot verwerkt worden. Daar zijn onze 
pannen gewoonweg te klein voor.

Groenten eten bij de lunch
•	 Rauwkost	op	brood:	reepjes	paprika,	komkommer,	taugé,		
 alfalfa. 
•	 Groentesoep:	zelf	gemaakt	met	geroosterd	brood.
•	 Maaltijdsalade:	met	groenten,	koolhydraat	(volkoren	pasta,		
 couscous, rijst) en een eiwitbron (vis, noten, ei, kaas, vlees).
 groenten eten als tussendoortje:
•	 Als	rauwkost	in	de	vorm	van	komkommer,	paprika,	snack	
 tomaatjes.
•	 Als	smoothie	zijn	eindeloze	variaties	mogelijk	met	fruit	en		
 groenten.

Ter ondersteuning bijgevoegd recept 
Meer ideeën voor lunch, tussendoor of avondmaaltijden?
Volg gewoonetendieet op Facebook of Instagram. 

eet smakelijk namens gewoon Leven nu
www.gewoonetendieet.nl
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T geWOOn eTen DIeeT eeTTIP:                                                          
    HOe Haal Je 300 graM grOenten?   
In de nieuwe richtlijnen voor voeding van de Gezondheidsraad is de dagelijkse hoeveelheid 
aanbevolen groenten verhoogd naar 300 gram per dag. De eerdere aanbevolen 250 gram werd 
door velen al met moeite gehaald. Wat tips ter ondersteuning van het behalen van deze hoe-
veelheid lijkt dus op zijn plaats. 

Couscous salade 
                voor 1 persoon

Snel, makkelijk en gezond 
  klaar zonder koken

Laat 75 gram couscous 5 minuten garen door er 
100 ml kokend water over te gieten.

Snij ondertussen 100 gram rauwkost naar keuze. 
Hier zijn gebruikt een paar schijfjes komkommer, 
3 cherry tomaatjes, 1 bospeen. 

Vermeng de couscous met een halve theelepel roomboter, een handje rozijnen en wat vers geknipte bies-
look. Snij 4 plakken feta af. Garneer met mais of bruine bonen uit blik.

Variatietip:  Gebruik een andere eiwitbron zoals gerookte amandelen.
Gebruikstip:  Als lunch, als halve maaltijd, als onderdeel van een picknick.
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SELF STORAGE
OPSLAG GELDERLAND

OPSLAG SET WINTERBANDEN: €4,50 PER MAAND>

OPSLAG GELDERLAND 
GROOTHANDELSWEG 6
6515 AJ NIJMEGEN-NOORD
024 348 20 01
INFO@OPSLAGGELDERLAND.NL

WWW.OPSLAGGELDERLAND.NL

PAUL BREMER,
BEWONER WAALSPRONG

Real American BBQ bij u thuis! 
homemade en vers, compleet geleverd met bestek, 

borden en Barbeque vanaf € 11,50 p.p. 
Wij doen ook de afwas voor u! 

  Met vriendelijke groet, SJL van Baal 
www.bbq-catering-nijmegen.nl

Check de website en geniet met vrienden, familie of collega's van ons assortiment.

Oefentherapie Cesar De Lint    
Van Boetzelaerstraat 10 - 6515 JD Nijmegen-Noord

024-3483329 / 3094504       
info@cesartherapiedelint.nl - www.cesartherapiedelint.nl

U kunt bij ons terecht voor rug-, nek- en schouderklachten, houding- en bewegings-
problemen, baby- & kinderoefentherapie, psychosomatische oefentherapie, spannings-
klachten & burnout, bekkenklachten rondom zwangerschap, urine-incontinentie, Mind-
fulness, Medical Kinetics, zwangerschap(groeps)begeleiding, bedrijfsoefentherapie.
Wij zijn ook werkzaam in het Academisch Gezondheidscentrum Thermion in Lent.

Karin Herder
diëtist
Wil je je fitter en 
gezonder voelen?
Wil je afvallen en 
dit gewicht behouden?

Jonagoldstraat 9 
6515 EM Nijmegen
06-29623485
www.karinherder.nl

Gitaarschool 
De Losse Snaar

verzorgt gitaarlessen op maat

Gitaarles 
in Oosterhout? 
Dat kan!

Asdonksestraat 3 www.delossesnaar.nl
6515 CC Nijmegen Tel: 06-42475914 

024-84 51 757  of  06 -111 882 46

van Schie advocaten
www.vanschieadvocaten.nl

mr. F.G.W.M. Huijbers

mr. S.T.W. Verhaagh

mr. D.W. Beemers

mr. S. van Oers

mr. H.M. Schurink - Smit

mr. B. Klomp - de Wijk

mr. L.I. Siers

voor:
- echtscheiding
- alimentatie
- arbeidsrecht en uitkeringen
- vreemdelingenrecht
- strafrecht
- jeugdrecht

Berg en Dalseweg 15
6515 JB Nijmegen
Tel 024 - 323 88 44
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Helaas hebben we de afgelopen periode weer gehoord dat 
er kinderen van onze school zijn aangereden op weg van of 
naar school. Gelukkig zonder heftig lichamelijk letsel, maar 
wel met veel schrik in de benen.
Vandaar dit stukje. Zeker in deze tijd van het jaar, laag staande 
zon, minder schone autoramen, enzovoort, vragen we om 
extra alertheid voor ons allemaal. Daarnaast is het natuurlijk 
ook van belang dat we goed gezien worden. Zorg er in deze 
donkere dagen ook voor dat de verlichting van de fietsen in 
orde is!

Uit de Nieuwsbrief van De Oversteek, 
december 2016

De boodschap van bovenstaand stukje is ook nu nog actu-
eel! Want onze wijk telt aan aantal ‘gevaarlijke’ kruisingen 
en rotondes, waar helaas nog te vaak een (bijna) 
ongeluk gebeurt. 

bijvoorbeeld de kruising van het fietspad 
naar de Dependance met de Oude groenestraat 
en met de Terracottastraat en de rotonde 
bij de Kruidenstraat/Oude groenstraat. 

Daarom nogmaals de oproep 
aan alle wijkbewoners: 
        let op kinderen!
Zij kennen de voorrangsregels nog niet goed en zij nemen 
voorrang zonder te kijken of ze dat ook krijgen. 
een oproep aan alle ouders met kinderen: zorg dat ze goed 
zichtbaar zijn en dat hun fietsverlichting in orde is. Zo kun-
nen we met elkaar werken aan een verkeersveiligere wijk.
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Het voorjaar is dé tijd om aan de slag te gaan in 
de tuin
Om te zorgen voor een voedzame bodem, verkoopt de 
scouting champost, een product afkomstig van de teelt van 
champignons. Dit bestaat uit een mengsel van stro, paarden-
mest, kippenmest, kalk en veen. Het is geschikt voor gazon 
en border. Zo ziet uw tuin er straks weer prachtig uit! Op 
zaterdag 18 en zondag 19 maart bezorgen onze vrijwilligers 
kruiwagens met mest bij u aan huis. er wordt ook geleverd in 
de wijk Oosterhout. De opbrengst is voor de vereniging.

Bestellen
bestellen kan makkelijk en snel via de website

 www.mestnijmegen.nl
er kan vanaf 28 januari besteld worden. bestel op tijd, want de 
hoeveelheid mest is beperkt!  

U bestelt per volle kruiwagen
De champost kost vijf euro per kruiwagen. elke zesde kruiwa-
gen is gratis! U krijgt na bestelling een bevestiging en enkele 
dagen van tevoren hoort u het tijdvak waarbinnen wij bij u 
langskomen.

Zelf afhalen
Haalt u de mest liever zelf af? Dan kan dat natuurlijk ook! Tij-
dens de mest-actiedagen kunt u tussen 9 en 18 uur zelf mest 
komen afhalen op ons depot aan de: 
 Laauwikstraat 3 in Lent 
 (dit is bij de oude brandweerkazerne). 

Als u zelf afhaalt, kost de mest vier euro per kruiwagen.

ScOuting PAuL KRugER in LEnt ORgAniSEERt
mest-actiedagen

De weg van huis naar school en terug…



ADVERTENTIES@WIJKRAAD-OOSTERHOUT.NL
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Café bij Tante is de ideale plek voor:
het geven van een feest, vieren van 
     * een jubileum
     * personeelsbijeenkomsten
     * recepties etc.
Dit is 7 dagen per week mogelijk!
Neem gerust vrijblijvend contact op.
Verder hebben we een gevarieerd 
aanbod van activiteiten, kijk voor de 
actuele agenda en verdere 
informatie op: www.cafebijtante.nl    

           Stationsstraat 5  
     Elst (Gld) - 06-41576664

Ineke en Peter

Nr. 2 verschijnt in het weekend van 
25 maart 2017

Kopij aanleveren vóór 19 februari 2017

Nr. 3 verschijnt in het weekend van 
13 mei 2017

Kopij aanleveren vóór 2 april 2017

Nr. 4 verschijnt in het weekend van 
8 juli 2017

Kopij aanleveren vóór 4 juni 2017

Nr. 5 verschijnt in het weekend van 
7 oktober 2017

Kopij aanleveren vóór 3 september 2017

Nr. 6 verschijnt in het weekend van 
25 november 2017

Kopij aanleveren vóór 22 oktober 2017

Ontmoet de bestuursleden en kom ervaren wat je kunt betekenen als secretaris.
Voor meer informatie, mail naar mail@wijkraad-oosterhout.nl

Wil je meer weten van wat er in en om de wijk speelt? Wil jij je inzetten voor je eigen woonomgeving? 

Secretaris gezocht Wijkraad Oosterhout
De functie van secretaris (m/v) bij het bestuur van de Stichting Wijkraad Oosterhout is vacant!

Outdoor Fitness / Bootcamp
Nu ook in Lent en Oosterhout. Lessen in de ochtend en 

avond. Geef je nu op voor een gratis proefles
Samen sporten is motiverend en leuk en toch trainen op 
je eigen niveau! Afwisselende lessen zoals een circuit 
met oefeningen, touwen, parkbankjes, kettle bells; alles 
trekken we uit de kast om jouw conditie te verbeteren!  

Wil je fitter worden en een uur lekker buiten bezig zijn? 
Geef je dan nu op voor een gratis proefles! 

Wil je meer info over de tijden of een keer meetrainen met ons? 

Aarzel niet en neem contact op met ‘Do The Extra Mile’
Petra@dotheextramile.com / 06 45 45 81 78 www.dotheextramile.com
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OnA is een 
gymnastiekvereniging  
die voor elke leeftijd 
wat te bieden heeft
Voor kleuters vanaf ± 2 ½ is er gym op zaterdagochtend van 
09:00 tot 10:00 uur. 
Er is een groep voor kinderen van  ± 5 - 7 jaar van 10:00 tot 
11:00 uur. En een groep van 11:00-12:00 uur voor kinderen 
van ongeveer 7/8-11 jaar. Afhankelijk van het kind wordt ge-
keken welke groep het beste past. 

De gym begint spelenderwijs en langzaam wordt meer uit-
daging ingebouwd met meer  turnachtige activiteiten. er 
wordt goed gekeken naar het bewegen van kinderen. er wor-
den ook elke week spellen gedaan en tussendoor krijgen ze 
wat drinken en een koekje erbij.

Begeleiding bij de activiteiten
De kleine en overzichtelijke gymzaal is voor kleine kinderen 
echt fijn. er zijn twee trainers bij, dus er is veel begeleiding bij 
de activiteiten. 

Verder is er hiphop/streetdance op dinsdagavond van 18:30 
- 19:30 uur voor de leeftijd vanaf 7 jaar en wedstrijddansen 
op dinsdag van 19:30 - 20:30 uur voor de leeftijd tussen 16 
en 20 jaar.

Volwassenen kunnen terecht voor gymnastiek op maandag-
avond van 18:30 tot 19:30 uur (spiergericht) en van 19:30 tot 
20:30 uur (conditiegericht) en van 20:30 tot 21:30 uur is er vol-
leybal voor mannen. 
bij de conditiegroep is nog plaats. 
Deze lessen worden gegeven door Cor Fransen.

Iedereen die interesse heeft is van harte uitgenodigd om 
eens een kijkje te komen nemen en eventueel een les mee te 
doen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 
even melden bij het begin van de les bij de begeleiders Her-
ma & Joris of Cor voor de volwassenen. 

Zie ook hebben de website: www.gymverenigingona.nl

      O.N.A        Gymvereniging   
Slijk- Ewijk
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Sporthal de Triangel
Wil jij leren badmintonnen?
Kom dan vanaf donderdag 16 februari naar Sporthal de Tri-
angel. Badmintonclub Mariken organiseert vanaf dan elke 
donderdag een training van 18.00 tot 19.30 uur. 

De trainingen zijn geschikt voor alle jeugd vanaf zes jaar en 
staan onder leiding van onze meest ervaren trainer, bart-Jan 
den Hollander. Plezier in de sport staat bij ons voorop en 
daarnaast gaan we je goed leren badmintonnen. Alle kinde-
ren mogen gratis drie keer uitproberen, daarna mag je beslis-
sen of je lid wil worden. Kom dus vanaf donderdag 16 februari 
naar Sporthal de Triangel, griftdijk noord 9b, Lent. Ook op een 
latere donderdag beginnen is geen enkel probleem.

Voor badminton is elke gemakkelijk zittende kleding vol-
doende en verder sportschoenen voor binnen. een racket 
kun je lenen bij de club, shuttles worden altijd door de club 
geregeld. 
Voor aanmelding of meer informatie graag mailen naar:
 jc@bcmariken.nl, of kijk op onze website www.bcmariken.nl.
 
groeten namens bC Mariken,
 Paul Bruin
 voorzitter jeugd
 jc@bcmariken.nl

Ideeën voor het Klif-theater?
Wil je ook meedenken over de voorstellingen in 
theater De Klif? 

Dat kan! Want wijkbewoners van nijmegen-noord mogen 
voor volgend theaterseizoen (2017-2018) zelf de program-
mering van de voorstellingen in het theater organiseren! De 
voorbereidingen zijn al gestart. Op dit moment leert Paul 
Jansen, de huidige beheerder van De Klif, vier enthousiaste 
wijkbewoners de kneepjes van het vak. 

De bedoeling is dat er een gevarieerd programma samenge-
steld wordt van ongeveer acht voorstellingen met voor ieder 
wat wils. Het zou super zijn als we er met zijn allen een mooi 
seizoen van kunnen maken met prachtige voorstellingen en 
gezellige middagen en avonden. 

er is inmiddels een bijeenkomst geweest om ideeën te inven-
tariseren. Wie ook een idee wil delen, kan mailen naar:
theaterdeklif@gmail.com. 
Zie ook de Facbookpagina - www.facebook.com/theater-
deklif/. Like of volg deze pagina en blijf op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes!



BEN er weer, het informatieblad voor Nijmegen-
Oosterhout, is een uitgave van Stichting Wijkraad 
Oosterhout.
BEN er weer verschijnt zes keer per jaar en wordt gratis 
huis aan huis verspreid in Nijmegen-Noord Oosterhout, 
behalve als er een ‘nee-nee’-sticker op de brievenbus zit. 

Oplage: 2300 stuks

Redactie:   
Marike Elmendorp, Ellen von Holtz, Claudia ter Braak, 
Wim Buil

Vormgeving: 
Humphrey Roger Ottenhoff

Correspondentieadres redactie 
communicatie@wijkraad-oosterhout.nl

Fotograaf: 
Toon de Vos - toondevos@gmail.com
www.toondevos-fotografie.nl

Advertentie-acquisitie
Wim Buil; advertenties@wijkraad-oosterhout.nl

Grafische realisatie: 
Drukkerij Van der Weerd Nijmegen

Berichten, brieven en artikelen:
Ingezonden brieven, berichten en artikelen zijn welkom 
(eventueel met een foto met hoge resolutie) op het 
e-mailadres van de redactie: communicatie@wijkraad-
oosterhout.nl. De redactie behoudt zich het recht voor 
om brieven in te korten of te weigeren. Als er ruimte is 
en we vinden uw artikel interessant, dan plaatsen we 
het. Op verzoek kunnen we uw brief eventueel anoniem 
publiceren. Plaatsing betekent niet dat de wijkraad of de 
commissies uw standpunt delen.

Abonnementen:
Mensen die buiten Nijmegen-Noord Oosterhout wonen 
en de BEN er weer willen ontvangen, kunnen een betaald 
abonnement nemen. Na overmaking van € 18,00 op ons 
bankrekeningnummer o.v.v. ‘Abonnement wijkkrant’ 
krijgt u zes nummers toegezonden. Verzending alleen 
binnen Nederland. 

Rekeningnummer: NL75INGB0004886791 t.n.v. Stichting 
Wijkraad Oosterhout, Oosterhout-Nijmegen. 
Neem contact op als u een factuur wenst.

Website wijkraad: 
www.wijkraad-oosterhout.nl

Correspondentieadres wijkraad:
Stichting Wijkraad Oosterhout 
Pijlpuntstraat 1  6515 DJ Nijmegen
mail@wijkraad-oosterhout.nl

© 2017 Stichting Wijkraad Oosterhout

W
IJ

K
b

L
A

D
 b

e
n

 e
R

 W
e

e
R C O L O F O N

BEN er weer februari 2017 2322  BEN er weer februari 2017

gEHOORD in niJMEgEn–nOORD
n.b .Alle personen, gebeurtenissen en situaties genoemd in deze column zijn 

bekend bij de columnist. Genoemde personen  hebben toestemming gegeven 

voor publicatie.

VALenTIJnSDAg  
Dinsdag 14 februari ga ik er een speciale dag van maken.
Ik heb zo genoeg van alle negativiteit om me heen en in de 
wereld, dat ik me heb voorgenomen om in ieder geval op 
deze dag alleen maar met positiviteit bezig te zijn.

Ik koop bloemen, niet zo’n dure Valentijnsdagbos, een ge-
woon bosje b.v. “Maximatulpen”, met 35% korting. Daar maak 
ik dan met verschillende soorten takken uit mijn tuin wat 
moois van. Voor mijn geliefde maak ik ‘s morgens een lekker 
ontbijtje. Ik lees deze dag geen krant, kijk geen televisie en 
ook de radio blijft uit. We luisteren naar muziek die wij beiden 
mooi vinden. Ook geen iPad vandaag, geen telefoon. We ma-
ken een wandeling, ik ga ervan uit dat het lekker weer wordt. 
Zo niet, dat zien we dan wel weer. We gaan er sowieso een 
heerlijke dag van maken. Als we andere mensen tegenko-
men, zeggen we ze vriendelijk goedendag. Dat doen we wel 
vaker, maar we krijgen meestal een vreemde blik terug. Van-
daag erger ik me er niet aan. Daarna gaan we een kopje koffie 
drinken met uitzicht op het water, waar we zeker weten dat 
het personeel ons met rust laat. ‘s Avonds koken we samen 
en zetten een lekker dinertje op een mooi gedekte tafel met 
een glaasje wijn, brandende kaarsen, mooi muziekje op de 
achtergrond en halen leuke herinneringen op. Steek ik mijn 
kop in het zand? Vast wel, het maakt me niet uit, want één 
dag wil ik alleen maar met fijne, vredige dingen bezig zijn.

VALENTIJNSTAART
Ingrediënten:
1 pak cakemeel, 3 eieren, 200 gr. roomboter, 50 ml. melk, poe-
dersuiker, frambozenlimonadesiroop, hartvormige snoepjes, 
slagroom en hagelslag. een (hartvormige) bakvorm en een 
mixer.

Verwarm de oven voor op 160 gr. Mix de boter tot hij glad en 
luchtig is, voeg eieren, cakemeel en melk toe, mix alles rustig 
door elkaar. Mix dan op hoge snelheid tot er een luchtig be-
slag ontstaat.
Doe het beslag in de ingevette bakvorm en strijk mooi glad. 
bak de cake in ongeveer 45 minuten gaar (met een satéprik-
ker kun je dat controleren: als je in de cake prikt moet er niets 
aanplakken).
Laat de cake afkoelen. Leg de cake op een mooie schaal. 
Meng in een kommetje de poedersuiker met een beetje si-
roop tot je een mooie gladde massa krijgt. Strijk dit glazuur 
over de taart. even laten uitharden. Leg er hier en daar wat 
hartensnoepjes op. De zijkant bestrooien (met een lepel) met 
wat hagelslag en spuit wat toefjes slagroom op de taart.
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Zeer enthousiast reageerde het publiek dat zaterdag 10 
december 2016 kwam luisteren en genieten van het win-
terconcert van Con Amore uit Oosterhout.

Onder leiding van dirigent Jos Jansen bracht Con Amore 
met opleidingsorkest Wit Lof en sterartiesten Thijs van Leer, 
Jordi Repkes en Renske de boer de Top 2000 ten gehore!  De 
Top 2000-tune opende de avond, gevolgd door een geva-
rieerd programma van kleine gevoelige nummers, oldies 

en echte (pop)klassiekers, o.a. House of the King, Stil in mij, 
Valerie, Innuendo, Still got the blues, Skyfall, Purple Rain… 
Opleidingsorkest Wit Lof stal de show met een optreden 
samen met Thijs van Leer. De avond werd omlijst door 
presentator Maarten Daam die het publiek trakteerde op 
interessante muziekweetjes.

Kortom: een niet te vergeten avond met oldies en young 
ones uit de Top 2000! www.conamore-oosterhout.nl

Fantastisch optreden Con Amore!b
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Koningsdag…
 organisator gezocht
Ongeveer tien jaar geleden organiseerden Peter van Dis-
seldorp (penningmeester van de wijkraad) en ik het eerste 
Koninginnedagfeest in onze gezellige wijk.

Wat begon met een paar attracties voor de kinderen bij De 
Klif, werd in de jaren erna al snel een gezellig evenement 
met verschillende vrijmarktplaatsen dat door zijn populariteit 
moest verhuizen naar het terrein van voetbalvereniging OSC. 
Het feest, inmiddels omgedoopt tot Koningsdag, werd de 
laatste paar edities bezocht door ruim duizend kinderen en 
zeker evenveel ouders. Koningsdag bij OSC is een dag van 
ontmoetingen, gezelligheid, spelen, beetje snoepen en neu-
zen door de spullen van ruim honderd gratis vrijmarktplaat-
sen van eigen wijk- en dorpsbewoners.

na al die jaren waar ik met veel plezier op terug kijk, is voor mij 
de tijd gekomen om het stokje over te dragen. Ik ben op zoek 
naar een aantal mensen die in het ‘kernteam’ van de organi-
satie willen zitten. Ik zal de eerste keer het initiatief nemen 
om een overleg te plannen, het draaiboekje toe te lichten 
en jullie op weg te helpen. Inzet is nodig bij het benaderen 
van Albert Heijn (of andere sponsors), bestellen van attracties, 
contact opnemen en afspraken doornemen met OSC, vrijwil-
ligers voor de dag zelf regelen, boodschappen doen en zor-
gen voor publiciteit rondom het evenement op 27 april. Peter 
blijft ondersteunen met allerlei financiële en administratieve 
taken.

Als je mee wilt helpen om Koningsdag 2017 mogelijk te ma-
ken, dan ben je op 15 februari om 20:00 uur welkom bij het 
eerste overleg in De Klif. 
Meld je s.v.p. aan via mail@wijkraad-oosterhout.nl, ook als je 
nog twijfelt of vragen hebt.
Revi de Jong

Opleidingsorkest Witlof stal de show met een optreden samen met Thijs van Leer.



• Voor jong en oud
• Bij problemen met spraak, taal, stem, gehoor  
 en slikken.
• Bij leer-, lees- en spellingsproblemen,
• onderzoek, behandeling, advies en voorlichting

• Voor jong en oud
• Bij problemen met spraak, taal, stem, gehoor  
 en slikken
• Bij leer-, lees- en spellingsproblemen
• onderzoek, behandeling, advies en voorlichting

OUBLIES BOULANGERIE & GELATERIA
“De warme bakker van de wijk” 

Lunch, koffie en iedere dag vers brood!

Ook op zondag open van 09:00 uur tot 12:00 uur 
voor het zondagse ontbijtbrood en croissantjes.

Oude Groenestraat 71
6515 EB Nijmegen

024 - 73 70 442
info@oublies.nl

WWW.OUBLIES.NL
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