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Ben Bloemendal | Voorzitter
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Nieuws vanuit de Wijkraad

„ Wijkkrant en website
Zoals al eerder vermeld mochten we enkele maanden na de start al kennis maken met 
de eerste wijkkrant. Dit was niet in de laatste plaats het gevolg van de grote inzet van 
de commissie communicatie. De krant had nog niet meteen een naam. Deze kon wor-
den bedacht door de wijkbewoners. De uiteindelijke winnaar bedacht de naam ‘BEN er 
weer” en ontving als dank een rondje winkelen bij AH. 

De letters BEN staan voor de verschillende delen van de wijk, te weten de Boomgaard, 
de Elten en het toekomstige het Nijland. De “BEN er weer” verschijnt zesmaal 
per jaar.In het voorjaar van 2003 verscheen ook de website van de wijkraad. 
Naast de algemene informatie over de wijkraad en de inhoud van de wijkkranten, 
kan via de website ook het laatste nieuws worden vermeld. Via de website kan de 
wijkbewoner ook contact opnemen met de wijkraad.”

Stukje uit: 
Jaarverslag Wijkraad Oosterhout 2002-2003

Van de redactie
Misschien is het u a l opgeva l len, heeft u a l door deze BEN er weer geb laderd: er zitten aardig wat
oude én n ieuwe foto’s in van onze wijk, maar ook van deze wijkkrant. En “oud n ieuws”, h ieronder
bijvoorbeeld . De BEN er weer bestaat in 2021 namel ijk twintig jaar en dat wi lden we graag in beeld
aan u laten zien . We hebben de twintig jaargangen doorgespit. Het resu ltaat daarvan ziet u o.a . in 
dit nummer.

En herkent u de man op de voorkant? Als u bewoner van het eerste (of tweede) uur bent, dan weet 
u misschien wel wie het is : Wim Prakke. Wim is vijftien jaar lang vormgever geweest van de BEN er
weer, vanaf het a l lereerste nummer. In een interview met hem kunt u meer h ierover lezen . Overigens
wist Wim n iet dat h ij nu op b ijna 3.000 exemplaren van de BEN er weer op de voorkant staat…
Maar “het mocht” van zijn vrouw Carla!

Verderop in deze BEN er weer een stukje over Brass, het n ieuwe restaurant in onze wijk. Op de
bijbehorende foto ziet u enkele redactie- en wijkraadleden: we hebben bu iten een toast gedronken 
op het n ieuwe jaar, want 2020 was natuurl ijk wel een heel b ijzonder jaar te noemen . We hebben de
bezorgers van de BEN u itgenodigd om daar een bedankje in ontvangst te nemen, want zonder hen
kan de wijkkrant n iet rondgebracht worden! Misschien vindt u het ook leuk om te he lpen met
bezorgen? Dit kost u zes keer een uurtje . Neem contact met ons op a ls u meer informatie wi lt!

Wij wensen voor iedereen een n ieuw jaar met hoopvol le vooru itzichten . 
Dat we over een jaar kunnen zeggen: 2021 heeft ons weer onze vrijheden 
teruggegeven, we kunnen / mogen weer theaters, cafés en restaurants 
bezoeken en mondkapjes zitten n iet meer standaard in onze tassen en jas-
zakken . 

We kunnen onze (groot)ouders weer bezoeken zonder bang te zijn dat we 
ze aansteken en onderwijs op afstand is verleden tijd . Dit l ijstje kan ik 
nog veel langer maken… De redactie wenst iedereen een goed 2021!
Met harte l ijke groet, namens de redactie, 

Marike Elmendorp
communicatie@wijkraad-oosterhout.n l
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De Wijkraad Oosterhout is een stichting en 
bestaat uit bewoners van de wijken Oosterhout 
en de Grote Boel. We zetten ons in voor een 
goed leefklimaat in de wijken Oosterhout, 
Grote Boel en Zuiderveld. Hieronder leest u 
waar we  op dit moment mee bezig zijn.

In het eerste nummer van 2021 vertellen we u 
meer over ontstaan van de wijkraad en het 
communicatiemiddel van de wijkraad, de BEN. 

Lijn 14 niet meer langs station Lent?
De Wijkraad is een maand voor het ingaan van 
de nieuwe dienstregeling 2021 geconfronteerd 
met wéér een wijziging voor Nijmegen-Noord. 
Nadat vorig jaar buslijn 331 van route is gewis-
seld met lijn 14, hebben de haltes langs de bus-
baan Terralaan geen verbinding meer met sta-
tion Elst. In de loop van 2021 dreigen deze vier 
haltes (Kruidenstraat, Jonagoldstraat, De Klif en 
Aquilastraat) ook hun verbinding met station 
Nijmegen Lent te verliezen. De route loopt dan 
via de Oversteek en niet meer via de Waalbrug. 
Dit om de wijk Koningsdaal frequenter openbaar 
vervoer te geven: zowel lijn 3 als 14. Als Wijkraad 
vinden wij het niet aandoen van station Lent 
door lijn 14 onaanvaardbaar en zijn we met de 
gemeente Nijmegen in overleg om te onderzoe-
ken of het station toch kan worden opgenomen 
in de dienstregeling. In de volgende BEN er weer 
nemen we de uitkomsten van deze gesprekken 
en de nieuwe dienstregeling en busroutes op.

Toekomstvisie Griftdijk
Vanuit verschillende kanten komen er
steeds meer klachten over de inrichting van
de Griftdijk. Sinds de zomer van 2019 wordt
al gesproken over de oversteekplaats van
de Zegelringstraat en Dick Brunastraat,
maar op meerdere plekken ontstaan problemen. 
Zo is er langs het grootste deel van
de Griftdijk nog geen ruimte voor wandelaars, 
maar ook de bermen zijn een doorn in het oog.

De gemeente Nijmegen ontwikkelt nu een toe-
komstvisie op de Griftdijk, die de komende jaren 
moet leiden tot aanpassingen. De Wijkraad heeft 
bij de gemeente aangegeven dat de aanpak van 
de Griftdijk steeds urgenter wordt. 
Een permanente ‘knip’ kan ook een deel van de 
oplossing zijn. Inmiddels is duidelijk dat de over-
steekplaats van de Zegelringstraat en Dick Bruna-
straat wordt aangepast. Ook de wethouders Ver-
gunst (stedelijke ontwikkeling) en Tiemens 
(verkeer) zien de noodzaak hiervan in, dus lopen 
er nu gesprekken om te kijken wat hier mogelijk 
is.

Plein De Klif
Al jaren heerst er onvrede over de huidige 
inrichting van het schoolplein bij De Klif. Zowel 
bij bewoners die wonen aan het plein als bij 
basisschool De Oversteek, KION Kindcentrum 
Ondersteboven en Bindkracht10. De Wijkraad 
heeft een tweetal avonden geïnitieerd om 
samen met de gemeente Nijmegen te kijken 
naar de mogelijkheden om het plein te vergroe-
nen. Op deze avonden zijn de wensen van alle 
partijen besproken en zijn er door de Bastei/
NME (Natuur-en Milieu educatie) ontwerpen van 
reeds aangelegde Groene Schoolpleinen gepre-
senteerd. De gemeente gaat nu de regie in han-
den nemen om definitieve plannen te maken 
voor het schoolplein. 

Mocht je aanwezig willen zijn, meld je 
dan aan via: 
mail@wijkraad-oosterhout.nl

De wijkraad bestaande uit Ben, Geurt, Oscar, Anja, Imogen, Martin en 
Arjan wenst u fijne en veilige kerstdagen en een goed nieuwjaar! 

De volgende wijkvergadering is onder voorbehoud van eventuele nieuwe coronamaatregelen woens-
dag 13 januari in De Klif, van 20.15 - 21.15 uur (inloop vanaf 20 uur) mail@wijkraad-oosterhout.nl
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Mr. B.J. (Ben) Bloemendal
advocaat en mediator
Knegtmans advocaten & Mediators BV
Terracottastraat 37, 6515 DD Nijmegen-Noord

T   024-3482469
M  06-53732837
E  bbloemendal@knegtmansadvocaten.nl

Op afspraak, kosteloos kennismakingsgesprek, vaste prijsafspraak mogelijk.
Iedere dinsdag- en donderdagavond om 20.00 uur kosteloos spreekuur op 
afspraak in De Klif.

Voor met name:
•  arbeidsrecht (ontslag, schorsing, ontslag op staande voet)
•  burenrecht (hinder, erfgrensgeschillen)
•  bestuursrecht (wia, ww, bestemmingsplan, planschade, omgevingsvergunning)
•  contractenrecht (verborgen gebreken, tekortkoming, wilsgebreken, algemene voorwaarden)
• mediation

www.knegtmansadvocaten.nl

Elfferich Administratie 
& Belastingadvies

Voor ondernemers en 
particulieren 

Bert Elfferich RB 
Bellefleurstraat 14
6515 BJ Nijmegen

06 412 057 98
www.elfferich.eu
info@elfferich.eu

-  Fiscale advisering
- Administraties en
   bedrijfsadvies
- Eigen woning
- Jaarrekeningen
- Fiscale aangiften
-  Financiële planning 

R E G I S T E R
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Roel Bartels
DO-MRO
Osteopaat

Jonagoldstraat 9
6515 EM Nijmegen

T 06 839 022 86
E roel@bartelsosteopathie.nl

www.bartelsosteopathie.nl

BARTELSOSTEOPATHIE

Baby- en peuterzwemmen
Iedere dinsdag en woensdagochtend

Meer weten? 
www.dehelster.nl

Schubertstraat 1 | 6661 AW | Elst | T 048 13 72 554

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

Oude Groenestraat 6a
6678 MB Oosterhout (Gld)
06-29623485
www.karinherder.nl

Ons Gezondheidserf: deze keer:

Als ik dit schrijf, is het november; hoewel de temperatuur ons steeds op het verkeerde 
been zet  zijn we toch al bijna aan het einde van dit rare, hectische jaar, waarin niets meer 
vanzelfsprekend leek. Regelmatig werd mij gevraagd wat corona doet met onze cliën-
ten. Als ik daarover nadenk, zie ik wat niemand zal verbazen. Een toename van pieke-
ren, angst en stress, het gemis bij pubers van alle gezellige sociale dingen, die juist zo 
belangrijk zijn in die leeftijdsfase, het harde werken van ouders om èn hun gezin 
draaiende te houden èn tegelijkertijd thuis te moeten werken… 
Maar wat óók en misschien nog wel méér opvalt is de enorme veerkracht die ik 
zie. Gezinnen die, ondanks alles, een nieuw ritme wisten te vinden tijdens de 
lockdown. Het verlegen kleutertje dat dapper afscheid neemt bij het hek en 
zelf de klas in durft te stappen. De jongen die zijn angst voor besmetting over-
wint. Al die mensen die elke nieuwe maatregel of verandering verdragen en er 
met elkaar het beste van maken! Dat stemt hoopvol voor volgend jaar, 
helemaal nu er zicht is op een vaccin. 

Ik wens dan ook iedereen voor 2021 toe, dat je kunt blijven verdragen wat je zelf niet kan 
veranderen en de veerkracht kan behouden!

Liesbeth Hordijk
Kruip Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychotherapie

Oude Groenestraat 11
6515 EA Nijmegen
024-6453885

Van Boetzelaerstraat 8-16 | 6615 JD | Nijmegen-Noord  
www.huisartsenoosterhoutgld.nl

illustratie: HottArt.nl

Kruip kinder- en jeugdpsychotherapie

Donkere dagen voor Kerst... of toch een beetje licht?
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De coronacrisis raakt ons allemaal. Oud én jong. 
We kunnen niet meer naar het werk, niet in 
teamverband sporten maar beperkt bij onze 
geliefde ouderen op bezoek. 

En zit je in quarantaine? 
Dan kun je zelfs je dagelijkse boodschappen niet doen. 
Hierdoor zijn er meer Nijmegenaren dan ooit die wel een 
helpende hand kunnen gebruiken. Met boodschappen 
doen, de hond uitlaten of de kinderen opvangen na 
schooltijd. Al deze hulpvragen vind je nu terug op één 
plek, namelijk: 
www.coronahelpersgelderland.nl/nijmegen 

Nog handiger
Op het platform zie je meteen waar in Nijmegen iemand 
hulp vraagt. Je kunt zelfs filteren op jouw wijk! Zo kun je 
snel een buurgenoot uit de brand helpen. 

Heb je zelf hulp nodig? 
Dan maak je eenvoudig een hulpvraag aan. Je geeft aan 
wat, waar, wanneer en hoe vaak je hulp nodig hebt. En 
voegt eventueel een leuke foto toe om de aandacht te 
trekken. Zo weten jouw buurtgenoten direct wat je zoekt. 

Wil je nieuwtjes over het platform lezen via Facebook? 
Dat kan! 
Ga naar: www.facebook.com/coronahelpersgelderland.nl 

Coronahelpers in jouw wijk!
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Wim werkte al zijn hele leven in de 
wereld van tijdschriften, drukken en uit-
geven. “Toen ik 15 was begon ik met de 
opleiding tot handzetter. Daarna heb ik 
vijf jaar in een drukkerij gewerkt een later 
weer vijf jaar voor een christelijk dames-
tijdschrift. Het was nog het ambachtelijk 
zetwerk met de hand destijds. Vanaf mijn 
dertigste nam ik samen met mijn broer 
de boekhandel van mijn ouders over. 
Boekhandel Prakke in de stad, naast de 
‘Van der Stad’. Onze winkel was het eerste 
gebouw dat er weer stond na de oorlog. 
vertelt Wim. “Dat heb ik 4 x 5 jaar gedaan. 
Ik doe alles in vijven zeg maar. Ook mijn 
betrokkenheid bij BEN er Weer, als vorm-
gever, heeft drie stappen van vijf jaren 
geduurd.”

Ouderwetse floppy’s
“In het begin was het blad een nieuws-
brief voor de wijkraad. Het werd destijds 
ook voornamelijk door hen volgeschre-
ven, ze hadden een echte secretaresse. 
Wij zetten het blad in elkaar en we orga-
niseerden het bezorgen. Er werd gepubli-
ceerd over de bouwplannen, de vorderin-
gen van de komst van een supermarkt en 
alles wat in een beginnende wijk 
gebeurt,” memoreert Wim. 

“De charme van de eerste jaren zat hem 
in het ‘zelf doen’ van de redactie. Rond 
het jaar 2000 werkten we toch nog 
steeds met floppy’s, en met zo’n floppy 
ging ik dan naar de copyshop in de stad 
om daar de paar honderd exemplaren te 
laten drukken,” herinnert Wim. Dat is nu 
wel anders: elke uitgave van de BEN er 
weer stuurt Humphrey als PDF bestand 
naar de drukker. Die drukt vervolgens 
3.000 magazines. 15 vrijwilligers zorgen 
ervoor dat de BEN er weer zes keer per 
jaar bij u in de bus ligt (tenzij u een NEE/
NEE sticker heeft).

Groter verspreidingsgebied
Bij het tweede nummer ontstond de 
naam van het wijkblad: BEN er Weer. 
Wim: “Dit was het resultaat van een prijs-
vraag waarop welgeteld één inzending 
kwam. BEN staat voor de drie oorspron-
kelijke buurten Boomgaard, Elten en 
Nijland.” 
Anno 2020 is het verspreidingsgebied 

een stuk groter geworden. De wijken Grote Boel, Zuider-
veld en Woenderskamp horen er nu ook bij. Wim: “Ik ben 
benieuwd of de wijkraad zich dat realiseert. 
Als ik erover terugdenk dan moesten wij na de eerste 
beginjaren ook altijd achter de wijkraad aan voor inhoud 
voor het blad.” 

De interviewers, Hans en Rob, herkennen deze wisselwer-
king tussen wijkraad en redactie wel. “Intussen is het veel 
meer een wijkblad dan een nieuwsbulletin geworden,” 
zegt Rob. Hans beaamt dit: “We maken nu ook veel meer 
verhalen over mensen in de buurt.” Toen Wim begon was 
dat anders. “Het was echt een nieuwsbrief met informatie 
over de nieuwbouwplannen en ontwikkelingen in de 
wijk. Natuurlijk hebben we daarnaast van alles gepro-
beerd zoals puzzels en verhalen over straatfeesten. 
Of een eigen website met wijknieuws. Niet alles sloeg 
aan. In mijn beleving,” zegt Wim, “is van de vele goede 
initiatieven in de beginjaren niet zo heel veel van de 
grond gekomen door gebrek aan vrijwilligers. Dat is ook 
begrijpelijk, in deze wijk met vooral jonge gezinnen, 
tweeverdieners. Maar, de BEN is er nog altijd.”

Hoe moet de BEN zich opstellen als er problemen zijn in 
de wijk, vraagt Hans. Van tijd tot tijd zijn er verschillende 
meningen/ verschillen van inzicht over ontwikkelingen in 
de wijk. “Niet als BEN positie kiezen,” zegt Wim. “Dat heb-
ben we nooit gedaan, ook vroeger niet. Als het nodig is 
kan de wijkraad hierin iets betekenen. Maar de BEN is er 
voor alle wijkbewoners. Een andere invulling dan vroeger. 
Een goede mix van human interest en ontwikkelingen is 
voor iedereen interessant.”

Dankwoord
Namens de huidige redactie: bedankt wat je voor BEN en 
de wijk hebt betekend! En met Wim zijn collega’s van de 
redactie en de vrijwilligers van vroeger. Wij gaan door op 
de ingeslagen weg!

Tekst: Rob Janssen en Hans Garritsen
Foto: Toon de Vos

20 jaar
Aan de Hofkersstraat 

wonen Wim Prakke en 

zijn vrouw Carla. Het 

zijn hele leuke huisjes 

hier: smal, alles gelijk-

vloers, 25 meter lang 

en behorend bij de eer-

ste huizen in de wijk. 

Wim en Carla wonen 

hier sinds 2001. Toen in 

de nieuwbouwwijk Nij-

megen-Oosterhout de 

mensen zich vestigden, 

werden er direct 

diverse commissies 

opgestart. Wim zag het 

allemaal aan en bood 

zijn diensten aan. “Ik 

zei meteen, ‘ik maak 

wel het krantje’. Dat 

heb ik 15 jaar gedaan.” 

De redactie bestond destijds uit vijf mensen, waar-
onder de secretaresse van de wijkraad en natuur-
lijk een boel vrijwilligers. Dat maakte het niet altijd 
makkelijk. Wim: “Vrijwillig is niet vrijblijvend zeg ik 
altijd. Sommige vrijwilligers dachten daar anders 
over en dat kan, maar goed, meld je dan niet aan.” 
Heel fijn voor het wijkblad: geld is nooit een issue 
geweest. “Ik ben nog altijd verbaasd over hoe mak-
kelijk de adverteerders zich meldden,” zegt Wim. 

 Wim Prakke, 15 jaar lang vormgever van BEN er Weer ”Trots dat de BEN er nog altijd is”
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9 10 Uitzicht toen vanuit de flat op Van Boetzelaerstraat 1a Uitzicht nu vanuit de flat op Van Boetzelaerstraat 1a 
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Van af links: - De boerderij van dhr Hupkes, thans de huisartsen praktijk. Dan in het midden Annabellastraat nr.13 Daar achter nr 9 in aanbouw. Beetje naar rechts Hofkersstraat 6 en een begin van nr 4. Dan helemaal rechts weer de Annabellastraat met de 
nummers 12, 10 en 8. Daar sluit de foto dus weer aan op waarhet begon!
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De feestelijke opening van Woonpark Oosterhout 1999

De Klif in aanbouw, foto ingestuurd door Ellen van Holtz Oosterhout in aanbouw

Wijkraad plant bomen 2003 op de rotonde Groenestraat? De Elten

Annabellastraat

 Primusstraat, 1999

Zicht op Fruitlaan en Morelstraat

Ligulastraat

De Fruitlaan net voor de Klif Annabellastraat

BEN er weer december 2020  98  BEN er weer december 2020

1999-2020: Nijmegen-Oosterhout „Deze foto’s zijn ons aangeleverd door: Wim Prakke, Petro van Ginneken, Evert Lamme, Margriet Monks, Hans Raden-
borg en Ellen van Holtz. Foto’s van de huidige situatie zijn gemaakt door de redactie. Dank voor het beschikbaar stel-
len van de foto’s!



Fruitlaan in zicht 1999fundering Primusstraat 1999. Toen, van Boetzelaerstraat 1A, vergezicht op peren-
laantje en Nijmegen. 

Nu, van Boetzelaerstraat, stukje Park Waaijenstein en 
de nieuwe wijk Woenderskamp in beeld

Hoek Fruitlaan/Annabellastraat, eerste sneeuw op de 
wijk, 2000.

Mooi uitzicht vanuit de flat over de wijk Oosterhout 
- 2020

Toen, Perenlaantje met eigenaar Bep Heembrink  - 2004 Perenlaantje voor iedereen toegankelijk ( Stichting Co-
bomen beheert het Perenlantje en zorgt voor het 
onderhoud)

Morelstraat (inmiddels Fruitlaan) in aanbouw Fruitlaan nu vanuit de Morelstraat Fruitlaan nu het fietspad richting het winkelcentrumFruitlaan toen met de aanleg van de busbaan en het 
fietspad

BEN er weer december 2020  1110 BEN er weer december 2020
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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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ZWANGER?

•  Hartjesspreekuur 
 (vrije inloop op dinsdag Lent en vrijdag Elst 9.00-9.30)
•  Nieuwste echo apparatuur 
 (Hello mom app: foto’s en filmpjes digitaal) 
•  Avondspreekuur (2x per week locatie Lent en Elst)
•  Echocentrum in eigen pand (Esperance)
•  5 dagen per week spreekuur in Lent en Elst
  Voorlichtingsavonden op de praktijk

Thermionpark 12 | 6663 MM Lent
Dorpstraat 29 E1  | 6661 EG Elst
Tel. 085-48 97 680
www.odeverloskundigen.nl

Ode verloskundigen is al jaren een begrip in de 
regio en streeft naar een natuurlijke en professionele 
benadering van zwangerschap, bevalling en kraambed. 
Hierbij staan de begrippen rust, tijd, laagdrempeligheid 
en aandacht voorop.

LENT • WAALSPRONG • ELST • OOSTERHOUT • DRIEL • ZETTEN • HERVELD • VALBURG • SLIJK-EWIJK • ANDELST

Een onvoorziene uitgave als een kapotte koelkast of een ziekenhuisbe-
zoek kan dan een flinke deuk slaan in je budget. Ook wanneer de kin-
deren weer nieuwe kleding of een laptop nodig hebben kan dat een 
probleem zijn. In Nijmegen zijn gelukkig veel regelingen om mensen 
met een laag inkomen te ondersteunen. Informatie over regelingen van 
de gemeente Nijmegen, zoals bijzondere bijstand, de meedoen-rege-
ling of de busvoordeelpas, kun je vinden op de website van de 
gemeente Nijmegen: www.nijmegen.nl.

Eén van de regelingen waar je misschien ook gebruik van kunt gaan 
maken is de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ), die 
bedoeld is voor mensen met een laag inkomen. De verzekeraars CZ en 
VGZ geven hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de pre-
mie. Deze zorgverzekering kan voordelig voor je zijn als je veel zorgkos-
ten hebt. 
De aanvullende zorgverzekering is uitgebreid met extra vergoedingen 
voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie en medicijnen. 
Ook is het eigen risico meeverzekerd. Hierdoor krijg je dus niet achteraf 
nog rekeningen die betaald moeten worden. Dat geeft rust.
In december is het weer tijd om je zorgverzekering eens onder de loep 
te nemen. Past jouw verzekering nog bij je huidige situatie? Misschien 
heb je wel iets extra’s nodig in het aankomende jaar?           

Wil je weten of je voor de CAZ in aanmerking kan komen? 
Kijk dan op de website: www.gezondverzekerd.nl

Kom je er niet uit? 
Maak dan een afspraak bij Stip Noord. Wij kijken graag met je mee en 
helpen je verder, zodat je gezond verzekerd het nieuwe jaar in gaat.
Adres: Thermionpark 16 in Lent. Stip Noord is geopend op dinsdag 
van 13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 u tot 13.00 uur. 
Je kunt een afspraak maken via de Stiplijn via telefoonnummer 024-3502000, dagelijks bereikbaar van 9.00 uur-17.00 uur 
of bij de Stip.

Gezond verzekerd | HET NIEUWE JAAR IN!
Laag inkomen? Zorg dat u goed verzekerd bent. Ook in Nijmegen zijn er mensen die maar moeilijk rond 
kunnen komen. Sommigen leven al lang op deze manier, anderen hebben er recentelijk mee te maken 
gekregen, bijvoorbeeld iemand die zijn baan is kwijtgeraakt door Corona. 

Zeker in tijden van corona zijn de donkere dagen voor 
kerst niet voor iedereen een fijne tijd. Je hunkert ernaar 
om mensen te ontmoeten en om je heen te hebben. Je 
kunt niet wachten om je vrienden en familieleden te kun-
nen omarmen, met elkaar te kunnen kletsen en lachen. 
Het gevoel van alleen zijn herkennen we allemaal.            
Heb jij er langere periodes last van dan je eigenlijk zou 
willen? Geeft het je een ongelukkig gevoel? Dan kan het 
fijn zijn om - hoe spannend ook - juist dit met anderen te 
delen. Deze avond was om die reden bedoeld om in een 
kleine groep met elkaar hierover  in gesprek te gaan. Er is 
namelijk een diversiteit aan vormen van eenzaamheid en 

alléén voelen. Soms kan het delen met mensen die het-
zelfde ervaren als jij een opluchting geven. We gaan een 
avond in deze opzet zeker nog een keer wanneer de 
coronatijd achter ons ligt. Dan zal er weer een oproep in 
de Ben er weer komen. 

Mocht je intussen een 1 op 1 gesprek fijn vinden dan zijn 
wij te bereiken via
 www.praktijkopwaarde.nl 

Madelon Gerrits-Eikhout, Esther Gidding-Peters

Eenzaamheid in Corona- en kersttijd
Helaas; door de coronamaatregelen is de thema avond eenzaamheid, 10 november j.l., niet door-
gegaan. Deze avond stond in het teken van het gevoel alleen zijn, een bepaalde eenzaamheid 
ervaren. 
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We zijn weer aanwezig
in Oosterhout

In het Clubuis van voetbalvereniging
OSC - Stationstraat 24-A | 6515AB
Nijmegen-Noord

Aanmelden op 024 - 24 48 728 of via
info@studiebegeleidingnijmegen.nl

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 • eieren

Kom kijken ..... kom proeven
Heerlijk Betuws Fruit

 O.a. Delcorf, Elstar, Goudreinette, 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 Face-

book: “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

STEUN BEWUST ONZE ONDERNEMERS!
ZIJ ZIJN DE PARELS IN ONZE WIJK!

Er komt een paviljoen op het terrein en 
een aanrijroute. In de 16 teststraten kun-
nen in totaal 4.000 mensen zich per dag 
laten testen. Het gaat om een testlocatie 
waarbij inwoners hun auto of fiets parke-
ren en lopend door de teststraat gaan. Dit 
is prettiger voor inwoners die getest moe-
ten worden maar ook voor het personeel. 
Om een snelle start mogelijk te maken 
stelt het ministerie van Defensie opgeleid 
personeel beschikbaar.  

Bouw gestart
Op vrijdag 20 november is de bouw 
gestart. Het paviljoen werd in twee 
weken opgebouwd. Naar verwachting 
wordt het half december in gebruik geno-
men. De locatie is tijdelijk en staat er in 
elk geval een half jaar. We proberen over-
last zoveel mogelijk te beperken maar u 
kunt zolang de bouw duurt hinder onder-
vinden van bouwverkeer van 8.00 – 18.00 
uur. Ook in het weekend zal er worden 
gebouwd. Pathé en Moeke blijven bereik-
baar. 

Gevolgen voor de buurt
Er is onderzocht of de wegenstructuur 
rondom deze locatie de aantallen testers 
aan kan. Dit is het geval. Als het nodig is, 
kunnen we de testcapaciteit tijdens spits-
tijden aanpassen. Pathé Nijmegen en 
Moeke blijven bereikbaar over de Willem 
van Arenbergstraat. Natuurlijk heeft een 
grote testlocatie gevolgen voor de buurt, 
dat realiseren we ons als gemeente. In 
een tijd waarin we alles in het werk moe-
ten stellen om Covid-19 te bestrijden, 
hopen we op uw begrip. We proberen 
overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Transferium
Er komt een alternatief voor het transfe-
rium P+R Noord. Hoe en waar dit precies 
zal zijn is nog niet duidelijk.
 
Welke coronatesten?
Op de XL-locatie worden in eerste instan-
tie reguliere PCR-testen afgenomen. Maar 
de XL-locatie wordt ook ingericht voor 
innovatieve testen en sneltesten. Deze 
testen zijn volop in ontwikkeling en zijn 
belangrijk bij een betere aanpak van het 
coronavirus. Inwoners met klachten 
maken nu en straks een afspraak voor een 
coronatest via www.coronatest.nl of telefo-
nisch via 0800-1202.
 
Samenwerking
De minister van VWS wijst grote gemeen-
ten aan voor XL-teststraten. Voor een 
goede verspreiding van teststraten over 
het land zijn ook regio Gelderland-Zuid 
en -Midden benaderd. De XL-testlocatie 
wordt mogelijk gemaakt door een samen-
werking tussen GGD Gelderland-Zuid en 
-Midden, ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS), gemeente Nijme-
gen, VNO NCW en GGD Amsterdam.
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
deze mailen naar: coronavragen@nijmegen.nl.

Gemeente Nijmegen

Testlocatie XL Transferium P+R Noord
Op het terrein van 

Transferium P+R 
Noord (Willem van 

Arenbergstraat) 
komt een testlocatie-

XL waar iedereen 
met coronaklachten 

zich kan laten tes-
ten. Het is een test-

straat van de GGD 
en Gelderland-Zuid 
en Gelderland-Mid-

den.

Foto: HottArt.nl
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ES RECTIFICATIE: In de BEN nr. 4 van september van dit 
jaar is helaas het laatste deel van het interview met 
Margriet Monks, kunstenares in de wijk, weggevallen. 
(Sorry Margriet) Dat deel drukken wij hieronder als-
nog af.

Margriet Monks 
Kunstenares
Door: Hans Garritsen

• Op je website is een boek te zien van jezelf, ook met 
vogels.
Klopt, ik heb een tijdje geleden een boek gemaakt met 
afbeeldingen van mijn vogels erin, allemaal gekoppeld 
aan een maand van het jaar en met een korte tekst erbij. 
Ik heb de tekst ook in het Engels laten vertalen en een 
aantal exemplaren geschonken aan Stichting Kuychi. 
Dat is een Stichting die in Peru een opvang en opleiding 
biedt aan kinderen van arme gezinnen. De boeken wor-
den gebruikt voor de Engelse les aan de kinderen. Het 
boek (in het Nederlands en Engels) kan uiteraard ook hier 
in Nederland gekocht worden, via mijn webwinkel of via 
boekhandelaren online. Een gedeelte van de opbrengst 
van mijn verkoop doneer ik dan aan St. Kuychi.

• Wat zou je nog willen met je kunst?
Mijn droom is nog ooit een winkeltje te kunnen begin-
nen, met eigen werk maar ook met andere leuke dingen. 
Zou prachtig zijn in de wijk. Maar of het lukt...? Wie weet.

Info: www.margrietmonks.nl
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PROGRAMMA 2020
VOORUITBLIK OP ONZE THEATER-, CABARET-, MUZIEK-, FILM- EN JEUGDVOORSTELLINGEN

Voor meer info: theaterkerk.nl
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VOORSTELLINGEN GEANNULEERD
Naar aanleiding van de nieuw afgekondigde maatregelen 
heeft TOP besloten vanaf 14 oktober alle theater- en film-
voorstellingen in de Theaterkerk te annuleren. Op basis 
van 30 bezoekers maximaal en gesloten horeca kost het 
teveel geld om door te gaan. 

Omdat de toekomst ongewis is heeft TOP de verkoop van 
kaarten voor alle voorstellingen tot en met mei 2021 stil-
gelegd. De verkoop kunnen we op ieder moment weer 
activeren. Iedereen met tickets krijgt de komende weken 
een mail over de afhandeling ervan. Dat kan even duren 
omdat het veel werk is. We hopen op begrip in deze las-
tige tijd.

THEATERKERK BLIJFT OPEN
De maatregelen betekenen niet dat de Theaterkerk vol-
ledig wordt gesloten. Er mogen 30 mensen per ruimte 
aanwezig zijn. 

Activiteiten met kleine groepen op basis van 1,5 meter 
afstand kunnen in principe doorgaan. 
Ook uitvaarten in kleine kring kunnen doorgaan. 
Informeer naar onze mogelijkheden.

VOLG DE REGELS
Laten we samen proberen de nieuwe regels te volgen. 
Afstand houden van elkaar is belangrijk. Let daarop in de 
foyer. Het dragen van een mondkapje tijdens loopbewe-
gingen is verplicht. Als u zit hoeft u geen mondkapje te 
dragen.

Persoonsgegevens kunt u bij binnenkomst noteren. Wij 
kunnen dan snel reageren bij een besmetting. Op ver-
schillende plaatsen in de kerk kunt u uw handen ont-
smetten.  En....onze luchtverversing voldoet aan alle 
nieuwe eisen.
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Na de gezellige en sportieve week in 
de zomervakantie op het veldje in 
het park de Rietgraaf, zijn wij als 
Move@Nijmegen nu ook weer eens 
per maand aanwezig in De Klif om te 
knutselen, te voetballen en spelletjes 
te spelen.

Net als afgelopen jaren, zijn we elke 
4de zondag van de maand tussen 

15.00 en 17.00 uur in De Klif te vinden 
voor alle kinderen  van 6 - 12 jaar uit 
de wijk. Alleen bij een verzwaarde 
lockdown leggen we onze activitei-
ten stil.

In de huidige situatie (van 25 novem-
ber, red.) gaat het gewoon door. Om 
in te schrijven voor de maandelijkse 
herinneringsmail kunt u een mail 

sturen naar: Movenoord@Gmail.com. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.move-nijmegen.nl. 

De eerstkomende activiteiten zijn:
20 december, 24 januari en 28 
februari.
Graag tot ziens!

4de zondag van de maand
Move@Kids activiteiten

Meer verkeer door drukke Volsellastraat
De gemeente wil het autoverkeer 
van en naar de huizen in Park 
Waaijenstein een omweg via de 
Volsellastraat laten maken. 
Zowel de beoogde gebruikers 
van die route als de bewoners 
van de Volsellastraat vinden dat 
een slecht idee. 

Zij vrezen dat de onoverzichtelijke 
Volsellastraat drukker en onveiliger 
wordt. Eind november is wethouder 
Vergunst van Stedelijke Ontwikkeling 
zelf de situatie in ogenschouw komen 
nemen.

Park Waaijenstein is het bouwproject 
aan de zuidkant van de wijk Nijme-
gen-Oosterhout; tussen landgoed 
Oosterhout en de Griftdijk. De 85 
appartementen die nu in aanbouw 
zijn, krijgen een aparte aan- en afvoer-
route via de nieuwe wijk Woenders-
kamp. Dat hebben de direct omwo-
nenden van Park Waaijenstein in 2018 
afgesproken met de gemeente.
De gemeente wil auto’s van en naar 

de huizen in het Park wél via de Vol-
sellastraat leiden. Het gaat dan om de 
huizen op de 14 vrije kavels, die nu 
bijna allemaal klaar zijn, plus de 
bestaande zeven huizen op Landgoed 
Oosterhout. Dat leidt tot een aanzien-
lijke, merkbare toename van auto’s in 
de Volsellastraat. Denk aan verkeer 
naar werk, school, vrienden, winkels 
en sport én verkeer van bezoekers, 
bezorgdiensten en nutsbedrijven. De 
huidige, korte route via de Van Boet-
zelaerstraat – die al ruim twee jaar 
functioneert-, vindt de gemeente niet 
veilig en die aansluiting op de Griftdijk 
onwenselijk. 
Daarom moeten de bewoners van de 
21 huizen in de loop van 2021 gaan 
omrijden door de Volsellastraat. Dat 
willen zij helemaal niet, blijkt uit een 
enquête. De Volsellastraat is onover-
zichtelijk door de kromming van de 
weg, de aan weerszijden geparkeerde 
auto’s en de aansluiting met het fiets-
pad door De Elten. Ook moeten auto-
mobilisten de busbaan en het fietspad 
langs de Terralaan oversteken, een 
listig punt. Half november is daar een 

fietsster aangereden, die per ambu-
lance naar het ziekenhuis is gebracht. 
Verder is de aansluiting op de Griftdijk 
onhandig: een holletje waar ’s och-
tends regelmatig een rijtje auto’s staat 
te wachten met slecht zicht op verkeer 
van links.

De beoogde 
gebruikers en 
bewoners van 
de Volsellas-
traat hebben 
de handen 
ineen gesla-
gen. Samen 
hebben ze 
wethouder 
Vergunst (GroenLinks) een brief 
geschreven. Hij benadrukte na zijn 
bezoek aan de wijk dat hij de bewo-
ners goed heeft begrepen en dat hij 
uiterlijk half december laat weten of 
de gemeente de plannen doorzet.

Marc Maartens, bewoner Volsellastraat
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Koop nu je tickets voor seizoen 2021!
Hallo allemaal, wat een bijzondere tijden zo hè? 
Ook in ons theater zijn al sinds maart geen voorstellingen meer. Logisch, omdat we de kwets-
bare mensen in onze samenleving willen beschermen en de zorg niet willen overbelasten. 
Ondertussen hoopten we dat we als theater De Klif toch in januari weer konden starten. 
Natuurlijk alleen als de richtlijnen van het RIVM het dan zouden toelaten.

En ja, het is zover! We durven het programma bekend te maken en de kaartverkoop te starten, 
30 kaarten per voorstelling. Gaat een voorstelling straks onverhoopt niet door, krijg je gewoon 
je geld terug.

Het goede nieuws is dus dat we op 15 januari echt gaan aftrappen... met Andries Tunru. Het 
slechte nieuws is dat deze voorstelling al eerder gepland stond voor de coronatijd. Er zijn dus 
al een hoop kaartjes verkocht en we kunnen er nu niet nog meer verkopen. Datzelfde geldt 
voor Dirk Scheele op 15 mei. Ook die voorstellingen zijn volgens de huidige regels uitverkocht.

Als de richtlijnen versoepelen en we kunnen meer kaarten verkopen, laten we jullie dat natuur-
lijk gelijk weten.

Verder komen Stefano Keizer, Fuad Hassen, Rob Scheepers en Mart Hillen nog langs voor het 
einde van dit seizoen (dat loopt tot en met mei 2021). Daar zijn nog wel kaarten voor. Ook nu 
worden alle avonden weer geprogrammeerd en verzorgd door vrijwilligers. 
We kijken er naar uit!  

Hartelijke groeten,
Inge Nuijten, Petro van Ginneke, Roy van de Kerkhof, Jannie Bakkers, Pascal Heijmen, Robbin 
Ceelen en Martijn Kruisselbrink
Vrijwilligers Theater de Klif

P.S. We volgen alle richtlijnen, dat betekent ook dat (vooralsnog) alle horeca gesloten is 
en dat er geen pauzes zijn. Na de voorstelling word je ook verzocht om het pand direct 
te verlaten. 
Meer informatie over onze coronamaatregelen lees je op de site: theaterdeklif.nl
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 www.theaterdeklif.nl | email: contact@theaterdeklif.nl

THEATER DE KLIF

 PROGRAMMA 2021
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MAAK VAN JE MONDKAPJE GEEN ZWERFKAPJE
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VOLLEYBALNIEUWS

Volamie zoekt trainers voor diverse jeugdgroepen! Iets voor jou misschien? 
Info: Jan Willemsen  M 06 24 28 79 93

www.volamie.nl

Volamie is een gezellige vereniging waar iedereen welkom is!! 
Meer info is te vinden op onze site: www.volamie.nl
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Café bij Tante is de ideale plek voor:

      
Ineke en Peter

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

het geven van een feest, vieren van 
     • recepties • kraamborrels

• jubileum
     personeelsbijeenkomsten etc.

     Stationsstraat 5  
Elst (Gld) - 06-41576664

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.

De vier windmolens van Energiecoöperatie 
WPN in Nijmegen-Noord produceren alweer 
vier jaar stroom. Omgerekend genoeg voor 
gemiddeld zo’n 7000 huishoudens. Een deel 
van de financiële opbrengst wordt gestort in 
een fonds, dat om de twee jaar subsidies ver-
strekt aan activiteiten en projecten in de omge-
ving van het windpark. Het betreft Ressen, 
Reeth, Oosterhout, de Grift, Zuiderveld, de 
Grote Boel en Nijmegen-Oosterhout.  
De eerste subsidieronde was in het najaar van 
2018. Het bestuur van het Omgevingsfonds 
kende subsidie toe aan zeven projecten. In Nij-
megen-Oosterhout heeft het fonds bijgedra-
gen aan de Kidsweek van Move, aan het Wijk-
feest en aan de theaterprogrammering van De 
Klif. In Oosterhout is de tuin voor de grote kerk 
voorzien van nieuwe planten, omdat de buxus-
mot daar haar verwoestende sporen had ach-
tergelaten. Reeth kreeg geld voor mooi ont-
worpen naamborden en een startbijdrage in de 
kosten voor de aanleg van glasvezel. Een pro-
ject bij het voormalig kasteelterrein in Ressen 
kon niet doorgaan, een alternatief plan komt 
mogelijk alsnog in aanmerking voor een subsi-
die. 

Tot 31 december kunt u een subsidie aanvragen.

Haarbalans gespecialiseerd in o.a : 
• Krullenspecialist Eco en CG proof 

• Kleurspecialist ( Guy Tang)  

• Olaplex specialist 

• Haar en hoofdhuid aandoeningen 

• Anko haarwerk specialist 

• Make-overs
Kapsalon Haarbalans een biologische 

kapsalon in een hoger segment. Er wordt gewerkt met natuurlijke producten 
van PUUR JO, Botanea, Guy Tang. 

Kapsalon Haarbalans 
Kapsalon Haarbalans  

Kweldam 17 
6678 DK Oosterhout (gld) 

06-81 03 47 46 
www.haarbalans.nl 

Subsidie voor buurtprojecten

Dien vóór 31 december een 
aanvraag in voor uw project

Het leek zo mooi allemaal… 
de volleybalcompetitie begon weer eind september !!
We hadden er weer zin in, en er werden leuke wedstrijden 
gespeeld. Maar helaas kwamen we niet veel verder dan 
een wedstrijdje of vier .. Corona gooide weer roet in het 
eten, en het volleybalgebeuren werd half oktober 
wederom stilgelegd. De jeugd traint gelukkig nog wel, 
maar voor alle senioren is het tot nu toe helaas afgelo-
pen. 
Uiteraard hopen we met zijn allen dat we in januari de 
draad kunnen oppakken, maar zeker is dat geenszins. 
Het kan haast niet anders dan dat er veel mensen in Nij-

megen-Noord zijn die na dat lange stilzitten,  snakken 
naar beweging en gezelligheid. Laat dat nou bij Volamie 
volop aanwezig zijn… Volleybal voor jong en oud, voor 
beginners, voor gevorderden!!! En als het corona- virus 
een beetje meewerkt/niet te veel tegenwerkt… kunnen 
we al snel weer aan de gang. 

Kijk voor meer info op volamie.nl en informeer gerust naar 
de mogelijkheden. Iedereen is welkom!
Iedereen fijne feestdagen gewenst. 
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BRASS .BRASS .BRASS .
“Een vol restaurant, dat komt wel weer”

Restaurant Brass ging op 7 oktober open en een 
week later weer dicht, vanwege de tweede lock-
down. Omdat dit het eerste echte restaurant is in 
onze wijk is het natuurlijk wel heel erg interessant 
om eens een kijkje te nemen. Eerder dit jaar spra-
ken wij al met eigenaars en wijkbewones Maarten 
en Jolien Kropman over hun ambities, over het 
restaurant dat opengaat en hoe het er dan alle-
maal uit zou zien. En toen het zover was, moesten 
zij hun plannen toch weer bijstellen door corona.

Take away
“We zijn vier dagen open 
geweest toen we dicht moes-
ten vanwege de nieuwe lock-
down. Maar het was heel fijn 
om te kunnen zien hoe het 
loopt en ook alvast de eerste 
kleinigheidjes eruit te halen,” 
zegt Maarten. Jolien vult aan: 
“We hebben in de eerste dagen 
120 gasten gehad. We zaten 
elke dag vol. We zaten voor de 
volgende twee weken ook vol, 
die moesten we helaas allemaal 
afzeggen. We zijn direct over-
gegaan tot take away lunch en 
diner en dat loopt goed. We 
zijn heel blij met alle mensen 
hier uit de buurt die bij ons hun 
lunch of avondeten komen 
bestellen.” 

Lekker borrelen
Maarten en Jolien staan er 
positief in. “We hebben in die 
ene week al zoveel geleerd. En 
in de eerste week take away 
hebben we alle klanten ach-
teraf een berichtje gestuurd om 
te peilen hoe ze het vonden,” 
vertelt Jolien. “Zo kunnen we 
onze dienstverlening steeds 
verder verbeteren. We merken 
dat mensen het waarderen, we 
krijgen zoveel positieve reac-
ties. “Maar,” zegt Maarten, “het 
liefst zijn we gewoon open 
zodat je bij ons kunt borrelen. 
Ons idee is toch lekker binnen-
lopen en wat drinken. Ik hoop 
dat dit in het voorjaar van 2021 
weer kan.” Dat hopen we alle-
maal.

Kerstboom
Ondanks alle beperkingen van-
wege de maatregelen, wordt 
Brass al meteen een plek in de 
buurt. “Als we de vuurkorf bui-
ten hebben staan,” zegt Maar-
ten, “dan staan hier, bij goed 
weer, verschillende mensen om 
koffie te kopen of warme cho-
comel.” 

“Dat is ook hoe we het voor 
ogen hebben. Zo jammer dat 
we dat binnen niet kunnen 
doen, maar dat komt wel weer,” 
zegt Jolien. “Nu komt de kerst-
periode eraan. Wij bieden een 
take away kerstlunch aan die je 
zelf thuis klaar kunt maken. Zo 
kun je wel met je eigen mooie 
kerstservies het eten opdie-
nen.”

Tekst: Rob Janssen
Foto’s: Toon de Vos

De  redactie, Wijkraad, fotograaf Toon de Vos, bezorgers van BEN er weer 
brengen vanuit Restaurant Brass een toost uit als afsluiting van een heel 
bijonder jaar en wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en 
gezond 2021!

Sinds 10 december staat er een grote kerstboom bij Brass. 
Onder die kerstboom kunnen mensen een klein cadeautje 
leggen. “Dan mag je een ‘kerstster’ in de boom hangen met je 
naam erop. Onder twintig deelnemers verloten we leuke prij-
zen zoals een high tea of diner voor twee. De cadeaus komen 
terecht bij kinderen die het wat minder goed hebben. Zo 
geven we in ons restaurant, ondanks de lockdown, de wijk 
een plek om de kerstgedachte te vieren.”



Nijmegen-Noord, Oosterhout biedt haar bewoners een scala 
aan woonplezier en natuurlijk ook kinderopvang. KION biedt 
verschillende soorten kinderopvang onder één dak met enkele 
basisscholen en bij OSC, dus altijd dichtbij. We werken met het 
online Ouderportaal waardoor je op de hoogte bent van prakti-
sche informatie, activiteiten en waar je leuke foto’s van je 
kind(eren) kunt zien. Bij Jump en Ondersteboven kun je zelfs 
verse maaltijden afhalen voor thuis.

Kindercentrum Jump - Griftdijk
Kindercentrum Ondersteboven - Pijlpuntstraat
Kindercentrum De Uitdaging - Dick Brunastraat
Buitenschoolse opvang De Sprong 8+ - Stationstraat

Je bent van harte welkom voor een rondleiding op afspraak.
Kijk op www.kion.nl

Nijmegen-Noord biedt alles...
... en KION heel veel!
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...in de herfst

www.dewarmoes.nl 
We hebben ons café omgetoverd tot winkel. Kom verse 
groente kopen en bewonder alle inmaakproducten. 
Je mag een groot deel ook zelf oogsten.

Zelf plukken of de verse oogst op de kraam kopen 
kan op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11-14 uur. 

Een keuze aan kerstpaketten gemaakt 
van onze eigen onbespoten oogst. 
Informatie: contact@dewarmoes.nl. 

ZELF SAMENSTELLEN OF CADEAUBON 
Natuurlijk kunt u ook zelf een pakket (laten) 
samenstellen voor een afgesproken bedrag. Ook 
een combinatie met een cadeaubon (te besteden 
in ons café, bloementuin of winkel) is mogelijk. 
Neem contact op voor de mogelijkheden.

KERSTPAKKETTEN 
WARMOES 2020

 Historische foto uit het archief van de Warmoes

De winter was traditioneel de periode dat er klus-
sen op en rond het erf of warmoezeniersbedrijf 
werden gedaan. Gereedschap werd geslepen en 
nagekeken, gebruiksvoorwerpen werden 
gemaakt van hout en wilgentenen en de Lentse 
ramen werden opgeknapt. Deze winter wil De 
Warmoes de historische bakkenplek opknappen. 
De bakkenplek is de voorloper van de kas. In de 
bakken, met Lentse ramen erop, kon door het 
gebruik van broeimest in combinatie met de 
warmte van de winterzon al vroeg in het voorjaar 
geteeld en geoogst worden.  
De houten bakken en ook de bakken van cement 
zijn aan een opknapbeurt toe. We zoeken men-
sen die (nog) weten hoe deze traditionele bakken 
werden gemaakt of die kunnen helpen bij het 
opknappen. Als u wilt helpen, laat het ons weten 
via: contact@dewarmoes.nl. 

De Warmoes is in de kerstvakantie gesloten.

Warmoes knapt de bakkenplek op, hulp gezocht!
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www.richardstevenstechniek.nl

 

Waaldijk 27 • 6677 MB • Slijk Ewijk • Tel 06 300 709 17
Airconditioning voor particulier en bedrijf
verkoop, montage, service en onderhoud

Kattenpension
De Kattenboerderij Slijk-Ewijk
Waaldijk 21
6677MB Slijk -Ewijk

        0481 – 354 689

Bezoek op afspraak
Openingstijden zie onze website

www.dekattenboerderij-slijkewijk.nl

(	

-

Afvallen, 
dat doen we samen

Met The 1:1 Diet heb je je eigen consulent. Persoonlijke één op één 
begeleiding voor extra support, motivatie en tips. 

Je staat er bij ons nooit alleen voor. 

 
Femke Rebergen
06 428 16 993
femke.rebergen@gmail.com

THE 1:1 DIET
1op1dieet.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 
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Het is een bijzondere tijd, een 
tijd waarin we graag dichterbij 
elkaar komen. We willen graag 
verbinden en elkaar een hart 
onder de riem steken. Met 
kleine dingen ervoor zorgen 
dat mensen zich minder alleen 
voelen. Want juist nu is dit 
belangrijk. Scholieren en jon-
geren willen daar graag bij hel-
pen! 

Stichting FAN startte een project met 
scholen en ouderenzorg om pen-
vriendschappen te stimuleren. De 
afgelopen maanden schreven kinde-
ren kaarten naar ouderen. Ouderen 
schreven terug en zo ontstonden er 
bijzondere contactmomenten tussen 
de generaties. Contacten die in deze 
moeilijke en afstandelijke corona-tijd 
warm en waardevol zijn.  

Met het schrijven van de kaarten 
hebben we samen een stukje Nij-
meegse historie nieuw leven ingebla-
zen. We haalden thema’s aan – vrij-
heidsbeperking en hulpvaardigheid 
– die herkenbaar waren voor Nijme-
genaren in de tijd van de Tweede 
Wereldoorlog. De vrijheid die wij als 
samenleving voelden na deze tijd 
hebben wij soms voor lief genomen. 
Met de komst van Covid-19 kwam 
deze vrijheid namelijk op sommige 
punten in het gedrang. Zeker niet in 
de mate die inwoners van Nijmegen 
hebben gevoeld tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Toch heeft het verhaal 
van de oorlog en de wederopbouw 
die ouderen hebben meegemaakt 
wel een relatie met de huidige tijd. 
De omstandigheden en de situatie 
die de jongeren van nu straks na de 
coronacrisis gaan ervaren zette ons 
aan het denken. Wat we leerden van 
de verhalen van de Tweede Wereld-
oorlog is hoe belangrijk menselijk 
contact en hoop is en hoe kleine 
gebaren veel kunnen betekenen. 

Het initiatief kwam uit Nijmeegse 
geschiedenis 
Stichting FAN doet onderzoek naar de 
hulpactie die Nijmegen kreeg na de 

Tweede Wereldoorlog van zusterstad 
Albany, New York. “Tijdens ons onder-
zoek kwam er een prachtig verhaal 
aan het licht. Een jonge Nijmeegse 
vrouw (Nelly) kreeg een jas uit Albany. 
Deze jas kwam mee met een schip vol 
met hulpgoederen. In de jaszak vond 
zij een briefje van de Amerikaanse Ora 
uit Albany. Via dit briefje kwam voor 
haar en haar familie hoop en vriend-
schap binnen. Ze gingen schrijven en 
bleven decennia lang bevriend. Met 
dit penvrienden project hebben wij 
geprobeerd hetzelfde gevoel te reali-
seren, maar dan op lokale schaal. We 
vonden het mooi om jongeren en 
ouderen te verbinden” aldus Anja 
Adriaans van Stichting FAN. Deze 
vondst leidde al eerder tot de verfil-
ming van ‘Note in a Coat’. Nu inspi-
reerde het ons om iets te doen tegen 
de vereenzaming van ouderen. 

Brieven schrijven past meer 
dan ooit in het hier en nu! 

Leerlingen van scholen in Nijmegen 
en omgeving, waaronder OBS De 
Oversteek, schreven kaarten of brie-
ven naar ouderen. Het werd onder-
deel van de les waar de docent met de 
kinderen praatte over het thema ‘vrij-
heid’. Ouderen schreven tijdens de 
dagbesteding kaarten terug. Voor de 
scholieren en de ouderen was dit een 
bijzondere ervaring, een warm gebaar. 
Hieronder een paar voorbeelden van 
teksten die heen en weer werden 
geschreven tussen jong en oud: 

Marianne H. schreef aan Fien uit groep 
7: “Ik vond het heel erg leuk. Heel lief 
dat ik die kaart heb gekregen. Hij was 
prachtig.” De kaart stelde de vraag 
wat vrijheid betekent voor Marianne 
H. “Vrijheid is voor mij: lang gezond 
blijven zodat ik kan genieten van de 
leuke dingen en niet bang hoef te 
zijn.”
“Heel lief dat je dit hebt geschreven 
en wat leuk om te krijgen!”
Piet en Tineke Boumans schreven aan 
Huub uit groep 6: “Beste Huub, wij zijn 
blij dat je op deze manier aan ons 
denkt. 
Wij wensen je veel succes en waarde-
ren deze actie heel erg. Het doet ons 

goed. Vrijheid is voor ons: Gezond-
heid, vrede, geluk. Lieve groet, Piet en 
Tineke Boumans”
Kinderen schreven: “Om u op te vrolij-
ken! 
Sta sterk, we staan allemaal achter 
jullie.”, “Alleen samen lukt het ons.”, 
“Beste meneer of mevrouw, ik wens u 
alvast een fijne kerstmis en een 
gelukkig nieuw jaar.” 
Fenna schreef: “Vrede is fijn, vrede is 
belangrijk, vrede moet er altijd zijn.”

Een ‘penvriend’ kaartje verbindt
‘Vrijheid is voor mij: Vrede, gezondheid en veel geluk’ 

Anja Adriaans, bestuurder
FAN Friendship Albany & Nijmegen 
Honorary Member 504th PIR 82nd Air-
borne Division & Association 

E: info@stichtingfan.nl
T: + 31 6 53595669
www.stichtingfan.nl
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Nu ook in Lent in het prachtige Thermion gebouw
Espérance al ruim 12,5 jaar specialisten in medische echo’s tijdens de zwangerschap, 

o.a. de 20 weken echo en groeiecho’s. 
Verwijsformulier kunt u bij uw verloskundige of gynaecoloog krijgen

Thermionpark 11 in Lent (1e verdieping in Thermion, route 5)

www.esperance-arnhem.nl
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  Theater & Films | 2020/21
Dorpsstraat 39 | 6661EG | Elst

www.theaterdekik.nl

Onze voorstellingen en films gaan door!

Ondanks dat we door de nieuwe coronamaatregelen weer 
van 50 bezoekers naar 30 bezoekers moeten, zijn we toch blij 
dat we door kunnen gaan met onze voorstellingen en film-
avonden. Uiteraard doen we er alles aan om ervoor te zorgen 
dat de veiligheid van onze bezoekers wordt gegarandeerd. 

Ons Programma december/januari/februari

19 dec.  | Muziek | 19.00 & 21.00 uur Dick van Altena   
  Quintet - Arm om je schouder

20 dec.  | 13.30 uur Dansvoorstelling | Winter  Mini 
 danspresentatie door leerlingen 
 van Babs Balletschool 

9 jan.   | Muziek | 21.00 uur Handsome Poets - 
 Lieve Schatten, muzikale avond met mooie   
 liedjes en een flinke dosis positiviteit 

16 jan.   | Cabaret | Jasper van der Veen - Het dreigt   
 volslagen goed te komen om 21.00 uur 

30 jan.  | Toneel | 20.30 uur Waal en Wind - 
 Mama Marlène, Over Marlene Dietrich, haar   
 dochter en de mythe der moeders  

27 febr.  | Cabaret | 21.00 uur - De Vriendendienst &   
 Henk Overdijk (cabaret) Finalisten Leids 
 Cabaret & Cameretten 

ONDER VOORBEHOUD

Elke donderdagavond draaien we een arthouse of 
Romantische film. 

Het filmprogramma kan worden bekeken via het gratis 
lidmaatschap van De KiK filmclub 
www.theaterdekik.nl

Handsome Poets - Lieve Schatten

Waal en Wind - Mama Marlène

Jasper van der Veen

De Vriendendienst

Dick van Altena 
Quintet 

Wijkblad ‘BEN er weer’ 
Kom jij ons helpen bezorgen?

GROTE BOEL - ZUIDERVELD - OOSTERHOUT - 
WOENDERSKAMP - WAAIJENSTEIN

e-mail: advertenties@wijkraad-oosterhout.nl
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www.dierenklinieklent.nl

U bent van harte welkom in Lent!

Laauwikstraat 20 Lent
T. 024-3606422

Persoonlijk,vertrouwd,vakkundig en ervaren.
Zoekt u een ervaren dierenarts?

D I E R E N K L I N I E K 
L E N T

Binnen 24 uur creëerden we een plan onder de noe-
mer “Onbezorgd Lokaal”
Als uiteindelijke winnaar van deze wedstrijd kregen zij 
een startsubsidie van de gemeente om het idee van een 
andere vorm van pakketbezorging verder uit te werken. 
in leefbaarheid, sociale cohesie, verkeersveiligheid en 
gezonde leefomgeving als aandachtspunten. Onbezorgd 
Lokaal gaat van start in onze wijk, Nijmegen-Noord.

Het gemak van een online bezorging, zorgt voor over-
last op verschillende vlakken
“Hé kijk, de buren hebben weer een pakketje besteld”, is 
vast een opmerking die je vaak maakt in de week. Dat is 
ook niet zo gek. Vorig jaar zijn er in Nederland maar liefst 
567 miljoen pakketjes bezorgd. Deze bezorgingen zorgen 
nu al voor opstoppingen en onveilige situaties in de stra-
ten en voor veel CO2-uitstoot. Ook in onze wijk. In de 
wetenschap dat de online markt met meer dan 10% groeit 
per jaar en er nog een aantal wijken gebouwd moeten 
worden, denken wij dat de huidige manier van pakketbe-
zorging niet langer houdbaar is in een groene leefomge-
ving. 
 Onbezorgd Lokaal heeft daarom een oplossing bedacht: 
de ontwikkeling van een “pakket hub” in Nijmegen-
Noord. Via deze “pakket hub” kunnen alle bewoners hun 
bestellingen milieuvriendelijk laten bezorgen. 

De webshops en vervoerders kunnen in één keer afleve-
ren bij de “hub” waarna Onbezorgd Lokaal zorgt voor een 
groene en onbezorgde bezorging. Hiermee gaan we de 
polonaise van diesel verstokende busjes tegen. 

Een stap verder naar een onbezorgde bezorging
Deze “pakket hub” is nog niet alles waar Onbezorgd 
Lokaal naartoe wil. Het plan op weg naar een duurzame, 
schone en veilige omgeving gaat namelijk nog een stap 
verder. Door middel van bewustwording wil Onbezorgd 
Lokaal een duurzamer alternatief aanbieden. Wijkbewo-
ners kunnen namelijk ook zelf hun pakketje afhalen in de 
hub aan de rand van de wijk. Kies je hiervoor, dan word je 
beloond met punten. Met deze punten krijg je korting op 
duurzame, lokale producten of diensten of realiseer je 
samen wijkinitiatieven. Door afhalingen te combineren of 
bijvoorbeeld het pakketje van je buren ook mee te 
nemen spaar je extra punten.

Onbezorgd Lokaal wil samen met wijkbewoners gaan 
voor een duurzaam alternatief. Met elkaar kunnen we 
onze wijk veiliger, schoner en mooier maken. Een oplos-
sing die niks extra’s kost, maar wel een grote impact 
heeft. Klinkt goed toch? En, als het hier kan, kan het toch 
overal?

Pascal & Jonas, Onbezorgd Lokaal

Onbezorgd Lokaal | Voor een duurzaam en schoon Nijmegen-Noord

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Onbezorgd Lokaal? 
Schrijf je in op de website via www.onbezorgdlokaal.nl. Zo komen we samen een stap dichterbij een nog duurzamere, 
schonere en veiligere wijk. 

De straten worden steeds drukker met busjes van verschillende pakketvervoerders. Hoe makkelijk een online 
bestelling met “gratis” thuisbezorging ook is, het levert ook overlast op. Tijdens een ideeënwedstrijd, uitge-
schreven door de gemeente Nijmegen, zagen John, Jonas, Pascal en Rick een uitgelezen kans om dit fenomeen 
aan te pakken.
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foto’s: Toon de Vos

Pakkethub in Nijmegen-Noord:
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Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan
Hans gaf al jong, hij is in 1952 gebo-
ren, blijk van talent voor tekenen. 
Zelf had hij bedacht dat hij na de 
middelbare school wel in de kunst 
kon gaan. Maar zijn vader zag zo’n 
leven wat minder zitten. En als Hans 
toch zo aardig kon tekenen kon hij 
beter architect worden.
Hoewel ouders meestal het beste 
met hun kind voor hebben, bleek de 
keus voor de HTS niet geweldig. Een 
overstap naar de sociale academie 
mondde uit in een studie theologie.
Maar al die tijd bleef de verf aan hem 
trekken. Toen hij in Arnhem woonde 
en werkte besloot hij te proberen 
toegelaten te worden bij een avond-
opleiding aan de  Academie voor 
Beeldende Kunst in Arnhem. Met een 
flinterdun portfolio meldde hij zich 
voor de auditie en de moed zonk 
hem in de schoenen toen hij zag wat 
voor pakketten de andere kandida-

ten meegenomen hadden. 
Maar gelukkig gaat kwaliteit af en toe 
nog boven kwantiteit en hij werd 
aangenomen. Toen hij verhuisde naar 
Enschede vervolgde hij daar zijn 
opleiding aan de AKI (Academie voor 
Kunst en Industrie).
Naast zijn werk bleef de kunst een 
uitlaatklep.
Hans schildert niet alleen, hij maakt 
ook tekeningen, litho’s en beelden èn 
binnenkort is de presentatie van zijn 
tweede boek. Maar als je vraagt wat 
zijn grootste liefde is antwoordt hij 
resoluut: “Schilderen!’.

Invloeden
We praten in zijn atelier en 
onvermoeibaar trekt Hans het 
ene na het andere werk tevoor-
schijn om mij duidelijk te maken 
waar hij mee bezig is. Namen 
van kunstenaars die hem beïn-
vloeden buitelen over elkaar, hij 
noemt Roger Raveel, Robert 
Terwindt, Marlène Dumas. Niet 
alle namen komen mij bekend 
voor, maar achter hem hangt 
een groot werk dat ik herken: 
een schilderij, duidelijk geïnspi-
reerd door de David van Miche-
langelo.
En dat blijkt een terugkerend 
fenomeen in zijn werk. Hoewel 
hij zichzelf ziet als een figuratief schil-
der met impressionistische trekjes 
zijn de klassieke kunstwerken uit ver-
schillende tijdvakken een inspiratie 
voor hem.
Hij geeft zijn eigen draai aan overbe-
kende, maar soms ook obscure, klas-
siekers. Ook een foto van een land-
schap kan hem een idee voor een 
schilderij geven.
Op het ogenblik gebruikt hij veel 
beelden uit de Romantiek. Denk aan 
Turner, of Barend Cornelis Koekkoek. 
Schilders uit met name de eerste 
helft van de 19de eeuw. 
Maar ook vakantiefoto’s of herinne-
ringen kunnen aanleiding zijn voor 

een schilderij of tekening.
Hij werkt vooral met olieverf op doek, 
klassiek, maar volgens Hans het beste 
materiaal voor een schilder.
Hij benadrukt dat wat hem betreft 
een beeltenis moet kloppen, het 
hoeft niet (anatomisch) correct te 
zijn, maar voor het oog moet het 
kloppen. En een schilderij moet een 
verhaal hebben, alleen een mooi 
plaatje kan hem niet bekoren, het 
moet de kijker iets laten beleven.
Beeldhouwen doet hij bij Fred Broek-
kamp, een beeldhouwer in Nijmegen. 
Het is dan fijn als je al iets van anato-
mie weet.

Waar kun je Hans’ werk zien?
Hoewel Hans met enige regelmaat 
exposeert, hij was onder meer bijna 
30 jaar lid van BKC (Beeldende Kun-
stenaars Cuijk), ligt alles door het 
coronavirus een beetje stil.
Ook de cursussen die hij geeft via 
De Opstap zijn door de pandemie 
stilgelegd, maar starten weer in janu-
ari! 

Maar ook gewoon thuis op de bank 
kun je ook zien wat hij maakt: op 
www.hansgarritsen.nl en www.artolive.
nl/kunst/965-hans-garritsen  staat veel 
van zijn werk.

Hans Garritsen
Tekst en foto’s Hans Radenborg
een schilderij moet een verhaal hebben

Verhuur eigen woning en 
aftrek hypotheekrente

Wat zijn de mogelijkheden om uw eigen 
woning (in eigendom) gedeeltelijk of 
geheel te verhuren en optimaal gebruik te 
(blijven) maken van de hypotheekrenteaf-
trek? 

A  Verhuur gedeelte van de eigen woning
A1 Permanente verhuur van een gedeelte van de eigen  
 woning en ook kamer-verhuurvrijstelling: hypotheek 
 rente is volledig aftrekbaar.
A2 Permanente verhuur van een gedeelte van de eigen  
 woning en geen kamer-verhuurvrijstelling: 
 hypotheekrente verhuurde gedeelte niet aftrekbaar.
A3 Tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen   
 woning: hypotheekrente is volledig aftrekbaar, maar  
 70% van de ontvangen huur is belast.

B Verhuur gehele eigen woning
B1 Permanente verhuur gehele eigen woning: 
 hypotheekrente is niet meer aftrekbaar.
B2 Tijdelijke verhuur van de gehele eigen woning: 
 hypotheekrente is volledig aftrekbaar, maar 70% van  
 de ontvangen huur is belast.

In dit artikel is samengevat mijn blog verhuur van de 
eigen woning besproken.

Voor de uitgebreide versie: 
elfferich.eu/eigen-woning-en-verhuur/
Meer Blogs: www.elfferich.eu/blogs  
Vragen:  info@elfferich.eu

Bert Elfferich RB

R E G I S T E R
B E L A S T I N G
A D V I S E U R S

 Tabel verhuur van de eigen woning
Verhuur eigen woning

A.  Gedeelte eigen woning:
A1.  Permanent en kamerver 
 huur-vrijstelling
A2 Permanent en geenka 
 mer-verhuurvrijstelling
A3 Tijdelijk

B Gehele eigen woning 
B1 Permanent
B2 Tijdelijk

Verhuur 70% belast

Nee

Nee

Ja

Nee
Ja

Hypotheekrente 
aftrekbaar

100%

Gedeeltelijk

100%

Nee
100 %

In veel gemeenten om ons heen worden jaarlijks 
kunstroutes georganiseerd. De gemeente Over-
betuwe, waar het dorp Oosterhout bij hoort, 
heeft een kunstroute. Beuningen aan de over-
kant van de Waal heeft een eigen kunstroute. 
Lent heeft in het verleden meerdere keren een 
kunstroute georganiseerd. En nu is onze wijk aan 
de beurt. Dat kunnen wij zelf namelijk ook! 

Waarom een kunstroute?
Een kunstroute verbindt creatieve wijkbewoners met 
elkaar. Bezoekers kunnen de route fietsend of lekker wan-
delend volgen, en ontdekken op deze manier nieuwe 
plekken en andere mensen. 

Waar is de kunstroute precies?
We organiseren de kunstroute 2021 in Nijmegen-Noord 
Oosterhout. Dat zijn de wijken De Boomgaard, Elten, Nij-
land, Grote Boel en Zuiderveld.  

Wie kan er meedoen?
Graag willen wij belangstellenden uit de buurt uitnodigen 
om mee te doen als deelnemer aan de allereerste kunst-
route in deze wijk. Gastdeelnemer mag ook, maar we 
nodigen in eerste instantie wijkbewoners uit.
Iedereen uit de wijk die vindt dat hij/zij aan kunst doet 
(schilderen, tekenen, beeldhouwen, grafische werkvor-
men, fotografie, sieraden, tassen of iets anders) en dit 
graag wil tentoonstellen of verkopen vanuit eigen tuin of 
huis, of op een andere locatie in de wijk, kan meedoen.
 
Doe je mee?
Het lijkt ons een leuke gelegenheid om vooraf elkaar te 
leren kennen en jouw kunstwerken te komen bewonde-
ren. Laat het ons weten en stuur een mail naar: 
Monique Vos | mcmavos@upcmail.nl | tel.: 024-3737377

Reageer zo snel mogelijk, zodat we van start kunnen gaan 
met organiseren. Wij hebben er zin in. In de volgende 
‘Ben er weer’ vertellen we meer en hopen al met veel aan-
meldingen een start te kunnen maken.

Groetjes Monique Vos en Margriet Mönks

Deelnemers kunstroute 2021 tot nu toe:
1 Monique : schilderijen in de stijl van de oude Meesters
2 Margriet: kleurrijke schilderijen, ansichtkaarten en prentenboeken
3 Maria: fotografie – landschappen
4 Theo: sieraden

Kunstroute in 
Nijmegen-Noord
Oosterhout 
18 en 19 september 
2021: doe mee!

ADVERTORIAL A

Redactielid Hans heeft, de rubriek “kunst in de wijk” bedacht en verzorgt daarvoor de interviews. Maar 
Hans vond het geen goed idee om zichzelf te interviewen. Daarom zat ik opeens niet als mede-redacteur, 
maar als verslaggever met hem te praten. 
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Plak de JA sticker naast de NEE/NEE-sticker 

Stickers bestellen? 

mail: communicatie@wijkraad-oosterhout.nl
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Schoolvakanties / feestdagen 2021
 Voorjaarsvakantie 15 - 19 februari
 Pasen   4 - 5  april
 Koningsdag  27 april
 Meivakantie  3 - 14 mei
 Pinksteren  23 - 24 mei
 Zomervakantie  19 juli - 27 augustus

Om dit te bereiken beschikken we over de nieuwste technieken en kennis.
Om wachttijden te voorkomen werken wij uitsluitend op afspraak (online 24/7 in te 
plannen). Meestal kunt u bij ons dezelfde dag nog terecht. Tijdens het consult wordt 
uitgebreid de tijd voor u en uw huisdier genomen zodat u zich beiden thuis voelt.
We bieden ruime openingstijden en door de centrale ligging kunt u ons makkelijk 
bereiken. Tot snel!

Dierenkliniek De Waalsprong
      Voor kwaliteit, zorg en aandacht

T 024 - 3031101
Carbatinastraat 13, 6515 GM Nijmegen

Openingstijden
Ma: 8.30 - 19.30 
Di:   8.30  - 18.00
Wo: 8.30 - 19.30
Do:  8.30 - 18.00
Vr:  8.30 - 19.30
Zat: 9.00 - 11.00

Nieuwe bewoners van de Grote Boel, Zuiderveld, Koudenhoek, 
Woenderskamp en Hof van Holland zijn welkom! 

T 024 20 42 480  E info@bastenvandamme.nl  I www.bastenvandamme.nl

C O L O F O N
BEN er weer, het informatieblad voor Nijmegen-
Noord Oosterhout, is een uitgave van Stichting Wijk-
raad Oosterhout.
BEN er weer verschijnt zes keer per jaar en wordt huis-
aan-huis verspreid in Nijmegen-Noord Oosterhout, 
Heeft u een NEE/NEE sticker maar wilt u wel de BEN er 
weer ontvangen? Vraag dan een BEN/JA sticker aan.

Oplage: 2900 stuks

Redactie:   
Wim Buil, Marike Elmendorp, Hans Garritsen, Marloes 
Gielen, Ellen von Holtz, Rob Janssen, Humphrey R. 
Ottenhoff, Hans Radenborg

Correspondentieadres redactie 
communicatie@wijkraad-oosterhout.nl

Advertenties
Wim Buil; advertenties@wijkraad-oosterhout.nl

Layout & Vormgeving
Humphrey R. Ottenhoff

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

Drukwerk: 
Drukkerij Van der Weerd | Nijmegen-Noord

Berichten, brieven en artikelen inbrengen?
Ingezonden brieven, berichten en artikelen (foto’s met 
hoge resolutie, min. 180dpi) zijn welkom op het e-mail-
adres van de redactie: 
communicatie@wijkraad-oosterhout.nl

Belangrijk! Als u tekst overneemt of een foto mee-
stuurt, zorg er dan voor dat deze rechtenvrij zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te 
korten of plaatsing ervan te weigeren. Op verzoek kun-
nen we anoniem publiceren. Plaatsing betekent niet dat 
de wijkraad of de redactie het standpunt deelt. De redac-
tie is niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste 
advertenties of voor de inhoud van websites waarnaar 
wordt verwezen. Ondanks de zorg van de redactie voor 
de inhoud, is het mogelijk dat de gepubliceerde infor-
matie onvolledig, druk-/zetfouten of onjuistheden bevat. 
Storende onjuistheden kunt u melden bij de redactie via 
communicatie@wijkraad-oosterhout.nl

Abonnementen:
Woont u buiten Nijmegen-Noord Oosterhout en wilt u de 
BEN er weer ontvangen? Dan kunt u een betaald abon-
nement 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.nijmegennoordonline.nl

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

© 2020 Stichting Wijkraad Oosterhout

VERSPREIDINGUITGAVE KOPIJ  AANLEVEREN

BEN ER WEER UITGAVEN 2021

 Nr. 1  uiterlijk 10 jan. weekend van 5 febr.

 Nr. 2 uiterlijk 21 maart weekend van 16 april

 Nr. 3 uiterlijk 30 mei weekend van 25 juni 

 Nr. 4 uiterlijk 5 sept. weekend van 24 sept.

 Nr. 5 uiterlijk 10 okt. weekend van 5 nov.

 Nr. 6 uiterlijk 21 nov. weekend van 17 dec.

JAJA  
voor de 

BEN ER WEER

Fijne Feestdagen Fijne Feestdagen 
en een gezond enen een gezond en
voorspoedig 2021voorspoedig 2021
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