
   
Start eerste editie van de NNRun voorheen Klifloop

• Boomgaard
• Elten
• Nĳland
• Grote Boel
• Zuiderveld
• Park Waaĳenstein

WIJKBLAD • NIJMEGEN-NOORD • OOSTERHOUT • JAARGANG 22 • NR 2 • APRIL 2022

Foto: Toon de Vos



C
ol

u
m

n

2 BEN er weer  APRIL 2022        BEN er weer  APRIL 2022   3

 B
EN

 B
ET

RO
KK

EN

BE
N 

DE
 R

ED
AC

TIE

De Wijkraad Oosterhout is een stichting die zich inzet voor het leefklimaat in de wijken 
Oosterhout, de Grote Boel, Zuiderveld en Park Waaijenstein. 

De volgende wijkraadvergadering is op woensdag 11 mei, start 20.15 inloop vanaf 20.00 uur.
Kijk voor alle informatie op: www.nijmegennoordonline.nl
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 voorzitter Wijkraad Ben Bloemendal
mail@nijmegennoordonline.nl

Dat is toch jammer… 
Nu mág er na twee jaar weer Kon ingsdag georgan i-
seerd worden , z ijn er geen vr ijw i l l igers d ie de organ isa-
t ie op z ich w i l len nemen! 
Dus he laas géén feest b ij  OSC op Kon ingsdag d it jaar. 
In een groe iende w ijk a ls de onze moeten er toch we l 
een paar mensen z ijn d ie de koppen b ij  e lkaar w i l len 
steken om Kon ingsdag 2023 te organ iseren?! 
Lees het stukje h ierover in deze BEN er weer op b lad-
z ijde 13. Wi lt u n iet tot vo lgend jaar wachten met he l-
pen b ij  geze l l ige , w ijkgere lateerde evenementen? 
Verderop in deze BEN er weer kunt u lezen dat ook de 
mensen t ijdens de Avondv ierdaagse hu lp kunnen 
gebru iken…
De redact ie zoekt jonge amateur-music i d ie nog n iet 
(sem i-)professionee l bez ig z ijn en ervan dromen h ier 
beroemd mee te worden . Blader sne l door naar b lad-
z ijde 9 a ls j ij  je aangesproken voe lt!
He laas waren zowe l de redact ie van de BEN er weer 
a ls de leden van wijkraad een aanta l weken n iet bere ik-
baar v ia de bekende e-ma i ladressen . Het euve l is 
ge lukkig opge lost maar een gevo lg daarvan is we l dat 
we n ieuwe e-ma i ladressen hebben . Ik som ze h ier even 
op: Voorzitter w ijkraad, Ben Bloemenda l :  voorz itter@
nijmegennoordon l ine .n l ,  Secretar is w ijkraad, Oscar 
Papenhoven : secretar is@nijmegennoordon l ine .n l
Penn ingmeester w ijkraad: penn ingmeester@nijmegen-
noordon l ine .n l ,  Adverteren in de BEN er weer, Wim 
Bu i l :  advertent ies@nijmegennoordon l ine .n l
Redact ie BEN er weer, Marike 
E lmendorp: commun icat ie@nijme-
gennoordon l ine .n l
De vo lgende BEN er weer ver-
sch ijnt vanaf 24 jun i ,  de dead-
l ine h iervoor is 29 me i .  Wi lt u 
iets insturen? Dat kan naar 
bovenstaand e-ma i ladres van de 
redact ie .  Heeft u een NEE/NEE-
st icker maar w i lt u de BEN er weer we l 
in de br ievenbus ontvangen? Stuur dan 
een ma i l  naar hetze lfde e-ma i ladres , 
dan kr ijgt u een 
st icker thu is .
Met vr iende l ijke groet,

Mari ke Elmendorp
Communicatie @nijmegennoordonline.nl

Waaldijk voor recreanten of gemotoriseerd verkeer?

Zoals u bekend zal zijn, wordt de noordelijke Waaldijk van Nijmegen tot Gorinchem in het 
kader van hoogwaterveiligheid versterkt. Later wordt het traject tot het Pannerdensch 
Kanaal hieraan toegevoegd. Vanuit de dijkversterkingsprojecten wordt de huidige weg-
inrichting in principe teruggebracht. 
Nu ligt er een kans om de dijk aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. Provincie, 
waterschap en betrokken gemeenten hebben daarom het idee omarmd om van de dijk-
weg een Gastvrije Waaldijk te maken. De fietser als hoofdgebruiker het bestemmings-
plan/masterplan. De gemeente Overbetuwe overlegt hierover met de dorpsraden van 
Slijk-Ewijk en Oosterhout zijn inmiddels in de gelegenheid gesteld hun inbreng te geven. 
Op 16 februari jl. hebben de betrokken bewoners van Oosterhout en Slijk-Ewijk de 
gemeenteraad van Overbetuwe hun zorgen uitgesproken over het laatste aan hun gepre-
senteerde plan: het betrof niet een weg waar de auto en ander gemotoriseerd verkeer te 
gast zijn – zoals aanvankelijk werd gepresenteerd – maar een plan voor een Waaldijk 
waarop Max Verstappen zich prima thuis zou voelen en weinig ruimte was voor de fietser, 
jogger en wandelaar. De asfaltstrook wordt breder dan deze nu is (van 440/450 cm naar 
540 cm) en bevat geen aangegeven stroken voor fietsers en voetgangers. Deze moeten 
zich proberen te redden op een 40 cm brede betonrand. Dit plan heeft over het gehele 
traject tot Gorinchem aan toe geleid tot grote onrust en boosheid bij de betrokken bewo-
ners. Inmiddels hebben deze bewoners steun gezocht bij ANWB, Fietsersbond en Veilig 
Verkeer Nederland. 
Inmiddels is er bestuurlijk overleg geweest tussen de negen gemeenten (waaronder ook 
Nijmegen en Lingewaard) en waterschap en provincie, waarbij in elk geval de gemeente 
Overbetuwe oog lijkt te hebben voor de bezwaren van de betrokken personen en instan-
ties en voor het feit dat het huidige plan op tenminste negen onderdelen negatief afwijkt 
van de oorspronkelijke plannen en afspraken. In april komt de gemeente op de bezwaren 
terug.  
Voor de bewoners van onze wijken in Nijmegen-Noord is de uitkomst van dit overleg van 
groot belang: 1) de Waaldijk loopt ook langs onze wijken; 2) we wandelen, fietsen en jog-
gen op deze dijk; 3) al een tijd lang stellen we in onze overleggen met Nijmegen de over-
last van motoren op de dijk en onder andere de Oude Groenestraat aan de orde. Reden 
waarom het bestuur van de wijkraad betrokken is bij het komende overleg en reden 
waarom wij de gemeente Nijmegen hebben gevraagd  zich actief in te zetten voor 
onze Nijmeegse belangen: een Waaldijk waarop doorgaand gemotoriseerd ver-
keer wordt beperkt of verboden en zoveel mogelijk ruimte is voor de voetgan-
ger en fietser. 
Als bestuur van de wijkraad willen we ook betrokken worden bij de ontwikke-
ling van de Griftdijk en moet wat ons betreft deze ontwikkeling in planning 
worden versneld. 
Wilt u actief meepraten en meedoen aan dit project of andere projecten die van 
belang zijn voor onze wijk, meldt u zich dan aan als lid van de wijkraad.

Skyline
De voorpagina van de vorige BEN veroorzaakte even 
een schrikeffect bij mij; misschien weet u het nog: drie 
van die grote bouwkranen, achter elkaar, die als een 
soort moderne kathedralen de lucht in priemen. Een 
mooie foto, zeker, maar is dat onze wijk? Ja, goed, niet 
helemaal, maar het is de plek waar Hof van Holland als 
een legoproject op volwassen schaal uit de grond 
wordt gestampt. Sinds een jaar of anderhalf, twee, ben 
ik ooggetuige van dit project, als ik over de fietsbrug 
fiets, richting station Lent of op de terugweg uit Nijme-
gen. De snelheid en de schaal van het bouwen vind ik 
fascinerend. Enorme hopen wit zand verschijnen en 
verdwijnen, de heimachines stampen betonnen palen 
de bodem in, het fietspad is opeens weg, evenals vroe-
gere wandelpaden. Een gezondheidscentrum, immens 
voor mijn gevoel, krijgt vorm, evenals appartementen-
complexen. De ALDI, ooit een beetje verloren tussen 
verschuivende duinen en restanten grasland wordt 
ingebouwd. Ben ik een weekje weg, de skyline is alweer 
veranderd, de Griftdijk verder volgebouwd, de flat een 
verdieping hoger. Het nieuwbouwwijkje Nijmegen-
Oosterhout wordt onderdeel van een echt stadsdeel 
waar 30.000 mensen komen te wonen. Het ‘pionieren’ is 
voorbij.
Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Zo werkt het; er is een 
enorme vraag naar woningen en die komen er dan. En 
de bijbehorende infrastructuur van winkels, vervoer, 
vrije tijd, noem maar op. Het punt is altijd, denk ik, hoe 
maak je er een geheel van? Een stad is meer dan een 
verzameling huizen, een mens is meer dan een consu-
ment. Een leuke stad, een leuk stadsdeel, heeft een 
identiteit. Identiteit is een samenhang van geschiede-
nis, een gemeenschappelijk verhaal, een soort van 
centraal punt waar nieuwe dingen ontstaan. Hoe moet 
dat? We hebben heel veel instanties die zich van 
gemeentewege bezighouden met ons welzijn. Fysiek, 
op het gebied van sport, financieel, als er problemen 
zijn, of geestelijk, bij eenzaamheid bijvoorbeeld. Kun-
stenaars in de wijk organiseren een atelierroute, kleine 
bedrijven timmeren aan de weg, er is een eigen theater, 
kinderen gaan naar school, er zijn initiatieven van wijk-
bewoners, we communiceren via de BEN. En toch… 
hoe gaan we er voor zorgen dat al die initiatieven ertoe 
leiden dat je  trots bent om in Nijmegen-Oosterhout, 
vooruit, in “Noord” te wonen? Dat je er een verhaal bij 
hebt? Misschien heeft u suggesties?

Hans Garritsen
Reageren? Stuur een e-mail naar:
hansgarritsen94@gmail.com
 

Nieuws van de Wijkraad



We zijn weer aanwezig
in Oosterhout

In het Clubhuis 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

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

 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

Heerlijk Betuws Fruit

Kom kijken .... kom proe-
ven!!

Gitaarschool 
De Losse Snaar

verzorgt gitaarlessen op maat

Gitaarles 
in Oosterhout? 
Dat kan!

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

 B
EN

 G
EZ

IE
N!

 B
EN

 P
EN

NI
NG

M
EE

ST
ER

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.
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Afgelopen zomer en najaar zag de politie een toe-
name van het aantal fietsdiefstallen rondom de 
Lentse plas. Vooral elektrische fietsen worden vaak 
gestolen. Daarom geeft de politie je graag een aan-
tal tips van de Fietsersbond. Mocht je fiets toch 
gestolen zijn: doe dan altijd aangifte! De politie zal 
er altijd alles aan doen de eigenaar te achterhalen 
als een gestolen fiets wordt aangetroffen. 

Wat kun jij doen om fietsdiefstal te voorkomen?
Zorg dat je fiets goed vaststaat met meerdere sloten en dat 
hij herkenbaar is zodat de politie hem terug kan vinden.

Gebruik verschillende sloten: ringslot en kettingslot
Veel dieven zijn gespecialiseerd in één soort slot. Gebruik 
daarom twee of drie verschillende sloten, bijvoorbeeld een 
ringslot, een beugelslot en een kettingslot. Dit werkt boven-
dien vertragend.

Zet je fiets met een slot aan een paal of brug vast
Zet je fiets aan de zogenoemd ‘vaste wereld’ vast (brug of 
fietsenrek), zodat de fiets niet meegenomen kan worden.

Slot door frame en voorwiel
Maak je fiets met frame en voorwiel aan de vaste wereld vast. 
Als dieven dan met het slot gaan draaien, molesteren ze het 
wiel waardoor de fiets minder goed te verkopen is.
Nog een voorwieltip: zet je fiets nooit alleen aan het voorwiel 
vast. Door het hele land liggen stevig vastgelegde voorwie-
len waarvan de frames zijn meegenomen.

Maak je slot hoog en flexibel vast. 
Als het slot niet op de grond hangt, kan er minder makkelijk 
met stenen op geslagen worden.

Laat het kettingslot niet bungelen
Bij een kettingslot is het beter om de ketting een paar keer 
om paal en fiets te wikkelen dan los te laten bungelen. 

Elektrische fiets?
Heb jij een elektrische (bak)fiets? Haal dan altijd je accu van 
je fiets na gebruik. Dan verklein je de kans op fietsdiefstal.

Lees meer tips op www.stopfietsdiefstal.nu

Let op: fietsendiefstal
	 	 	Lentse	Plas

 Hé fietsendief

Je bent 
gezien!

Onze club bestaat uit ongeveer 30 leden en 10 vrij-
willigers. Wij zijn een elektronica/programmeer-
club die al meer dan 10 jaar actief is in de wijk 
de Waalsprong en zijn gevestigd in het wijk-
centrum De Klif. Het financiële beheer 
bestaat uit ledenadministratie, facturering en 
jaarverslag. 

De tijd die je ermee kwijt bent, is ongeveer 2 á 3 uren 
per maand. Lijkt het jou een leuke omgeving om 

ons te ondersteunen als penningmeester, 
stuur dan een bericht naar:s
 secretariaat@clubvandraadje.nl
Namens Martin Jacobs, bestuur

Vacature penningmeester 
Club van Draadje     

Wij zijn voor onze club op zoek naar een enthousiaste 
penningmeester die onze financiën wil gaan beheren.



Mijn naam is David Suitela. Ik ben 37 jaar en ik woon in Nijme-
gen. Toen ik jong was liep ik tegen zaken aan die veel over-
eenkomsten hebben met de  problematiek van de jeugd van 
nu. Door de ervaring die ik destijds heb opgedaan zie ik het 
als een kans om iets te kunnen doen voor de doelgroep waar 
ik zelf deel van uitmaakte. Ik ben vanaf nu als jongerenwerker 
in Nijmegen-Noord actief om iets voor de
jeugd in de wijk te kunnen betekenen. Mijn werk vindt voor-
namelijk plaats bij jongerencentrum ’t Nest
in De Klif in Nijmegen-Noord. Vanuit hier zal ik activiteiten 
organiseren en een plek bieden voor hen
die dat het meest nodig hebben. Hiernaast ga ik zoveel
mogelijk in gesprek met verschillende partijen en inwoners,
om zo de verbinding en leefbaarheid in onze wijk te
vergroten. Mocht je me tegenkomen in de wijk of heb je 
vragen, ik sta altijd open voor een gesprek.

 Tel:  06-83930860
 Insta:  https://www.instagram.com/david_	
	 	 bindkracht10/
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Even voorstellen: David, jongerenwerker Nijmegen-Noord

In het prachtige Thermion gebouw in Lent bevindt zich Echocentrum Espérance. 
Al ruim 12,5 jaar specialist in medische echo’s tijdens de zwangerschap 

zoals de 20-weken echo.
Ons adres: Thermionpark 11 in Lent

Verwijsformulier via verloskundige of gynaecoloog

www.esperance-arnhem.nl
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Wij zijn komend halfjaar met een groep tweedejaars studenten 
van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen bezig met een onder-
zoek naar de LHBTIQ+ community in Nijmegen-Noord. We zijn 
heel benieuwd naar de omvang van deze doelgroep en de 
acceptatie in Nijmegen-Noord. Hiervoor zijn we op zoek naar 
bewoners die met ons in contact willen komen over dit onder-
werp.  

We hebben een online enquête gemaakt met vragen over geaardheid en 
seksualiteit. Deze enquête is anoniem dus je kunt hier alles kwijt over dit 
onderwerp. Wij zijn heel benieuwd naar jouw verhaal en jouw mening 
rondom dit onderwerp. Ook mensen die niet in de community zitten, willen 
we vragen om deze enquête in te vullen. 
De link naar de enquête is https://forms.gle/hobiwTjHsqaHqUJC9 of scan de 
QR-code.

Lukt dit niet of zou je het leuk vinden om nog met ons door te praten over dit 
onderwerp, dan mag je ook contact met ons opnemen via de mail. Ook voor 
vragen en opmerkingen kun je hier terecht. j.vinken@student.han.nl 

We horen graag van jullie!  

Oproep LHBTIQ+ 

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ENQUÊTE

L   LESBISCH  
H   HOMO  
B   BISEKSUEEL 
T  TRANSGENDER 
I   INTERSEKSUEEL  
Q   QUEER 

+   EN MEER! 



Kamerkoor Sotto Voce heeft plek voor nieuwe sopranen, bassen en tenoren
Sotto Voce is een Nijmeegs kamerkoor dat durft. Afgelopen jaren hebben zij meerdere grote projecten uitgevoerd met orkest 
en solisten van componisten als Mozart, Bach en Händel. Ze wisselen deze grote concerten af met kleinere projecten. De 
repetities zijn op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in basisschool de Meander, Celebesstraat 12 Nijmegen. 
Wie interesse heeft, is van harte uitgenodigd om eens een repetitie bij te wonen, de sfeer te proeven en het huidige repertoire 
te leren kennen. 
Kijk op www.sottovoce.nl en meld je aan op info@sottovoce.nl	

Zin in zingen?
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www.kindertherapiedevlinder.nl

Kindertherapie is een kortdurende vorm van individuele 
psychosociale begeleiding voor kinderen in de leeftijd 
van ongeveer 4 tot 18 jaar. Je kind wordt ondersteund 
en begeleid bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke 

of  moeilijke situaties in het leven.

Lichaam en geest zijn
onlosmakelijk verbonden

T 06 85 59 53 48
 E info@kindertherapiedevlinder.nl
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kijk voor meer info op:  
gastouderopvangdindeltje.jimdo.com

Gastouder-
opvang 

Dindeltje 
in 

Oosterhout 
heeft plek!

Kleinschalige 
dreumes- 

en 
peuteropvang 

door 
ervaren 

gastouder

MASSAGES
Voor een heerlijke

ontspannende massage voor
jezelf of iemand cadeau te

geven.
 

www.ontspannenbijmomo.nl 
of bel 06-10502358

 

NOG NIET 
BEROEMD!?
De redactie van de BEN er weer is op zoek 
naar jonge mensen uit de wijk die muziek 
maken en ervan dromen beroemd te wor-
den.
We kunnen er niet voor zorgen dat je 
wereldberoemd wordt, maar wel dat je 
beroemd wordt in onze wijk. Misschien is 
dat je eerste stap naar eeuwige roem…?

We zoeken jonge amateur-musici die nog 
niet (semi-)professioneel bezig zijn.
Voorwaarde is wel dat je in de wijk woont. 
Woon jij in de wijk, maar je bandleden niet? 
Dat is geen probleem.

We willen met jou of met jou en je band 
praten en we maken een fotoshoot. 
Het interview komt in de BEN er weer met 
één van de foto’s van de shoot. De foto’s van 
de shoot, mag gebruiken als promotiemate-
riaal.

Heb je interesse, meld je dan aan via 
communicatie@nijmegennoordonline.nl



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

   BEN er weer  APRIL 2022  1110  BEN er weer  APRIL 2022 

BE
N 

ST
UK RepairCafé 

in De Klif en 
in De Ster
Door: Rob Kropman

“Mevrouw, uw koffiemachine is niet stuk, hij is totaal 
vervuild. Heeft u hem ooit schoongemaakt?”, bromt 
Charles Tanahatoe, terwijl hij met zijn voorhoofd-
ledlampje in het apparaat gluurt.

“Meneer, u kunt uw DigiD niet gebruiken om uw QR-
code te laden indien u cookies heeft uitgeschakeld op 
uw mobiele telefoon”, adviseert Peter Duteweerd.

Dit soort adviezen wordt gegeven tijdens een 
RepairCafé-sessie op een zaterdagmiddag in De 
Klif in de wijk Oosterhout of de Ster in Lent. Na een 
gedwongen rustpauze door corona is het Repair-
Café weer opgestart. Er worden teveel apparaten 
onnodig weggegooid. Tijdens het RepairCafé 
wordt uw apparaat, als het lukt, gratis een volgend 
leven gegeven. Meestal is er ook een ‘naaister’ die 
eenvoudige herstellingen kan doen aan kleding. 
Ook kunt u terecht voor adviezen en vragen met 
betrekking tot uw mobiele telefoon, tablet of lap-
top.

Garantie wordt niet gegeven en de medewerkers 
zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade. 
Overigens kan ik me niet herinneren dat dit de 
afgelopen jaren ook maar één keer is voorgeko-
men.

Het RepairCafé vindt afwisselend plaats in 
De Klif en De Ster op de laatste zaterdag-
middag van de maand van 14.00 - 16.30 uur. 

U wordt ontvangen door Rob Kropman, de Repair-
Café-entertainer. De bar is altijd open. 
Het is dus ook de bedoeling dat het gezellig wordt. 
Ik heb me laten vertellen dat er al relaties zijn ont-
staan uit ontmoetingen tijdens het wachten op de 
reparatie. Zo snel kan het gaan. 
Ook is het voorgekomen dat mensen thuis appara-
ten opzettelijk stuk maakten om langs te kunnen 
komen. Dit laatste wordt niet aanbevolen. 

Op	23	april	is	de	volgende	editie	in	De	Ster.	

Door: Rob Kropman
Fotograaf: Hans Radenborg
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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

Waarom speeltuintjes zo 
belangrijk zijn
John Stevens, huisarts

Op deze plek wil ik het deze keer niet over corona hebben. Maar het 
is wel een mooie aanleiding voor het onderwerp van deze column. 
Want als er één ding duidelijk is geworden door de pandemie dan is 
het dat lekker buiten spelen heel belangrijk is. 
Het zit namelijk zo: het coronavirus heeft ons geleerd dat het voor-
kómen van ziekte enorm belangrijk is. De zorg loopt over als we te 
veel mensen tegelijk moeten genezen. Ook hebben we geleerd dat 
overgewicht of andere onderliggende ziekten nadelig zijn wanneer 
we toch ziek worden. Het aloude adagium “Voorkomen is beter dan 
genezen” gaat nog steeds op. Preventieve geneeskunde was lang-
zaam wat in de vergetelheid geraakt want het focus lag op fancy 
technieken om mensen te behandelen en te genezen. Deze ontwik-
keling zorgt voor geweldig mooie effecten binnen de behandeling 
van veel ernstige ziekten, maar zorgt er ook voor dat de gezond-
heidszorg steeds meer zorg levert, overbelast raakt en duur is. 
Tijdens het onderwijs dat ik aan studenten geneeskunde geef, zie ik 
de laatste jaren gelukkig steeds meer interesse ontstaan voor 
gezonde leefstijl en daarmee de preventie van ziekten zonder hulp 
van artsen of het ziekenhuis. Zo ontwikkelden wij met een aantal 
docenten onderwijs over preventie van overgewicht. Door inzicht te 
geven in het complexe mechanisme van ons eet- en beweeggedrag 
aan de artsen van de toekomst, kunnen ze mensen helpen een 
beter gedrag aan te leren en gewicht te laten verliezen. Dat blijkt 
helaas nog niet zo makkelijk in onze samenleving, waar we op bijna 
elke hoek van de straat wel een ongezonde maaltijd of snack kun-
nen kopen en het kopen van gezonde producten veel moeilijker is 
en bovendien vaak duurder. Recent bleek weer dat 80% van de aan-
biedingen in de supermarkt ongezonde producten betrof. 
Tijdens dit onderwijs komt dan ook duidelijk naar voren dat het 
voorkomen van overgewicht al op jonge leeftijd ontzettend belang-
rijk is. Maar hoe zorg je daarvoor en wat is onze rol als dokter bij 
deze preventie? We hebben het al druk genoeg met onze curatieve 
(= genezende) gezondheidszorg. Daarom zou het zo mooi zijn als 
deze kennis over gezonde leefstijl voor iedereen binnen handbereik 
is en daar wringt de schoen. Hiervoor zijn namelijk grote veranderin-
gen in de maatschappij nodig en daar zijn wij als artsen helemaal 
niet voor opgeleid.
Er ligt volgens mij (en ook volgens mijn studenten) een belangrijke 
rol bij de overheid en de maatschappij zelf. Want als we gezond eten 
zo belangrijk vinden, waarom is fruit dan altijd nog duurder dan een 
zak chips? En als we iedereen op jonge leeftijd aan het bewegen 
willen krijgen, waarom duurt het dan zo lang dat er in Nijmegen-
Noord voldoende buitenspeelplekken zijn? Het lijkt erop dat eerst 
de hele wijk af moet zijn, voordat de eerste speeltuintjes worden 
gemaakt. Graag zou ik zien dat de gemeente het belang van deze 
prille beweegmomenten inziet en sneller deze speeltuintjes inricht. 
We kunnen kinderen daarmee verleiden om lekker buiten te gaan 
spelen en op deze manier het ontstaan van overgewicht een beetje 
meer voorkomen. 
Maar ja, hoe krijg ik deze boodschap op de juiste plek? Als dokter 
ben ik niet opgeleid om politiek te bedrijven, maar ik hoop van harte 
dat deze belangrijke informatie toch op één of andere manier op de 
juiste plek terecht komt. Misschien dat deze column daarbij helpt.

Koningsdag
Beste wijkgenoten,
Het is inmiddels een heuse Koningsdag-traditie: 
de kleedjesmarkt en springkussens op de gras-
velden van OSC. De organisatie hiervan was in 
handen van verschillende actieve buurtgeno-
ten. 

Enige tijd geleden 
hebben wij in de BEN 
er weer aangekon-
digd dat wij gaan 
stoppen met de orga-
nisatie van Konings-
dag en daarom op 
zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers om ons stokje 
aan over te dragen. Helaas hebben zich onvol-
doende vrijwilligers gemeld om Koningsdag 
2022 te organiseren. Hierbij dan ook de mede-
deling dat de feestelijkheden op Koningsdag bij 
OSC dit jaar niet doorgaan.

Heb jij interesse om Koningsdag 2023 te organi-
seren? Meld je dan bij de wijkraad! 
communicatie@nijmegennoordonline.nl

Met oranje groet,

Angelique, Loes, Sylvia en Renske

G E E N  V R I J W I L L I G E R S  VO O R

Ecodorp Zuiderveld trekt bekijks!

Reclaim the Seeds 
in Nijmegen
Op zaterdag 30 april verwelkomt Ecodorp Zui-
derveld in Nijmegen-Noord (Alfred Hitchcock-
straat 42) tuinliefhebbers uit de omstreken voor 
een zadenruilfeest met kraampjes, workshops 
en live muziek. Het evenement Reclaim the 
Seeds wordt sinds 2012 op verschillende plaat-
sen in Nederland georganiseerd en heeft als 
doel om uitwisseling van zeldzame rassen 
groenten en fruit te stimuleren. Daarmee draagt 
Reclaim the Seeds bij aan meer biodiversiteit in 
tuinen en een duurzaam voedselsysteem. 
Reclaim the Seeds is onderdeel van een bewe-
ging voor een onafhankelijke voedselketen en 
protesteert tegen het patenteren van gewassen. 
Op een bonte zadenmarkt kunnen bezoekers 
niet alleen zaden, knollen en stekjes voor hun 
tuinen vinden, ook kunnen ze kennis over plan-
ten en praktische tips voor de eigen moestuin 
vergaren. Op het programma een workshop over 
permacultuur en een wandellezing over eetbare 
wilde planten. Op het terrein kunnen bezoekers 
bij allerlei kraampjes met planten, zaden en 
tuingidsen rondkijken en genieten van live 
muziek en lokaal geproduceerd eten. Het eve-
nement begint om 12 en eindigt om 20 uur, de 
toegang is gratis. 
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Door Rob Janssen

De eerste zonnestralen van 2022 zijn er: 
het is weer lente! In de tuin-in-wording van 
het Ecodorp die iedereen die onze wijk 
vanaf de ovatonde in komt rijden kan aan-
schouwen, verrijst langzaam maar zeker de 
grote schuur. En als ik Ilonka en Sina, 
bewoners van het Ecodorp, mag geloven 
dan wordt deze tuin komende maanden en 
jaren een belangrijke groene plek van Nij-
megen-Noord. In het najaar van 2020, nét 
voordat de eerste huizen betrokken zouden 
worden, sprak ik al met Ilonka en een 
andere bewoonster van dit project. Nu, 
ruim anderhalf jaar later, wonen er 65 vol-
wassenen en 23 kinderen. We kijken terug 
op het eerste jaar en op de toekomst.

Tuin als blikvanger
Sina woont net in het Ecodorp. “Ik werk als 
promovenda op de Wageningen Universi-
teit en ik wilde al langer in een woonge-
meenschap wonen. 

Die zijn er in de hoek waar ik zocht, Nijme-
gen-Arnhem-Wageningen, niet zoveel. Hier 
hebben ze ook een paar shortstay-wonin-
gen: ik kan hier nu zo’n anderhalf jaar 
wonen. Twee maanden geleden ben ik hier 
komen wonen. Als ecoloog ben ik me met-
een op de tuin gaan storten.” Sina legt uit 
wat de bedoeling is: “
Allereerst veel ruimte voor de eigen flora 
en fauna: inheemse planten, een plek voor 
insecten, een wormenhotel en overal 

vogelnestkastjes. Een deel van de tuin is 
bestemd voor een grote moestuin. Er komt 
een kraal met kruiden voor de keuken en 
voor thee en een deel met fruitbomen uit 
de regio. Hier staat nu al een variatie van 
kersen, pruimen, peren en aan de zijkant 
zelfs abrikozenbomen.” 

Sina promoveert op onderzoek naar zeld-
zame inheemse bosplanten. “Ik vind uit hoe 
wij kunnen zorgen dat wilde plantenpopu-
laties levensvatbaar blijven. Vorig jaar heb 
ik in een paar Nederlandse bossen zeld-
zame bosplanten teruggeplaatst, die lokaal 
waren verdwenen. Enkele planten had ik 
over, die staan nu hier in de tuin,” zegt ze. 
Verder is er een grote trampoline voor de 
vele kinderen in het Ecodorp en is er een 
grote ‘leef je uit’-plek met een terras met 
zitplekken. “Iedereen draagt bij naar kun-
nen,” legt Sina uit. “Ik ben met de tuin bezig. 
Er wonen hier ook timmerlieden, die bou-
wen de schuur. Omdat we alles willen doen 
met duurzame en herbruikte materialen, 
duurt dat langer dan gedacht.” 

Samenleven en afstemmen
“Dat uitdenken hoe iets werkt, dat vraagt 
veel inzet van de bewoners van deze 
gemeenschap,” vertelt Ilonka. Zij is al vanaf 
het begin, bij de kiem van dit project 
betrokken. “Vorig jaar april zijn de laatste 
bewoners in hun nieuw opgeleverde hui-
zen getrokken. 

We hebben als gemeenschap en vereni-
ging sinds die tijd alweer zoveel geleerd. 
Hoe je paadjes moet aanleggen, maar ook 
hoe we omgaan met bewonersvraagstuk-
ken zoals echtscheidingen of iemand die 
een half jaar de eigen woning wil onderver-
huren. Daar dienen we allemaal, via Alge-
mene Leden Vergaderingen, beleid op te 
maken.” Dat samenleven in een gemeen-
schap, ook echt samen-leven is, merken 
we tijdens het interview. In de gezamenlijke 
keuken lopen de mensen in en uit. 
De wekelijkse maandagsmaaltijd waar 
iedereen zich voor kan aanmelden wordt 
bereid en een huilende baby maakt het zo 
levendig dat we even besluiten om naar 
een ander deel van de gezamenlijke ruimte 
te gaan. 

“Vanavond is hier weer een ALV,” zegt 
Ilonka terwijl we een grote klaslokaalach-
tige ruimte binnenlopen. “In onze visie 
staat dat we voor alle nieuwe bewoners 
een toewijzing met algemene instemming 
moeten hebben, via een ALV. 

We doen dit volgens het sociocratisch 
model, dat wil zeggen dat iedereen het 
eens moet zijn met een voorstel. Dus niet 
alleen maar democratisch, meerderheid 
van stemmen. 
We werken aan beleid om dit mandaat 
naar kleinere kringen te brengen, met veel 
vertrouwen in elkaar. We streven naar 
meer gedragen beslissingen, dat past bij 
de manier waarop wij als gemeenschap 
willen samenleven en -werken.”

Zorgen voor elkaar
Het wonen in een gemeenschappelijk 
ecodorp is er voor mensen die de pijlers 
van de Vereniging Ecodorpen Gelderland 
onderschrijven (terug te vinden op de 
website cveg.nl). Je moet dus ook lid zijn 
van deze vereniging én je inzetten voor de 
doelstellingen van de vereniging om in 
Ecodorp Zuiderveld te kunnen wonen. 
“We staan voor duurzaamheid, noaber-
schap, zorgen voor elkaar en bewustwor-
ding. Je kunt dus niet zomaar via Talis hier 
instappen. 

We hebben ook een beeld van 
wat de ideale mix is van bewoners,” legt 
Ilonka uit. “Momenteel hebben we veel 
alleenstaande moeders, wat natuurlijk 
heel fijn is voor hen. De zorg voor de kin-
deren is dan immers beter te regelen. 

Het idee it takes a 
village to raise a 
child brengen we 
hier in de praktijk. 
We hebben nu 
eigenlijk te wei-
nig mannen, stel-
len en gezinnen 

hier wonen. Maar wel wonen hier meer 
ouderen dan over het algemeen in Nijme-
gen-Noord. Zij dragen ook weer hun 
steentje bij in het zorgen voor elkaar. Bij-
voorbeeld door op de kinderen te passen.”

Welkom: buurt, landelijk en internationaal
Als je nu vooruitkijkt, een paar jaar verder, 
wat dan? Ilonka: “Als eerste moet de 
schuur af, dan kunnen we ook alle fietsen 
daar kwijt en alle bouwmaterialen. Het ziet 
er hier toch nog wel uit als een bouw-
plaats soms, dat kan beter. Ook in de keu-
ken staat er allerlei gereedschap. Het is 
gewoon nog niet af.” Maar veel leuker, de 
gezamenlijke ruimtes van het ecodorp 
kunnen gebruikt worden door externen en 
gasten. “Het staat niet hoog op de priori-
teitenlijst maar we ontwikkelen ook een 
luxe badkamer met sauna in het gasten-
verblijf, die kunnen bewoners dan reser-
veren,” vertelt Sina. “Onze ruimtes kunnen 
geboekt worden voor activiteiten: als 
iemand yoga wil geven, of een buurtver-

gadering. 
Nog mooier: de grote tuin geeft mogelijk-
heden voor evenementen. 

De laatste zaterdag van april orga-
niseren we een zaadruildag, waar 
zeldzame en minder zeldzame plan-
tenzaadjes voor de tuin uitgewisseld 
kunnen worden. 

Ook vinden workshops en lezingen plaats 
en is er muziek. Iedereen is welkom!” 

Ilonka vertelt dat er regelmatig, zo één 
keer per maand, een rondleiding is op het 
ecodorp: “We hebben regelmatig een 
wethouder te gast, of buitenlandse geïn-
teresseerden in dit project. Vorige week 
stond er nog een heel artikel over ons 
ecodorp in De Groene Amsterdammer. 
Een tijd geleden hadden we een vrijwillig-
ster uit Israël te gast die hier in de logeer-
kamer heeft gebivakkeerd, terwijl zij ons 
hielp bij het opzetten van de schuur.” En, 
lekker actueel, de vereniging ecodorpen 
heeft om een plan gevraagd hoe de 
bewoners van de ecodorpen kunnen bij-
dragen aan de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Sina: “Er zijn ook in Oekra-
ine verschillende ecodorpen, waarvan 
bewoners nu op de vlucht zijn. Het zou 
mooi zijn als we daarin wat kunnen bete-
kenen.” 

Foto’s: Toon de Vos

EcoEcodorp  
 

BE
N 

SO
CI

OC
RA

TIS
CH



Op de Set

Zuiderveld

Oude	
Groen

e	stra
at

Zeg
elr
ing
str
aat

Dick	`Brun
astraat

Griftdijk

Griftdijk

Keizer	Hendrik	VI	singel

Park	Waaijenstein

Woenderskamp

Moestuin
De	Pompoen

BE
N 

GE
ST

RE
M

D

Mede door de groei in Nijmegen-Noord krijgt de Griftdijk 
dit jaar een aantal aanpassingen. Op dit moment zijn er 
werkzaamheden ter hoogte van de Warmoes. De komende 
maanden zijn er vaker afsluitingen op de Griftdijk. 
 
3 | Onsluiting	Zuiderveld:	
Maandag 25 april tot en met zondag 22 mei – Op de Set 
 Op de Set een aansluiting krijgt op de Griftdijk. Gedurende vier 
weken zal de Griftdijk op dit traject geen gemotoriseerd verkeer 
mogelijk zijn en zal verkeer om moeten rijden via de A325.

2 | Zomer	2022	-	Zegelringstraat/Dick	Brunastraat	
Ook komt er meer ruimte voor het verkeer uit de Zegelringstraat en 
Carbatinastraat om zich op te kunnen stellen voor de Griftdijk.
Op dit moment is de planning dat deze werkzaamheden in de maan-
den juli en augustus worden gerealiseerd, zodat voor aanvang van 
het nieuwe schooljaar verkeersregelaars zijn vervangen door een 
veilige oversteekplaats.

1 | Maandag 9 mei tot en met vrijdag 24 juni - Italiëstraat 
Nog voor de zomer komt er een aanpassing ter hoogte van de Itali-
estraat. Op de kruising Griftdijk-Italiëstraat wordt er een rotonde 
aangelegd voor een betere afwikkeling in Nijmegen-Noord. Gedu-
rende zeven weken zal de Griftdijk gesloten zijn, maar verkeer zal zo 
veel mogelijk via de Italiëstraat worden omgeleid. 

Door de komst van een kindcentrum (school en kinderopvang) en 
een sporthal in de zomer van 2019 ontstonden er steeds meer ver-
keersbewegingen tussen de wijken Oosterhout en De Grote Boel. 
Mede doordat het kindcentrum, de wijkraad en bewoners aan de 
Zegelringstraat dit onder de aandacht brachten heeft de Gemeente 
Nijmegen nu voorlopige schetsen gepresenteerd. Deze oversteek-
plaats een midden-eiland zodat fietsers en voetgangers in twee 
stappen kunnen oversteken. 

Bron: www.waalsprong.nl/algemeen-nieuws/werkzaamheden-
griftdijk-noord/
nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/griftdijk-aanpassing-verkeers-
situatie-kruising-zegelringstraatdick-brunastraat	

Volop werkzaamheden aan de Griftdijk

Mijn naam is Özlem Lieberwirth. Met mijn achter-
grond in de digitale wereld heb ik besloten om in 
2020 voor mezelf te starten met mijn digitaal 
onderzoeksbureau OSINT & Recherchebureau.nl 

Ik ben Senior OSINT Expert en particulier onderzoeker (privé-
detective) en tevens onderzoeker Digitale nalatenschap. Mijn 
hoofdtaak is waarheidsbevinding. Mijn werkzaamheden ver-
richt ik voor bedrijven en particulieren.

Digitaal en fysiek onderzoek 
Data is overal. We leven dag in dag uit met data. Er staat ontzet-
tend veel op internet, vaak zonder dat je het weet. Denk hierbij 
aan persoonlijke gegevens op social media platformen. Dit 
geldt ook voor bedrijven met ‘verborgen’ bedrijfsdocumenten. 
OSINT staat voor Open Source Intelligence en is hét intelligente 
zoeken, verzamelen, filteren, analyseren, verbanden leggen, 
valideren en rapporteren uit openbare bronnen. Ik vind deze 
gegevens door gebruik te maken van verschillende internet-
browsers, zoekmachines, archieven, OSINT tools, analyse tools, 
professionele OSINT- SOCMINT (Social Media Intelligence) soft-
ware en webscraping. Dit laatste houdt in dat ik nog dieper kan 
graven in zoekmachines om gegevens te vinden. Een praktijk-
voorbeeld; ik ben benaderd inzake onterecht ziekteverzuim. 
Door social media-accounts aan elkaar te koppelen en data te 
analyseren vond ik een totaal ander beeld van zaken dan wat er 
naar de werkgever werd gecommuniceerd. Daarnaast heb ik in 
deze zaak ook fysieke observatie verricht, ondersteund met 
foto- en film opnamens. Mijn bevindingen golden als rechtma-
tig bewijsmateriaal en betekenden een doorbraak in een sle-
pende zaak. 

Digitale nalatenschappen
Als iemand is overleden hebben nabestaanden vaak geen toe-
gang tot de digitale apparaten van de overledene. Ik help met 
het ontsluiten van de apparaten en kan daarnaast een verdie-
pend digitaal onderzoek verrichten in de digitale apparaten 
naar cryptomunten, bestanden, foto's, e-mails of vind ik ant-
woorden op andere vragen. Daarnaast kan er een OSINT onder-
zoek worden ingezet naar de (laatste) online activiteiten van de 
overledene.

www.osintrb.nl is gescreend, geregistreerd en erkend door het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid met de vereiste vergunning 
POB 1805. 

Advertorial

BE
N 

EX
PE

RT

BE
N 

TY
PI

SC
H

1

2

3

2

Schetsontwerp	Zegelringstraat

Oosterhoutse	
plas

Grote	Boel

& Recherchebureau.nl

C
ol

u
m

n

Menstypes
Er zijn weinig plekken waar je sociale bubbel zo hard 

wordt doorgeprikt als in de dierentuin. Arm, rijk, jong, 

oud – iedereen komt er. En als je goed oplet, herken je 

dwars door al die bubbels met verschillende normen, 

waarden en meningen, dezelfde types mensen. 

Ik neem er een paar met u door, u herkent ze vast. 

We beginnen met het spiektype. Dit type is makkelijk 

te vinden, namelijk in de buurt van een informatiebord 

over de dieren die er te zien zijn. Ze lezen snel de infor-

matie, en als iemand dan vraagt: “Wat is dat voor een 

dier?” zeggen ze heel nonchalant: “Oh, nou, zo te zien 

een katfret.” En als ze lang genoeg konden spieken, 

voegen ze toe: “Gekke naam eigenlijk hè, want het is 

geen familie van de kat en ook niet van de fret!”…..” 

Hoe ik dat weet? Nou, gewoon.” Laatst hoorde ik 

iemand zelfs op boze toon toevoegen: “Kijk jij nooit 

Freek Vonk ofzo?”  Er is ook een type dat niet kijkt op 

de borden maar tóch met feitjes strooit, het ik-weet-

het-allemaal-allang- type. Bij de flamingo’s vroeg een 

vader aan zijn puberdochter: “Maarrrrr weet je ook hoe 

ze aan die roze kleur komen?” De dochter, zuchtend: 

“Ja pa, ze eten garnalen.” Einde verhaal zou je zeggen. 

Maar niet voor deze vader: “Nee joh! Garnalen. Ze eten 

zalm!” Helaas kon ik de reactie van de dochter niet 

afwachten wegens hoge nood in ons gezelschap. 

Maar ik zal eerlijk bekennen, bij mij gaat het ook wel 

eens mis. Laatst werd ik gecorrigeerd door die van 2,5. 

“Niettuh neushoorn mama, níjlpaard!” Er stonden men-

sen in de buurt, dus ik riep iets te hard: ‘’Goed zo jon-

gen, jij laat je niet foppen!” Vervolgens kreeg ik een 

knipoog van de oudste, want die kent zijn moeder wel. 

Gauw door naar het educatieve type. Motto: er valt 

altijd wat te leren. Als er bij de gieren een aan flarden 

gescheurd konijn ligt lopen de meeste mensen snel 

door, maar dit type grijpt het aan als een educatief 

moment. Ze gaan uitgebreid aan hun kinderen uitleg-

gen dat dit óók bij de natuur hoort. (“Zie je die lange 

sliert? Da’s nou een darm! En weet je wat nou leuk is: 

dat zit ook om je worstje!”) Als het worstje de volgende 

keer vriendelijk geweigerd wordt weten wij hoe het zit. 

Tot slot: het behulpzame type. Zodra je goed en wel 

voor een hok staat, vertelt hij of zij je triomfantelijk 

waar de dieren zich bevinden. “De coyote zit goed 

verstopt, maar ik heb ‘m gevonden hoor! Daarboven, 

achter die steen, kijk daar, zie je net een puntje van z’n 

staart.” Als je ze complementeert met hun goede 

jagersblik, kan hun dag niet meer stuk. Na een paar 

uur in de dierentuin ben ik weer gerustgesteld. 

Al die discussies en berichten over polarisatie – uitein-

delijk lijken we verdacht veel op elkaar.

Marloes Gielen 
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Proeflokaal Nevel, gelegen midden in de brouwerij en 
haar honderden houten vaten, is een plek waar je op 
ontdekkingstocht kunt naar (wilde) bieren, ciders, 
natuurwijnen en bijzondere bites. Proeflokaal Nevel zal 
een uitgebreid bierassortiment hebben, zowel voor 
echte ‘beer geeks’ als de normale drinker. Van bier uit 
eigen brouwerij maar ook verschillende bieren van 
vriendenbrouwerijen. Denk aan Belgisch blond tot 
wijnachtig houtgerijpt, maar ook verschillende alco-
holvrije dranken. 

“Bij Proeflokaal Nevel ben je aan het perfecte adres 
voor een gezellige (vrijdagmiddag)borrel met vrienden 
of collega’s, met de zon die de hele dag volop op ons 
terras schijnt. Maar we hebben ook verschillende eve-
nementen die je absoluut bezocht moet hebben”.  
Aldus Marjolein Abegg, initiatiefnemer van Proeflokaal 
Nevel. 

Vooruitstrevend
Naast een uitgebreide borrel met heerlijke (lokale) 
snacks zijn er ook bijzondere concepten die georgani-
seerd worden zoals Eten in de Brouwerij. Abegg: “Met 
Eten in de Brouwerij bieden we een podium met bij-
zondere restaurants of concepten. Je eet in een 
intieme setting letterlijk tussen de houten vaten met 
een uniek menu dat bereid is rondom onze bieren. We 
werken graag samen met vooruitstrevende restau-
rants als De Nieuwe Winkel, Choux, Kromme Dissel, ‘t 
Amusement en Yerba. Het is dé perfecte manier om 
bieren te leren proeven en te zien wat houtrijping en 
wilde gisting kan doen naast een mooi gerecht.”

Maar ook voor een goed concertje met leuke bands of 
speciale hosting met lokale partners ben je aan het 
juiste adres bij Proeflokaal Nevel. “We organiseerden 
in het verleden al met succes Muziek in de Brouwerij, 
waarbij we verschillende bandjes uitnodigen. Of Nevel 
Masterclasses, waarbij we je laten kennismaken met 
andere experts op het gebied van voeding en fermen-
tatie. Denk daarbij aan natuurwijn, kazen of chocola.”

Het fonkelnieuwe Proeflokaal Nevel (en de brouwerij) 
is gevestigd aan de Rondweg 15 in Nijmegen-Noord. 
Dit is aan de vijver vlakbij de A15/afrit naar Elst en Oos-
terhout. Iedereen is van harte welkom voor een 
drankje en/of hapje op vrijdag 20 mei t/m zondag 22 
mei. Meer informatie vind je op www.nevel.org.

Openingstijden:
Geopend	elke	vrijdag,	zaterdag,	zondag	vanaf	22	mei. 
Vrijdag: 16:00 - 00:00
Zaterdag: 14:00 - 00:00
Zondag: 12:00 - 17:00

Brouwerij Nevel 
Nieuw proeflokaal in Nijmegen-Noord
De brouwerij achter ‘Het Beste Bier van Nederland 2021’ opent haar deuren voor het publiek met een 
officieel openingsfeest op 20 t/m 22 mei Sinds 2022 is Brouwerij Nevel gevestigd aan de Rondweg in 
Nijmegen-Noord. 

Door Marike Elemendorp

Scan QR CODE
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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

Meedoenregeling en stichting leergeld 
Voor	kinderen	van	4	tot	en	met	17	jaar	is	er	stichting	leergeld.	Hier	kunnen	ouders	met	een	lager	
inkomen	voor	diverse	zaken	een	bijdrage	aanvragen.	Denk	aan	een	sportclub,	een	laptop	voor	een	 	
brugklasser	of	een	bijdrage	in	de	schoolkosten.	
De	medewerkers	van	de	Stip	(Stedelijk	Informatie	Punt)	kunnen	je	helpen	bij	de	aanvraag	voor	de	
meedoen-regeling	of	de	aanvraag	voor	stichting	Leergeld.

Meer info: e-mail: noord@stipnijmegen.nl | www.stipnijmegen.nl

-

Koop nu je tickets
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! www.theaterdeklif.nl Email: contact@theaterdeklif.nl
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Wolfsgat, de Grote Boel, Op de Set, 
Park Waaijenstein, de Plautini Nel-
listraat… Waar komen alle namen in 
onze wijk vandaan? Waarom zijn ze 
gekozen? De BEN er weer duikt erin. 
Deze keer: Park Waaijenstein en de 
Waaiensteinkolk

Door: Marloes Gielen
Gebaseerd op informatie van Frans Spaan, 
Historische Kring Oosterhout

Voor de herkomst van de naam Waaijen-
stein moeten we bijna 400 jaar terug in de 
tijd. 
In 1627 werden Sibilla van Bronckhorst en 
Alphert van Hackfort de bewoners van het 
adellijke huis Oosterholt, op de hoek van de 
Oude Groenestraat en de Waaldijk. In 1659 

wordt dit huis onder twee van hun kinderen 
verdeeld: zoon Johan kreeg de Waaijsche 
Weid, zijn broer Floris kasteel Oosterholt. 
Johan laat kort daarna huis Waaijenstein 
bouwen. De naam wordt op verschillende 
manieren geschreven, onder andere Waijes-
tein, Waaienstein en Waaijenstein. Waar-
schijnlijk is het afgeleid van waai (kolk of 
wiel) en stein (bos). Het kan ook verband 
houden met de naam van kasteel Ooster-
holt dat in de 16e eeuw Notenstein (Noten-
bos) werd genoemd. 

Huis Waaijenstein bestond uit een huis, hof, 
boomgaard en bouw- en weilanden. Het 
stond ten oosten van kasteel Oosterholt, 
waar nu de Waaijensteinkolk ligt. De twee 
adellijke huizen waren met elkaar verbonden 
met een allee, een deel van deze allee is nog 
zichtbaar. 

De Zonnekoning komt naar Waaijenstein
In 1672 werd huis Waaijenstein bezocht door 
niemand minder dan de Franse Zonneko-
ning, Lodewijk XIV. Lodewijk was met zijn 
leger via Lobith Nederland binnengevallen 
en had de stad Nijmegen ingenomen. Op 
huis Waaijenstein werd het verdrag tot over-
gave ondertekend.

Tussen 1703 en 1750 wordt het huis bewoond 
door verschillende advocaten en hun fami-
lies. In 1750 kocht Casper van Hackfort tot 
Horst, heer van Oosterhout, het huis. Zijn 
zoon Olivier woonde er tot 15 januari 1809. 
Toen sloeg het noodlot toe.

Park Waaijenstein en de Waaiensteinkolk
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CH Verwoestende dijkdoorbraak
Begin 1809 voltrok zich een ramp in de 
regio. Het water in de Waal stond extreem 
hoog. Daarnaast ontstond er een grote 
ijsdam in de Waal, vlakbij Dodewaard. Door 
deze ijsdam hoopte al het smeltwater en 
kruiend ijs zich op. De Waaldijk kon het niet 
meer houden. Zondagochtend 15 januari 
rond 9 uur brak de dijk door, recht tegen-
over huis Waaijenstein. Deze doorbraak 
veroorzaakte een gat in de dijk van zo’n 140 
meter lang. Al het water en ijsschotsen 
werden afgevoerd door dit gat. Door de 
kracht van het water ontstond een enorme 
kolk, de ‘Waaijensteinsekolk’. Huis Waaijen-
stein verdwijnt in zijn geheel in deze kolk. 
Het enige wat nog is gezien bij zeer laag 
water is het restant van een oude stenen 
waterput. 

Ook bij Loenen brak de dijk door. Het oude 
kasteel Loenen raakte zo zwaar beschadigd 
dat het niet mee werd herbouwd. Deze 
twee doorbraken hadden grote gevolgen 
voor de Overbetuwe, de  Nederbetuwe en 
veel achterliggend gebied. Er werd 
onnoemlijk veel schade aangericht aan 
huizen en landerijen. Er kwamen 275 men-
sen om het leven. De ramp is zo groot, dat 
op 28 januari koning Lodewijk Napoleon 
een bezoek brengt aan het rampgebied.

Beeld
Tot op heden is er geen tekening van het 
adellijk huis gevonden, de historische kring 
Oosterhout is nog altijd op zoek naar een 
gravure of pentekening van dit stukje ver-
dwenen geschiedenis.
 

Historische Kring Oosterhout
Geïnteresseerd in de geschiedenis van onze 
directe omgeving?

Kijk eens op de website van de Historische 
kring Oosterhout, 
www.historischekringoosterhout.nl
Geregeld worden er lezingen en wandelin-
gen georganiseerd. 

Foto: Frans Spaan. 
Schilderij: Impressie van de doorbraak op 15 
januari 1809, door Johannes Jelgerhuis
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Elke donderdagavond draaien we een arthouse film. Kijk op onze website!

www.theaterdekik.nl

  Theater & Film | 2022 DORPSSTRAAT 39 | 6661 EG | ELST

WWW.THEATERDEKIK.NL
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Un	Triomphe
(Film)

Do	28	Apr.	|	20.00	uur

Dick	van	Altena	Quintet
(Muziek)

za	04	Jun.	|	20.30	uur

Handsome	Poets
Muziek

za	23	apr.	|	20.30	uur

The	Contenders
Live muziek

za	14	Mei.	|	20.30	uur

Ida	Van	Dril	en	Fred	Delgaauw
King Lear

za	16	apr.	|	20.30	uur

Beth	&	Flo
Niet Wat Je Denkt!

zo	24	apr.	|	15.00	uur

Mijn	vader	is	een	vliegtuig
(Film) Drama 

Do	21	Apr.	|	20.00	uur

Jasper	van	der	Veen
Het dreigt volslagen goed te komen

(Cabaret)

za	30	Apr.	|	20.30	uur

Theater	De	Kik
iedere donderdag film

film.	|	20.00	uur

Geef je eigen voorstelling, (bedrijfs-) evenement of cultuurfeest
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Na het verdwijnen van nagenoeg alle COVID-beperkingen kon afgelopen zondag 20 maart gelukkig het jaarlijkse 
(groot)ouder-kind toernooi plaatsvinden bij tennisvereniging De Hoge Wick. 

(Groot-)ouder-kind toernooi 2022 
Tennisvereniging De Hoge Wick

Dit toernooi biedt altijd een unieke gelegenheid om samen 
met uw (klein)kind te spelen en waarbij gezelligheid en spel-
plezier voorop staan. Dit jaar hadden zich ruim 50 tenniskop-
pels ingeschreven die ingedeeld werden naar
speelsterkte blauw/rood (t/m 8 jaar), oranje (8-10 jaar), groen 
(10-12 jaar) en geel (t/m 17 jaar).

Het toernooi begon om 9.15 uur met een warming-up met 
hoofdtrainer Sebastian. Aansluitend begonnen de wedstrij-
den voor speelsterkte oranje, gevolgd door de blauw/rode 
groep en in de middag speelden de groepen groen en geel.

Om 11.30 uur was er een gezamenlijke lunch voor alle kinde-
ren en (groot)ouders, gesponsord door Albert Heijn. Ook was 
er voor alle deelnemers een appel voor de dorst, gedoneerd 
door Fruitteler Veens uit Slijk-Ewijk.

De dag begon bewolkt en door de stevige wind was het 
koud, maar daar lieten onze jonge deelnemers zich niet door 
ontmoedigen.
Na de lunch verdween de wind grotendeels en werd de tem-
peratuur een stuk aangenamer. Om 14.00 uur werden de 
laatste wedstrijden gespeeld door de oudste jeugd.

Nadat alle punten en games waren geteld, werd per speel-
sterkte een winnaar uitgeroepen. De winnaars verdienden 
een “gouden beker”, voor alle andere koppels was er een 
zilveren beker. Daardoor gingen alle kinderen met een goed 
gevoel naar huis. Kortom: een geslaagd toernooi en we 
hopen volgend jaar nog meer kinderen en (groot)ouders 
enthousiast te kunnen maken om mee te doen.
Wellicht tot dan!

Debby Verriet, Eline Arnoldi en Henkjan Gellekink
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Bij Sanne Jansen, contextuele therapie kun 
je terecht wanneer je vastloopt in je relatie. 
In je relatie met jezelf, je partner, kind(eren) 
of familie. 

www.sannejansentherapie.nl
info@sannejansentherapie.nl
06 – 23 84 24 04

SanneJansen
 contextuele therapie

17  SEPTEMBER WORLD CLEANUPDAY17 SEPTEMBER WORLD CLEANUPDAY
DOE JE OOK MEE?DOE JE OOK MEE?

Voetjebal de kans om samen met papa of 
mama de eerste voetbalstapjes te gaan zetten.

• Bewegen op muziek • Kleuren herkennen
• Tellen• Scoren en juichen

• Stimulering motoriek
• Beweegprogramma specifiek gericht op 
kinderen in de leeftijdsfase  2 t/m 5 jaar

Meer info: www.voetjebal.nl

Start eind september op zaterdag in Gymzaal 
de Grote Boel in Nijmegen Noord.

Iedere zaterdag in de gymzaal Grote Boel in Oos-
terhout Nijmegen-Noord
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Minari 
(nostalgisch familiedrama)
Donderdag 21 april | 20.00 u.
Kaarten € 7,50 TOP filmavond 

Film: Druk
Deens komisch drama 

Donderdag 5 mei | 20.00 u.
TOP filmavond | Kaarten € 7,50

Film: Un triomph
Komisch drama gebaseerd op 

een waargebeurd verhaal
Donderdag 12 mei | 20.00 u.

PROGRAMMA 2022
Voor meer info: www. theaterkerk.nl

 VOORUITBLIK OP ONZE THEATER-, CABARET-, MUZIEK-, FILM- EN JEUGDVOORSTELLINGEN

Saxofonist Lotte Pen met PELGRIM
Een muziekwandeling vanaf parkeerplaats 

aan de Zandsestraat in Bemmel.
Zondag 22 mei | 10.30 u., 13.00 u. en 15.30 u.

Quatro Ventos met ‘A Vida Do Fado’
Masterclass

Zondag 10 juli  14.00 u.

Vintage vinyl - Swingavond
Zaterdag 16 april | 21.00 u.

Kaarten € 7,50 | Foyer

Francis van Broekhuizen en Gregor Bak
Bij twijfel hard zingen: familievoorstelling 

Maandag 18 april (2e Paasdag) | 14.30 u.
 Kaarten € 13,00 (d.i. incl. consumptie) 

Rob Mostert Hammond Group
Sex, Hammond & Rock 'n Roll 
ZA 30 APR | 20.30 u. | Prijs € 17,50

Locatie Theaterzaal

Film: I care a lot 
(misdaadkomedie)

Donderdag 28 april | 20.00 u.
TOP filmavond | Kaarten € 7,50

Wouter Planteijdt met Bullhorn 
(TLC live Music session) In de foyer van 

de TheaterKerk. 
Vrijdag 6 mei | 21.00 u.

Orgelconcert Christian Boogaard
Op het Hauptwerkorgel van de 

TheaterKerk.
Zondag 7 mei | 15.00 u.

Etta James Experience
Ode aan 'grand lady of soul' Etta James. 

Zaterdag 14 mei | 20.30 u.
Sta concert

Concert popkoor 2000 
Zingen en dansen op evergreens

Vrij. 20 mei | Zat. 21 mei | 20.00 u.
Zondag 22 mei | 14.00 u.

Gonny van der Maten 
Poëzie - Orgelconcert 
Zondag 19 juni  15.00 u.

Vocal Vibes met INSANE  
(Vocal show)

Zat. 25 juni  20.00 u. | Zon. 26 juni  15.00 u.

T he at er ker k B emmel |  M ar k t  5 |  6 6 81 A E B emmel
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Workshop

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
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Wilt u weer samen met anderen 
bewegen in de buitenlucht?  We 
zijn weer van start gegaan met 
een mooi actief en creatief pro-
gramma, georganiseerd door 
HAN-studenten die praktijkleren 
op ONS Gezondheidserf samen 
met professionals.

Waar kunt u zich voor aanmelden?

Nationale	zaaidag
Woensdag 20 april  10.30 - 12.30 uur
Het is nationale Zaaidag! Wil je weten 
wat groen met je doet en je eigen leef-
omgeving vergroenen, sluit dan aan bij 
deze activiteit. We zijn nog bezig met de 
uitwerking hiervan. Wat we precies gaan 
doen, lees je in het programmaboekje. 
Daar staat ook de startlocatie.

Biowalking
Donderdag 28 april
Startlocatie Parkeerplaats ONS Gezond-
heidserf, Van Boetzelaerstraat 8-16, 
Nijmegen

Bermplanten	schilderen	en	eten	
(als	je	zin	hebt!)
Donderdag 12 mei, 13.30 - 16.30 uur
Nadat de bermplanten zijn geplukt, zal 
kunstenares Ineke van Druten u leren 
deze planten na te schilderen. Tussen-
door is er tijd voor ‘bermhapjes’, gemaakt 
door studenten van de HAN van dezelfde 
planten.
Locatie: Atelier Ineke van Druten: 
Waaldijk 30, Slijk-Ewijk. 
Eigen bijdrage: € 3,50

Ontdek	en	beleef	Ressen	op	de	fiets/	
scootmobiel 
Vrijdag 20 mei, 10.00 - 12.30 uur
Samen met Henriëtte van Huis van 
Bemoediging ontdekken we historisch 
Ressen, de Landwinkel en de pluktuin. 
Een verborgen parel! De koffie staat klaar 
op het Boerderijterras.
Locatie: Parkeerplaats Van Boetzelae-
rstraat 12-16, ONS gezondheidserf
Eigen bijdrage: € 3,50

Een	lente-picknick	bij	Ellie	op	de	boerderij	
Woensdag 25 mei, 10.30 – 12.30 uur
Het is lente. Wat is nou leuker dan in dit 
heerlijke seizoen je kleedje uit te sprei-
den en te genieten van een overheerlijke 
picknick, terwijl je ook nog bijdraagt aan 
een beter milieu! We gebruiken duur-
zame materialen en gezonde lekkernijen. 
Vergeet niet: 'hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd!' Dus vraag gezellig iemand mee.
Locatie: De tuin van Ellie. Stationsstraat 
28 in Nijmegen-Noord. De boerderij 
tegenover de Total.  
Eigen bijdrage: € 2,50

Fietsen	met	de	buren
Woensdag 1 juni, 10.30 – 12.30 uur 
Een fietstocht van 8-10 km met verras-
sende culinaire stops. Iedereen kan mee-
doen. Als u niet zelf kunt fietsen, kunt u 
alleen of samen met iemand anders in 
een riksja of duofiets stappen van ‘Fiet-
sen Alle Jaren Nijmegen’. Deze landelijke 
organisatie heeft veel ervaring,  vrijwil-
ligers en speciale fietsen beschikbaar 
gesteld. Grijp uw kans op een dagje heer-
lijk de wind door uw haar. Scootmobiels 
zijn welkom. 
Locatie: De Klif (plein), Pijlpuntstraat 1, 
Nijmegen. Eigen bijdrage: € 2,50

Dinsdag 7 juni 
Startlocatie Café de Zon, 
Oosterhoutsedijk 16, Lent
Starttijd: steeds om 10.30. 
Duur: tot ca. 12.00 uur. 
Een mooie wandeling van in totaal 3 
kilometer, onder begeleiding van een 
IVN Natuurgids en een zorgverlener van 
ONS Gezondheidserf. Bij deze sportieve 
activiteit staan de natuur en gezondheid 
centraal. We houden rekening met de 
verschillende tempo’s onder de deelne-
mers. Een kopje koffie of thee maakt deel 
uit van deze activiteit.
Eigen bijdrage: € 5,00

NIEUW 

Virtuele Lentekriebels
Kunt u er niet op uit, maar wilt u toch de 
Oosterhoutse Waarden (film 1) of Land-
goed Oosterhout (film 2) van dichtbij 
bekijken en genieten van bijbehorende 
historische verhalen? Dan kan dat met 
een slimme bril. Als u die opdoet, ervaart 
u de prachtige natuur en historie van het 
gebied alsof u er zelf in staat. HAN stu-
denten komen op een woensdag tussen 
11.30 en 12.30 uur graag bij u langs om u 
deze filmervaring te laten beleven. Duur 
van een film is 10 minuten. Het totale 
bezoek duurt ongeveer 45 minuten. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Heeft u hier belangstelling voor, mail dan 
naar Spark@onsgezondheidserf.nl of 
geef het aan op de aanmeldstrook van 
Lentekriebels. 

Aanmelden 
Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar spark@onsgezondheidserf.nl of 
via de aanmeldstrook in het programma-
boekje. De aanmeldstrook kunt u inleve-
ren in de brievenbus naast de slagboom 
van ONS Gezondheidserf, Van Boetze-
laerstraat 8-16, Nijmegen (ingang Oude 
Groenestraat) of in de inleverboxen in 
dorpshuis De Schakel in Oosterhout of 
dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk.

Houd voor actuele informatie, ook over 
eventuele coronamaatregelen, de ONS 
Gezondheidserf website www.onsge-
zondheidserf.nl en Facebookpagina	
ONSgezondheidserf  in de gaten. We 
houden telefonisch contact met de 
bewoners die zich hebben opgegeven.

We zien u graag aan de start van één of 
meerdere van deze activiteiten! In over-
leg kan altijd vervoer naar de activiteiten 
worden geregeld.

Sparkcentre ONS Gezondheidserf, 
HAN

Lentekriebels 2022 gestart

ONS Gezondheidserf

Wijkbewoner Sylja Franke 
stuurde een serie mooie voor-

jaarsfoto's. Deze bloeiende 
magnolia is daar één van.
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VOLLEYBALNIEUWS
Volleybalvereniging www.volamie.nl

Heb je ook zin om te volleyballen? Bij Volamie kan het! 
Volamie	is	een	gezellige	vereniging	waar	iedereen	welkom	is!	

        

We mogen eindelijk weer!
Op dinsdag 17 mei 2022 hervatten we de traditie 
van ons jaarlijkse (straten) volleybaltoernooi!

Dit jaar niet alleen voor de straten van Oosterhout en Nijmegen-Noord, maar ook voor
 vriendengroepen en/of familieteams!

Gezelligheid met een sportief karakter staat voorop. 
De regels zijn zoals altijd aangepast (niet smashen 
bijvoorbeeld) zodat ook niet-volleyballers leuk kun-
nen meedoen.

We spelen in teams van zes spelers. 
Bij voorkeur gemengde teams (mannen en vrouwen) 
en leeftijd vanaf 16 jaar.
De speelavonden zijn altijd op dinsdag- en 

woensdagavond: 17 mei, 18 mei, 24 mei, 25 mei

•		 De	finaleavond	is	op	woensdag	1	juni	2022
•		 De	eerste	wedstrijd	van	de	avond	start	om	19.30		
	 uur
•	 Inschrijfkosten	per	team	zijn	€	20,-

Dus geef je team zo snel mogelijk op! 

Hoe?
• Stuur een e-mail naar stratenvolleyvolamie@gmail.com
• Hierin graag je teamnaam en de contactgegevens van de aanvoerder (e-mail en telefoonnummer)
• Voorkeursavond om te spelen (17 mei, 18 mei, 24 mei, 25 mei)
• Graag voor 20 april reactie, als dat lukt

De definitieve indeling van speelavonden wordt aan de contactpersonen doorgegeven. 

We hopen velen van u ook dit jaar weer te zien!
Voor meer info : www.volamie.nl
Of bel Jan Willemsen : 06	24	28	79	93

Er is bij Volamie, dé volleybalvereniging van het dorp Oosterhout en Nijmegen-Noord, ruimte voor 
nieuwe senioren, jeugd en recreanten. 

Voor komend seizoen zijn we gericht op zoek naar spelers voor Jongens A mixed (16/17/18), Meisjes B (14/15), Meis-
jes C (12/13), CMV5/6 mixed (10/11). Mixed teams bestaan uit jongens en meisjes. Deze leeftijden gelden per 30 
september 2022.

Meisjes A stroomt door en wordt Dames 2. Wie vindt het leuk om met een stel jonge meiden te spelen? Meer info bij 
Jan Willemsen (06-24287993) en Theo van Leeuwen (jeugd, 06-14824240). Voor alle teams geldt: je kunt alvast een 
keer mee komen trainen. Je mag drie keer proberen.

De uitslagen van de gemeente Nijmegen 
(tussen haakjes het verschil met 2018) en 
de drie bureaus in onze wijk. Kolom ‘bij 
39 zetels’ toont de verdeling van de 
zetels van de Nijmeegse raad op basis 
van de stemmen hier. En als we hier een 
eigen gemeenteraad zouden hebben? 
Op basis van het aantal inwoners komen 
we dan uit op 11 zetels. De verdeling ziet 
u in de laatste kolom. 

Wat	valt	op?	
In de drie stemlokalen in onze wijk was 
op woensdag de Stadspartij Nijmegen de 
grootste partij. De top drie bevat 
dezelfde partijen als in de hele 
gemeente, zij het in iets andere volgorde: 
de Stadspartij, D66 en GroenLinks. In 
onze wijk is wel relatief veel VVD 
gestemd, die staat op de vierde plek, in 
de gemeente op plaats zeven. De meeste 
persoonlijke stemmen zijn uitgebracht 
op D66-lijsttrekker Bouwman.

Rob: Als we de stemmen in onze wijk 
bekijken, blijft er voor een Nijmeegse 
raad en de BEN er weer-  raad restzetels 
over. Omdat ik louter een amateur-politi-
coloog ben en ik de Methode-D’Hondt 
wel volg, gaat het me nu te ver om deze 
exact uit te voeren. Aan u als lezer de 
vraag: welke partij/wijkgenoot zou de 
restzetel voor de BEN er weer-gemeente-
raad mogen invullen?

Door: Rob Janssen en Marloes Gielen

Lokaal stemmen: het maakt uit
Marloes: tjsa, de gemeenteraadsverkie-
zingen. Ik zal eerlijk bekennen: ik had tot 
een week voor het stemmen geen idee 
wie ik moest aankruisen. Op het stemfor-
mulier zeiden de meeste namen me 
helemaal niks. Bij de landelijke verkiezin-
gen is dat toch echt anders. Terwijl het 
hier gaat om mijn directe omgeving. Elke 
vier jaar neem ik me weer voor me meer 
te verdiepen in de lokale politiek, en elke 
keer als we gaan stemmen denk ik: zijn 
we nou alweer vier jaar verder?
Een week voor de verkiezingen heb ik de 
stemwijzer ingevuld en websites van 
verschillende partijen bekeken. Waar ik 
me dan vooral erger aan holle kreten en 
leuke plannen zonder dat er wordt uitge-
legd hoe ze dat denken te gaan doen. 
Maargoed, daar heb ik mijn stem op 
gebaseerd. Wat ik zo hier en daar hoor 
ben ik niet de enige.   

Genoeg vrienden en kennissen gingen 
niet eens stemmen. En dat bleek wel uit 
de opkomst in Nijmegen: 54.2%. (2018: 
57%). Landelijk lag het nog lager: 50,3% 
(2018: 55%). Enfin, ik heb wel gestemd in 
de hoop dat het wat uitmaakt. En met mij 
in de drie stembureaus in de wijk 3.946 
anderen. En ik heb me weer voorgeno-
men de lokale politiek wat meer te gaan 
volgen. Ik spreek u over vier jaar weer.
Rob: ook ik had geen idee op wie te 
stemmen. Uiteindelijk is dat wel goed 
gekomen… Ik ging op dinsdag stem-
men, in de Klif. Wel lekker dat het dit jaar 
ook nog kan. Het was lekker rustig, zo 
rond half drie in de middag. De kinderen 
even in de bibliotheek gestald en ik rus-
tig mijn democratische recht uitvoeren. 
Inclusief een machtiging namens mijn 
vrouw. De stemming bij het stembureau 
zat er opperbest in (zie foto). Woensdag-
avond keek ik wel even naar de NOS-
verkiezingsavond. 

Feest voor de PvdA in Amsterdam, in de 
studentensteden vooral GroenLinks en 
D66 en in het algemeen minder succes 
dan verwacht voor Forum voor Democra-
tie en Volt. Intern partijgedoe landelijk 
heeft ook lokaal z’n effect. Meest opval-
lend in het algemeen: de lokale partijen 
winnen overal. Ook in Nijmegen! De 
grootste winst voor Stadspartij Nijme-
gen, onder leiding van lijsttrekker Wendy 
Grutters. Gefeliciteerd!
De uitkomsten (geheel subjectief geïn-
terpreteerd)
Op basis van de openbare gegevens van 
de stemlokalen hebben we stemmen 
geanalyseerd die op de drie stembureaus 
in onze wijk zijn uitgebracht. Dit zijn De 
Klif, gymzaal Grote Boel en garage Frank 
Pluym. Natuurlijk kunnen alle Nijme-
genaren hier stemmen, en zullen er 
bewoners zijn die buiten die wijk hebben 
gestemd, maar over het algemeen stemt 
het grootste deel van de bewoners in de 
eigen wijk.

Gemeenteraadsverkiezingen	Nijmegen	–	Noord	2022
Heeft u op 15, 16 of 17 maart ook in de wijk gestemd voor de Nijmeegse gemeenteraad? Dan bent u een van 
de 3.947 stemmers in één van de drie stembureaus die onze wijk rijk is. Twee BEN-redacteuren geven hun 
visie op de recente gemeenteraadsverkiezingen en maken op geheel eigen amateur-politicologische wijze 
een analyse van de uitslag voor onze wijk. 
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  Gemeente Nijmegen  Verspreidingsgebied BEN er weer
	 	 39	zetels	(t.o.v.	2018)	 Bij	39	zetels	 	 Bij	11	zetels
	 GroenLinks  9 (-2)  6   2
 Stadspartij	Nijmegen  7 (+4)  8   2
 D66  6 (-)  7   2
 PvdA  4 (+1)  3   1
 Partij	voor	de	Dieren  4 (+2)  3   1
 SP  3 (-2)  2   -
 VVD  3 (-1)  5   1
 CDA  2 (-)  2   1
 GewoonNijmegen.nu  1 (-1)  1   -
 50	PLUS  0 (-1)  -   -
   39	 	 37	 	 	 10
    2 restzetels  1 restzetel



Graag vertel ik u wat we hebben 
gedaan.
We begonnen bij het wooninformatie-
centrum waar bij de maquette de uit-
breidingen werden bekeken en bespro-
ken.  
Voor Oosterhout waren het de uitbrei-
dingen Zuiderveld en nog een moge-
lijke locatie voor detailhandel, maar 
over die invulling wordt pas besloten na 
de oplevering van Hof van Holland. De 
zorgen over de drukte op de Griftdijk 
werd ook besproken. De Griftdijk-pro-
blematiek wordt verder besproken via 
de wijkraad.
Vervolgens zijn we naar De Klif gefietst. 

Bij jongerencentrum “het Nest” werden 
we ontvangen door Bindkracht, de wijk-
agent, leden van handhaving en een 
aantal jongeren. We stonden uitgebreid 
stil bij de veranderende behoeften van 
de jongeren in de wijk en hoe hierbij 
wordt samenwerkt. 

Vergroening van het terrein voor De Klif 
is helaas niet ter sprake gekomen maar 
wordt zeker niet vergeten. 
Via de Terracottastraat staken we de 
Griftdijk over naar Grote Boel en gingen 
we naar de Pathé om over de issues te 
spreken die daar spelen en weer komen 
wanneer het weer mooier wordt. 

Denk aan hangjongeren die door optre-
den in andere delen van Nijmegen hier 
beland zijn. Diefstal van fietsen, en dan 
met name van elektrische fietsen. Het is 
aan te raden de accu mee te nemen, zie 
ook in deze BEN er weer het stukje hier-
over..

Tot slot bespraken we bij de Ster in Lent 
de reeds gerealiseerde vergroening 
van het plein en de veranderde behoef-
tes van Nijmegen-Noord door de jaren 
heen. 
Een aandachtspunt is bijvoorbeeld dat 
er voor senioren tegenwoordig weinig 
activiteiten meer zijn in Nijmegen-
Noord, door gebrek aan vrijwilligers.
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Wethouders op bezoek in de wijk

Na twee jaar corona is het weer zover! 
De Avondvierdaagse gaat weer van start. Van 14 
tot en met 17 juni kun je weer iedere avond een 
toffe route lopen, om op vrijdag je welverdiende 
medaille in ontvangst te nemen. Lopen jullie ook 
mee? De inschrijvingen gaan dit jaar uitsluitend 
online. Ga naar www.avondvierdaagsenijmegen-
noord.com voor meer informatie en inschrijven. 
Daar lees je ook wanneer je je startkaart kunt 
ophalen, net als bij de echte Vierdaagse. 

De afgelopen twee jaar zijn Lent, Oosterhout en Nijmegen-
Noord enorm gegroeid. De routes zijn aangepast en we ver-
wachten veel lopers. Daarom hebben jou ook nodig! We zijn 
weer hard op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen 
met het regelen van het verkeer, het knippen van de start-
kaarten en het uitdelen van wat lekkers op de rustposten. 

Vele handen maken licht werk. 
Wil je ons helpen? 
Meld je aan via	info@avondvierdaagsenijmegennoord.com

Avond
vierdaagse 
14 T/M 17 JUNI
Nijmegen-
Noord, Lent 
en Oosterhout

Wij hopen op veel lopers en vrijwilligers, zodat we er met z’n allen weer een groot wandelfeest kunnen 
maken. Oh ja, het thema dit jaar is #doesgek! Kun jij daar iets leuks bij verzinnen?

Door Henry de Bruijn, namens de wijkraad

Dinsdag 8 maart kwamen de Nijmeegse wethouders naar Nijmegen-Noord om een beeld te krijgen van de 
ontwikkelingen en knelpunten in de wijk. Tijdens de coronatijd heeft dit stilgelegen, dit was de eerste keer 
sinds twee jaar tijd. De burgemeester was helaas verhinderd. De wijkregisseurs en afgevaardigden van de 
wijkraad Lent en wijkraad Oosterhout sloten aan. 



 BEN er weer  APRIL 2022    3736  BEN er weer  APRIL 2022 

BE
N 

SP
OR

TIE
F

Eerste editie NNRun Nijmegen-Noord Run   
(voorheen Klifloop) De Nijmegen-Noord Run, georganiseerd door Loopvereniging Nijmegen-Noord en vv OSC, beleefde 

zondag 10 april de eerste editie. Het evenement vond plaats tussen 10.00 en 15.00 uur en bestond 
uit de NN Run (5 of 10 km), de Kidsrun (3-12 jaar) en de Frikandellenestafette. De start en finish was 
bij de voetbalvelden van vv OSC. Fotograaf Toon De Vos
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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

Roel Bartels
DO-MRO
Osteopaat

Jonagoldstraat 9
6515 EM Nijmegen

T 06 839 022 86
E roel@bartelsosteopathie.nl

www.bartelsosteopathie.nl

BARTELSOSTEOPATHIE

Opgeven voor zwemles? Kan vanaf 3,5 jaar 
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

Lijkt het je leuk om bij de Zonnebloem 

als vrijwilliger aan de slag te gaan, 

dan ben je zeer welkom  

Je	kunt	contact	opnemen	met:  
Vz.	Monique	Heijnis	|	monique@fam-heijnis.nl	

Mw.	Corry	Buil	|	corry.buil@gmail.com	
Sercr.	|	nanniethomson@gmail.com
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AC 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, Geurt van Renselaar.

Correspondentieadres	redactie 
communicatie@nijmegennoordonline.nl

Advertenties
Wim Buil; advertenties@nijmegennoordonline.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-mailadres van de redactie: 
communicatie@nijmegennoordonline.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@nijmegennoordonline.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 
Hier vindt u ook de BEN erweer van voorgaande jaren in 
PDF.

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

©	2022	Stichting	Wijkraad	Oosterhout

AGENDA NIJMEGEN-NOORD

Wijkblad BEN er weer IN DE BRIEVENBUS?
Plak de Ja sticker naast de nee/nee-sticker 

StickerS beStellen? 

 

Schoolvakanties Nijmegen 2022 
Meivakantie 25 april - 6 mei

Zomervakantie 18 juli - 26 augustus

JAJA  
voor de 

BEN ER WEER

23	-	04	 Traianus	Regatta	2022	aan	de	Lentse	Warande    
 (roeiwedstrijden)	07.00	-	19.00
27	-	04	 Koningsdag	Lent
30	-	04	 Zadenmarkt	Ecodorp	Zuiderveld	12.00	-	20.00	uur	Blz.	13
07	-	05		 Warmoes	plantjesmarkt		11.00	-	15.30	uur
17/18/24/25	-	05	Jaarlijkse(straten)	volleybaltoernooi	
	 	Volamie	Blz.	33
11		-	06	 Kersenfeest	Warmoes	van	11.00	-	15.00	uur.
14/17	-	06	Avondvierdaagse		 Blz.	35
18/19	-	06	Warmoes	Open	tuinendag	Groei	en	Bloei

VERSCHIJNINGSDATUMNR. DEADLINE KOPIJ  AANLEVEREN

UITGAVE BEN ER WEER 2022

3	 	 zondag		 29	mei		 2022	 vrijdag		24		juni
4	 	 zondag		 28	augustus		 2022	 vrijdag		23		september
5	 	 zondag		 9	oktober		 2022	 vrijdag		4		 november
6	 	 zondag		 20	november	2022		 vrijdag		16		december

mail:	communicatie@nijmegennoordonline.nl

17 SEPTEMBER 2022 
W O R L D  C L E A N U P  DAY

 IS DE GROOTSTE JAARLIJKS 
OPSCHOONACTIE	TER	WERELD.

DOE JE MEE?

BENERWEER WENST U BENERWEER WENST U 
FIJNE PAASDAGENFIJNE PAASDAGEN

Wij, basketbalvereniging unlimited Elst, 
zijn dringend op zoek naar trainers voor 
de U12, U14 en U16 zodat we ons seizoen 
kunnen afmaken. 

Wie wil ons helpen? 
We trainen op dinsdag van 17.45 tot 20.15 uur 
in de Helster en donderdag avond van 18.00 
tot 20.30 uur in de westeraam. 

Bij interesse bel 06 53 24 32 66

WIJ ZO E KE N B ASKETBALTR AINER S!

N.A. van Kleef
Bouwtechnische keuringen

Aankoop/opleveringskeuring
Monumentale keuring
Bouwbegeleiding
Bouwadvies

Tel: 06 55 16 58 70
www.navankleef.nl

Dorpstraat 40
6678 BH Oosterhout
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"in de maanden april en mei geven wij 7,5% korting op elke 
geplaatste order voor een te leggen PVC - parket of laminaatvloer"


