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

 Gezondheidsplein “De Boog” geopend
 Foto: Toon De Vos
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Van de redactie

In deze BEN er weer staat een foto van de redactie. 
U ziet het: we zijn een gemixt team. Dat geldt niet alleen voor 
onze leeftijden, maar ook voor wat we doen, waar onze voorkeu-
ren liggen, wat onze sterke kanten zijn. Want de een schrijft 
liever, de ander redigeert graag, weer iemand anders speurt het 
internet af, op zoek naar diverse nieuwtjes die onze wijk 
betreffen. De ander coördineert de mail en alles wat daarbij komt 
kijken, onderhoudt de contacten met de adverteerders of doet de 
vormgeving van de BEN er weer. Wie doet wat, waarom, hoe 
lang? Dat kunt u in het volgende nummer lezen. Ik vertel alvast 
waarom ik inmiddels bijna vijftien jaar (!) bij de redactie zit.
Eind 2007 ben ik na een ‘noodkreet’ van de toenmalige redactie 
bij de BEN er weer gekomen. Er is sindsdien veel veranderd: niet 
alleen is de samenstelling van de redactie allang niet meer 
dezelfde (ik ben nog de enige van de ‘oude garde’), maar ook de 
manier en de plek van vergaderen. De vergaderingen waren 
oorspronkelijk in De Klif maar toen de redactie kromp, paste het 
met name mij beter om bij mij thuis aan de keukentafel te 
vergaderen. Met jonge kinderen en een echtgenoot met een 
(opstartend) eigen bedrijf was dat makkelijker te combineren – en 
nog gezelliger ook. Nu is de redactie met negen man eigenlijk te 
groot om (bij mij) aan de keukentafel te zitten, maar we zijn maar 
zelden voltallig bij een vergadering. Nu mijn kinderen groot zijn, 
rouleren we ook makkelijk en een enkele keer zitten we in De Klif 
– maar da’s lang niet zo gezellig als bij iemand thuis. Ik zie mezelf 
niet als voorzitter maar door mijn ‘redactieleeftijd’ krijg ik die rol 
wel automatisch toegeschoven – of trek ik hem soms naar me 
toe. Ik neem regelmatig in die hoedanigheid namens onze wijk-
krant deel aan gesprekken om ons belang te verduidelijken, toe te 
lichten en soms ook te verdedigen. Redactielid Rob noemde mij 
een paar nummers terug ‘de stuwende kracht’ van de BEN er 
weer. Dat vond ik wel een mooie benaming. 
En ik ben het nog lang niet zat!
Lijkt het je leuk om ons team te versterken? Wil je meedenken 
over de inhoud en vind je het interessant om (af en toe) iemand 
te interviewen, een stuk te schrijven over een onderwerp dat 
boeiend is voor onze wijkbewoners of heb je 
zelf een idee voor een (terugkerend) onder-
werp? 
Dan kun je via onderstaand mailadres 
contact met ons opnemen!
De volgende BEN er weer verschijnt vanaf 
vrijdag 4 november, de deadline hiervoor is 
zondag 9 oktober.

Met vriendelijke groet,
Marike Elmendorp
communicatie.wijkraadoosterhout@gmail .com

Nieuws van de wijkraad

De Wijkraad Oosterhout is een stichting die zich inzet voor het leefklimaat in de wijken: 

Oosterhout, Grote Boel, Zuiderveld en Park Waaijenstein.

De volgende wijkraadvergadering is op woensdag 28 september, start 20.15 uur inloop 20.00 

uur. Kijk voor alle informatie op www.nijmegennoordonline.nl

Ben Bloemendal 
Voorzitter wijkraad

benbloem@hotmail.com
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De zomervakantieperiode ligt alweer een tijdje achter ons. Hopelijk bent u voldoende uitgerust om weer 
voluit aan de slag te gaan! Het bestuur van de wijkraad heeft de eerste bijeenkomst van na deze vakantie 
erop zitten. De volgende wijkraadvergadering op woensdag 28 september vanaf 20.00 uur in De Klif (zaal 
C.16/C.17). Voor deze vergadering zijn ook de wijkagente, gemeente en Bindkracht 10 uitgenodigd. Een 
uitstekende gelegenheid voor u als wijkbewoner om voor u belangrijke onderwerpen aan de orde te 
stellen en kennis te maken met anderen.
 
De inrichting van de Griftdijk
Op woensdag 12 oktober is er in De Klif van 18.30 uur tot 21.00 uur een inloopavond plaats over de inrich-
ting van de Griftdijk. Het gaat dan om het traject tussen de rotonde bij de Keizer Hendrik VI-singel en de 
Oude Groenestraat in het noorden en de Margaretha van Mechelenweg in het zuiden. 
De gemeente geeft dan informatie en u krijgt de gelegenheid om hierop te reageren en om uw wensen, 
ideeën en voorkeuren voor de inrichting met de gemeente te delen en vragen te stellen. Vooraf aanmel-
den is niet nodig. Hoe meer mensen uit de wijk met een bepaalde wens of voorkeur komen, hoe groter is 
de kans dat de gemeente dit zal realiseren. Belangrijk dus dat u komt en uw stem bij de gemeente laat 
horen. Persoonlijk ben ik van mening dat er zo spoedig mogelijk een 24-uursknip moet komen om 
doorgaand verkeer tegen te gaan. En de Griftdijk moet het profiel krijgen van een 30-kilometerweg met 
als doel de wijken aan weerszijden van de Griftdijk meer met elkaar te verbinden. Daarbij komt ruimte vrij 
voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Verder blijft de toenemende drukte in de ochtend- en 
avondspits tussen de hiervoor genoemde rotonde en A15 een belangrijk zorgpunt. Deze drukte zal door 
de komst van nieuwe industrieterreinen en de verwachte komst van de Railterminal in Valburg met een 
ontsluitingsweg naar knoop 38 alleen maar toenemen en niet meer afnemen. 
 
Ruimte voor jongeren in de openbare ruimte in Nijmegen-Noord
De overlast van jongeren neemt zowel in Lent als in Oosterhout flink toe. Binnen nu en een paar jaar zijn 
er ruim 3.000 kinderen in Noord in de puberleeftijd. Er is in onze wijk nauwelijks plek voor deze jongeren 
waar zij bij elkaar kunnen komen zonder overlast te veroorzaken. De gemeente Nijmegen heeft OBB-inge-
nieursbureau gevraagd om de behoeften van jongeren aan openbare voorzieningen in beeld te brengen. 
Op 4 oktober vindt voor de betrokkenen de startbijeenkomst plaats in De Ster in Lent. Er is een middagbij-
eenkomst (14.30 tot 16.30 uur) en een avondbijeenkomst (18.40 tot 20.30 uur).  Als betrokken wijkbewoner 
raad ik u aan om bij deze startbijeenkomst aanwezig te zijn. 

De volgende wijkvergaderingen zijn op woensdag 23 november 2022, 18 
januari 2023, 15 maart 2023, 10 mei 2023 en 5 juli 2023. Steeds vanaf 20.00 
uur in De Klif.

5 september 
t/m 14 oktober 
Werkzaamheden 
kruising Italiëstraat 
en Griftdijk-Noord

werkzaamheden
Vanaf 5 september t/m 14 oktober is de 
kruising van de Griftdijk Noord met de 
Italiëstraat afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. BAM legt hier dan in opdracht van 
gemeente Nijmegen een rotonde aan. Deze 
rotonde zorgt er voor dat de nieuwe wijk 
Koudenhoek bereikbaar wordt vanaf de 
Griftdijk Noord en dat er een goede en 
veilige verkeerssituatie ontstaat.

Verkeersmaatregelen en omleidingen
Fietsers in beide richtingen kunnen gebruik 
blijven maken van het fietspad aan de 
oostzijde van de Griftdijk Noord. Ook de 
Italiëstraat blijft bereikbaar. Bussen en 
hulpdiensten worden omgeleid via de 
Italiëstraat. Overig gemotoriseerd verkeer 
wordt omgeleid via de Margaretha van 
Mechelenweg. Woningen en bedrijven aan 
de Griftdijk Noord en de Italiëstraat blijven 
gewoon bereikbaar voor bewoners en 
bezoekers. De omleidingsroutes staan met 
borden aangegeven. 

Bus- en hulpdiensten
De buslijn 331 kan tijdens de werkzaamhe-
den de normale route blijven rijden. Buslijn 
3 en 14 worden omgeleid via de Italiëstraat. 
De halte ‘Lent, Dijkstraat’ komt daarmee 
tijdelijk te vervallen. Informatie over de bus 
kunt u vinden op de pagina 'storingen en 
omleidingen' van busmaatschappij Breng 
(www.breng.nl) onder actuele reisinformatie

Alle  woningen blijven te  allen tijde 
bereikbaar voor hulpdiensten zoals 

brandweer en ambulance.
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Wim Buil
Advertenties, 
redactielid en 

coördinator voor 
de bezorging. 

Bij de BEN sinds 
2014 

Hans Garritsen
Redactielid, 

columnist en 
redigeert. 
Sinds 2018 
bij de BEN 

Humphrey R. 
Ottenhoff  

Grafisch vormgever 
Bij de ‘BEN er weer’ 

sinds 2017, 
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Geurt 
van Renselaar
Redactielid bij 

de BEN sinds 2021, 

Marloes Gielen
Redigeert, 

schrijft colums & 
artikelen. 

Bij de BEN sinds 2017 
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De redactie van de BEN erweer

Rob Janssen
Redacteur bij de 
BEN sinds 2019 

Hans Radenborg
Redacteur, fotograaf 

en Columnist. 

Sinds 2018 lid 

van de redactie.

Ellen von Holtz 
Vanaf begin 2013 bij 

de redactie als 

redacteur en

corrector

Marike 
Elmendorp

Bij de ‘BEN er weer’ 

sinds 2007 als 

redactievoorzitter
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In het prachtige Thermion gebouw in Lent bevindt zich Echocentrum Espérance. 
Al ruim 15 jaar specialist in medische echo’s tijdens de zwangerschap 

zoals de 13- en 20- weken echo.
Ons adres:  Thermionpark 11 in Lent 

Verwijzing via verloskundige of gynaecoloog

www.echocentrum-esperance.nl
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Nieuwe 
subsidieronde 

Omgevingsfonds 
Windpark

Het is het weer mogelijk om een subsidieaan-
vraag in te dienen bij het Omgevingsfonds van 
het windpark in Nijmegen-Noord. Op de 
website van het windpark vind je informatie, 
donderdagavond 29 september is er een 
informatiebijeenkomst.

Odilia Kortsmit en Alex de Meijer

Zes jaar geleden verrezen de vier windmolens van 
Windpark Nijmegen-Betuwe. Ze leveren stroom voor 
gemiddeld zo’n 7000 huishoudens. De molens zijn in 
eigendom van de lokale Energiecoöperatie WPN, die pas-
geleden ook een zonnepark opende vlakbij de molens. 
De coöperatie heeft nu meer dan 1800 leden, waaronder 
ook velen in onze wijken.

Omdat de impact van moderne windmolens op de 
omgeving groot is, is er o.a. een omgevingsfonds 
opgericht. Iedere twee jaar worden uit dit fonds projec-
ten gefinancierd in de woongebieden rondom het 
windpark. 

Nijmegen-Noord ontving o.a. geld voor de programme-
ring van theater De Klif (twee keer), de Kidsweek van 
Move, het Wijkfeest Noord, verduurzaming van licht en 
koeling van de Warmoes, het sedumdak op de collectie-
ve schuur in Ecodorp Zuiderveld en de groene inrichting 
van park De Brink (Grote Boel). Projecten die nog moeten 
beginnen, die ook geld krijgen, zijn de herinrichting van 
het terrein voor De Klif en een project van Co-Bomen 
voor de kersengaard.

Tot uiterlijk 1 november kunnen weer subsidieaanvragen 
worden ingediend bij het omgevingsfonds. Op de 
website van het omgevingsfonds kun je vinden aan 
welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen. 
Donderdagavond 29 september om 20.00 uur is er een 
informatieavond in bezoekerscentrum ‘de Mussenhut’ 
van het windpark. Als u deze avond online wilt volgen, 
graag aanmelden via omgevingsfonds@windparknijme-
genbetuwe.nl. Dan sturen we u een Teams-link.

Kijk voor meer informatie op: 
www.windparknijmegenbetuwe.nl/omgevingsfonds
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Happy

Halloween
Zaterdag 29 Oktober Vanaf 18.00 uur

Nijmegen-Noord
Voor meer info houd onze Fb-pagina en Nextdoor in de gaten:

HalloweenwijkNijmegenOosterhout

Griezelen jullie dit jaar weer mee?Griezelen jullie dit jaar weer mee?
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Dingen die ik niet snap!
Ik hoor in de media alarmerende berichten over een 
dreigend drinkwatertekort.
We moeten nadenken of de auto echt gewassen moet 
worden en of de tuin echt gesproeid moet worden. 
En ik denk aan de afgedopte leiding in mijn meterkast. 
Toen mijn huis in 2000 werd opgeleverd, was die 
afgedopte leiding aangesloten op het toilet en op de 
wasmachine en het water dat eruit kwam heette “grijs 
water”.
De gemeente Nijmegen was van plan onze wijk zo 
milieuvriendelijk mogelijk te maken. Als het regent, 
loopt het water van onze daken via de regenpijp naar 
de straat en komt in de wadi’s. De wadi’s moesten er 
voor zorgen dat het water in vijvers terecht kwam. In 
de vijvers zou veel riet geplant worden dat als een 
soort filter het water zou zuiveren.
Het gezuiverde water was dan schoon, maar geen 
drinkwater. 
Vandaar de term “grijs water”. Het grijze water zou naar 
de huizen teruggepompt worden en gebruikt worden 
voor de wasmachine en voor het doorspoelen van het 
toilet. Geniaal, milieuvriendelijk en goedkoper dan 
drinkwater. 
Helaas is er niets van terechtgekomen. 
Zoals ik al schreef, werd mijn grijswaterleiding afge-
dopt en kwam er een eind aan een milieuvriendelijk 
plan.
Natuurlijk vraagt u zich af waarom dat gebeurde. 
Welnu, beleidsmakers in het Haagse kregen lucht van 
de plannen.
En die beleidsmakers hadden zo hun twijfels. Zouden 
mensen misschien, om op het water te besparen, grijs 
water gaan drinken? 
Ikzelf zou het nooit bedacht hebben, maar beleidsma-
kers dus wel.
Ik snap dat niet. Elke keer als je een glaasje water wilt 
tappen de slang van de wasmachine loskoppelen, een 
glas met water vullen en dan de slang weer aansluiten, 
lijkt me nogal omslachtig.
En van de andere mogelijkheid krijg ik nachtmerries. 
Wat er nu komt heb ik niet verzonnen, dat hebben de 
beleidsmakers gedaan. 
Ik heb nu een scenario in mijn hoofd dat er niet meer 
uit wil:

Meneer of mevrouw de beleidsmaker zit ‘s avonds 
gezellig tv te kijken en zegt op een gegeven moment: 
“Ik ga even wat te drinken pakken”.
Hij of zij loopt naar het toilet, steekt de kop in de pot 
en begint lekker te lebberen.

Volgens mij zal het niet lang duren voor het grijze 
water weer omarmd wordt en mijn afgedopte leiding 
weer open is. Ik zal alleen, als ik op visite bij een 
beleidsmaker ben, het aangeboden kopje koffie 
vriendelijk weigeren.

Hans Radenborg
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Ruimte beschikbaar in 
Ecodorp Zuiderveld
Zoek je een ruimte voor een 
workshop of een lezing, of wordt 
je muzikale talent thuis niet op 
waarde geschat? 
Ecodorp Zuiderveld heeft plek!

De afgelopen maanden hebben we hard 
gewerkt aan het inrichten van ons 
gemeenschapshuis, de Gerlinde. 
Hier en daar ontbreekt nog een lampen-
kap, maar we zijn er klaar voor om jullie 
te verwelkomen. Tegen een kleine 
vergoeding kun je de vergaderzaal of de 
zolder reserveren.
 
• De Amarant is een lichte ruimte op de 
eerste verdieping, met plaats voor zo’n 
30 mensen.  De ruimte is rolstoeltoe-
gankelijk. 

• De Eldin is onze zolder. De mooie 
kurkvloer maakt de ruimte zeer ge-
schikt voor meditatie of therapie.

De tarieven vind je op onze website: 
www.ecodorpzuiderveld.nl. Er is een 
gereduceerd tarief beschikbaar.

Of je nu eenmalig iets organiseert, of een 
ruimte zoekt voor het komende cursus-
jaar, we horen graag van je. 
Stuur een e-mail naar 
gerlinde@ecodorpzuiderveld.nl als je een 
keer wilt komen kijken. 
De ruimtes en de agenda worden 
beheerd door vrijwilligers. 
“Houd er rekening mee dat wij ongeveer 
een week nodig hebben om een bezichti-
ging of een boeking te regelen”.

Als bewoners van het Ecodorp hopen we 
dat we met het beschikbaar stellen van 
onze gemeenschappelijke ruimtes een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 
de nieuwe wijk Zuiderveld.
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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

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.

HELAAS AFGELAST

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

Oefentherapie Cesar De Lint    
Van Boetzelaerstraat 16 | 6515 JD Nijmegen Noord

024-3483329  | info@cesartherapiedelint.nl | www.cesartherapiedelint.nl

U kunt bij ons naast Oefentherapie Cesar/Mensendieck terecht voor Psychosomatische 
Oefentherapie voor volwassenen en kinderen, (kinder)Slaapoefenthrapie, Chronische 

Pijnklachten, Bekkenoefentherapie, Mindfulness, Leefstijloefentherapie, Medical 
Kinetics, bedrijfsoefentherapie. Ook werkzaam in Gezondheidscentrum Thermion 

en vanaf zomer 2022 in De Boog

Pijlpuntstraat 1, 6515DJ Nijmegen-Noord * Theaterdeklif.nl



12  BEN er weer september 2022 BEN er weer september 2022   13

Gezondheidserf

www.huisartsenoosterhoutgld.nl/contact/

Dokteren op grote
hoogte
“Mam, je moet wakker worden. Ze 
vragen of er een dokter aanwezig is. 
Je moet je melden bij de stewar-
dess.” Ik was net in slaap gevallen in 
het vliegtuig, doodmoe van de 
nacht ervoor waarin ik de hele nacht 
alles eruit gespuugd had. 
Ik hees mezelf overeind en meldde 
me bij de dichtstbijzijnde stewar-
dess die tot mijn verbazing vroeg 
naar mijn dokterspasje. Die hebben 
we in Nederland niet, en al had ik ‘m 
gehad, dan zou ik ‘m zeker niet 
meegenomen hebben op een 
vakantie met mijn gezin. Ik mocht 
weer gaan zitten, ze wilden liever 
nog even wachten tot er zich 
wellicht een dokter meldde die wel 
een professioneel bewijs bij zich 
droeg. Verbaasd nam ik weer plaats 
in mijn stoel, ook wel opgelucht 
want dan was de nood blijkbaar niet 
zo hoog. 
Vijf minuten later stond ze weer 
naast me, of ik toch mee wilde gaan, 
want er had zich niemand anders 
gemeld. Ik trof een man aan met 
pijn in zijn buik. Met behulp van de 
spullen uit de medische kit kon ik 
gelukkig concluderen dat er niets 
ernstigs aan de hand was. De lage 

luchtdruk in cabines maakt dat 
gassen in de gesloten holtes van het 
lichaam uitzetten. Dat kan onder 
andere leiden tot problemen met de 
oren, maar ook met de darmen. Ik 
kon hem geruststellen.

Opgelucht zocht ik mijn stoel weer 
op. Daar trof ik drie paar nieuwsgie-
rige ogen aan. Nadat ik man en 
kinderen verslag had gedaan, sloot 
ik mijn ogen weer. Eindelijk slapen!
Nog geen tien minuten later werd ik 
wederom bruut verstoord uit mijn 
slaap. Ik opende mijn ogen en zag 
vlak naast me een vrouw schokkend 
in haar stoel zitten. Ik was meteen 
klaarwakker. Een epileptisch insult. 
In een veel te krappe vliegtuigstoel. 
Ik had medicatie nodig, nu meteen! 
De stewardess rende weg en 
ondertussen vroeg ik haar vriendin 
of ze zelf medicatie binnen handbe-
reik hadden. Dit bleek helaas alleen 
medicatie te zijn om een insult te 
voorkomen, geen medicatie om een 
insult te stoppen. De stewardess 
kwam terug met twee lijstjes 
medicijnen. Op het eerste lijstje 
stonden medicijnen waar ik, als 
dokter die zich niet professioneel 
kon identificeren, de beschikking 
toe had. Het tweede lijstje bestond 
uit medicatie die ik alleen mocht 
geven als ik mijn dokterspasje kon 

laten zien. En je raadt natuurlijk al 
waar de medicatie op stond die ik 
nodig had! Precies op dat moment 
kwam de vrouw spontaan uit haar 
insult. Pfff, even diep inademen. Zou 
ik die medicatie nou echt niet 
hebben mogen geven als ze nog in 
het insult zou zitten? We zullen het 
nooit weten. 

Medische problemen komen 
gelukkig niet vaak voor in een 
vliegtuig. Schattingen lopen uiteen 
van 10.000 tot één op de 40.000 
passagiers. In ongeveer tweederde 
van de gevallen worden de medi-
sche problemen door het vliegtuig-
personeel zelf opgelost. In een 
derde van de gevallen wordt hulp 
van een arts of verpleegkundige 
gevraagd. Als arts of verpleegkundi-
ge heb je na vierentwintig intercon-
tinentale vluchten 95 procent kans 
om er maar één incident mee te 
maken.
Ik kan hopelijk weer zorgeloos 
vliegen, want ik heb m’n portie nu 
wel weer even gehad.

Annemarie Uijen, huisarts
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Moestuin De Pompoen naar park Waaijenstein
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Onze wijk is nog steeds volop in 
ontwikkeling. Zo krijgt Park 
Waaijenstein langzaam vorm, 
aan de westzijde van De Waaijer. 
Bijzonder: ook moestuinvereni-
ging De Pompoen krijgt een 
nieuwe, definitieve plek in dit 
park. Waar nu nog een berg zand 
ligt, komen ruim 40 moestuin-
percelen op een terp.  
Secretaris Harriët Reker: “We zijn 
nu ruim 8 jaar met zo’n 40 
mensen uit de wijk aan het 
tuinieren. Het begon met een 
paar enthousiastelingen en dat 
werden er steeds meer. Tot nu 
toe konden we alleen terecht op 
tijdelijke locaties (kruising Keizer 
Hendrik IV singel/ Griftdijk en 
kruising Stationsstraat/Griftdijk).

Een tijdelijke plek beperkt 
natuurlijk enorm in de mogelijk-
heden. 
We zijn daarom erg blij dat we - 
hopelijk binnenkort - naar een 
mooie locatie verhuizen waar we 
kunnen blijven. 

Er is ondertussen ook steeds 
meer interesse voor een moes-
tuin. We gaan daarom meteen 
fiks uitbreiden; van 21 naar 43 
tuintjes. Een groot aantal men-
sen op de wachtlijst kan dan 
eindelijk beginnen!” 
De Pompoen is een ecologische 
moestuin. Er worden natuurlijke 
materialen gebruikt en bestrij-
dingsmiddelen zijn niet toege-
staan. 

De moestuin wordt vrij toegan-
kelijk. Ook als u er geen tuin 
heeft, kunt u komen genieten 
van alles wat groeit en bloeit. 
Interesse om te tuinieren? 
Aanmelden voor de wachtlijst 
kan met een mailtje naar: 
depompoen@gmail.com.

Foto: De nieuwe locatie bij de 
dijk, waar nog wel wat moet 
gebeuren voor de leden van 
moestuinvereniging De Pompoen 
aan de slag kunnen. 

Stichting St. Josephscholen staat 
voor goed en beschikbaar onderwijs 
en vindt dat er in de wijk Hof van 
Holland een basisschool thuishoort. 
De stichting telt veertien scholen en 
wil vanuit expertise een nieuwe 
school realiseren voor kinderen in 
Nijmegen-Noord. De plannen voor 
een nieuwe basisschool lagen al op 
stapel, maar zullen door de nieuwe 
wet moeten worden bijgesteld. 

Ouderverklaringen: hoe werkt het?
Niet iedereen kan een ouderverkla-
ring afgeven. Hier zijn een aantal 
voorwaarden aan verbonden. 
Zo kan een ouder alleen een verkla-
ring afgeven wanneer het kind op 1 
november 2022  2, 3 of 4 jaar is, en 
het gezin binnen een straal van 6 km 
van de potentiële school woont. 
De ouderverklaring is een officiële 
verklaring die via DigiD met het BSN 
van het kind moet worden doorge-
geven. Per gezin kan er één verkla-
ring worden afgegeven. 

Een Jenaplanschool: wat is dit?
St. Josephscholen heeft al twee 
Jenaplanscholen en wil ook in de 
nieuwe wijk Hof van Holland een 
Jenaplanschool stichten. 
Een Jenaplanschool werkt met 
stamgroepen, waarin kinderen van 
verschillende leeftijden en onder-
wijsniveaus samen werken en leren. 
Binnen de principes van een Jenap-
lanschool vormt de school een reële 
afspiegeling van de samenleving, 
waarin kinderen leren samenleven. 
Naast de kernvakken, is er veel 
aandacht voor onder andere onder-
nemen, plannen, samenwerken, 
creëren en reflecteren. 

Wat is er nodig voor een nieuwe 
school?
Scholengroep Sint Josephscholen 
vindt een Jenaplanschool een mooie 
aanvulling op het huidige onderwijs-
aanbod. Om deze school te kunnen 
realiseren, zijn er 147 ouderverklarin-
gen nodig. 

Bestuurder Karin Albers vertelt: 
“Wij zorgen er graag voor dat ook in 
de wijk Hof van Holland goed 
basisonderwijs geboden wordt. 

Daarom willen we een inspireren-
de Jenaplanschool starten. 
Om dat te bereiken, hebben we hulp 
nodig van alle ouders die een 
ouderverklaring af kunnen geven!”

Via www.josephscholen.nl/over-jo-
sephscholen geeft St. Josephscholen 
meer informatie over hun plannen 
en de wijze waarop ouderverklarin-
gen kunnen worden afgegeven.

Komst nieuwe school Nijmegen-Noord 
afhankelijk van steun ouders
In Nijmegen-Noord wordt hard gebouwd aan een nieuwe wijk: Hof van Holland. Maar 
een nieuwe wijk brengt niet vanzelfsprekend een nieuwe basisschool met zich mee. 
Vanaf 1 juni 2021 valt het stichten van een nieuwe school onder de wet Meer Ruimte 
voor Nieuwe Scholen. Met behulp van ouderverklaringen moet worden aangetoond dat 
er voldoende behoefte is aan een school. 

En dat vinden wij op de 
Josephscholen heel belangrijk. 
Als kinderen plezier hebben in leren, 
leren ze meer en beter. 
En andersom, kinderen die groeien, 
genieten daar ook van.

Leren met zin, 
dat is leren met 
plezier!
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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

 mRichardStevens

Elke donderdagavond draaien we een arthouse film. Kijk op onze website!
kaarten bestellen: www.theaterdekik.nl

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

WWW.THEATERDEKIK.NL

 za 15 okt. | 20.30 uur | Muziek  

Za 12 nov. | 20.00 uur 
Zo 13 nov. | 14.30 uur | Muziek

Muziek  | za 10 Dec. | 20.30 uur

Toneel  | za 14 jan. | 20.30 uur

Esther Groenenberg & band

Koor Eigenwijs

Milène van der Smissen

BENJA BRUIJNING

 Za 01 okt. | 20.30 uur | Cabaret

Za 29 okt. | 20.30 uur | Cabaret

Cabaret (Try-out) | Za 19 Nov. | 20.30 uur

Cabarettheater | Za 17 Dec. | 20.30 uur

Tobi Kooiman

Nathalie Baartman

Fuad Hassen

AMSTERDAMS KLEINKUNST FESTIVAL

wo 12 okt. | 14.30 uur | Jeugdtoneel |

Za 05 nov. | 20.30 uur | Cabaret

JeugdPeuter | Zo 27 Nov. | 10.30 uur

Film/Muziek| Zo 18 Dec. | 14.00 uur

Voor al uw reparaties 
en onderhoud aan 
uw fiets. Goede en 

betrouwbare service 
voor een eerlijke prijs.

Reparatie op afspraak
M 06 18 53 82 12

Robbert Baggerman
 Weverstraat 11  |  6663AV Lent

www.defietsendokter-lent.nl

Theater Lapstok

Nabil

met Sintbezoek

Eric Vloeimans

-
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Oosterhout 

Oosterhout 
Floor -  mooie dingen doen met papier
Door Hans Garritsen

Het aantal jonge ondernemers in Nederland stijgt al jaren. Veel meiden en jongens beginnen 
‘voor zichzelf’. Daarnaast zijn creatieve beroepen populair, zoals reclame maken, film en fotogra-
fie. In de BEN er weer maken we een serie interviews met jonge ondernemers in onze wijk: 
BEN jong en ondernemend! 
In deze editie: Floor is 17 jaar oud. 
Ze woont met haar familie in onze 
wijk. Ze is ondernemer vanaf haar 
14de; toen stapte ze naar de Kamer 
van Koophandel en schreef zich in. 
“Bij de Kamer van Koophandel 
vonden ze dat wel bijzonder, dat ik 
zo jong was. Ik vond dat niet zo. Het 
was eigenlijk een logische stap. Ik 
vond het wél spannend; ik had mijn 
eigen spaargeld als eerste investe-
ring in mijn bedrijf gestoken.” 
Floor maakt en verkoopt vooral 
producten van papier, waarbij ze 
haar creativiteit kan gebruiken. 
Als ik ernaar vraag, volgt er een 
hele waslijst: wenskaarten, 
gepersonaliseerde stickers 
(logo-, geboorte-, verjaardags-, 
trouw- en communiestickers, 
kaartjes voor feesten en verhui-
zingen, enzovoort), handbeschil-

derde tassen, truien met een door 
haar ontworpen logo of afbeelding, 
visitekaartjes, inpaksets van papier, 
cadeau- en vloeipapier. En dan heb 
je ook nog het ontwerpgedeelte 
zoals het ontwerpen van logo’s, 
menukaarten en verhuisberichten. In 
die zin is ze ook grafisch ontwerper. 
Het meeste is hand-made, waarbij ze 
vanuit huis werkt en zelf ook veel 
printwerk verricht. Hoeveelheden 
kunnen variëren van één tot 
honderden. “Ik werk voor een breed 
scala aan klanten. Van kleine tot 
grote bedrijven, particulieren, 
noem maar op. Ook alle leeftijden, 
dat is leuk. Oud en jong. In de 
regio, in Nederland en ook 
daarbuiten: België, Oostenrijk en 
Duitsland. Mensen weten je 

langzamerhand toch te vinden.” Hoe 
dan? Floor heeft een (door haar zelf 
ontworpen) website: www.cutepa-
percompany.com en daarnaast ook 
accounts op Instagram en TikTok. Dat 
werkt; op Instagram heeft ze op dit 
moment 25.000 volgers.
Hoe stap je nu over van hobby naar 
een bedrijf? Het begint met iets leuk 
vinden en graag doen. Dat is in het 
begin klein; je werkt voor jezelf en er 
ontstaat vraag als meer mensen het 
leuk gaan vinden. Dat ging bij Floor 
al vrij snel, gezien de leeftijd waarop 
ze begon. 

Dan is op een bepaald moment de stap naar de Kamer 
van Koophandel logisch. “Dat heb ik zelf gedaan,” zegt 
Floor trots. “Mijn ouders helpen mij wel bij de bijkomen-
de zaken: btw-aangifte doen, een boekhouding voeren, 
algemene voorwaarden maken.   
Je moet alles wel goed regelen.” Resultaat is dat ze 
inmiddels een goed lopend klein bedrijf heeft dat 
zonder externe leningen kan draaien, nog steeds groeit 
en goed georganiseerd is. “Je moet ook inkopen, daar 
moet ik beurzen voor af. Ik ben dan vaak wel de jongste,” 
zegt Floor. Dat wil allemaal niet zeggen dat het soms 
geen moeite kost. Als elke ondernemer heeft ze te 
maken met regelgeving, zoals privacy bescherming, 
copyright van producten (die niet altijd door anderen 
wordt gerespecteerd, en dan moet je ook optreden), 
afhandeling van klachten en fraude. Afhandeling van 
klachten bijvoorbeeld vraagt om goede algemene 
voorwaarden en duidelijke communicatie. Netjes blijven 
staat voorop. “Die ervaringen zijn niet altijd leuk, maar 
het hoort er wel bij en je leert ervan,” zegt Floor.        
Is het te combineren met school? Floor volgt de oplei-
ding Mediavormgeving. Vanwege corona heeft ze lang 
thuis kunnen werken, maar nu is dat voorbij en moet ze 
binnenkort stage lopen bij een bedrijf dat zich bezig-
houdt met mediavormgeving. “Mijn rol in die stage is het 
vormgevings-aspect. Mijn bedrijf is tot nu toe goed te 
combineren met school, ik heb nog tijd over voor leuke 
dingen.” Gevraagd naar de toekomst, zegt ze dat ze die 
open tegemoet gaat. “Natuurlijk wil ik groeien en dit 
bedrijf verder uitbouwen. Ik vind het leuk. Mijn opleiding 
nu is in het verlengde van het bedrijfsmatige, dat is fijn. 
Dat leer ik veel van. Maar ik laat nog open wat ik later 
wil.”  
Zou je aan andere mensen van jouw leeftijd willen 
aanbevelen zo’n stap te zetten zoals jij hebt gedaan? 
Floor aarzelt. “Ik denk het wel… maar je moet wel weten 
dat als je eraan begint, je klein begint en je de tijd nodig 
hebt en moet nemen om langzaam te groeien. Je hebt 
geduld nodig. Het moet ook bij je passen. En er moet 
natuurlijk vraag zijn naar je product.” Floor wist dat 
laatste al toen ze naar de Kamer van Koophandel stapte. 
Ze hoefde het niet te onderzoeken. Maar er zijn leeftijds-
genoten die de groei niet kunnen bijhouden. Het kan te 
snel gaan, waardoor je in de knel raakt en moet stoppen.        
Als je andere jongeren die de stap willen zetten een 
advies mag geven, wat zou je dan zeggen? Floor denkt 
even na over het antwoord, maar dan komt het er ook 
enthousiast uit: “Wees origineel, en bedenk zelf je plan 
en product” zegt ze. “Originaliteit, dat waarderen 
mensen.”

Het adres van Floor ’s website is: 
www.cutepapercompany.com. Op die site vind je ook haar 
Instagram en TikTok accounts.   

Floor, heel veel succes!
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IN DEZE EDITIE: CUTEPAPERCOMPANIE

Foto’s: 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

BE
N 

VR
IJ

W
IL

LI
GE

R

    DE ZONNEBLOEM 

     Bestuurslid gezocht!
De Zonnebloemafdeling Oosterhout, Slijk-Ewijk, Nijmegen-Noord, is op zoek naar een nieuw bestuurslid met als 
hoofdtaak het coördineren van activiteiten in samenwerking met de commissieleden. Onze voorkeur gaat uit naar 
mensen die vanuit hun beroep of achtergrond over bestuurlijke kennis en/of vaardigheden beschikken m.b.t. het 
organiseren van activiteiten en die zich in willen zetten voor mensen met een fysieke beperking. 
Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden die de vrijwilligers ondersteunen. 

Kom jij ons versterken? Of wil je meer informatie? 

Neem dan contact op met: 
Vz. Monique Heijnis              Tel.nr. 06- 41911513 / monique@fam-heijnis.nl of
Hfd. Bezoekwerk Corry Buil  Tel.nr. 024-8457584 / corry.buil@gmail.com 

E-mail: zonnebloem.o.se.nn@gmail.com

We maken graag kennis met je!

Activiteiten

September  Bezoek aan de Floriade in Almere
Oktober   Een verrassingsmiddag in “Het Kasje”
November  Herfstbingo bij de Pannenkoekenbakker in Slijk-Ewijk
December  Een gezellige Kerstafsluiting van het jaar

Onze deelnemers ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Vrijwilligersuitje
Ieder jaar organiseert het bestuur ook voor alle vrijwilligers een leuk uitje. Dit keer bezochten we Velorama in 
Nijmegen met na afloop een BBQ thuis bij Cor Batterink, die na 12 ½ jaar afscheid nam als bestuurslid van onze 
afdeling. Cor, hartelijk dank voor jouw inzet en grote betrokkenheid. We gaan je missen!

Lotenverkoop
In de afgelopen maanden vond de jaarlijkse verkoop van de 
Zonnebloemloten weer plaats. Van ieder verkocht lot ontvangt 
onze afdeling €1,50, waar wij leuke activiteiten voor onze 
deelnemers voor kunnen organiseren. Door een lot te kopen geef 
je mensen met een lichamelijke beperking iets om naar uit te 
kijken. 

Iedereen die een lot gekocht heeft HEEL HARTELIJK DANK!!!

De trekking vindt plaats op 10 oktober in Breda. Wilt u automatisch 
de uitslag ontvangen? Registreer dan uw lot voor 1 oktober op:
www.zonnebloem.nl/registreren of scan de QR code van uw lot.

En nu maar duimen dat er op de door ons verkochte loten, 
een mooie prijs valt.
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Foto: Heyta Meissen

Het was een geweldige editie met goed weer, blije bezoekers, fantastische artiesten en 
idyllische locaties. We kijken nu al uit naar volgend jaar, met op op 2 & 3 september 

de 15-jaar-jubileumeditie van Festival De Oversteek. Zet ‘m alvast in je agenda. 
Nu al zin in!
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14e editie van Festival De Oversteek
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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

Je bent van harte welkom 
als vrijwilliger in ons team 

bij de Zonnebloem!

Info: Monique@fam-heijnis.
nl, 

corry.buil@gmail.com, 
nanniethomson@gmail.

com

 “Het is niet mijn rotzooi, maar Het is wel mijn 
buurt, mijn wereld, mijn leven! 

samen Houden we de wijk scHoon!

Het feest start begin van de middag 
bij de Warmoes. Komt allen, en kom 
op de fiets! 

Nieuw: Tafel van de smaak   
Nieuw dit jaar is het XL-deel dat aan 
het Oogstfeest is toegevoegd: Tafel 
van de Smaak. Onder de grote 
luifeltent praten we over voedsel & 
mens. Thema’s als de oogst en 
oorsprong van eten, de rijke bodem, 
smaken van voedsel en genieten van 
het land. Het gesprek wordt geleid 
door smaakgoeroe Joël Broekaert, 
bekend van podcast en TV. 

De gespreksgasten schuiven aan aan 
zijn tafel, zoals Huige (bekend als 
kok van de Grut), Luca Consoli (RU 
docent/filosoof/slow food) en 
Michiel Korthals (akkerbouwer/
gastronoom/filosoof). Laat je 
inspireren in dit zinnenprikkelende 
gesprek, om daarna je eigen smaak 
opnieuw te beleven. Je plek in de 
tent zeker stellen? 

Expeditie Tuinfruit – boompjes 
voor Nijmegen-Noord

Expeditie Tuinfruit (mede mogelijk 
gemaakt door gemeente Nijmegen) 
heeft het goed voor met de nieuwe 
bewoners boven de Waal. 

Vergroenen en de vruchten daarvan 
plukken met een fruitboompje voor 
iedere nieuwbouwtuin. 
Met Expeditie Tuinfruit leveren we 
voor een kleine bijdrage fruitboom-
pjes van Betuwse rassen ('t Olde 
Ras). Er zijn max 200 boompjes 
beschikbaar voor € 4,50 per stuk. 
De start van de inschrijving verwach-
ten we 1 oktober en is online via 
deze website van Co-bomen. 
Voorwaarde is dat het boompje 
opgehaald moet worden op de dag 
van het Oogstfeest op 6 november, 
locatie Warmoes. Vergeet je dit? 
Geen zorgen, wij vinden een 
geschikte en dankbare plek om het 
fruitboompje te planten.

meld je aan met naam en plaats : 
www.cobomen.nl | info@cobomen.nl

Bas Broeder en Martine van 
Harten

Oogstfeest XL 
op 6 november 2022
Op deze achtste editie van het jaarlijkse oogstfeest van Co-bomen vieren we het buitenleven in 
Nijmegen boven de Waal! Met proeverij en live muziek, activiteiten voor jong en oud, kraampjes 
en de Lentse hutsepot. Altijd weer een mooie dag om op terug te kijken.

smaakgoeroe Joël Broekaert
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Tot voor kort zat praktijk Bast en Van 
Damme nog in de dependance van 
het CWZ. Voor mij is het nu wat 
verder fietsen, via de Griftdijk waar 
bij de Italiëstraat nu een rotonde 
aangelegd wordt. Aangekomen aan 
de drukke kruising bij de Generaal 
James Gavinsingel, de opmaat naar 
De Oversteek, leggen de stratenma-
kers nog een stoep rondom “De 
Boog”. 

Een jaar of drie…
Binnengekomen – de hoofdingang 
voor het Gezondheidsplein ligt aan 
de parkeerplaats bij de Aldi – zie je 
dat het gloednieuw is. Proper, zuiver, 
leeg, groot en ruim – en de dokters- 
assistente zit nog achter een niet 
volledig ingerichte ontvangstbalie. 
Ik ontmoet dokter Van Damme en hij 
vertelt meteen hoe het er ‘straks’ 
uitziet: “Waar nu de Aldi zit, komt 
een basisschool. 

De parkeerplaats wordt een autolu-
we straat, die doorsteekt helemaal 
naar station Lent. Met uitzicht op 
bijvoorbeeld de Living Inn, het 
complex waar straks 500 voorname-
lijk oudere bewoners komen te 
wonen.” En straks, dat is over? “Een 
jaar of drie.” 

Alle zorg in één gang
Dokter Van Damme leidt me rond in 
het splinternieuwe gebouw. Op de 
begane grond wijst hij diverse 
kamers aan. “Hier is ons eigen lab, 
voor kleine urinetests. Hiernaast kun 
je bloed laten prikken, hier tegen-
over zit een logopedist. Een groep 
medisch specialisten vanuit het CWZ 
komt vanuit hier poliklinische 
ingrepen doen,” vertelt hij terwijl hij 
met stevige tred door het gebouw 
loopt. Op de eerste verdieping zit de 
praktijk Bast en Van Damme zelf. 

“In de dependance van het CWZ 
huurden we één kamer, met twee 
huisartsen. Hier hebben we gekozen 
voor een lange gang, waar onze 
praktijk zit met vier spreekkamers en 
nog zes andere ruimtes voor onder 
andere een diëtist, verpleegkundige, 
en een praktijkondersteuner 
geestelijke gezondheidszorg  voor 
de mentale klachten. Onze spreekka-
mers zijn genoemd naar de vier 
seizoenen: lente, zomer, herfst en 
winter. En de andere kamers naar de 
vier elementen: vuur, water, aarde en 
lucht. Aan de andere kant van de 
gang zit een bewegingscentrum, 
met fysio- en ergotherapeuten en 
oefenruimtes. Die ruimtes grenzen 
aan de sporthal, die eigenlijk op de 
eerste verdieping zit.” 

Combinatie van sport, welzijn en zorg
We lopen naar de sporthal: drie 
grote ruimtes, die met een schei-
dingswand nu afgescheiden zijn. Het 
gebouw is net geopend en het wordt 
al goed gebruikt door scholen in de 
directe nabijheid, maar ook sport-
verenigingen: volleybal, badminton. 
En er is een sportsbar, waar je ook 
bier en bitterballen kunt bestellen. 
Terwijl we lopen, zijn de bouwvak-
kers nog bezig met werkzaamheden. 

Hoe is dit grote pand tot stand 
gekomen? Rob van Damme: “Een 
paar jaar geleden ging ik aan de slag 
om te verkennen hoe de huisarts- en 
eerstelijnszorg (zorg waar iedereen 
zonder verwijzing naar toe kan gaat, 
red.) in Nijmegen-Noord georgani-
seerd zou kunnen worden. 

Ik sprak met de gemeente, met de 
ggd, welzijnsorganisaties en ik vatte 
zelf het plan op om hier me als 
huisarts te vestigen. Toen ontdekte 
ik ook dat het gewenst was om een 
integraal gezondheidsplein te 
hebben, om zo een samenwerkend 
netwerk van eerstelijnszorg en 
welzijnsfuncties te hebben. Én dat 
de gemeente een sporthal wilde 
bouwen alhier. Dat hebben we toen 
weten te combineren.” 

Hiermee hebben we het potentieel: 
“Nijmegen-Noord wordt een hele 
gezonde wijk.” 

Hoe dokter Rob van Damme dat 
voor zich ziet? 
Dat leest u in de volgende BEN er 
weer.

Op 10 september jongstleden is De Boog geopend: de nieuwe sporthal annex ge-

zondheidscentrum in Hof van Holland. Een van de initiatiefnemers én gebruikers is 

huisarts Rob van Damme. Nu deze nieuwe blikvanger in Nijmegen-Noord geopend is, 

een interview. En dokter Van Damme vertelt zoveel over de wijk, vitaliteit, gezondheid 

en netwerkzorg, dat er in de volgende BEN een vervolgverhaal komt. 

Nu eerst een gesprek over ‘Gezondheidsplein De Boog’.

Door: Rob Janssen
Foto’s: Toon de Vos 

Gezondheidsplein “De Boog” 
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Sinds 30 augustus 2021 zijn de 
Oosterhoutsedijk en de Waaldijk 
afgesloten geweest voor al het 
verkeer. Volgens de oorspronkelijke 
planning was alles afgesloten tot 
eind 2022, maar vermoedelijk gaat 
vrijdag 30 september de dijk weer 
open.

Het afgelopen jaar is er in opdracht 
van het Waterschap Rivierenland 
gewerkt aan het versterken van de 
dijk tussen de spoorbrug in Lent en 
camping de Grote Altena in Ooster-
hout. Dit traject maakt deel uit van 
een strook van 80 kilometer die tot 

aan Gorinchem loopt. Het versterken 
was nodig omdat delen van de dijk 
tussen Wolferen en Sprok niet 
bestand waren tegen de verwachte 
rivierwaterstijging. Daarnaast is de 
waarde achter de dijk toegenomen 
door nieuwe bedrijven, woningen en 
infrastructuur langs dit traject. 

De inrichting is zoals men noemt 
gericht op een ‘Gastvrije Waaldijk’. 
Dit houdt in dat de rijbaan relatief 
smal is en zonder belijning. Daar-
naast zullen er rust- en belevings-
punten zijn waarop genoten kan 
worden van mooie uitzichtpunten. 

Op de dijk zal ruimte zijn voor 
verschillende verkeersdeelnemers 
zoals wandelaars, fietsers, automobi-
listen en motorrijders.

Vanaf maandag 3 oktober is de 
Waaldijk vanaf camping De Grote 
Altena richting de A50 afgesloten 
voor al het verkeer. Dan is dat deel 
van de dijk aan de beurt.

Bronnen: www.waterschaprivierenland.
nl/gastvrije-waaldijk 

Oosterhoutsedijk 
en Waaldijk 
weer open!

Eerder dan verwacht, 
maar vanaf 
eind september BE
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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
BASKETBALLERS GEZOCHT!

Heb je zin om elke week een uurtje te basketballen? 

Wij zoeken nog een paar enthousiaste leden. 
Elke maandagavond (m.u.v. de schoolvakanties) tussen 
20.00 – 21.00 uur spelen wij in de sportzaal van De Klif. 

Het team is gemengd (wel hoofdzakelijk heren). 
Enige basketbalervaring is gewenst. Heb je interesse en wil je weten 
of het iets voor je is? Kom maandagavond langs om te kijken of speel 

een keertje vrijblijvend mee. Voor meer info kan je mailen naar: 
lemo@kpnplanet.nl
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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

De gemeente Nijmegen zorgt via het Armoedefonds voor 
gratis menstruatieproducten onder andere in De Klif 
Hoewel Nederland tot de rijkste landen 

van Europa behoort, heerst hier ook 
armoede. In ons land leven ruim een 
miljoen mensen onder de armoede-

grens. Dat wil zeggen dat ze van heel 
weinig rond moeten komen. In feite 

ieder ‘dubbeltje’ drie keer om moeten 
keren, wat weer leidt tot sociale uitslui-

ting, gezondheidsproblematiek en 
beperkte toegang tot onderwijs. Helaas 

wordt dit aantal ieder jaar groter. Er is 
bijvoorbeeld geen geld voor school-

spullen, sport- of zwemlessen. En voor 
één van de eerste levensbehoeften van 

vrouwen en meisjes: menstruatiepro-
ducten. In Nederland heeft één op de 
tien vrouwen soms geen geld voor dit 

soort producten. De ‘menstruatie-ar-
moede’ is een serieus probleem dat 

binnen gezinnen voor onwelkome 
spanningen zorgt. 

Het Armoedefonds, dat in 
Nederland gemeenten en 
organisaties steunt om mensen 
die het financieel moeilijk 
hebben te helpen, stelt dat 
menstruatieproducten zoals 
tampons en maandverband voor 
iedereen beschikbaar zouden 
moeten zijn. Oók voor mensen 
die hier zelf geen geld voor 
hebben. Daarom richtte het 
fonds in samenwerking met 
lokale organisaties al ruim 900 
Menstruatieproducten Uitgifte-
punten (MUP’s) op waar de 
benodigde spullen gratis 
verkrijgbaar zijn.
Ook de gemeente Nijmegen 
heeft subsidie beschikbaar 
gesteld aan het Armoedefonds, 
zodat er op diverse plekken in de 
gemeente, zoals scholen, 
wijkcentra en locaties van de 
Voedselbank of de Kledingbank, 
een uitgiftepunt te vinden is. In 
onze wijk is dat sinds een maand 
of twee in Voorzieningenhart De 
Klif. De spullen liggen in de 
zogenaamde weggeefkast. Hier 
kan iedereen die dat nodig heeft 
iets uithalen. De mensen die dit 
nodig hebben, weten dat vaak 
zelf wel. 

Het afhalen gebeurt anoniem. 
Legitimeren is niet nodig. De 
beheerders van De Klif houden 
de voorraad in de gaten en 
houden er wel een beetje een 
oogje op, want het is natuurlijk 
een openbare ruimte en niet de 
bedoeling dat er misbruik van 
wordt gemaakt. Het is écht 
alleen bedoeld voor de mensen 
die anders in de problemen 
komen. 

Het Armoedefonds ziet ook dat 
de mensen die net bóven de 
armoedegrens leven het vanwe-
ge de prijsstijgingen steeds 
zwaarder krijgen. Hulp is op vele 
fronten hard nodig. Wie zelf iets 
wil doen om het Armoedefonds 
te ondersteunen, kan op de 
website kijken, waar diverse 
mogelijkheden voor acties en 
donaties staan. 

Zie www.armoedefonds.nl onder 
het kopje ‘Help mee’. Om een 
voorbeeld te noemen: voor € 10 
doneert u al vijf pakjes maand-
verband en vijf pakjes tampons. 

Tekst: Ellen von Holtz
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 “ZWERFAFVAL OPRUIMEN ALS EEN WIJKHELD, 
SAMEN HOUDEN WE DE WIJK SCHOON” BE
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Mijn naam is Loes 
van Maanen, het 
gezicht achter 
Maanenschijn, 
getrouwd met 
Thom en moeder 
van Kato, 4 jaar, en 
Gijs, 1 jaar. 
Wij wonen in de 
heerlijke, kinderrij-
ke buurt Zuider-
veld, met een 
prachtig natuurlijk 
speelpark voor de 
deur. 

Na 10 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs en de 
kinderopvang heb ik veel ervaring opgedaan met 
ontwikkeling van jonge kinderen, coaching en 
begeleiding van collega’s en ouders bij het belang van 
spelen en leren. Ik heb in de loop der jaren veel mooie 
materialen voorbij zien komen. Ik heb Maanenschijn 
opgericht om deze mooie materialen samen te 
brengen onder één webshop en zo toegankelijk te 
maken voor iedereen.

Duurzaamheid is voor mij persoonlijk een belangrijk 
thema. Ik heb ervoor gekozen om dit ook centraal te 
stellen in de oprichting en bedrijfsvoering van de 
webshop. Zo kies ik bewust voor duurzame/natuurlijke 
spelmaterialen en voor een maatschappelijk verant-
woorde manier van verpakken en verzenden. Dit is 
niet alleen goed voor het kind, maar ookvoor de 
wereld die wij onze kinderen nalaten.

Alle merken die wij vertegenwoordigen voldoen aan 
onze strenge eisen omtrent duurzaamheid, veiligheid, 
creativiteit en langjarige speelwaarde. Alles wordt 
‘aangedreven’ door middel van de onuitputtelijk bron 
van de kinderlijke fantasie. 

Bij Maanenschijn kan je terecht voor prachtige 
merken zoals: PlanToys, Grenn, Speelbelovend, 
Tickit, Mushie, Eeveve & AndreuToys.

www.maanenschijn.nl

Steungezinnen 
gezocht!

Onder het motto ‘Opvoeden doen we 
samen’ koppelt Buurtgezinnen gezinnen die 
het zwaar hebben (vraaggezinnen) aan een 
stabiel gezin in de buurt (steungezinnen).
Zo krijgen kinderen wat extra liefde en 
aandacht en worden ouders ontlast. 
Dit voorkomt dat problemen verergeren en 
zorgt ervoor dat kinderen positief opgroei-
en in hun eigen gezin. 

Ook in Nijmegen-Noord hebben we sinds januari 
2020 al verschillende gezinnen succesvol aan elkaar 
gekoppeld. Als steungezin bied je voor een langere 
periode steun aan een vraaggezin. Tijdens de 
kennismaking met de coördinator van Buurtgezinnen 
bespreek je samen welke ondersteuning je wilt 
bieden, welke kinderen in jullie gezin passen 
(leeftijd, j/m) en hoeveel tijd je ervoor beschikbaar 
hebt. 
De coördinator kijkt welke gezinnen goed bij elkaar 
passen, maakt de koppeling en begeleidt beide 
gezinnen maximaal twee jaar. De band die tussen 
gezinnen ontstaat, verschilt van hechte vriendschap 
tot gewoon plezierig contact. Veel steungezinnen 
ervaren steungezin zijn als een verrijking van hun 
leven. ‘Het is heel fijn om een kind (en zijn ouders) te 
kunnen helpen en daarnaast is het ook gewoon 
hartstikke gezellig!’

Buurtgezinnen zoekt Steungezinnen. Stabiele warme 
ouders met kinderen, grootouders en volwassenen 
zonder kinderen met opvoedervaring, die iets willen 
betekenen voor een gezin dat het moeilijk heeft. 

In Noord zijn we voor onderstaande gezin-
nen nog op zoek naar een steungezin: 
 
•  Voor een levendige jongen met een lichtverstan-
delijke beperking zoeken we een enthousiaste 
steunouder die twee keer per maand in het 
weekend een dagdeel iets leuks met hem wil 
ondernemen. Meer info: www.buurtgezinnen.nl/
gaan-wij-samen-op-avontuur/  

• En we zoeken een stabiel en gezellig steungezin. 
Meer info: www.buurtgezinnen.nl/openen-jullie-je-
hart-voor-deze-jongens-en-hun-kleine-broertje/

Ben jij een dagdeel per week beschikbaar en sta je 
open voor verschillende culturen en leefstijlen? Meld 
je dan aan als steungezin via www.buurtgezinnen.nl  

Heb je eerst nog vragen? 
Neem gerust contact op met Neeltje Pierik via 
(06-28444689 / neeltje@buurtgezinnen.nl)

Wie weet zien jullie mij 
binnenkort langs fietsen 

op onze bakfiets!

Scan QR code

FRUITTEELTBEDRIJF
VEENS

Appels • peren • aardappels • uien 
• vers appelsap • eieren

Wij zijn weer volop aan het oogsten!
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

Heerlijk Betuws Fruit

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

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: gesloten

BE
N 

OP
 D

E 
GR

IF
TD

IJ
K

BEN er weer september 2022   33

Inlopen op elk gewenst 
moment
Tussen 18.30 en 21.00 uur bent u 
van harte welkom in Theaterzaal  
vand De klif. U kunt op elk 
gewenst moment binnenlopen. 
Aanmelden is niet nodig. Om 
21.00 uur sluiten we de avond af.

Wij horen graag uw inbreng
Tijdens de inloopavond willen 
we u laten zien wat er speelt aan 
de Griftdijk. Dat doen we aan de 
hand van verschillende thema’s. 
U krijgt tijdens deze avond de 
mogelijkheid om hier op te 
reageren en om uw wensen, 
ideeën en voorkeuren voor de 
inrichting van de Griftdijk met 
ons te delen. Ook kunt u tijdens 
deze bijeenkomst uw vragen 
stellen aan ons team. Aanmelden 
voor deze bijeenkomst is niet 
nodig.
 
Wat speelt er?
Rondom de Griftdijk (Noord) zijn 
de afgelopen jaren veel nieuwe 
woningen en bedrijven ge-
bouwd. De weg werd daardoor 
door steeds meer mensen 
gebruikt. Om Nijmegen en 
aangrenzende gebieden via de 
Griftdijk bereikbaar te houden, 
heeft de gemeente in 2019 een 
zogeheten spitsknip ingevoerd. 
Ook zijn en worden er verschil-
lende veilige oversteekplaatsen 
en rotondes gerealiseerd. De 
weg is nog steeds een belangrij-
ke en veelgebruikte verkeersrou-
te. De gemeente wil daarom 
onderzoeken of de Griftdijk beter 
op de toekomst kan worden 
voorbereid. 

We verkennen de mogelijkhe-
den voor de inrichting van de 
Griftdijk. 

We kijken of het mogelijk is om 
in de huidige inrichting van de 
Griftdijk verbeteringen aan te 
brengen. 
We verkennen ook op welke 
manier we dat het beste kunnen 
doen. 

We doen dit door drie vragen 
te beantwoorden:

1. Welke functies heeft de 
Griftdijk nu en in de toekomst?

2. Hoe willen we de Griftdijk in 
de toekomst inrichten?

3. Wat moeten we doen om tot  
de gewenste inrichting te  
komen?

We gaan deze vragen beant-
woorden door met specialisten 
(een team van interne en externe 
deskundigen op het gebied van 
o.a. mobiliteit, stedenbouwkun-
de en civiele techniek) in gesprek 
te gaan én door mensen uit de 
omgeving te raadplegen. Bij het 
beantwoorden van de vragen 
moeten we rekening houden met 
veel verschillende aandachtsge-
bieden, zoals verkeer/bereik-
baarheid, kabels en leidingen, 
landschap, groen, water en 
klimaatadaptatie. Hierdoor zijn 
er soms tegenstrijdige belangen. 
Het vinden van oplossingen zal 
daardoor een complexe opgave 
zijn.

Aan het eind van het verken-
ningsproces beslist het gemeen-
tebestuur of, hoe en wanneer de 
inrichting van de Griftdijk wordt 
aangepast. Aanvullende informa-
tie over het project vindt u op 
Nijmegen.MijnWijkplan.nl

Over welk gebied gaat het?
Het project richt zich op het 
traject tussen de rotonde bij de 
Keizer Hendrik VI-singel en de 
Oude Groenestraat in het 
noorden en de Margaretha van 
Mechelenweg in het zuiden. 

Het gedeelte van de Griftdijk 
tussen de A15 en de rotonde bij 
de Keizer Hendrik VI-singel en de 
Oude Groenestraat wordt in een 
ander project (het aanpassen van 
de af-/oprit van de Griftdijk op 
de A15 ) meegenomen. 

Uw inbreng nemen we mee in 
het vervolg
De ideeën die we tijdens de 
inloopavond verzamelen, 
worden intern met verschillende 
specialisten besproken. De 
uitkomsten van deze sessies 
delen we met u. We laten u ook 
zien óf en op welke manier we 
uw ideeën hebben verwerkt en 
waarom we dat op die manier 
hebben gedaan. Tijdens de 
inloopavond kunt u aangeven of 
u een terugkoppeling wilt 
ontvangen.

Vragen?
Heeft u van te voren vragen of 
heeft u behoefte aan meer 
informatie? Of kunt u niet aanwe-
zig zijn bij de informatie maar 
heeft u wel wensen of ideeën die 
u met ons wilt delen? Dan kunt u 
een e-mail sturen naar: 
griftdijk@nijmegen.nl. Wij hopen 
u hiermee voldoende geïnfor-
meerd te hebben en we kijken 
uit naar uw komst.

Sjoukje Biesta
Projectleider Griftdijk

Inloopavond Griftdijk
Graag nodigt de gemeente u uit voor een inloopavond op woensdag 
12 oktober over de  inrichting van de Griftdijk.
Hieronder leest u meer over deze inloopavond en waarom de gemeente  
deze avond organiseert.
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Bij binnenkomst in De Klif om 14.00 uur is het rustig in 
het gebouw. Vanuit de sportzalen is wel wat geluid te 
horen. Daar binnengekomen in de sporthal tref ik negen 
jonge judoka’s aan, gekleed in de kenmerkende witte 
judo-gi ( judojas) met gekleurde slippen. Deze negen 
judoka’s worden begeleid door Gordon, de grote 
assistent-trainer met een witte broek en blauw jasje en 
Esther Polak in een volledig blauwe outfit, de trainster 
van judoschool Theunissen. 

Kleuren
Hoe zit dat nou met die kleuren, vraag ik meteen. “De 
kleuren op de slips staan voor je rang, je vaardigheden,” 
vertelt Esther. “Het begint met wit, het gaat door naar 
geel, dan oranje enzovoort tot zwart. Als je als judoka bij 
ons start, zonder ervaring, aan het begin van het seizoen 
in september, dan doe je rond kerst je eerste examen. 
We hebben twee momenten van examen, voor de kerst 
en voor de zomer. En bij het behalen van je examen, 
groei je steeds weer een rang en daarmee veranderen de 
kleuren ook. De groep jongeren die hier traint, zo zestien 
plus, heeft gemiddeld de blauwe band.” Esther zelf 
draagt nu een blauw judopak. “Blauw is voor wed-
strijd-judoka’s, dan kan in een toernooi de jury dat 
onderscheiden. De recreanten, ook onze leerlingen, 
dragen wit.” 

Als een tierelier
Het is zeker niet zo, benadrukt Esther, dat judoschool 
Theunissen zich alleen richt op het opleiden van topta-
lenten en wedstrijdjudoka’s. “Het belangrijkst is het 
plezier in de sport. Dat maakt ook dat ik het nog altijd 
graag doe. Onze vereniging heeft zo’n 300 leden, 
waarvan ongeveer 100 hier in deze wijk. Voor mij als 
judotrainer vind ik het het leukst als ik zie dat de 
kinderen plezier hebben, de sport leuk vinden, lang bij 
ons blijven en misschien inderdaad wedstrijden kunnen 
spelen.” 

De hoofdvestiging van judoschool Theunissen is op de 
Fagelstraat en de lessen zijn door heel Nijmegen en 
daarbuiten: ook in Beek en Molenhoek verzorgt de 
school judolessen.

“Zelf ben ik vanuit Elst, ergens rond 2004 ofzo, ook naar 
De Klif gekomen,” vertelt Esther. Daarmee is judoschool 
Theunissen een van de oudste bewoners van De Klif. “We 
dachten toen: wacht, een nieuwe wijk, daar moeten we 
zijn. We begonnen met één groepje op woensdagmid-
dag en het werd én is een succes, het loopt al jaren als 
een tierelier. Ik vind het hier in Nijmegen-Noord ook heel 
fijn om te trainen en sporten. Judo draait om respect 
voor elkaar en de sport en, hoewel het een individuele 
sport is, om samen met elkaar trainen. Hier gaat dat heel 
goed, het slaat goed aan.” Het valt mij nu ook op, hoe 
rustig het is tijdens de les. Waar je eigenlijk verwacht dat 
er – vanuit enthousiasme – gegild en geschreeuwd wordt 
door de kinderen die nu trainen, is het opvallend stil en 
luisteren de leerlingen goed naar de judotrainer. “Het is 
ook de ideale sport voor meesters en juffen in de klas,” 
grapt Esther.

Elke woensdagmiddag
“Judo wordt gezien als een vechtsport, maar het is eigen-
lijk een verdedigingssport. Niet dat je niet flinke klappen 
kunt maken als je tegenstander je vloert met een worp, 
maar het is geen kickboksen. Wij mogen niet slaan en 
schoppen.” Elke les, ongeacht niveau en leeftijd, heeft 
ongeveer dezelfde opbouw. Eerst een warming-up, met 
rennen, buikspieroefeningen et cetera. Daarna een blok 
technieken, waar de vaardigheden van de judoka 
verfijnd worden. Het derde blok is wedstrijdjes en de 
afsluiting is een eindspel. “Dat laatste spreekt de 
leerlingen ook erg aan. Ik wil graag dat iedereen mee-
doet en iedereen ook met elkaar oefent. Het gaat om 
respect naar elkaar, ik tolereer niet dat iemand zegt: 
“tegen jou wil ik niet.”

“Wij slaan en 
schoppen niet”
Judoschool Theunissen 
Een van de oudste ‘bewoners’ 
van De Klif.
Ons voorzieningenhart De Klif herbergt vele 
bewoners: van basisschool De Oversteek en het 
theater tot diverse sport- en muziekverenigingen. 
In BEN er weer maken we nader kennis met 
enkele Klif-bewoners. Nu, in de nazomer van 
2022, een bezoek aan judoschool Theunissen. In 
gesprek met judodocent Esther Polak.

Tekst: Rob Janssen
Foto: Toon de Vos

Esther gaat regelmatig de scholen in 
Nijmegen en ook onze wijk langs om 
mogelijk nieuwe judoka’s te enthousiasme-
ren. “We geven elke woensdagmiddag van 
13.00 tot 18.50 uur lessen, opbouwend voor 
alle niveaus en leeftijden. De groepen begin 
van de middag zijn wat minder vol, ook 
omdat bijv. basisschool De Uitdaging om 
14.15 uur uit is. Straks heb ik weer een groep 
met 28 leerlingen, nu 9.” 

Dat het goed loopt met judoschool Theunis-
sen, merk ik ook tijdens mijn bezoek. Bij de 
groepen die ik zie trainen, zijn enkele 
kinderen die meedoen met een proefles. 
“Als zij zich willen inschrijven, kunnen ze via 
ons een judojas bestellen. En een heel 
seizoen meedoen. Uiteraard kan dit ook via 
stichting leergeld.” De leerlingen zijn ook 
gehecht aan Esther, het gezicht van de 
judoschool hier in Nijmegen-Noord. Tijdens 
het gesprek wordt Esther regelmatig 
aangeklampt en bevraagd door leerlingen 
én hun ouders. “Heel leuk. Eind van het 
seizoen organiseren we ook judokamp. Dan 
vragen de leerlingen ook altijd of ik ook 
kom. En als ik er een keer niet ben, dan 
vragen ze volgende keer ook naar me. Heel 
fijn om te zien dat iedereen met veel plezier 
hier komt judoën. Dat is wat ik het belang-
rijkst vind.”

Meer weten over judoschool Theunissen: 
www.judoschooltheunissen.nl

Ook uw vereniging in de BEN er weer? 
Neem contact op met de redactie.

BEN er weer september 2022  3534 BEN er weer september 2022

BE
N 

IN
FO

RM
AT

IE
FInformatie over verbeteringen 

leefklimaat Nijmegen-Noord
Het onderstaande artikel is geschreven op basis van een 
stuk van de gemeente Nijmegen: Info over preventiepro-
gramma’s Noord; samen werken, samen sterk.

De gemeente Nijmegen wil het volgende tot stand brengen: “Een 
stad met een vitaal en gezond leefklimaat in wijken en buurten” 
Sociale inclusie, cohesie en empowerment maken hier deel van 
uit. Inclusie wil zeggen: elke burger heeft evenveel rechten en 
plichten, het doet er niet toe wat iemands achtergrond, religie, 
geaardheid of wat dan ook is. Cohesie is een gevolg daarvan: de 
wijk is niet onderling verdeeld. Empowerment: mensen zijn in 
staat voor zichzelf op te komen, ook in onze ingewikkelde en vaak 
bureaucratische samenleving. 

In wijkdeel Noord is de sociale basis nog in opbouw, stelt de 
gemeente. De wijk/deelwijken zijn nog jong; Lent is een dorp dat 
al lang bestaat maar andere deelwijken zijn er omheen gebouwd, 
gedeeltelijk al 20 jaren geleden, gedeeltelijk later, en het gaat 
nog altijd door. 
Er moet naar de mening van de gemeente meer samenhang 
komen in het aanbod voor inwoners van Noord en de effectiviteit 
van het aanbod moet beter (gemeten kunnen) worden.

De gemeente richt zich op drie terreinen:

1. preventieplatform jeugd 0-12 jaar 
Dit is gericht op het bieden van ondersteuning van kinderen en 
hun ouders bij opgroeien, opvoeding en het ontwikkelen van 
veerkracht bij kinderen en ouders, maar ook collectieve veer-
kracht van de samenleving.

2. preventieplatform jeugd 12+ 
Dit is gericht op onder andere het stimuleren van een positieve 
gedragsontwikkeling bij jongeren door onder meer een betere 
vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen van (betere) sociale vaardig-
heden en weerbaarheid tegen negatieve beïnvloeding door 
derden bij deze groep. De hoop is dat dit ook jongerenoverlast 
voorkomt.

3. preventieplatform volwassenen
Hiervoor is een overlegvorm opgericht onder de naam “de 
veelhoek.” De thema’s in Noord zijn: méédoen (participeren); 
eenzaamheid; financiële zorgen.

Al deze drie initiatieven vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de regisseur sociaal Noord van de gemeente: Juliëtte Dries-
sen (j2.driessen@nijmegen.nl). Voor de eerste twee initiatieven 
( jeugd tot 12 jaar en jeugd boven 12 jaar) worden betrokken 
wijkbewoners gevraagd om mee te denken; ‘betrokken’ zijn kan 
als ouder, verzorger, of als doelgroeper. Voor vragen of reacties 
kun je terecht bij Juliëtte via bovengenoemd e-mailadres. Wat de 
volwassenen betreft, komt er t.z.t een oproep via (sociale) media 
en wijkprofessionals.

Hans Garritsen
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Deze zomer gingen we kamperen in Engeland. De boot zat vol met Nederlandse gezin-
nen, dus we dachten: dat zit wel goed met de vakantievriendjes. Maar op de camping 
zaten we tussen de Engelsen. 
En dan merk je hoe het is voor een kind als je een taal helemaal niet spreekt. De oudste 
(7) ging wel eens kijken in de speeltuin, maar vond het toch lastig. Hij vroeg, als we 
ergens waren, wat er gezegd werd. En als ik na het samen afwassen nog even stond te 
kletsen met wat mensen was hij snel weg, want ‘daar versta ik toch niks van.’ 
Tot er een Nederlands/Engels gezin op de camping kwam. Hij zat een uur bij de tweetali-
ge zoon en kwam toen triomfantelijk aangerend. ”Dat Engels joh, dat is helemaal niet 
moeilijk! Boot is boot, tent is tent en voetbal… dat is gewoon voetbal!” Brede grijns. Hij 
had wat zelfvertrouwen en de rest van de vakantie ging het een stuk makkelijker.  

De jongste (3) hoorde wel gekke woorden maar begon gewoon tegen iedereen te kletsen, 
net als thuis eigenlijk. En nu komt het: ze begrepen hem ook nog. Ik moest meteen 
denken aan de buurman van mijn ouders. In het begin van de jaren ‘90, de tijd vóór alle 
vertaalappjes, werkte hij voor zichzelf en had hij klanten in België, Frankijk, Zwitserland 
en zelfs Italië. Ik vroeg hem of hij echt al die talen sprak. Zijn antwoord: “Neuh joh. A’j 
plat proat dan verstaan ze je hier over de grens wel.” En Italiaans? “Inimini. Maar je moet 
gewoon doen! Niet te veel over nadenken. Goed luisteren, beetje geduld, wat handgeba-
ren en dan begrijp je elkaar best.” 

En daar zag ik nu bij de jongste het bewijs van. 
Op een avond was zijn kleine brandweerwagen op de weg over de camping blijven staan 
en pardoes overreden door een auto. We lieten het hem ‘s morgens zien. Helemaal 
ingedeukt, losse stukken glas en metaal. Die gooiden we maar weg. Hij was het er wel 
mee eens. Maar toen de buurman buiten kwam, haalde hij de brandweerwagen voorzich-
tig uit de vuilniszak. 
“Kijk buurman, mijn brandweerwagen, hartstikke plat.” 
-“Oohh my, that looks flat!” 
“Nee is geen flat, brand-weer-wagen. En hij is plat, kijk zo.” En hij drukte met z’n hand op 
de wagen. -
“Flat, yes.” De buurman drukte zijn handen op elkaar. “I guess you say plat! What happe-
ned?” 
“Ja, ja, plat. Komt door een auto. En hij wees naar de auto van de andere buren (die het 
overigens niet hadden gedaan).
– “Ohh, a car! Auto! The neighbours didn’t see it!” 
“Nee, niet gezien denk ik.” 
- “What a shame, looks like it was a nice fire engine. Can you replace it for a new one? 
“Ja, een nieuwe, deze doen we weg.” En toen draaide hij zich ineens om, riep nog snel 
‘doei’ naar achteren en rende op zijn grote broer af die uit het washok kwam. De buur-
man keek nog even naar de auto van onze andere buren en liep hoofdschuddend de tent 
in.  

Net toen ik dacht: moet ik hem niet een beetje remmen met al die halve Nederlandse 
verhalen, kwam er een vrouw van het einde van ons straatje enthousiast naar me toe. 
“You must be the mom of that blond boy with the fire engine. I learned some Dutch! 
Auto, that’s a car isn’t it? You know, I speak a little French and German, but as soon as 
they find out you’re British, they all reply in English over on the mainland. But he just 
talks Dutch! I love it.” 
U begrijpt: ik heb hem de rest van de vakantie maar lekker laten kletsen. 
De oudste had de smaak ook te pakken. “Mama, marble, dat is gewoon Engels voor 
knikker, wist je dat?” Nou. Zo leerde ik ook nog wat. 

Marloes Gielen
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Wat you say?
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Nijmegen-Noord is dan misschien 
wel relatief nieuw, het gebied is al 
lang bewoond. Dacht u aan de 
Bataven of de Romeinen? Die 
zaten er ook. De straatnamen in 
een deel van de wijk verwijzen 
naar vondsten onder de grond 
van een Bataafse nederzetting (0 
- 250 na Christus). Maar nog veel 
eerder, in de Steentijd (ongeveer 
4400-1700 voor Christus), vestig-
den de eerste boeren zich in de 
Waalsprong. 

In de uiterwaarden bij Oosterhout 
zijn op 20 meter diepte stenen 
vuistbijlen gevonden van 10.000 
jaar oud, de oudste menselijke 
sporen in ons gebied.  

Maar hoe is het dorp precies 
ontstaan? En waar komt de naam 
Oosterhout vandaan? 
In de Steentijd, maar ook in de 
Bronstijd en de IJzertijd, was het 
gebied bewoond. Vooral in de 

Romeinse tijd (50 voor Christus – 
400 na Christus) nam het aantal 
mensen toe. Rond het begin van 
onze jaartelling woonden er 
Bataven in onze regio (vandaar 
ook de naam: de Betuwe). 
Ze woonden in kleine gemeen-
schappen op hoge stukjes grond, 
vanwege het permanente pro-
bleem van het water. 
Na de Bataven kwamen de 
Franken, een Germaans volk. 
De Franken exploiteerden de 
bossen in de regio. Er was veel en 
goed hout te halen. 

Mogelijk is daar de naam aan te 
danken die vanaf toen opdook: 
Ostreholt. Oosterhout was lange 
tijd een kerspel; een nederzetting 
met een eigen kerk of kapel, een 
voorloper van de huidige ge-
meente of buurtschap. 

Dat bleef ook zo na de Reformatie, 
totdat Napoleon de burgerlijke 

gemeenten invoerde aan het 
einde van de 18e eeuw. 

Meer weten over de geschiedenis 
van onze directe omgeving? 

Kijk eens op de website van de 
Historische Kring; 
www.historischekringoosterhout.nl. 

Er worden regelmatig lezingen en 
excursies georganiseerd. 

U kunt ook lid worden. 
Dan ontvangt u het nieuwsblad 
Oud Neis vol berichten over wat er 
op historisch gebied te beleven is 
in het werkgebied van de Histori-
sche Kring.

Gebaseerd op informatie van 
Frans Spaan, Historische Kring 
Oosterhout, Slijk-Ewijk, 
Valburg e.o.

Deze keer: 
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Oosterhout
Wolfsgat, de Grote Boel, Op de Set, 

Park Waaijenstein, de Plautini Nellistraat… 

Waarom zijn ze gekozen? 

Waar komen ze vandaan?

De BEN duikt erin.
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Waar komen alle namen in onze wijk vandaan? 

Door: Marloes Gielen
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De keuze is enorm en het is altijd gezellig druk bij 
ons. Voor iedereen en elk kind is er wel iets te vinden. 
En dat voor een klein prijsje. Uiteraard is de entree 
gratis!  De kleding is gesorteerd op maat (vanaf maat 
86 t/m XS), jongen/meisje, boven-/onderkleding, 
sportkleding/sportschoenen, laarzen, verkleedkle-
ding, schaatsen, dvd’s, spelletjes, boeken, speelgoed 
etc. De jurken, jassen, vestjes en verkleedkleren 
hangen apart op rekken. Ook hebben wij fietsen, 
kinderwagens, auto- en fietsstoeltjes, etc. Eigenlijk 
alles behalve grote meubels.  

LET OP: Buggy’s en wandelwagens mogen niet de 
gymzaal in. Je kunt deze droog en veilig buiten de 
gymzaal stallen in “De Kuil” naast het café. 

Hou er dus rekening mee dat je je baby/peuter op de 
arm of aan de hand meeneemt. 
Je kindje mag dus wél gezellig mee naar binnen! 
Mocht corona toch weer roet in het eten gooien, dan 
kan dit nog wijzigen. Houd daarom goed onze 
berichten in de gaten op Facebook en Nextdoor. 
Grote shoppers mogen niet mee naar binnen, je krijgt 
er één van ons. 

Duurzaam
Je betaalt aan de kassa 10% extra, de opbrengst van 
de beurs gaat naar o.a. basisschool De Oversteek en 
SBO De Windroos. Naast de financiële steun aan de 
goede doelen dragen we met deze markt ook bij aan 
duurzaamheid door kwalitatief mooie producten te 
hergebruiken.  
Stichting Kledingbank Nijmegen ontvangt de kleding 
die de inbrengers hebben gedoneerd. 
Een initiatief in de wijk verzamelt het gedoneerde 
speelgoed en verdeelt dit onder gezinnen met een 
zeer kleine beurs.  
Let op: wij hebben geen pinvoorziening, neem 
dus voldoende contant geld mee! Het café van 
De Klif is open voor koffie e.d.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Facebook: Kinderkle-
dingbeurs Nijmegen-Noord.
Of op onze website: 
Kinderkledingbeursnijmegennoord.jouwweb.nl 

Het meest actuele nieuws delen we op Facebook en 
Nextdoor. 

Benieuwd hoe je bloemkool wit houdt en waar 
je een emmer zonder bodem voor kunt gebrui-
ken?  Onderdeel van de expositie in het muse-
um van de Warmoes zijn teeltwijsheden. 
Wijsheden die vroeger door de warmoezeniers 
werden gebruikt en nu nog steeds van waarde 
zijn voor de tuinders van de Warmoes. 

Naast deze teeltwijsheden kom je meer weten over wie de 
Lentse tuinders waren en wat ze zo mooi vonden aan het 
tuindersvak. Dat vertellen ze zelf aan de telefoon. 
Er zijn historische filmfragmenten van jamfabriek de Bato 
die ooit in Oosterhout heeft gestaan en de verschillende 
bewaartechnieken van toen worden toegelicht.
Museum, tuin en café zijn open van woensdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Bij de Warmoes zijn bijna vijftig vrijwilligers actief. 
De grootste groep werkt van oudsher in de teelt. 
Andere vrijwilligers houden zich bezig met educatie, het 
snoeien van de hoogstambomen, de bijen, de bloemen-
pluktuin en losse klussen. Het is een gezellig en sociaal 
team dat graag samenkomt en zeer betrokken èn onmis-
baar is.

Voor de teams van de teelt, het inmaken van de oogst en 
voor het ontvangen van bezoekers en begeleiden van het 
zelf oogsten zoeken we extra vrijwilligers. 

Goed om te weten: de teeltgroep is actief op maandag, 
woensdag en vrijdag. De inmaakgroep op maandag en de 
pluk/winkel-vrijwilligers op zaterdag en zondag.

Warmoes: 
nieuw museum 
en hulp gevraagd!
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Zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur uur
Wij organiseren weer één van de grootste kinderkleding- en 
speelgoedbeurzen in de regio, editie najaar/winter

 
Bij interesse graag een mailtje naar contact@dewarmoes.nl

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
in De Klif
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•  Donderdag 29 september
 Subsidie bijeenkomst Omgevingsfonds Windpark  
 in Nijmegen-Noord

•  5 september t/m 14 oktober 
 Werkzaamheden kruising Italiëstraat en Griftdijk-Noord

•  Zaterdag 8 oktober: 
 Kinderkleding- en speelgoedbeurs in De Klif van 10.00  
 tot 12.00 uur

•  Dinsdag 11 oktober 
 ‘Coming Out Dag’.  In de week van 11 oktober aandacht  
 voor diversiteit, en LHBTIQ+ 

•  Woensdag 12 oktober 2022 
 inloopavond over de  inrichting van de Griftdijk.

•  Zaterdag 29 Oktober 
 Happy Halloween Vanaf 18.00 uur

•  Tot 1 november
 Nomineren Nijmeegse superhelden (4-12 jaar).   
 via nijmegen.nl, zoek op kinderlintjes.

•  6 november  
 Oogstfeest XL bij DeWarmoes 
 Begin van de middag

  Schoolvakanties Nijmegen 2022
 Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 
 Kerstvakantie  24 Dec. t/m 8 jan. 2023  

VERSCHIJNINGSDATUMNR. DEADLINE KOPIJ  AANLEVEREN

UITGAVE BEN ER WEER 2022

5  zondag 9 oktober  2022 vrijdag  4  november
6  zondag 20 november2022  vrijdag  16  december

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

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

 ALLES WORDT DUURDER BEHALVE 
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BEN er weer, het informatieblad voor Nijmegen-Noord 
Oosterhout, is een uitgave van Stichting Wijkraad 
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 Gie-
len, Ellen von Holtz, Rob Janssen, Humphrey R. Ottenhoff, 
Hans Radenborg, Geurt van Renselaar.

Correspondentieadres redactie 
communicatie.wijkraadoosterhout@gmail.com

Advertenties
Wim Buil; advertenties.benerweer@gmail.com

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.wijkraadoosterhout@gmail.com

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 kunnen we 
anoniem publiceren. Plaatsing betekent niet dat de wijkraad 
of de redactie het standpunt deelt. De redactie is niet aan-
sprakelijk 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 informatie 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 abonne-
ment nemen. Na overmaking van €18,00 op ons bankreke-
ningnummer o.v.v. ‘Abonnement wijkkrant’ krijgt u zes num-
mers 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

Wijkblad BEN er weer IN DE BRIEVENBUS?

JAJA
voor de 

BEN ER WEER

Plak de JA sticker naast de NEE/NEE-sticker 
StickErS bEStEllEN?

communicatie.wijkraadoosterhout@gmail.com

C O L O F O N AGENDA NIJMEGEN-NOORD
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Meer dan 80 cursussen op verschillende locaties
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