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 Klifloop 2017 goed van start!

Foto: Toon de Vos



Graag stel ik mij kort aan jullie voor. 
Mijn naam is Vanessa van Westing-Kuipers. 
Ik ben getrouwd met Dirk en moeder van twee zoons Tho-
mas (3) en Colin (1). Wij wonen sinds eind oktober 2013 aan 
de Bellefleurstraat. Ik werk als advocaat in de functie van 
stafjurist bij de Orde van Advocaten Gelderland in Arnhem, 
waar ik onder meer klachten tegen advocaten behandel (in 
de trant van het onderzoek door de deken naar mr. M.). 

In mijn vrije tijd doe ik graag mee aan hardloop-
evenementen in Nijmegen, zoals de Stevensloop, de 
Klifloop en de Marikenloop, en zet ik mij regelmatig in voor 
goede doelen, zoals tijdens NL Doet.

Ik heb mij kort geleden aangemeld als bestuurslid voor de 
functie van secretaris, omdat ik het belangrijk vind om mij 
actief in te zetten voor mijn eigen woonomgeving 
en daarnaast heb ik ervaring als secretaris. Ook 
ben ik het afgelopen jaar politiek actief geweest 
maar heb ik besloten het traject om mij verkies-
baar te stellen voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen niet door te zetten. In de Wijkraad 
Oosterhout hoop ik die politieke ervaring en dat 
netwerk ook in te kunnen zetten. 
Graag maak ik kennis met buurtgenoten tijdens 
een van de komende vergaderingen of ergens in 
de buurt!
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Geit, ik mis je!
Bij ons in de wadi speelt op een willekeurige zondagmid-
dag zo maar een elftal aan kinderen. Voetballen, schom-
melen, stoepkrijten, fietsen, steppen, loopfietsen, noem 
maar op...... heerlijk onbevangen rennend en spelend. 
Schaterend en schreeuwend van plezier. Heel de wijk 
gonst dan van de kinderen en ouders die in de tuin de 
voorbereidingen voor de barbecue aan het treffen zijn. 
Denkt u, als u zo’n tafereeltje ziet, ook terug aan uw kin-
dertijd? Ik wel. Die heerlijke, onbezorgde kindertijd!

Als ik daarna weer land vanuit mijn dromen in de huidige tijd 
en op mijn iPad geconfronteerd word met een gifgasaan-
val in Syrië, de vergeldingsactie van de Amerikanen en dan 
weer een vrachtauto die op een mensenmassa inrijdt...... in 
Stockholm, in Nice, in Berlijn..... Ik krijg het er koud van als ik 
dat lees en de beelden zie. In wat voor wereld leven wij en 
groeien kinderen op? Het liefst kruip ik dan weer snel onder 
de wol om weer te dromen over hoe het ook kan zijn.

Gelukkig ben ik geen piekeraar en al helemaal geen zwart-
kijker. Ik zie toch altijd wel de positieve dingen. Een dag niet 
gelachen is een dag niet geleefd. En in onze wijk hebben we 
ook veel te genieten! Bijvoorbeeld in de avondzon genieten 
van een ijsje van Oublies bij hun tafels op de Oude Groe-
nestraat. Of op zaterdag die gezellige drukte op de velden 
van OSC.  Een frietje halen bij cafetaria De Waalsprong. Wat 
dacht u van lekker wandelen op het landgoed van de baron 
of door de uiterwaarden van de Waal? Dan kom je terug van 
het wandelen en dan hoor je de koeien loeien op de weilan-
den tussen onze wijk en het dorp Oosterhout.

Het is best goed leven in Oosterhout. En het kan nog beter! 
Ik vind het, persoonlijk, ook mooi dat wij stadsnomaden na-
bij het vmbo college een plek geven om voorlopig een jaar 
te wonen en dat mannen een plek krijgen in Skaeve Huse 
om een rustig bestaan te leven op een plek zonder heel veel 
prikkels. Meer pluriformiteit in en rond de wijk vind ik echt 
van toegevoegde waarde en maakt het wonen hier nog 
aantrekkelijker. 

Toch mis ik iets! 
Nabij de huisartsen op het 
gezondheidserf.... bij die 
voormalige boerderij.... die 
grote lieve witte geit. Die mis 
ik!

Robert ’t Hoen
Voorzitter 
Wijkraad Oosterhout

mail: voorzitter@wijkraad-
oosterhout.nl

Vergaderingen 
  van de Wijkraad
Wijkbewoners en andere belangstellenden zijn welkom om 
de vergaderingen bij te wonen in de Klif, na aanmelding via: 
mail@wijkraad-oosterhout.nl
Ook nodigt het bestuur van harte belangstellenden uit om 
eigen agendapunten aan te dragen (uiterlijk twee weken 
voor de vergaderdata) via bovenstaande e-mailadres.
De agenda wordt ongeveer een week van te voren gepu-
bliceerd via Facebook, de website en Twitter. Bij de verga-
deringen wordt afhankelijk van de behoefte eventueel een 
externe gesprekspartner uitgenodigd.

De volgende vergaderdata tot de zomervakantie zijn:

woensdag 7 juni 2017, inloop om 20.00 uur. 
Start vergadering om 20.15 uur. Bestuursvergadering.

woensdag 5 juli 2017, inloop om 20.00 uur. 
Start vergadering om 20.15 uur in aanwezigheid van de ge-
meente, politie en welzijn.

Nieuw bestuurslid 
    wijkraad OOsterhOut

Beste bewoners,
De gemeente Nijmegen is benieuwd naar uw wensen en ideeën voor een betere wijk. 

We starten in de wijk Oosterhout met het gebruik van het digitale platform MijnWijkplan.nl.
Op MijnWijkplan werken bewoners en gemeente samen aan een betere wijk. Vanaf 15 mei 2017 kunt u hier uw ideeën 
insturen die de leefbaarheid en/of de aantrekkelijkheid van de wijk verbeteren.  De gemeente plaatst zelf ook plannen en 
voornemens die in uw wijk spelen.

Wijkavond: Samen met u aan de slag
Op de wijkavond brengen we samen in kaart wat belangrijke punten zijn voor de wijk Oosterhout. Aan de hand van uw 
wensen en thema’s (o.a. openbare ruimte, jongeren, participatie, verkeer) bepalen we samen de prioriteiten voor uw wijk 
en kunt u live kennismaken met MijnWijkplan en wordt uitgelegd hoe MijnWijkplan precies werkt.

Informatie voor de wijkavond:
• Datum en tijd: dinsdag 23 mei 2017, van 19.30 – 21.30 uur • Locatie: Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1 

Aanmelden
Ik verzoek u zich van te voren aan te melden voor de wijkavond. Dat kan via een mail aan secretariaatstadsbeheer@nijme-
gen.nl of een telefoontje naar (024) 329 80 68. Als er meer dan 50 aanmeldingen zijn, ben ik genoodzaakt om een selectie 
te maken. U ontvangt van de gemeente in ieder geval een bevestiging van deelname aan de avond. 
Heeft u opmerkingen over of ideeën voor uw wijk? Laat dit dan aan mij weten via www.mijnwijkplan.nl. Hier kunt u con-
tinu de ontwikkelingen in uw wijk blijven volgen.
Ik zie u graag op 23 mei!

Hartelijke groet, 
Carline Westen 
Wijkregisseur openbare ruimte Nijmegen-Noord

Beste  l ezer ,

Onze  w i jk  b re idt  i n  een  ra p  tempo  u it :  het  N i j l a nd  nadert  i nm idde ls  z i j n  vo ltoo i i ng ,  Grote  Boe l  is 
j u ist  l ekker  op  dreef  en  he laas  hebben  de  pracht ige ,  b l oe iende  kersenbomen p laats  moeten  ma ken 
voor . . .  won ingen .  Ook i n  pa rk  Waa i j enste in  wordt  -a ls  a l l es  meez it -  aa n  het  e i nde  va n  d it  jaa r  be-
gonnen  met  de  bou w va n  h u izen  en  een  a ppa rtementencomp lex  (daa r  is  nu  over igens  nog  e rg  we in ig 
va n  te  z ien :  het  is  een  met  v lagen  modder ige  a kker ,  achter  de  f lat  en  G lad i usst raat ) .

De  BEN er  weer  g roe it  v ro l i j k  mee . . .  Het  vor ige  nu mmer  bestond  u it  32 pag ina ’s ,  waa rva n  ik  me 
n iet  ka n  her i nneren  dat  i k  dat  oo it  ee rder  heb  meegemaa kt  i n  de  acht  (of  i nm idde ls  a lweer  negen?) 
jaa r  dat  i k  i n  de  redact ie  z it.  Maa r  d it  nu mmer  te lt  maa r  l iefst  36 pag ina ’s !  Een  a bso l uut 
record !  De  redact ie  v indt  het  da n  ook  e rg  f i j n  dat  bewoners  de  BEN weten  te  v inden  om 
hu n  ber ichten  -va n  we lke  aa rd  da n  ook-  met  de  rest  va n  de  w i jk  te  de l en .  De  BEN er 
weer  wordt  na me l i j k  voor  en  door  w i jkbewoners  gemaa kt ! 

W i lt  u  ook  iets  met  onze  g roe iende  w i jk  de l en? Het  vo lgende  nu mmer  versch i j nt  i n  het 
weekend  va n  8 j u l i ,  de  dead l i n e  h ie rvoor  is  4 j u n i .  U  kunt  u w b i j d rage  ( ext ra  l e uk  met 
foto ! )  stu ren  naa r  commun icat ie@wi jkraad-oosterhout. n l

Met  v r iende l i j ke  g roet,  na mens  de  redact ie ,  Ma r ike  E lmendorp

Kleinere zaken, zoals bijvoorbeeld een losse stoeptegel 
of kapotte straatverlichting, kunt u melden via de Meld-& 
Herstel-app, het digitale loket van de gemeente op www.
nijmegen.nl of het telefoonnummer 14024.
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f eeN daG buurtzOrG…
Buurtzorgteams werken volledig zelfsturend, dit betekent dat we 
geen managers hebben of een grote overkoepelende organisatie. 
We regelen alles zelf met het idee dat met deze manier van werken 
de lijntjes naar cliënten en andere zorgverleners kort zijn. De cliënt 
staat centraal en samen zoeken we naar de beste zorg. Ons werk-
gebied is Slijk Ewijk, Oosterhout, Nijmegen-Noord en Lent. Graag 
zouden we jullie een dag met ons mee laten lopen, echter dit stukje 
in BEN er weer is daar te kort voor. Daarom een beknopte indruk 
van hoe een dag bij Buurtzorg eruit kan zien.

Rond 7.30 uur begint mijn ochtendronde. De zorg is heel wis-
selend, van volledige hulp bij het douchen en aankleden, tot 
alleen aantrekken van de steunkousen. We ondersteunen bij 
medicatie, spuiten van o.a. insuline. Doel is altijd om de zelf-
standigheid en zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk 
te stimuleren. Met sommige van onze cliënten doen we, 
tijdens de zorg, met veel plezier de gymoefeningen 
mee die de fysiotherapeut voor hen bedacht heeft.
Wat later op de ochtend heb ik wondzorg. Belang-
rijk hierbij is naast het werken volgens protocol 
de voortgang vast te leggen in ons wonddossier. 
Op tijd bestellen van alle verbandmaterialen. We 
overleggen regelmatig met de behandelaar. Rond 
10.30 uur naar de huisartspost. Daar is een briefing van 
de studenten van de HAN over het bewegingsprogramma. Een 
ontzettend leuk initiatief om het bewegen onder ouderen te 
stimuleren in ons dorp.
Rond 11.00 uur door naar een cliënt in een terminale situatie. 
Hierbij begeleiden we samen met de huisarts en eventueel een 
24uurs zorg, de cliënt en familie. In dit geval is er ook sprake 
van een pijnpomp die wij monitoren. Deze zorg gaat ons erg 
aan het hart, om het mogelijk te maken dat cliënten in hun ei-

gen vertrouwde omgeving kunnen 
sterven.
Begin van de middag op kantoor 
een sollicitatiegesprek met een 
eventueel nieuwe collega…. En 
nog wat regelzaken.
Dan begint rond 19.00 uur de 
avonddienst weer, zoals al gezegd 
dit stukje is er te kort voor.

Het mooie in ons vak is dat je voor mensen het verschil kunt 
maken samen met heel veel andere disciplines en daarom is 
het werken op ”ons erf “ ook een aanvulling. 
Namens het gehele Buurtzorg team,
Monique Welling
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Met de start van het nieuwe jaar 2017 kwam voor ons (Charles 
Verhoeff en Erna van der Wielen) een eind aan het werken als 
consultatiebureau arts (CB-arts) voor zuigelingen en peuters.
Vanaf mijn start als huisarts in 1980, destijds in Lelystad, was 
ik naast huisarts ook  CB-arts voor de zuigelingen en peuters 
uit mijn eigen praktijk. In die tijd deed ik ook nog bevallingen, 
en was ik dus met recht een huisarts van de wieg tot het graf. 
In Lelystad, net overigens als hier in Oosterhout-Nijmegen, 
probeerden we allerlei nieuwe dingen uit. We organiseerden 
bijvoorbeeld groepsbureaus, waarbij we ouders met kinderen 
uit dezelfde leeftijdscategorie tegelijkertijd lieten komen. Aan 
deze groep ouders gaven we advies en voorlichting. Het was 
altijd een gezellige boel. Vaak kenden de ouders elkaar nog 
van de zwangerschapsgym. Op deze manier konden ze ge-
makkelijk bij elkaar terecht met vragen over hun kinderen. Bij 

veel vragen was de huisarts daardoor niet eens meer 
nodig, of bijvoorbeeld alleen bij het eerste kind met 
waterpokken. De gegeven informatie over de wa-
terpokken werd vervolgens in de groep doorge-
geven.  Toen ik in 1993 naar Oosterhout verkaste, 

ben ik daar doorgegaan met het CB. Gewoon op de 
toenmalige praktijklocatie aan het Vredesplein, waar 

nu de kinderopvang van De Klompjes is gehuisvest. In die 
tijd was bij de opleiding tot huisarts ondertussen een speciaal 
onderdeel “CB-cursus” ingevoerd, om de kwalificaties van nieu-
we huisartsen te verbeteren op dit gebied. Maar langzaam zag 
je het patroon veranderen. Langzaam maar zeker verdween 
het CB bij de huisarts. Huisartsen kregen het steeds drukker en 
de eisen aan het beroep CB-arts (de term werd jeugdarts) wer-
den hoger. Wij haalden veel plezier uit het contact met jonge 
ouders en hun kinderen, die je in je normale spreekkamer als 
huisarts alleen ziet bij ziekteproblemen. Omdat normaliter 
kinderen in de leeftijd van 0-6 maanden niet ziek zijn, was het 
speciaal om vooral met deze groep contact te kunnen houden. 
Het contact met peuters op het gewone huisartsenspreekuur 
werd er vaak een stuk gemakkelijker door.

Toen kwam de nieuwe wijk, Oosterhout-Nijmegen, met een 
grote stroom aan nieuwe patiënten en nieuwe kinderen. Onze 
nieuwe collega-huisartsen hadden niet meer de kwalificatie 
voor het doen van het CB. De aanwas van nieuwe kindjes was 
zo groot dat we besloten onze CB taken te beperken tot onze 
eigen patiënten. De CB taken voor de nieuwe aanwas werd ge-
daan door de jeugdartsen van de GG en GD van de gemeente 
Nijmegen in De Klif. In het oude dorp Oosterhout, waar  de 
jeugdzorg organisatorisch valt onder de Arnhemse regio, zijn 
we CB-arts gebleven. Tot 1 januari van dit jaar dus. De orga-
nisatie van het CB gaat veranderen, de rol van de arts wordt 
steeds kleiner, en daarmee het aantal CB’s, dat door een arts 
uitgevoerd moet worden. Daarom ben ik na 36 jaar en mijn col-
lega Erna van der Wielen na 18 jaar gestopt met het CB. Na het 
stoppen met de bevallingen is dit weer een stukje huisartsge-
neeskunde dat we moeten inleveren. Tijden veranderen, en de 
dokter verandert mee.

Charles Verhoeff

Kijk dan op: www.praktijk-noord.nl
Vergoeding mogelijk

Annemieke Jurgens
Psycholoog en 
Haptotherapeut
Lentse Schoolstraat 25
6663CP Nijmegen-Noord

06-30608347
Praktijknoord1@gmail.com

•	 Heb je lichamelijke en/of  psychische klachten?
•	 Heb je het gevoel jezelf  kwijt te zijn?
•	 Heb je vragen rond zelfontwikkeling?
•	 Heb je zingevingsvragen?
•	 Wens je ervaringsgerichte 
 en persoonlijke begeleiding?
•	 Wil je hierbij holistisch benaderd worden?

Altijd  welkom! Geef je Op als vrijwilliGer! 
Op diverse fronten (bij verenigingen, organisaties, stichtingen, ...) 

als vrijwilliger ben je overal en altijd welkom!

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

huisarts eN 
het cONsultatiebureau…

Kopy aanleveren?
Berichten en artikelen evt. met foto’s 

zijn welkom!
Plaatsing onder voorbehoud!

Nr. 4 verschijnt in het weekend van 
8 juli 2017

Kopij aanleveren vóór 5 juni 2017

Nr. 5 verschijnt in het weekend van 
7 oktober 2017

Kopij aanleveren vóór 4 september 2017

Nr. 6 verschijnt in het weekend van 
25 november 2017

Kopij aanleveren vóór 23 oktober 2017

           

COMMUNICATIE@WIJKRAAD-OOSTERHOUT.NL
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Theater De Klif Nijmegen-Noord

De Klif
Pijlpuntstraat 1
6515 DJ Nijmegen-Noord
024-3482829

2017

Tuinman nodig? Tuingenoot bellen!

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

Behulpzaam, betrouwbaar, betaalbaar

www.deklifnijmegen.nl

In samenwerking met 024 events ( bekend van o.a. de 4-daagsefeesten 
en ‘Thirty Dancing’ ), verandert Voorzieningenhart De Klif in Nijmegen-
Noord deze avond tot een heus danspaleis.
Een top DJ draait vanaf 20.30 uur de beste hits van toen en nu! De swin-
gende jaren ‘70, typisch ‘80, de roerende jaren ‘90 en de herkenbare hits 
van de zero’s; alles komt deze avond voorbij! Een welkomstdrankje, hapjes 
en mooie prijzen; met hulp van diverse ondernemers uit de Waalsprong 
belooft deze avond een geweldige avond uit te worden.
Leer je buren beter kennen of laat juist jouw vrienden en familie zien hoe 
leuk het is in de Waalsprong. ‘Put on your dancing shoes’ en neem ze mee 
naar het wijkfeest van 2017!

CHECK DE WEBSITE WWW.WIJKFEESTNIJMEGENNOORD.NL 

Koop online je entreekaart en win. Onder de kopers 
worden er elke week mooie prijzen verloot!

Like ook de Facebook- pagina van ‘Wijkfeest Nijmegen-Noord’ 
voor meer informatie.

‘Alive and Kicking’HéT WIJKFEEST VAN DE WAALSPRONG!
Zaterdag 17 juni 2017: 
Tijd voor het feest van de Waalsprong!
Een unieke avond speciaal voor alle inwoners van 
Nijmegen-Noord, Oosterhout en Lent.

De Stichting Rechtswinkel OverBetuwe is een onaf-
hankelijke organisatie die zich inzet voor iedereen met 
een juridisch probleem. Onze Rechtswinkel bestaat 
uit rechtenstudenten allen afkomstig van de Radboud 
Universiteit te Nijmegen.

Wat doen wij precies? 
De Rechtswinkel biedt gratis juridisch advies aan iedereen 
met een juridisch probleem. Het maakt niet uit welk juri-
disch vraagstuk dit betreft. Bij ons bent u altijd welkom. 

Waar en wanneer draaien wij spreekuren? 
In Elst zijn wij iedere eerste en derde donderdag van de 
maand van 18.30 tot 19.30 uur te vinden in ‘Onder de toren’, 
in Bemmel elke eerste maandag van de maand van 19.00 tot 
20.00 uur in ‘De Kinkel’ en in Huissen elke eerste en derde 
woensdag van de maand van 19.00 tot 19.45 uur in ‘Sport-
hal De Brink’. Tijdens deze spreekuren kunt u uw vragen aan 

ons voorleggen waarna wij twee weken de tijd nemen om 
een advies op te stellen. 

Waarom doen wij dit? 
Zoals hierboven beschreven bestaat de Rechtswinkel uit 
rechtenstudenten. Wij doen dit allen vrijwillig, omdat we 
op deze manier zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. 
Wij kunnen namelijk onze kennis, opgedaan tijdens onze 
studie, toepassen in de praktijk. Wij zullen altijd ons uiter-
ste best doen om u te voorzien van een professioneel gratis 
juridisch advies. 

Mocht u nog vragen hebben, dan verwijzen wij u naar 
www.rechtswinkel-overbetuwe.nl of naar onze 
Facebookpagina.
Met vriendelijke groet, 
Carla Jutte
Promotiecommissie Rechtswinkel Over-Betuwe

Gratis juridisch advies bij rechtswiNkel Overbetuwe
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[DE Schoonheidsspecialist]

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

behandeling tot het pedicuren van uw voeten..

Brigitte Janssen - Otten
Oosterhoutsestraat 33

6678 PB Oosterhout

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

Het gezicht voor huidverbetering

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

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

Wij bieden de volgende opleidingen aan: 
• Kapper (ster) niveau 2 - 3 - 4 start 5 sept. 2017 
• Visagie 
• Nagelstyling 
Er wordt een vakdiploma afgegeven voor de 
opleiding Kappers en Visagie. 

Ben jij ook zo gemotiveerd? 
Dan ontmoet ik je snel... 
KappersGroet Jolanda

Haarbalans Kappersopleiding 
Oude Groenestraat 60 

6515 ED Nijmegen - Noord 
024 -3480880 

www.haarbalans-kappersopleiding.nl

Wil je allround kapper worden? 
Ben je toe aan een carrière switch? 
Herintreder? 
Ben je creatief en een aanpakker? 

Interesse in een proefles of meer informatie? 
Petra Bilthof • petra@dotheextramile.com • 06 45 45 81 78 

www.dotheextramile.com

Baby&Fit; samen sporten met je baby! 
Lessen in Oosterhout en Nijmegen. 
‘kom terug in vorm na je bevalling’ 

 • kinderopvang aanwezig 
• Meedoen kan met je 
baby van 2 tot ongeveer 
9 maanden • Eerste proef-

les is gratis • Voor het volgen van de les 
heb je een draagzak nodig • Je kunt op elk 
gewenst moment starten met de lessen.

Workshop EHBO
• Weet je wat je moet doen als je kind iets overkomt? 
• Zorg dat je eerste hulp kunt verlenen! 
Een praktische bijeenkomst op donderdagavond of 
zaterdagochtend! Kosten: € 59,50. Schrijf je nu in en ontvang 
de minigids EHBO aan baby en kind.

shop.rodekruis.nl
06-23239331

www.richardstevenstechniek.nl

 

Waaldijk 27 • 6677 MB • Slijk Ewijk • Tel 06 300 709 17
Airconditioning voor particulier en bedrijf
verkoop, montage, service en onderhoud
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Groepen van verschillende leeftijden houden zich, onder 
begeleiding van een kaderteam van vrijwilligers, bezig 
met allerlei activiteiten rondom buitenleven, technieken 
en beleving.

Scouting Lent kent nu drie groepen (speltakken): welpen 
(leeftijd 7 t/m 10 jaar), scouts (leeftijd 10 t/m 14 jaar) en ro-
wans ofwel explorers (leeftijd 15 jaar en ouder).
De groepsavonden worden gehouden op de donderdag 
avond en op vrijdagavond.

Binnen de speltakken wordt ten eerste op een speelse maar 
serieuze manier gewerkt aan het spelen met elkaar, accep-
tatie en sportiviteit. Ten tweede maken de leden kennis met 
de natuur, leren hier op een verantwoorde manier mee om 
te gaan, ervan te genieten en een kleine bijdrage te leveren 
aan het milieu en de veiligheid, wat vooral voor latere gene-
raties belangrijk is. Ten derde  maken de leden kennis met 
… touw. Wat is touw en wat kan je ermee.

Ten vierde staat communicatie op het programma.  Op wel-
ke wijze kan je informatie over dragen naar derden? Bijvoor-
beeld door middel van seincodes, die door een fluit of een 

lamp worden gegeven, maar ook door gewoon met elkaar 
te praten en naar elkaar te luisteren.
Ten vijfde  het leren omgaan met sporen en spoortekens, 
kompas en windrichtingen.

De programmaonderdelen omvatten onder andere het ko-
ken op een houtvuur, het maken van een kampvuur , het 
controleren van het vuur, speurtochten lopen, het werken 
met hout en touw, pionieren van bouwstukken.
En het er op uit trekken met de tent in de natuur.

Meedoen aan dit alles? 
Dat kan. Scouting Lent kan nog nieuwe leden gebruiken. 

kOm kennIs mAken Op De Open DAg Op 
ZATeRDAg 20 meI Tussen 12.00 en 15.00 uuR.
lAAuwIksTRAAT 80

Ook vrijwilligers voor het kaderteam zijn van harte 
welkom.
 
Voor aanmeldingen van jeugdleden en/of begeleiding kunt 
u terecht bij Harrie Rikken, tel. 024-3239684

SCOUTINg, DAT Is pAs leVen!
In heT DORp lenT besTAAT De sCOuTIng Al VIjfTIg jAAR

B U U R T C A M P I N G  N I J M E G E N - N O O R D
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Tramlijn Begeerte 
Donderdag 18 mei 2017 | 20.00 uur

Tramlijn Begeerte vertelt het verhaal van Blanche, een keurige dame die de 
meest prachtige dingen meemaakt. Althans, dat gelooft ze zelf. Als ze in het 
New Orleans van de jaren ‘30 bij Stella intrekt, kan ze niet geloven dat haar 
zusje nu in een armoedig appartement in een achterstandswijk leeft. De ken-
nismaking met Stella’s man Stanley maakt de situatie er niet beter op. Het is 
haat op het eerste gezicht. Stanley kan slecht tegen de hautaine houding van 
Blanche en heeft zo zijn twijfels over haar verhalen. Met grof geweld ontra-
felt hij Blanche’s web van leugens, waardoor ze meer en meer de weg kwijt-
raakt. Het wordt een wrede ontmoeting tussen illusie en werkelijkheid, tussen 
schoonheid en kracht, tussen vrouw en man. Het verhaal speelt zich af in het 
broeierige zuiden van de VS, waar de droom van het oude koloniale leven is 
stuk geslagen, maar de blue piano altijd swingt. 

Speeldata: 18, 19, 20, 25, 26 en 27 mei om 20.00 uur. 
Tickets: €10,00 te koop bij boekhandel Polman.
Tickets reserveren kan via: www.teejaaterpan.nl

De beste voorstellingen op de mooiste plek

PROGRAMMAwww.theaterkerkbemmel.nl

De nieuwe voorstelling “Aan de Oever, in het zand” wordt op 
zes zomeravonden gespeeld door meer dan vijftig acteurs, 
zangers en muzikanten uit de omgeving van Slijk-Ewijk en 
Beuningen. Bezoekers gaan mee op reis naar de overkant 
van de rivier. Over de dijk, door de uiterwaarden, langs de 
rivier en met het veerbootje over de Waal. Op reis langs een 
reeks verrassende scènes met theater en muziek. 

Sinds vijf jaar is het voetveer tussen Slijk-Ewijk en Beunin-
gen in de vaart. Dat inspireerde Theater Over & Weer om 
samen met historische kringen van Beuningen en Slijk-Ewijk 
voorstellingen te maken die de oevers van de Waal met el-
kaar verbinden. “Wat zou het mooi zijn om een reis naar de 
overkant te maken. Naar de onbekende oever, die je wel ziet 
liggen maar waar je zelden komt. Op reis met theater en 
muziek, aan de hand van de verhalen van de mensen die er 
hebben gewoond.” 

De voorstellingen zijn gebaseerd op historische en moder-
ne verhalen uit de streek. 

speeldata: 15-17 
juni en 22-24 juni 

2017 van 19.00-
22.00 uur. 

Startlocaties 
Er zijn twee startloca-
ties, het witte kerkje 
/ Galerie 1400 in Slijk-
Ewijk en het Dijkmaga-
zijn Beuningen. Bij het 
bestellen van de kaart-
jes dien je direct een 
keus te maken voor 
een van beide locaties. 

Voor meer informa-
tie en kaartverkoop: 
www.theateroveren-
weer.nl

Theater Over & Weer steekt opnieuw de Waal over
Theater Over & weer maakt voorstellingen aan weerszijden van de waal met 
een hoofdrol voor de rivier en het veerbootje. 

Collecterooster 
eerste helft 2017

 14  Mei   - 20  Mei Prins Bernhard Cultuurfonds, St.  

28 Mei   - 03 Jun Epilepsiefonds - De Macht van het Kleine, St.  

11 Jun    - 17 Jun Maag Lever Darm Stichting 

18 Jun    - 24 Jun Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 

25 Jun    - 01 Jul Natuurmonumenten in Nederland, St. 

Voor meer informatie, mail naar mail@wijkraad-oosterhout.nl

wil je meer weten van wat er in en om de wijk speelt? 

VERGADERING BIJWONEN VAN DE WIJKRAAD
wijkbewoners en andere belangstellenden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Ook nodigt het bestuur van harte belangstellenden om eigen agendapunten aan te dragen 

(uiterlijk twee weken voor de vergaderdata) via bovenstaande e-mailadres.
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 Kindervakantiedorp Oosterhout zoekt vrijwilligers (16 t/m 25 jaar)!

Jaarlijks organiseert Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout een onvergetelijke bouwweek voor kinderen van 
de basisschoolleeftijd. Dit jaar zal Kindervakantiedorp 2017 plaats gaan vinden in de week van 21 t/m 25 augus-
tus. Om deze week voor dit grote aantal kinderen mogelijk te kunnen maken, hebben wij dit jaar weer een hoop 
vrijwilligers nodig. Vandaar deze oproep.
 
Ben jij 16 jaar of ouder (max. 25 jaar) en in de week van 21 t/m 25 augustus beschikbaar om één of meerdere dagen/dagde-
len te komen helpen samen met andere gezellige en enthousiaste vrijwilligers? 
Stuur dan een mail naar info@kvd-oosterhout.nl of een privébericht via onze Facebookpagina https://www.facebook.
com/kindervakantiedorp.oosterhout. 
Natuurlijk zijn vrienden en vriendinnen ook altijd welkom! Samen met alle vrijwilligers gaan we er ook dit jaar weer een 
onvergetelijke week van maken. 
Jij komt toch ook? Tot dan! 
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Op 1 september 2017 heeft De Uitdaging haar deuren geopend! De Uitdaging is een nieuwe eigentijdse basisschool 
in Nijmegen-Noord. Vooralsnog gehuisvest in voorzieningenhart De Klif, maar in 2018 gaan wij naar verwachting 
starten in een prachtig nieuw gebouw, in de wijk De Grote Boel! 

De Uitdaging staat in het kort voor:
• Onderwijs op maat (leren vanuit leerlingdoelen)

•  Eigenaarschap van het leerproces

•  Ontwikkeling van een kritisch beoordelingsvermogen

• Onderwijs aan de hand van 21e eeuwse vaardigheden

• Ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden (leerlijn   
 ‘leren leren’)

• Engels vanaf groep 1

Kindcentrum De Uitdaging!  
  daar waar uw kiNd uitGedaaGd eN GezieN wOrdt!

Wij willen kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven en 
werken in de 21e eeuw, een tijd vol nieuwe en snel veranderende 
uitdagingen! Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben naast belang-
rijke basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen ook vaardigheden 
nodig als kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en 
mediawijsheid. Dit doen wij door te werken in units. Uw kind start de 
dag in een mentorgroep en volgt de instructies in de passende 
instructiegroep (op het niveau waar het zich bevindt). 
Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een goede indruk heeft van ‘De Uitdaging’ en het onderwijs dat uw 
kind op onze school volgt. Wij stellen een goede relatie met de ouders zeer op prijs. Samen willen we het beste voor 
uw kind in een relatie die gebouwd is op wederzijds respect en vertrouwen. Wilt u uitgebreider lezen hoe wij verder 
vorm geven aan ons onderwijs en vanuit welke visie we dit doen, dan kan onze schoolgids meer duidelijkheid  bieden. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over onze school? 
Dinsdag 20 juni 2017 organiseren wij een informatiemiddag. Daarnaast kunt u ook altijd contact met ons opnemen 
voor een informatiegesprek en een rondleiding. 
• Tel:  024-7503380  • Mail: info@de-uitdaging.nu • website: www.de-uitdaging.nu

Vanessa Bijsters
Directeur Kindcentrum De Uitdaging

Fenno Meijer Coaching & Therapie
Individuele coaching en therapie

Bewust worden 

van wie je bent, 

op weg naar 

wie je wil zijn

Bel voor een afspraak of mail
T 06 - 336 761 65  
fenno@maakpositiefverschil.nl

Gespreksruimte
Lentse Schoolstraat 25 
6663 CP Lent 

www.maakpositiefverschil.nl

Patrick Janssen
Afwerkingsbedrijf

www.patrick-janssen.nl

patrick-janssen.nl@hetnet.nl

Spachtelputz
Spackspuiten
Schilderwerk

Bloemenhof 6
6678 BP
Oosterhout
06-13 70 61 51
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Op zaterdag 20 mei nemen muziekvereniging Con Amore en haar opleidingsorkest Wit 
Lof je mee in de betoverende magische wereld van de sprookjes en filmmuziek.

Voor dit unieke samenwer-
kingsproject zijn beide orkes-
ten tijdelijk samengevoegd. 
Onder leiding van dirigenten 
Jos Jansen en Pier Borkent ge-
ven zij een fantasievol muzikaal 
optreden, waarin onder andere 
Sneeuwwitje, Repelsteeltje en 
Kuifje voorbij komen. En ieder-
een kent natuurlijk de tunes 
van de fakir en de waterlelies 
uit de Efteling!
De prachtige soundtracks van 
films als de Lion King, Dances 
with Wolves en Mission Impos-
sible brengen je terug in de 
ontroerende en spannende 
verhalen die velen van ons (her)
kennen. Onder andere voor de 
bekende solo uit Schindler’s 
List zal een violiste  het concert 
opluisteren. 

Tijdens het concert worden 
4 jubilarissen gehuldigd: de 
broers Coen en Jan Janssen 
(beide 50 jaar lid!); Luuk Mul-
ders (25 jaar) en Petra Veldman 
(12,5 jaar).

Wij heten u graag van harte welkom op dit sfeervolle concert! 
     Na afloop is er een dansfeest in de Schakel.

Zaterdag 20 mei, De Schakel Oosterhout, 20.00 uur. 
Kaartjes à € 12.50 (incl. consumpties) zijn verkrijgbaar bij Accountantskantoor Janssen CS, in Dorpshuis De Schakel, via 
onze website www.conamore-oosterhout.nl en natuurlijk bij onze leden zelf!

Con Amore

Pak - bijvoorbeeld - de fiets en maak een tocht door Nijmegen-
Noord en Lent en laat je onderweg verrassen. Kom slenteren 
door moestuin of kas. Kijk mee met de imker, volg een speur-
tocht door de boomgaard of windpark of ga zelf aan de slag 
iets te bereiden met lokale producten. Voor jong en ouder is er 
vandaag ergens in Noord wel iets te beleven….Vaak onder het 
genot van een fris sapje of hapje van eigen erf.
Rondje Noord is een initiatief van platform ‘Geef Noord De 
Ruimte’. Op zondagmiddag 14 mei gooien de deelnemers de 
tuindeuren wagenwijd open en is iedereen van harte welkom.

Deze 12 deelnemende locaties gooien de tuindeuren wa-
genwijd voor u open!

Windpark Nijmegen – Betuwe (Griftdijk 244)
Het Windpark presenteert een programma voor jong en oud. De 

documentaire ‘Voor  de Wind’ wordt vertoond in De Mussenhut, 

de windgids leidt rond over het park, je kan een speurtocht doen 

en zelf je broodje bruin bakken. Start rondleiding windpark ieder 

uur vanaf 13.30 uur. Documentaire/diavoorstelling ieder uur vanaf 

14.00 uur.

De Pompoen 
(op de nieuwe locatie, hoek Griftdijk- Stationsstraat, tegenover de 
Total). Omdat De Pompoen dan net op deze locatie is gestart, is er 
geen programma. 

Co-Bomen i.s.m. Het 
Fabrikaat 
(Oosterhoutsedijk 88, 
gaard ‘Hof van Holland’) 
Alle gaarden van Co Bo-
men zijn - zoals altijd - 
vrij te betreden. Grijp het 
vandaag aan voor een 
wandeling door ‘Het Pe-
renlaantje’, Boomgaard 
‘Smitjesland’ of ‘De Zali-
ge’. 15.00 uur presentatie 
Achtertuinvisie Nijme-
gen-Noord. 

Fort Beneden Lent (naast boomgaard ‘Hof van Holland’ - Za-
ligestraat 6) 
Stichting Fort Beneden Lent serveert u heerlijk frisse appel- en pe-
renwijn. De wijnen zijn gemaakt van fruit dat vorige zomer is ge-
oogst op het fort. De aanleg van de nieuwe brug is net voltooid en 
– als ‘t goed is - is de toegang tot het fort na 6 maanden weer open. 
Struin anders gewoon een rondje buitenom de gracht - ook prach-
tig. Dus proost met Stichting Fort Beneden Lent op een mooie toe-
komst voor het fort! Doorlopend te bezoeken.

Koken aan de Waal (Oosterhoutsedijk 46)
Koken aan de Waal is gelegen naast de fietsbrug, aan de Ooster-
houtse dijk in Lent, Nijmegen-Noord. We verzorgen er kooklessen, 
wijncursussen, kaasproeverijen en diverse workshops op het ge-
bied van wijn en spijs. We werken zo veel mogelijk met producten 

uit onze omgeving, te beginnen met onze eigen kruidentuin en 
moestuin.
Om 13.15 uur kaas proeven met Wendy.

De Warmoes – Historische Tuin (Griftdijk 11)
De Warmoes Historische Tuinderij Lent gaat na de zomer het ter-
rein herinrichten: het nieuwe terrein wordt ingericht met oude 
en nieuwe hoogstamfruitbomen, groente- en kruidenakkers, een 
prachtige bloemenpluktuin en een buitenlokaal voor educatie. Er 
komt een theetuin in de boomgaard en een winkel, daarmee zet-
ten we de Warmoes op de kaart als groene ontmoetingsplek voor 
Nijmegen-Noord. Hierover gaan we je op 14 mei alles vertellen en 
laten zien. Doorlopend te bezoeken.

Akkermaal (Griftdijk Noord, naast De Warmoes)
Struin rond over hun akkers en landjes en verbaas je over de geu-
ren en kleuren  van alles wat er groeit en bloeit. Voor de kids (of 
voor hen die zich nog zo voelen) een eco schoffel/kruiwagen 
mudrace, start 14.00 uur,  15.00 uur en 16.00 uur.

De Lentse Aarde (Smitjesland, Lent)
Check de moestuinen van de Lentse bewoners, links en rechts valt 
er vast wel iets te proeven of te liken… Doorlopend te bezoeken.

Iewan & Eikpunt – wijkvereniging Rond De Eik (Karl 
Marxstraat) De woongemeenschappen Strowijk Iewan en Eik-
punt nemen het openbaar groen in hun wijk zelf in beheer vol-
gens de principes van permacultuur, waarbij mens en natuur 
een evenwichtige biotoop vormen. Ook nemen we een kijkje bij 
de specifieke duurzame toepassingen bij deze wooncomplexen, 
zoals de eigen waterzuivering met een rietfilter en een strobouw-
stilteruimte.  Start rondleiding van circa 45 minuten om 13.30 uur 
& 15.30 uur (verzamelen onder de grote eik).
Van 14.00 tot 17.00 uur is hier hun zondagscafé ‘De Kleine Wiel’ 
geopend!

Doornikshof (Waaldijk 24, Bemmel)
Gelegen tegen de dijk en omgeven door een oude hoogstam-
boomgaard biedt het erf van Doornikshof een bijzondere melan-
ge aan planten en dieren. Zie de ooievaars en de steenuilen die 
hier broeden. Een tipje van de sluier over het leven van de honing-
bijen wordt opgelicht…Proef de honing…. Rondleiding van circa 
een half uur om 14.00 uur en 16.00 uur.

Landgoed De Doornik (Doornik 1, Bemmel)
Verscholen tussen oude en nieuwe bosschages, midden in het 
park Lingezegen, ligt het landgoed Doornik op loop/fietsafstand 
van Nijmegen. Het eeuwenoude landgoed is meermalen verwoest 
door oorlogsgeweld of door de rivier. Start van de Chakra wande-
ling over het landgoed en de aanpalende Doornikse Natuurakkers 
om 13.00 uur en 15.00 uur.

Doornikse akkers (Vossenpelsestraat)
De fraaie Doornikse akkers liggen direct onder de rook van Lent. 
Ze maken deel uit van Park Lingezegen. Zij brengen met hagen 
en heggen en de aanplant van oude graanrassen het romantische 
Holland van voor de ruilverkaveling tot leven.  Voor vogelspotters 
the place to be! Doorlopend te bezoeken.

Actuele info op www.cobomen.nl
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ZOnDAgmIDDAg 14 meI Tussen 13.00 uuR en 17.00 uuR. TOegAng OVeRAl gRATIs!
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     Koningsdag 2017
Oosterhout  Nijmegen-Noord  

Fotografie Toon de Vos
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Speciaal voor de jongeren uit de 
omgeving organiseert Landgoed 
Welderen in Elst een gezellige mid-
dag die volledig in het teken staat 
van de golfsport.

Op zondag 21 mei is het zo ver! 
Van 10.00 tot 14.00 uur kunnen jonge-
ren ieder uur meedoen aan een leuk 
en sportief parcours van RAAK Golf. 
Leer golfen maar speel ook andere 
spelletjes waarbij je actief en gezellig 
bezig bent. En ga weer naar huis met 
een brede glimlach op je gezicht!

Het eerste parcours op de dag (tussen 
10.00 en 11.00 uur) is speciaal opgezet 
voor de jongste bezoekertjes, maar 
uiteraard kunnen zij ook in latere par-
cours meedoen. De RAAK parcours 
worden begeleid door volwassenen 
die het toeziend oog zullen bieden.

Overtuigd om te golfen? 
Aan het einde van de dag krijgt ieder-
een een leuke goodiebag mee naar 
huis én mogen alle jongeren die op de 
Open Middag aanwezig zijn geweest 
zich inschrijven voor de golfsport met 
een leuke korting.

Ook voor de ouders worden er deze 
dag leuke activiteiten georganiseerd, 
zodat jullie samen gezellig bezig kun-
nen zijn. Tussen 12.00 en 13.00 uur en 
tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u zich 
als ouder gratis inschrijven voor een 
golfclinic waar u de basis van de golf-
sport leert! 

Golfbaan Welderen:
Kom naar de Jeugd Open Middag!
Gezellig en leuk sporten? 
Op zoek naar een uitdagende sport die toch nét even wat anders is? Ga golfen! 

Liever plaatsnemen op het terras van Landgoed Welderen? 
Wanneer u zich aanmeldt voor de Open Middag krijgt u – op vertoon van de bevestiging – een gratis consumptie 
in het restaurant! 
Aanmelden kan op:  http://www.welderen.nl/jeugdopenmiddag/
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CWZ gaat de nieuwbouw van poli Waalsprong dit najaar 
in gebruik nemen. De onderhandelingen tussen project-
ontwikkelaar ABC Vastgoed en CWZ zijn afgerond.

Het casco van het gebouw staat er al een tijdje, maar het ge-
deelte binnen moet nog worden afgebouwd en ingericht. 
Met ABC Vastgoed is afgesproken dat het gebouw uiterlijk 
1 september wordt opgeleverd. CWZ is van plan de nieuw-
bouw zo spoedig mogelijk daarna in gebruik te nemen. Dan 
verhuist CWZ poli Waalsprong naar het nieuwe pand dat op 
hetzelfde terrein ligt.

De nieuwe polikliniek krijgt meer ruimte voor extra spreek-
kamers. In de nieuwe CWZ-poli houden vrijwel alle specia-
lismen spreekuur. 

Verder kunnen mensen er terecht voor kleine onderzoe-
ken en testen. Er zijn spreekuren van de diëtist, diabetes-
verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige voor 
hoge bloeddruk, wondverpleegkundige en de geriatrisch 
verpleegkundige. De tijden voor bloedprikken worden ver-
ruimd en er komen meer mogelijkheden voor diagnostiek. 
Naast de huidige röntgenafdeling komt er een MRI-scanner 
en een permanente echokamer.

Wat blijft is de gastvrijheid en de persoonlijke aandacht 
voor iedereen. Bij binnenkomst is er een ontvangstbalie en 
bezoekers kunnen een kopje koffie nemen. 
Parkeren direct voor de deur blijft mogelijk.

CWZ betrekt nieuwbouw poli Waalsprong dit najaar

Swon het seniorennetwerk lanceert in samenwerking 
met de Nijmeegse Sociaal Wijkteams en Stips de Wegwij-
zer024.nl. Op deze website staat het aanbod in Nijmegen 
op het gebied van welzijn, wonen en zorg overzichtelijk 
bij elkaar. Zo vind je snel en makkelijk de juiste organisa-
tie, dienst of activiteit in het sociale domein.

Wie op zoek is naar praktische ondersteuning, praktische 
hulp thuis, een buurtrestaurant of een sportgroep kan met 
flyers, posters of googelen op internet natuurlijk een hele-
boel informatie vinden. Maar hoe maak je nou een goede 
keuze uit die stortvloed? 

Filteren
Wegwijzer024 maakt het je een stuk gemakkelijker. Er 
staan zo’n duizend verschillende activiteiten, organisaties 
en diensten genoemd. Denk daarbij aan onderwerpen als: 
(ontmoetings)activiteiten, dagbesteding, mantelzorgon-
dersteuning, ondersteuning door vrijwilligers, praktische 
hulp thuis, werk en inkomen, wonen en belangenbeharti-
ging. Het mooie van Wegwijzer024 is dat je kunt filteren op 
onderwerp en/of op je eigen wijk. Zo vind je bijvoorbeeld 
gemakkelijk vrijwillige maatjesprojecten, schuldhulpverle-
ners, ontmoetingsactiviteiten, belangenbehartigers, woon-
vormen met begeleiding of plekken in de stad of in je eigen 
buurt waar je samen kunt eten.

Informatie snel vinden en delen
Wegwijzer024 voorziet in een vaak gehoorde behoefte aan 
wijkgerichte en themagerichte informatie voor zowel be-
woners als professionals en vrijwilligers. Met de komst van 
Stips en Sociaal Wijkteams wordt zorg en welzijnswerk niet 

langer centraal, maar in de wijken georganiseerd. In elke wijk 
zijn mensen op hun eigen manier bezig om informatie te 
bundelen. Vanaf nu is deze informatie met behulp van Weg-
wijzer024 gemakkelijk te 
vinden en te delen met 
wijk- en stadsgenoten. 
Vind je op Wegwijzer024 
niet wat je zoekt, dan kun 
je met je vraag binnenlo-
pen bij de Stip in je wijk of 
bellen naar de Informatie- 
en Advieslijn, tel. 088 - 00 
11 300. De Informatie- en 

Advieslijn is iedere werdag telefonisch bereikbaar van 9.00 - 
12.30 uur en van 13.00 - 16.00 uur.

Samenwerking
De Wegwijzer024 is een initiatief van Swon het seniorennet-
werk, en is tot stand gekomen in samenwerking met Stips, 
Sociaal Wijkteams, opbouwwerkers en wijkvrijwilligers. Me-
dewerkers van Swon controleren de inhoud van Wegwij-
zer024 regelmatig en vullen deze aan.

Activiteiten melden
Om Wegwijzer024 zo up-to-date, volledig en juist mogelijk 
te houden, roepen de makers van de site de hulp in van alle 
Nijmegenaren. Organiseer je een activiteit, mis je iets of zie 
je iets dat niet klopt? Via een button op de website kun je 
een nieuwe activiteit of wijziging eenvoudig doorgeven. 

Meer info: www.wegwijzer024.nl

Zoekportal met aanbod in nijmegen
wegwijzer024.nl wijst je de weg in welzijn, wonen en zorg

het binnenseizoen zit er weer op voor volley-
balvereniging Volamie. eind april zijn de laatste 
competitiewedstrijden gespeeld.

Het damesteam van Volamie heeft een prima seizoen ach-
ter de rug. Leuke, spannende wedstrijden en uiteindelijk 
een keurige plek in de middenmoot. Helaas is van de drie 
herenteams die de club rijk is, het eerste herenteam toch 
gedegradeerd. Zij kwamen net enkele punten tekort en 
zullen het in het volgend seizoen dus in een lagere klasse 
moeten gaan doen. 

Een kampioen bij de CMV jeugd!! Jawel, het niveau 4 team is 
eerste geworden in hun poule. Een prachtige prestatie van 
deze enthousiaste kinderen. Ook de andere jeugdgroepen 
van Volamie zijn klaar en hebben wisselende resultaten be-
haald.

Het competitieseizoen is dan wel voorbij, maar dat betekent 
niet dat Volamie klaar is!! De jeugdgroepen trainen nog ge-

woon door, en op onze eigen beachvelden aan de Ooster-
houtsestraat kan de hele zomer volop worden gevolleybald 
in het mulle zand. Lekker in het zonnetje… altijd gezellig!

Op dit moment is ook het stratenvolleybaltoernooi in volle 
gang  in dorpshuis De Schakel . Veertig teams uit oud en 
nieuw Oosterhout strijden op negen avonden (dinsdag en 
woensdag) om de titel ‘Beste volleybalstraat van Ooster-
hout’. 

Alle lezers een fijne zomer gewenst!
Komend seizoen kan Volamie er nog best wat versterking 
bij hebben... Zowel bij de heren- als de damescompetitie-
teams. Voor info kijk op: www.Volamie.nl 

   VOLAMIE NIEUWS
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Op 10 mei mogen ze het in de volgende ronde 
in Groesbeek opnemen tegen andere scholen 
die ook eerste zijn geworden. 
Zal het dit team lukken om net zo ver te komen 
als vorig jaar? 
Toen werd OBS De Oversteek namelijk lands-
kampioen schoolvoetbal...!

OBS De Oversteek doet het goed met schoolvoetbal!   
Dit enthousiaste team van OBS De Oversteek is op 5 april eerste geworden met schoolvoetbal in Gendt. 

Het voetbalteam van de meisjes van 
OBS De Oversteek kwamen op de derde plaats.

Goed gedaan meiden!
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sAmen mAken we De sChOOl! 
Kom kijken op SamSam

Een school met ambities.
Wij combineren de vertrouwde basis van het jaarklas-
sensysteem met een aanpak die helemaal is gericht op de 
persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. Daarbij bieden 
we de basisvakken aan op drie niveaus. Zo werken we 
aan kennis én vaardigheden. Daarom kiezen steeds meer 
ouders voor SamSam.

Creatief, sociaal en zelfbewust
Onze leerlingen zijn op veel manieren betrokken bij hun 
eigen leerproces. Hoe doen we dat? Met eigen leervragen, 
veel mogelijkheden om zelf te kiezen, plannen, contro-
leren en evalueren. Zo groeit hun verantwoordelijkheid 
en inzicht in eigen voorkeuren en talenten. Door in een 
veilige, sociale omgeving op allerlei manieren samen te 
werken, leren kinderen ieders kwaliteiten zien en benut-
ten. Op deze manier voeden we, nadrukkelijk samen met 
u als ouders, onze leerlingen op tot sociale, creatieve en 
zelfbewuste mensen.

Kennismaken?
Kom zelf kijken hoe we onze ambities in praktijk brengen. 
Tijdens de rondleiding en het kennismakingsgesprek 
vertellen we u meer over onze aanpak, visie en bijzondere 
activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van de leerlingen-

zorg, meerbegaafdheid of onderzoekend leren. Maar ook 
op het vlak van cultuur, sociale ontwikkeling en muziek. 

U bent van harte welkom!
Meer informatie vindt u  op onze site: www.samsamooster-
hout.nl 

BS SamSam - De Honsvoet 4 – 6678BT Oosterhout – 
0481-481448

Naast de scholen in Nijmegen is er een kleinschalig alternatief op fiets- of loopafstand: SamSam in het dorp Oosterhout. 

bent u op zoek naar een goede basisschool 
voor uw kind in Oosterhout?  

Moederdag vieren op het Valkhof onder het genot van een drankje en ondertussen heerlijke smartlappen-acts live te 
zien op het podium. Onze eigen Mr. Vinex uit Nijmegen-Noord neemt zijn mooie Vinettes mee om de boel op zijn kop te 
zetten. Met een nieuwe medley vol met meezingers zoals ‘Glimlach van een kind’ en de hit ‘Leef!’. Rond de klok van 17.00 
uur zullen zij het podium betreden dus wil je het niet missen: spring op de fiets of pak de bus naar het levenslied en zing 
met ze mee!!

Nijmegen-Noord wederom vertegenwoordigd op 
de dag van het levenslied  Zondag 14 mei vanaf 14.00 uur is het weer zover. 

mr. viNex eN de viNettes
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We gaan weer met zijn zessen een weekje weg. 
Drie nichtjes en hun mannen.

In onze jeugd waren wij, de nichtjes, dikke vriendinnen. 

Twee nichtjes zaten ook nog op dezelfde school in dezelf-

de klas. We logeerden regelmatig bij elkaar, vooral tijdens 

de vakanties. We giechelden wat af, stalen appeltjes uit 

de kloostertuin van de nonnen, borstelden elkaars lange 

blonde haren, gingen zwemmen, schaatsen en later gingen 

we samen uit in de stad, naar de dancing, bioscoop, win-

kelen. We weten alle drie nog steeds niet waarom en wan-

neer het gebeurde, maar we verloren elkaar uit het oog. 

Door verhuizing, andere relaties, familieomstandigheden? 

Achteraf bleek dat we alle drie deze tijd koesterden en 

met weemoed de verhalen tegen anderen vertelden.

Zesendertig jaar later kwam één van ons erachter waar 

onze lieve tante, de moeder van een van de nichtjes, 

woonde. De enige overlevende van de oude garde. We wa-

ren zo blij dat we haar weer hadden gevonden en het leek 

of we elkaar vorige week nog hadden gezien. Vanaf die 

dag gingen we regelmatig  op bezoek, maar haar dochter 

en het andere nichtje hadden we nog steeds niet ontmoet. 

We durfden geen van drieën de eerste stap te zetten. 

Tante zou 95 jaar worden en ze had één wens; een groot 

feest met alle kinderen, kleinkinderen, neven en nichten 

met aanhang. Het werd voor de familie een flinke zoek-

tocht, maar het lukte. Ze waren er allemaal! Alle geschil-

len werden aan de kant gezet om naar het feest van de 

jarige te komen. Tante was intens gelukkig. En daar, op 

haar feest, was de hereniging met de nichtjes. Het was 

meteen als vanouds, we waren weer jong, kletsten en 

haalden herinneringen op. 

Het was ook geweldig om te zien dat de mannen direct 

een klik hadden met elkaar. We spraken vanaf die tijd 

met zijn zessen af, het werden erg gezellige visites, we 

delen weer lief en leed (al borstelen we nu niet elkaars 

haren en stelen ook geen appeltjes meer uit de klooster-

tuin) en na een tijdje besloten we om een weekje samen 

op vakantie te gaan ergens in Nederland. Dat was zo’n 

groot succes, zodat we dit jaar voor de zesde keer weer 

een groot huis huren ergens in Nederland, elke keer een 

andere provincie. We hebben er zin.

GEHOORD IN NIJMEGEN–NOORD 

Pompoenperikelen
met Nieuwe mOed verder!
Vanwege de bouw van het Zuiderveld moest Moestuin 
de Pompoen op zoek naar een nieuw locatie. Met behulp 
van de Gemeente Nijmegen zijn ze uitgekomen op de 
weide tegenover het Totalstation. 

Het duurde even voordat de pacht was omgezet en er be-
gonnen kon worden met ploegen en frezen van de grond. 
Een vroege start van het moestuinseizoen werd het dit keer 
dus niet. Maar vanaf 22 april was het terrein beschikbaar en 
bij het verschijnen van deze BEN er weer zijn de deelnemers 
met nieuwe moed opnieuw van start gegaan. Er zitten al 
weer volop plantjes en zaden in 
de grond. 
Bij De Pompoen wordt zoveel 
mogelijk ecologisch getuinierd 
voor eigen gebruik. Er is nog 
ruimte voor nieuwe deelne-
mers. Wie ook belangstelling 
heeft voor een perceel (van 25 
of 50 m2) kan zich aanmelden 
bij het secretariaat, via depom-
poen@gmail.com .

n.b. Alle personen, gebeurtenissen en situaties genoemd in deze column zijn bekend 
bij de columnist. Genoemde personen  hebben toestemming gegeven voor publicatie.

taGliatelle met asperGes 
 eN parmaham (4 peRsOnen)

600 gr. witte asperges (middenmaat), 300 gr. taglia-
telle, peper, zout,
1 zakje saus voor asperges, 75 gr. Parmaham, 13 gr. 
verse bieslook.

Leg de asperges voor het schillen een half uurtje in koud 
water. Schil de asperges, kontje eraf kook ze ongeveer 10 
min., laat dan nog 5 min. nagaren. Giet ze af, vang het asper-
genat op en kook daarin de tagliatelle.

Snijd de asperges in stukjes van 5 cm, kopjes apart houden.
Giet de tagliatelle af en bewaar het vocht weer. Bereid de 
saus met het vocht, voeg naar smaak peper en zout toe. 
Meng de tagliatelle, asperges en de in stukjes gescheurde 
Parmaham voorzichtig door de saus, daarover de asperge-
kopjes en de geknipte bieslook.

Tip: 
Van de schillen, de kontjes en een groentebouillonblokje 
heb je een heerlijke basis voor aspergesoep.
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Mr. Vinex en de Vinettes
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Het Platform “Uniek Wandelen regio Nijmegen”, een ini-
tiatief van enkele Nijmegenaren, heeft als doel om op 
regelmatige basis in kleinere groepen te gaan wandelen 
met mensen met een (verstandelijke) beperking. 

Meer bewegen voor een betere gezondheid, voor meer 
frisse lucht en voor een sterker gevoel van eigenwaarde.  
Door wandelen vanaf een locatie waar ook andere sporters 
van bijvoorbeeld een clubhuis gebruik van maken, kan de 
integratie en acceptatie mensen met een beperking een 
aardige en noodzakelijke zet in de rug krijgen.

Het initiatief heeft enthousiaste steun gekregen vanuit de 
stichting Special Olympics Nationale Spelen 2016, zowel 
financieel als organisatorisch. SONS2016 is er namelijk veel 
aan gelegen om het enorme wandelsucces van begin juli 
2016 tijdens de in deze regio gehouden spelen structureel 
te maken in de regio Nijmegen. Daarbij wordt ook de sa-
menwerking gezocht met andere steden/regio’s. Zo zijn er 
al contacten met wandelinitiatieven in Venlo en Deventer, 
beiden ook in 2016 ruimschoots vertegenwoordigd bij de 
wandel-3-daagse van de Special Olympics, en is er contact 
met organisatoren in Den Bosch en Den Haag die nauwge-
zet volgen hoe het in de regio Nijmegen wordt aangepakt 
en verloopt.

Tevens sluit de aanpak van Uniek Wandelen perfect aan bij 
de doelstelling van Uniek Sporten regio Nijmegen. Uniek 
Sporten is er namelijk voor iedereen met een beperking om 
een geschikte vorm van sport of bewegen te vinden. Het 
resultaat is een samenwerking in het gemeenschappelijke 
platform, “Uniek Wandelen regio Nijmegen ”.
Allereerst zijn al bestaande initiatieven in Nijmegen opge-
pakt. Sinds 2016 was er al een groep wandelaars, “Kiek ons 
Gaon” is een voorbeeld van een dergelijk initiatief. Tweewe-
kelijks wordt er op zaterdag via het Zelfregiecentrum ge-
wandeld. Recentelijk is daar een wandelgroep bijgekomen 
die tweewekelijks op zondag, in de weekenden dat niet 
gelopen wordt via het Zelfregiecentrum, een wandeling 
maakt. Deze groep die de toepasselijke naam “Uniek Padje” 
heeft gekregen, loopt vanaf de Atletiekbaan in Nijmegen 
naar het Heumens bos. 

En als nummer drie in de opstartfase kan genoemd worden 
een hernieuwd wandelinitiatief vanuit DVO de Klup met 
de groep, “Wandelclub ‘de Klup’ ” gaan starten. Zij komen 
maandelijks bij elkaar in Nijmegen-Noord/Bemmel. 
Zodoende zijn er wandelgroepjes die lopen op verschil-
lende dagen, frequenties en locaties en die de onderlinge 
samenwerking opzoeken. Deze samenwerking moet ertoe 
leiden dat meer mensen met een (verstandelijke) beperking 
structureel kunnen gaan wandelen. Het Uniek Wandelen 
Platform wil en zal daar met alle plezier en volle energie on-
dersteuning aan verlenen.

Binnen Nijmegen wordt dus al voortvarend gewerkt aan 
het benaderen van geïnteresseerden en het opzetten van 
een netwerk en platform voor sportief wandelen voor en 
door mensen  met een (verstandelijke) beperking. Op het 
moment dat de aanpak binnen Nijmegen succesvol blijkt te 
zijn, zullen de gemeenten Wijchen, Beuningen, Berg en Dal, 
Heumen en Mook & Middelaar ook betrokken worden.
Het uitgangspunt is om lokaal en bottom-up te werk te 
gaan. Dit betekent dat ouders/familie/begeleiders het initi-
atief nemen voor een wandelgroep. De begeleiding wordt 
zelf gefaciliteerd en de frequentie, de locatie, de afstand en 
vanuit welk vertrekpunt staat dan volledig vrij. Het platform 
Uniek Wandelen stimuleert samenwerking en nodigt alle 
betrokkenen en uit voor de bijeenkomsten van het Uniek 
Wandelen Platform.  

Dit platform is opgericht om ervaringen uit te wisselen, be-
hoeften te peilen en samenwerking tot stand te brengen. 
Uniek Wandelen regio Nijmegen wordt gedragen door en-
kele vrijwilligers in nauwe samenwerking met Uniek Spor-
ten regio Nijmegen.

Tijdens SONS016 bleek wandelen enorm aan te slaan, met 
op de vrijdagavond het onverwacht groot  aantal deelne-
mers van 900 personen (2,5 of 5 km met name). De laag-
drempeligheid van de wandelsport is een belangrijke reden 
achter dit succes. Uniek Wandelen regio Nijmegen  heeft 
hierin dezelfde ambitie en om die reden worden vanuit het 
project geen kosten in rekening gebracht. 
Deelname is gratis!

Uniek Wandelen regio Nijmegen
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SELF STORAGE
OPSLAG GELDERLAND

OPSLAG SET WINTERBANDEN: €4,50 PER MAAND>

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

WWW.OPSLAGGELDERLAND.NL

PAUL BREMER,
BEWONER WAALSPRONG

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

Goed(koop) juridisch advies
en rechtsbijstand 

door Ben in uw wijk Oosterhout!

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

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

Voor o.a. arbeidsrecht, 
sociaal zekerheidsrecht, 
omgevingsrecht

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

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

Laauwickstraat 16 A Lent
024 32 40 903 

 Kapper de Krul

www.kapperdekrul.nl

Taal Lees Spel Atelier  Praktijk voor Remedial Teaching
Als ervaren leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs ben ik mijn eigen praktijk begonnen. 

Taal
Lees
Spel
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RemedialTeaching

• kijkt naar het leerproces van uw kind.
 • Analyseer (begrijpend) lees- en spellingproblemen. 
 • Schrijft een plan op maat.
 • De leerstof van school wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind. 
 • Trainer van de LerenLerenMethode van Instituut Kind in Beeld 

Voor meer informatie:  www:taalleesspelatelier.nl 
Of kom op een van de inloopochtenden. Elke derde woensdagochtend van de maand van 10:00 tot 11:00 uur. 
Aanmelden middels een mail naar: info@taalleesspelatelier.nl  Anita van Doorn – van der Vliet



FRUITTEELTBEDRIJF
VEENS

Appels/peren aardappels/uien 
vers appelsap en eieren

Kom kijken... kom proeven!
Heerlijk Betuws fruit

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

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

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

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

OOSTERHOUTSESTRAAT 4 
6677 PS SLIJK-EWIJK 

TELEFOON 0481-482242
MILIEUBEWUST GETEELD FRUIT

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

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

Café bij Tante is de ideale plek voor:

      
Ineke en Peter

7 dagen per week mogelijk!
Neem gerust vrijblijvend contact op.

Verder hebben we een gevarieerd 
aanbod van activiteiten, kijk voor de 

actuele agenda en verdere informatie 
op: www.cafebijtante.nl

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

• jubileum
     personeelsbijeenkomsten etc.

     Stationsstraat 5  
Elst (Gld) - 06-41576664

4
Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Vreemde Vogels’. Mars-
leider Bart van Dijk: “Een heerlijk breed thema waar wij onze 
communicatie aan kunnen ophangen, maar waar deelne-
mers die van verkleden houden ook feestelijk gebruik van 
kunnen maken. 

“wij kijken er weer enorm naar uit!”
De Avond4daagse Nijmegen-Noord is negen jaar geleden 
begonnen om deelnemers kennis laten maken met elkaar, 
met elkaars woonomgeving, met de natuur en om verbon-
denheid te creëren onder bewoners van deze relatief jonge 
wijk. Op 13 en 14 juni start de avondvierdaagse bij De Klif 
in Nijmegen-Noord, op 15 en 16 juni bij De Ster in Lent.  Op 
vrijdag is de extra feestelijke intocht, waarbij deelnemers 
worden uitgenodigd om verkleed mee te lopen. Voor de 
mooist verklede lopers zijn er prachtige prijzen. 

Inschrijven kost € 5,- per deelnemer en kan op de vol-
gende tijdstippen en locaties:
Bij Basisschool SamSam in Oosterhout
• Woensdag 31 mei van 12.00 tot 13.00 uur

Bij De Klif in Nijmegen-Noord:
• Donderdag 1 juni van 18.30 tot 20.00 uur
• Dinsdag 6 juni van 14.45 tot 16.15 uur
• Maandag 12 Juni van 18.00 tot 19.30 uur
• Dinsdag 13 Juni van 17.30 tot 18.00 uur
• Woensdag 14 Juni van 17.30 tot 18.00 uur

Bij De Ster in Lent:
• Woensdag 7 juni van 18.30 tot 20.00 uur
• Maandag 12 Juni van 18.00 tot 19.30 uur

Inschrijven kan ook nog op de 1e en 2e wandeldag. 
Dan bedraagt het inschrijfgeld € 6,-.
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 13 tOt eN met 16 juNi 

Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig!
(Groot)ouders, buren en andere betrokkenen die niet meewandelen: wilt u zorgen dat dit wandelevenement mogelijk is en 
blijft? Geef u dan op als vrijwilliger! We hebben ook dit jaar weer veel hulp nodig, vóór én tijdens de wandeltochten! Men-
sen die willen helpen bij de inschrijving, de verkeersbegeleiding, het uitdelen van startkaarten en het uitdelen van versna-
peringen op rustplaatsen onderweg… Ook voor wie ‘slechts’ één avond of op de middag, tijdens schooltijd, beschikbaar is: 
alle hulp is welkom én hard nodig - ook voor een losse avond of middag! 
U kunt zich aanmelden via info@avondvierdaagse-nijmegennoord.nl

Op de hoogte blijven? 
U vindt meer informatie op www.avondvierdaagse-nijmegennoord.nl. Ook zijn wij bereikbaar op Facebook en Twitter (@
A4DNN). Daar vindt u ook aanvullende nieuwtjes en relevante informatie per wandeldag.

In nijmegen-noord wordt dit jaar voor de negende keer een avondvierdaagse georganiseerd. 
Van 13 tot en met 16 juni lopen zo’n 1450 deelnemers prachtige routes van 5, 7.5 of 10 kilometer. 

Op zaterdag 13 en zondag 14 mei houden de deelnemers aan de teken- en schildercursus 
in atelier ‘Het Bakhuis’ weer een expositie van werken uit het afgelopen seizoen. 
Het atelier is geopend van 11.00 tot 16.30 uur. De entree en koffie of thee zijn gratis.

In september komen een aantal plaatsen vrij om teken- en schilderlessen  te volgen. 
Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Workshops max. 6 pers. 

Atelier Het Bakhuis teken- en schilderlessen

Ineke van Druten                                                                                                                                                
Waaldijk 30 • 6677 MB • Slijk-Ewijk •  atelierbakhuis@gmail.com of 0481 481117 www.atelierbakhuis.nl
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Op maandagochtend 20 
november 2017 is het weer 
zover: 
de uitreiking van de Nijmeegse 
kinderlintjes! 

Een kinderlintje is een 
officiële beloning voor een 
kind dat iets bijzonders heeft 
gedaan. 

Dat kan van alles zijn: 
van een zieke buurvrouw hel-
pen tot geld inzamelen voor 
een goed doel, van opruimen 
in de wijk tot een belangrijke 
sportprijs winnen. 

De superheld moet wel in 
Nijmegen wonen en op de 
basisschool zitten.

NijmeeGse kiNderliNtjes 2017
gezocht: Nijmeegse superhelden 4-12 jaar 

…Ssst…   De kinderlintjes zijn een verrassing… Verklap ’t niet!

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

www.garagegijsberts.nl

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

Adres Fietsen:
Einsteinweg 2
6662 PW Elst (Gld)
Tel. 0481-434132

   

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

het kinderlintje is er voor echte nijmeegse superhelden!

Hoe meld je een held? 
Tot uiterlijk 27 oktober kan iedereen kandidaten aanmelden via het formulier aanvraag kinderlintjes (Digitaal Loket), 
of bel 14 024. 
Jury 
De jury bepaalt welke kinderen een superheldlintje krijgen.

De uitreiking 
Burgemeester Bruls reikt de kinderlintjes uit op maandagochtend 20 november. 
De superhelden en hun ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. 
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DIT jAAR ZAl De ZeIl-3-DAAgse VAn ZeeVeR-
kenneRs CAnIsIus weeR plAATsVInDen Op De 
mOOkse plAssen VAn 25 TOT en meT 27 meI. 

De Zeil-3-daagse is voor jongens en meisjes tussen de 10 en de 
14 jaar die op een leuke en gezellige manier kennis willen ma-
ken met de watersport. In deze drie dagen wordt de kinderen 
de kunst van het zeilen bijgebracht door enthousiaste instruc-
teurs. Er is geen zeilervaring benodigd!

Het programma bestaat uit zwemmen, zeilen, roeien, spelen en 
de deelnemers mogen zelfs een avond blijven slapen! Onze thuis-
haven is aan de Mookse Plassen in Middelaar.

De kosten voor de Zeil-3-daagse zijn € 65 per persoon. Hiervoor 
krijg je buiten drie leuke dagen op en rond het water ook een in-
structieboekje + touwtjes om knopen te oefenen, een program-
maboekje, avondeten op de tweede dag en ontbijt + lunch op de 
derde dag.

Inschrijven kan tot vlak voor de Zeil-3-daagse begint!
Voor meer informatie, vragen en inschrijven kun je een kijkje ne-
men op onze website www.zeil3daagse.nl of e-mailen naar: zeil-
3daagse@zvcanisius.nl 

of bellen naar: Wobbe Lingmont: 06-40954446

Zeil-3-daagse 2017          voor kinderen    

024-84 51 757  of  06 -111 882 46

Gitaarschool 
De Losse Snaar

verzorgt gitaarlessen op maat

Gitaarles 
in Oosterhout? 
Dat kan!

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

Per 1 maart 2017 heeft fysiotherapie en handencentrum 
Oosterhout er een nieuwe locatie bij:

Naast de locatie Waaldijk 47, Waalsport op de Oude Groene straat 6 
nu ook de 

Locatie Waalsprong Carbanatistraat 2 (naast CWZ De Waalsprong)

Naast algehele fysiotherapie gespecialiceerd in hand / pols problemen

Voor meer informatie tel.: 06-40427937
mail: info@handencentrumoosterhout.nl

website: fysio-hand-oosterhout.intramedonline.nl

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

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

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

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



Ga door na Linda
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   Nederland lijnt massaal mee met Linda de Mol. 
Nederland lijnt massaal mee met Linda de Mol. Een mooi initiatief en een mooi begin. Maar wat na de vijf weken? 
Heb je dan al je resultaat? Heb je dan jouw oorzaak aangepakt? Heb je dan dusdanige gewoontes ontwikkeld dat je op 
gewicht blijft? Voor velen zal het antwoord hierop zijn: nee. 

Blijvend gewicht verliezen lukt alleen als je op zoek gaat naar waardoor je bent aangekomen en deze oorzaak aanpakt. 
Het heeft geen zin om vijf weken de alcohol en de hapjes te laten staan, groenten en fruit te eten en te bewegen om het 
vervolgens weer los te laten. 

De Gewoonetendieet tip is dan ook om na de vijf weken gewoon gezond te blijven eten en te blijven bewegen. 

                                                                 
Gelukkig geeft Linda daar het goede voorbeeld in. Er wordt netjes 250 gram groenten, 200 gram fruit, 300-500 ml melkpro-
ducten, koolhydraten in de vorm van brood of andere granen en een warme maaltijd, bestaande uit groenten, koolhydraat 
en vlees, vis of een vegetarische eiwitbron genuttigd. 

De hoeveelheid energie die Linda nuttigt, 1500 kcal per dag, is voor velen van ons gelijk of net iets boven de spaarstand. 
Dit is dus niet verstandig om blijvend te doen en zal bij verhoging ook weer gewicht aanzetten. Jouw persoonlijke spaar-
stand is de hoeveelheid energie, die je nodig hebt als je 24 uur per dag slaapt. Minder eten dan dit geeft gewichtsverlies in 
spieren. Spieren zijn actief weefsel. Door spierverlies gaat de hoeveelheid energie die je verbruikt naar beneden. En kom 
je dus weer eerder aan.

De grondstof wisseling of spaarstand is onder andere afhankelijk van het feit of je man of vrouw bent, je leeftijd en je ge-
wicht . Mannen hebben een hogere grondstof wisseling omdat ze meer spiermassa hebben. 
Voor de meeste mannen zal de grondstof wisseling tussen de 1500 en 1800 kcal liggen. Voor de meeste vrouwen tussen de 
1300 en 1550 kcal.

Om het proces van spierafbraak bij een gewone beweegnorm van een half uur per dag aaneengesloten te voorkomen 
adviseren we bij het Gewoonetendieet om minimaal deze spaarstand keer 1,3 te eten. 

Wil je na Linda door om verder af te vallen of op gewicht te blijven?  
Kom dan eens langs bij Gewoon Leven Nu of ga naar erkende gewichtsconsulten of diëtist in de buurt. Consulten kunnen 
dan worden vergoed door je zorgverzekering. 

ZOETE STOOFSCHOTEL VERGETEN GROENTEN (voor 4 personen)
• Bestrooi 600 gram stoofvlees naar keuze met peper. Pers een teentje knoflook uit. 
• Bak het vlees in 4 eetlepels olijfolie en de knoflook dicht. 
• Voeg een halve liter water, een kwart liter rode wijn, een bouillonblokje, 1 theelepel  kaneel, 1 theelepel venkel 
  zaad en 1 theelepel tijm toe. 
• Breng dit aan de kook en laat het 30 minuten stoven. 
• Schil ondertussen 750 gram zoete aardappel en een halve knolselderij. Maak 4 stengels bleekselderij, 400 gram          
  pastinaak en 6 tomaten schoon. 
• Snij alle groenten in blokjes. 
• Voeg de groenten samen met 50 gram rozijnen na 30 minuten toe aan het vlees. 
• Laat nog 30 minuten stoven, of langer indien het vlees dat nodig heeft. 
• Bind met wat paneermeel tot de saus de gewenste dikte heeft. 
  Eet smakelijk!

 

GEWOON ETEN DIEET TIP

Wat is nu gewoon gezond eten?
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Zoekt u een ervaren dierenarts ? 

 
 
Persoonlijk en vertrouw, 
vakkundig en ervaren. 
 
U bent van harte welkom in Lent! 

 
Laauwikstraat 20 Lent   
T. 024 – 3606422 
 
 

www.dierenklinieklent.nl  
 

Persoonlijk en vertrouwd,
vakkundig en ervaren.

U bent van harte welkom in Lent!

Laauwikstraat 20 Lent
T. 024-3606422

Zoekt u een ervaren dierenarts?

www.dierenklinieklent.nl

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.

Elfferich Administratie 
& Belastingadvies

Uw ondernemende
businesspartner

Bert Elfferich RB 
Bellefleurstraat 14
6515 BJ Nijmegen

0641205798
www.elfferich.eu
info@elfferich.eu

-  Aangiften IB 2016
-  Fiscale advisering
- Administraties en
   bedrijfsadvies 
-  Financiële planning 
- Fiscale procedures

OUBLIES Tijd4ijs viert 5 jarig bestaan!
‘2e ijsbol gratis met deze ijsknipbon’ 

op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei!
Feestelijk springkussen voor de ijskids!

“Oublies de warme bakker van de wijk” 
7 dagen per week geopend.

Oude Groenestraat 71
6515 EB Nijmegen

024 - 73 70 442
info@oublies.nl

WWW.OUBLIES.NL
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DIT jAAR VInDT Op ZATeRDAg 10 junI VOOR De ne-
genTIenDe keeR De Open DAg VAn De nIjmeegse 
sTADsTuInen plAATs. 

Op deze zaterdag wordt het verborgen groen van Nijmegen zicht-
baar als ruim 25 particuliere tuinen worden opengesteld voor het 
publiek.
Tuinliefhebbers krijgen de unieke kans kennis te maken met de 
groene oases in de gemeente Nijmegen, die normaal gesproken 
niet toegankelijk zijn voor het publiek.
U bent van harte welkom!

De kracht van het evenement ligt in de variatie aan tuinen. 
Grote tuinen, kleine tuinen. Gecultiveerd of wild. Elke tuin met zijn 
eigen verhaal. Met als gezamenlijke noemer het enthousiasme 
waarmee iedere tuinder bezig is in haar of zijn paradijs!

In enkele tuinen wordt door 
kunstenaars geëxposeerd!
Brochures met adressen en tuinomschrijvingen zijn vanaf half mei à 
€ 3,00 verkrijgbaar bij o.a.:

• Intratuin Malden,
• VVV Rijk van Nijmegen,
• Dekker v.d. Vegt Boekverkopers te Nijmegen en
• ‘Geknipt voor uw tuin’ in Lent.

Zie voor verdere info: www.nijmeegsestadstuinen.nl

Open Dag Nijmeegse Stadstuinen
zaterdaG 10 juNi 2017 
vaN 10.00 – 17.00 uur
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A AGENDA NIJMEGEN-NOORD
Zondag 14 mei: Rondje noord
tussen 13.00 uur en 17.00 uur

Zondag 14 mei: Dag van het levenslied
vanaf 14.00 Mr. Vinex en de Vinettes 

Zaterdag 20 mei: Open dag scouting lent
van 12.00 tot 15.00 uur

Zaterdag 20 mei: Concert Con Amore
Concert aanvang 20.00 in de kerk van Oosterhout

Dinsdag 23 mei:  wijkavond De klif
19.30 -21.30 uur

Donderdag 25 t/m 27mei: Zeil-3-daagse 
Mookse plassen 

Woensdag 7 juni: wijkraadsvergadering
De Klif, 20.00 uur

Zaterdag 10 juni: Open dag stadstuinen 
vanaf 10.00 - 17.00 uur

Donderdag 13 t/m16 juni: De Avond4daagse 
Nijmegen-Noord
 
15-17 juni en 22-24 juni 2017: Theater Over & 
weer Slijk-Ewijk en Beuningen

Zaterdag 17 juni: wijkfeest ‘Alive and kicking’
De Klif 20.30 - 01.00 uur

Woensdag 5 juli: wijkraadsvergadering
De Klif 20.00 uur

21 augustus t/m 25 augustus: kindervakantiedorp 
Oosterhout

Maandag 20 november 2017: het kinderlintje
Stadhuis Nijmegen

1e woensdag v.d. maand: logopedisch inloop-
spreekuur Roost/Hermsen 
In het CB in De Klif van 11.00 tot 12.00 uur

1e vrijdag van de maand: Oud papier ophaaldag
Zet uw oudpapiercontainer vóór 17.00 uur aan de 
weg!
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