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DE NIJMEGENAAR

‘OPRUIMEN MAAKT
HET LEVEN EEN STUK
EENVOUDIGER’
van Opgeruimd op Orde.
“We krijgen teveel informatie binnen, doen aan teveel
activiteiten mee en hebben
daarnaast ook nog eens teveel spullen. Ik help mensen
bij het organiseren en opruimen zodat het leven een
stuk eenvoudiger wordt.”
In het kader van de Landelijke Loslaatdag op 14 maart
verzorgt Marjolijn de workshop ‘Een opgeruimd hoofd
in een opgeruimd huis’.

ELKE ZONDAG GEOPEND
12.00 - 17.00 UUR

UIT DE SCHOOL
GEKLAPT

Kapotte kleding, elektronica,
fietsen en nog veel meer;
breng het naar het Repair Café

Bregje Jaspers wil met Brandgrens Bombardement Nijmegen verleden levend houden

Leerlingen van brede school
Michiel de Ruyter doen mee
aan het project Fitte Weken

» 11

» 19
Schaatsstrijd om
Marikenbokaal
NIJMEGEN - Kunstschaat-

sers strijden deze zondag in het Triavium
om de Mariken-bokaal.
De jubilerende (25 jaar)
Nijmeegse Schaats Vereniging (NSV) verwacht
zo’n zestig deelnemers
van negen verschillende verenigingen uit het
hele land.
De wedstrijden zijn van
9.00 tot 14.30 uur. Rond
15.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. De entree is gratis.
www.nijmeegseschaatsvereniging.nl

Marjolijn Ankum helpt je beslissen
wat je bewaart of weggooit. Overtollige spullen loslaten zorgt voor meer
rust en ruimte.

tijd zijn we te druk bezig
met van alles en nog wat”,
vertelt professional organizer Marjolijn Ankum (51)

WIJCHEN

LIEFDE VOOR
NIJMEGEN

HOOFD EN
HUIS NETJES
OPRUIMEN

NIJMEGEN - “In de huidige

boulevard

DE ONTMOETING
IN REPAIR CAFÉ

»5

Door Jimmy Israël

woon

Weg ermee!
“Er zijn goede en slechte redenen te bedenken om spullen te bewaren. Dingen die
je nodig hebt, die nog houdbaar zijn of die je blij maken
mogen natuurlijk blijven.
Anderzijds blijft er echter
rommel liggen die eigenlijk
geen nut heeft maar waarvan je denkt dat die later
nog van pas komt. Ook spullen waar mensen veel voor
hebben betaald, maar die ze
toch niet gebruiken, blijven
vaak onnodig in huis; weg
ermee!” Volgens Marjolijn
is rommel een teken van besluiteloosheid.
“Je moet de keuze durven
maken om iets weg te doen.
Als het eenmaal is opgeruimd, geeft het je meer
energie.”
“Dit betekent niet dat alles
meteen naar de stort moet.
Je kunt je spullen ook een

Lentemarkt en Stoffencircus
in het centrum van Nijmegen

Zondag 1 maart

Markt: 11-17 uur Winkels: 12-17 uur

DIRECT
GELD
DIRECT
GELD

Demonstraties
vechtsporten
NIJMEGEN - Budoshop+

Marjolijn Ankum (rechts) laat tijdens de Landelijke Loslaatdag op 14 maart zien hoe je efficiënter
opruimt.
foto Jimmy Israël

tweede leven geven door het
naar een kringloopwinkel
te brengen.”
Wie niet kan wachten tot
de Landelijke Loslaatdag
kan alvast met deze tip van
Marjolijn beginnen. “Koop
drie kratten en ga naar een
plek in huis die nodig opge-

Lied voor NEC

NIJMEGEN - Er is zaterdag

28 februari een kampioenslied voor NEC
opgenomen. Er worden
1000 cd’s geperst. Verkoopprijs is 4,99 euro.
Een gedeelte van de
opbrengst gaat naar de
kinderen van de onlangs overleden supporter Rocky Hellegers.

ruimd moet worden. Begin
bij een ruimte die je vaak
gebruikt, want dan heb je er
het meeste plezier van. Eén
krat gebruik je voor spullen
die in deze kamer horen,
een tweede krat gebruik je
voor spullen die je straks
elders in huis opbergt en de

Voor meer informatie en
aanmelding voor de workshop, kijk op www.opgeruimdoporde.nl/nieuws

Medeleven burgemeester Bruls
NIJMEGEN - “Een 86-jarige

mevrouw die ernstig letsel opliep bij de brand in
het wooncomplex in Neerbosch-Oost is aan de gevolgen van de brand overleden.
Bij de brand van vrijdag 20
februari raakte een aantal
bewoners ernstig gewond.

Ik ben erg geschokt door
dit overlijden. Mijn medeleven gaat vooral uit naar de
familieleden en vrienden
van het slachtoffer. Ook de
bewoners van De Notenhout
wens ik veel sterkte”, aldus
burgemeester Bruls in een
korte verklaring.

Wandeling
GROESBEEK - De Konink-

lijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging houdt deze zondag
een publiekswandeling
over de ‘Stekkenberg’.
De gratis wandeling met
als thema ‘Landschap’
begint om 14.00 uur.
Verzamelen bij begraafplaats Heselenberg, Klaverberg 7, Groesbeek.

zondag 1 maart van 10-17 uur:

Gegarandeerd de HOOGSTE
PRIJS voor uw GOUD!

25%
keuze-

korting

MET UW GOEDEREN ALS ONDERPAND
Terugkoop mogelijk !!!

op één artikel naar keuze

NIJMEEGS PANDJESHUIS

Kijk op www.praxis.nl voor de voorwaarden.

Krayenhofflaan 214 Nijmegen
Tel 024-373 3771

www.nijmeegspandjeshuis.nl

laatste krat is voor spullen
die weg kunnen. Zo houdt
je het opruimen overzichtelijk, efficiënt en leuk.”

verzorgt zaterdag 7
maart de Martial Arts
beurs. De demonstraties
in de Jan Massinkhal
aan de Dukenburgseweg 5 in Nijmegen vinden plaats van 17.45 tot
21.00 uur. 18 verschillende vechtsporten worden gepresenteerd: Aikido, Boksen, Capoeira,
Closed Defense Circle,
Hanmudo, Iaido, JiuJitsu, Jodo, Judo, Karate,
Katori Shinto Ryu, Kickboksen, Kungfu, MMA,
Pencak Silat, Systema,
Taekwondo en Tai
Chi. Meer informatie:
www.budoshopplus.nl

De korting is alléén geldig op zondag 1 maart 2015 bij Praxis Malden.
ELKE ZONDAG OPEN

Kijk snel in deze krant voor de waardecheques.

Praxis Malden
Sluisweg 5, Malden

Malden

