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• gratis en vrijblijvend advies
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• vergoeding zorgverzekeraar

Implantaten kunnen dé oplossing zijn!
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NederlandseTandprothetici

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

DUKENBURG

Aldenhof 70-02 • Nijmegen • 024 - 343 09 86
HKZ-gecertificeerd • www.jouwgebit.nl

de Dukenburger - zomer 2020

Dukenburg in stukjes

14 kilometer wandelen: het Dukenburgpad

Kinderspel

8

Jong in coronatijd

23

4

Wouter van Bernebeek

Achter glas

Dukendonck

Brandveiligheid
de Dukenburger - zomer 2020

10 6

9

12

Hatertse Vennen

30

Autozegening

28

Buurtgezinnen
Inspectie Meijhorst-maisonnettes
Natuurfoto Stadspark Staddijk
Thuisgekookt
Gesloopt Mondial College
Shop, surf & win
Hart voor zorg
Korfbal Keizer Karel verhuist
De kracht van alleen zijn
Skaeve Huse komen eraan
Nieuwe kabels in Aldenhof
Laadpalen in Meijhorst
Heropening Huis van Weezenhof
Bever in de Geologenstrook
Wijkpark Meijhorst
Bezoekcabine de Horizon
Vragen van de Dukenburger
Halloween in Malvert afgelast
Jubileum nachtommetjes
Zomaar Meijhorst
Winkelcentrum Meijhorst
Fietspaden Streekweg
Winkelcentrum Malvert
Wij Weezenhof op YouTube

32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41

En verder:
Colofon
Iris en Luis
Column Guus Kroon
Column Qader Shafiq
Column Marije Klijnsma
Wel Wob, geen info voor raad
Project fietsendiefstal
Mevrouw Mali-Geijsberts 100
Ingezonden door Annie Derksen
Column Janwillem Koten
De begroeting
Verduurzamen in Aldenhof
Cultuur
43 lantaarns op brokkelbrug
De ‘nieuwe’ Waalbrug
WOII in de West
Kroniek zwembad Dukenburg
Lieve Lita
Column Toon Kerssemakers
Duukje
Zwembad stroomt langzaam vol
Bouwdorp Duuk uitgesteld
Overlast ratten
Subsidie voor wijkactiviteiten
Vervolg aardgasvrij Zwanenveld
Energie besparen
Waar ‘lekt’ uw woning?
Vervanging bruggen
Dukenburg heropent

2
4
5
8
11
14
15
16
17
18
18
19
20
20
20
21
22
27
27
39
42
43
43
43
44
45
45
46
47
3

Coronacrisis: oog voor elkaar bij kinderen en jongeren

‘Minute to win it’ in de Meiboom. Rechts Mohamed

‘Spannend maar erg leuk elkaar terug te zien’
OOG VOOR ELKAAR
In een serie besteedt de Dukenburger
aandacht aan activiteiten die bewoners
met elkaar verbinden. Bij het vieren van
50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar
ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners
bij elkaar en verbindt hen met allerlei
initiatieven en instanties dicht bij huis in
Dukenburg.
Sinds maart leven door de coronacrisis
veel mensen geïsoleerd. Ook kinderen en
jongeren. Een gesprek met Iris van Veen,
kinderwerker, en Luis Garcia Martinez,
kinder- en jongerenwerker. Beiden werkzaam bij Bindkracht10.
4

Diepe zucht?
Het onlinegesprek met Iris en Luis vindt plaats
tijdens een week waarin veel plannen gemaakt
moeten worden om alles weer op te starten.
Onder andere programma’s voor activiteitenpleinen bij vier brede scholen in Dukenburg
(Prins Mauritsschool, Dukendonck, de Meiboom en de Aldenhove). Dat opstarten valt
niet mee. ‘Er moet met verschillende regels
van allerlei instanties rekening worden gehouden. Je hebt regels van het RIVM, de gemeente en de scholen. En dat is echt gepuzzel.’
Ondanks dat motiveert hun betrokkenheid met
kinderen en jongeren beiden er iets moois van
te maken. Iris: ‘Je kan weer live plezier maken
met kinderen. Dat is de beste manier om werkelijk contact te krijgen.’ En Luis: ‘Je kunt beter helpen doordat je elkaar weer ziet. Kinderen en jongeren kan je zo het beste bereiken en
begeleiden.’ Beiden: ‘We zijn blij dat door alle
online mogelijkheden totale isolatie vermeden

kan worden. Maar live contact is beter.’ Het
is al met al spannend maar erg leuk elkaar
terug te zien’.

Ervaringen

Iris en Luis: ‘We zijn snel begonnen online
trajecten op te zetten. Dat betekende het ontwerpen en plaatsen van programma’s online.
En bereikbaarheid van kinderen organiseren.
Via WhatsApp, Instagram en Facebook. Bij
jongeren werd en wordt daarnaast gebruik
gemaakt van het netwerk dat werkers voor
de crisis hadden.’ Iris: ‘In ons werk komt het
begeleiden van gezinnen aan de orde. Bij
jongere kinderen verloopt contact meestal
via ouders. We hebben afspraken gemaakt op
de stoep voor het huis. Er zijn activiteitenboekjes bezorgd met ideeën voor spelletjes
of bezigheden, die je met weinig moeite kan
doen. Tegelijkertijd maken we even persoonlijk contact op afstand.’ Iris en Luis gezade Dukenburger - zomer 2020

Luis Garcia Martinez

Onze burgemeester
menlijk: ‘Bij kinderen en jongeren ervaren
we een grote verwarring over regels. Is anderhalve meter voldoende? Wanneer is er een
samenscholing? Wanneer krijg je een boete
en hoeveel? Dat wordt er niet beter op, nu
stap voor stap meer vrijheden worden toegestaan. Wij proberen kinderen en jongeren zo
goed mogelijk hierbij te helpen.’

Kinderen zelf in actie

Iris en Luis in koor: ‘Geweldig hoe kinderen actief meedenken en zelf in actie komen.
Bijvoorbeeld Mohamed: een 13-jarige leerling van de Meiboom met zijn – minute to
win it – spellenpakketjes. Zelf bedacht met
wat hulp van Bindkracht10-werkers. In de
vorige Dukenburger stond al een kort stukje
hierover. De 225 spellenpakketjes van Mo-

hamed blijken thuis veel gebruikt te worden.
Het zijn spelletjes die je elk afzonderlijk in
een minuut moet doen. Haal je een spelletje
binnen die tijd, dan mag je naar de volgende
ronde. Er komt zelfs een finale tussen de drie
beste spelers van elke school. Fantastisch!’
Veel kinderen en jongeren zullen naar verwachting deze zomer thuisblijven. Luis en
Iris zijn beiden daarom druk doende een
mooi zomerprogramma in elkaar te zetten.
Vooral met veel buitenactiviteiten. De vorm
waarin is – inderdaad vanwege regels – nog
een puzzel. ‘Maar altijd blijven we ervoor
gaan. Met veel plezier.’
Tekst: Toon Kerssemakers. Foto’s:
Jacqueline van den Boom en Peter Saras

Iris van Veen

Tekst website Bindkracht10 over Activiteitenplein: ‘Op het Activiteitenplein proberen
we alle kinderen gelijke kansen te geven. Dat iedereen kan meedoen, zowel van school
als uit de wijk. We bieden een veilige plek in een vertrouwde omgeving. Hier kunnen kinderen hun eigen (spel-) mogelijkheden en (talent-)ontwikkelingen ontdekken en
ontplooien.’ Naast het activiteitenplein voor brede scholen in Dukenburg staat op deze
website veel meer info over kinderen- en jongerenwerk in Dukenburg.
www.bindkracht10.nl
de Dukenburger - zomer 2020

Onze Nijmeegse burgemeester zal NIET naar
Den Haag gaan. Tenminste niet als burgemeester, maar mogelijk later. Wellicht wel als
minister? Natuurlijk, nu jammer voor hem.
Voor ons in Dukenburg is het een geruststellende gedachte. In zijn periode als wethouder
van Nijmegen had hij een zwak voor Dukenburg, bijvoorbeeld als daar bewonersorganisaties in die jaren 90 actie voerden.
Als er iets bijzonders is in ons stadsdeel, zal
deze burgemeester er verhoudingsgewijs opvallend veel aanwezig zijn. Wie kent hem niet
van zijn spontane toespraakjes zonder spiekbriefje - op basis van prima achtergrondinformatie - voor jubilarissen of bij het uitreiken van
lintjes. Dat laatste geldt overigens ook voor
geheel Nijmegen. Kenmerkend: zijn humor en
relativerende zelfspot.
Wij kunnen plaatsvervangend trots zijn voor
zijn landelijke publieke optreden tijdens
deze coronacrisis. Juist in een periode dat je
doodziek wordt van allerlei tv-programma’s
met zogenaamde deskundigen en zijlijnspecialisten. Of presentatoren die wenkbrauwen
optrekkend vol onbenul schreeuwen over
chaos. Dan is het een verademing als je onze
burgemeester heel rustig positieve en alleszins
redelijke uitleg hoort geven. Ga er maar
aanstaan tijdens zo’n - voor iedereen nieuwe
- pandemie.
Wij hebben in Dukenburg een streepje voor
bij hem. Laten we daar gepast en goed
gebruik van maken. Als het gaat om de Nijmegenaar van het jaar 2020 zou het geen
slechte gedachte zijn, niet door maar bij onze
burgemeester die onderscheiding te laten
opspelden.
Triest voor de zure oppositiepartijen in de
gemeenteraad, maar Hubert Bruls heeft nog
steeds een compliment te goed voor zijn
optreden tijdens de vluchtelingencrisis en de
indrukwekkende opvang op Heumensoord.
Welke Nederlandse burgemeester durft het
aan zich jaarlijks tijdens carnaval zo uit te
dossen zoals hij doet, zonder zijn gezag te
verliezen?
Dus goed voor ons, maar ook voor heel Nijmegen. Stem op Bruls als Nijmegenaar van
het jaar of op z’n minst - als dat zou kunnen Dukenburger van het jaar.
Guus Kroon (Foto: Jacqueline van den Boom)
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Wouter van Bernebeek: weerman en ‘stormjager’

‘Natuur herstelt zich wel. Maar tot op zekere hoogte’
Met een mengeling van optimisme en zorg
sluit Wouter van Bernebeek een gesprek af
over zijn werk: weer en klimaat. Wouter
woont in Malden en weet over het weer in
onze buurt veel te vertellen.
De Dukenburger laat regelmatig mensen aan
het woord die in Dukenburg of omgeving interessant werk doen. Als vrijwilliger of in een
betaalde baan. Wouter doet beide: is meteoroloog (weerman) bij Meteogroup – het vroegere
Meteoconsult – en stormchaser. Dat werk doet
hij als vrijwilliger. Op diverse fotosites staan
prachtige natuurfoto’s van hem. Onder andere
gemaakt in de Overasseltse en Hatertse Vennen. In deze Dukenburger staan er ook verschillende. Zie bladzijden 30 en 31.

Besmet

Tijdens het gesprek blijkt voortdurend zijn
enorme passie voor weer. (‘Het is een beetje
uit de hand gelopen.’) Deze passie blijkt heel
aanstekelijk. Het kost moeite binnen de tijdslimiet van het interview te blijven.
Hoe raak je zo ‘besmet’ met weer?
Wouter: ‘Als kind heb ik in 1998, tijdens een
vakantie op de Veluwe, een enorme onweersbui meegemaakt. Daarbij vielen hagelstenen
van 10 centimeter. Alles was kapot. Dat heeft
veel indruk op me gemaakt. Ben toen inderdaad besmet. Het weer heeft me nooit meer
losgelaten. Extreem weer is gevaarlijk maar
fantastisch. Naast mijn werk als meteoroloog
ben ik sinds 2009 stormchaser: extreem weer
6

van dichtbij volgen, waarnemingen doen, foto’s maken.’
Altijd hier in de buurt gewoond?
‘Ben geboren in Nijmegen maar snel verhuisd
naar Malden. Ik ken de regio. Niet alleen als
fotograaf, maar ook als weerman.’

Tornado 4 juni 2019 in Dukenburg

Wellicht zullen de meeste Dukenburgers deze
dag vergeten zijn. Dat geldt niet voor iedereen.
Zeker niet voor bewoners van Weezenhof die
dichtbij Vogelzang wonen. Of voor diegenen
die door Vogelzang wandelen en op veel plekken omgevallen of geknakte bomen zien. Op
de avond van die dag trok een heuse tornado
over ons gebied. Om vervolgens in Hatert,
Winkelsteeg en verder huis te houden.
Tornado? Geen windhoos?
Wouter: ‘Het woord windhoos is een NederWouter van Bernebeek is 28 jaar. Geboren in Nijmegen. Beroepsmatig als meteoroloog werkzaam in Utrecht bij Meteogroup. Lid van een team van tien personen die samen stormchasen. Dit doet
hij al sinds 2009 op vrijwillige basis. In
de loop der jaren zijn daar steeds meer
mensen bijgekomen. En actief in weeren natuurfotografie. Zijn werk is op diverse sociale media te volgen. Foto’s van
hem verschijnen regelmatig in het weerbericht van RTL4.

landse vertaling van het woord tornado. Een
windhoos is dus niet onschuldiger. De tornado
in de avond van 4 juni was een bijzondere.
Niet alleen omdat een zogenaamde supercel in
Nederland ontstond (komt hier zelden voor).
Maar ook vanwege tijdsduur en de afstand,
die de tornado heeft afgelegd. Een supercel is
de zwaarst mogelijke onweersbui. Deze buien
roteren: draaien als het ware om hun eigen as.
Daaruit kan een slurf (tornado) ontstaan die uit
de wolk zakt en schade veroorzaakt als grond
of bebouwing wordt geraakt. Vermoedelijk is
deze tornado ontstaan in de Overasseltse en
Hatertse Vennen en te volgen geweest tot in
Twente. Zeldzaam ook qua tijdsduur: hij ‘leefde’ ongeveer een uur. De schade aan huizen
in Rheden – veel in het nieuws geweest – is
veroorzaakt door diezelfde tornado. Dat het
een tornado is kun je afleiden uit de scherpe
begrenzing van het schadespoor. Bijvoorbeeld in Winkelsteeg waren op een bepaalde
plek alle bomen om, terwijl buiten dat gebied
geen enkele boom was getroffen. Ook kenden
bepaalde straten in Weezenhof veel schade.
Terwijl in straten daarnaast niets te zien was.
De windsnelheden moeten gigantisch zijn geweest. Het is niet gemeten, maar naar schatting
zijn windsnelheden tot 220 kilometer per uur
voorgekomen.’
Onweer kiest steeds hetzelfde spoor?
‘Nee. Onweersbuien zijn groot. Die trekken
zich niets aan van het gebied waar ze overheen
trekken. Wel slaan bliksems vaker in op plaatsen met veel staal of metaal in de grond. In het
de Dukenburger - zomer 2020

industriegebied van Cuijk is bijvoorbeeld zo’n
hotspot. De bliksem treft ook vaker eiken. Dat
bliksem altijd het hoogste punt opzoekt, is dus
niet waar.’

Opwarming

Wouter: ‘De effecten van opwarming zijn in
ons gebied ogenschijnlijk niet direct te zien.
Maar, als je rondkijkt in de Overasseltse en
Hatertse Vennen, dan merk je dat daar echt wat
gaande is. Ondanks verschillende natte perioden is tijdens de afgelopen jaren weinig regen
gevallen. Daar overheen kwamen in 2018 en
2019 gigantisch warme zomers. Het waterpeil
in de vennen zakt. Minder water betekent weer
dat het gebied overdag uit zichzelf sneller opwarmt, waardoor meer vocht verdampt. Het
opwarmingseffect versterkt zichzelf. Dat in de
vennen veel bomen gekapt zijn helpt ook niet
echt. Bomen geven veel schaduw en houden
juist koelte en vocht vast. Voordat je het weet
zijn de vennen op die manier verdwenen. Ja inderdaad, er is regen gevallen in februari, maar
daarna is er weer een abnormaal lange periode
van droogte gekomen. De regio Nijmegen is samen met de Achterhoek, Noordoost-Brabant
en Noord-Limburg - één van de warmste gebieden van Nederland geworden. Er zijn in die
gebieden nogal wat zandgronden die extra uitdrogen bij hogere temperaturen. Het grondwater zakt, de grond droogt op, verwarmt verder;
ga zo maar door. Fikse onweersbuien lossen
dat probleem niet op. De natuur herstelt zich
wel, maar tot op zekere hoogte.’

Groen woongebied

Wouter benadrukt het belang van een groen
woongebied: ‘Bomen zijn dus enorm belangrijk om hitte te temperen en snelle uitdroging
tegen te gaan. Het centrum van Nijmegen is al
gauw 10 procent warmer dan Dukenburg. Op
dagen met hitte is het verschil nog groter. Als
het bijvoorbeeld in het groene Dukenburg 33
graden is, praat je snel over bijna 40 graden in
de binnenstad. Ook gebieden met veel stenen
bestrating in tuinen en dergelijke leveren extra
hitte op.’
Die blauwe luchten van het afgelopen voorjaar. Veroorzaakt door opwarming?
Wouter stellig: ‘Nee. Die blauwe luchten komen vaker voor in het voorjaar als er een hogedrukgebied boven Scandinavië ligt. Dan steekt
er bij ons een droge oostenwind op. Maar dit
jaar was de kleur zo prachtig diepblauw door
de coronacrisis. Er wordt heel weinig gevlogen. De lucht is dus erg schoon. Vandaar’.

‘Stormchaser’

‘Stormchasen doe ik als lid van een netwerk
vrijwilligers. We proberen te achterhalen waar
de Dukenburger - zomer 2020

Wouter van Bernebeek: ‘Dit jaar was de kleur van de lucht zo prachtig diepblauw door de coronacrisis. Er wordt heel weinig gevlogen. De lucht is dus erg schoon.’

zware onweersbuien gaan ontstaan. We doen
waarnemingen. Maken foto’s en video’s door
een groot deel van Europa. Er is altijd een risico dat je voor niets komt. In Amerika wordt
er wel veel geld betaald, maar daar is het weer
ook veel extremer. Het werk is niet ongevaarlijk. Dat heb ik zelf ervaren toen tijdens een
trip in Duitsland 20 meter van me vandaan
een bliksem insloeg. We proberen extreem
weer beter te doorgronden en opgedane kennis door te geven. Fascinerend. Elke keer weer
opnieuw.’

Weer voorspellen

Waarschijnlijk herkenbaar: de weerradar geeft
in de app mooi weer aan, maar het regent. Er
zijn voor het weekend prachtige voorspellingen gedaan. Maar het mooie weer zit een eind
verderop. Terwijl je hier zuchtend tegen wolkenluchten moet aankijken. Wouter: ‘Ondanks

de grote computers komen weersverwachtingen niet altijd uit. Het weer is enorm gecompliceerd. Verwachtingen gaan aan de hand van
ruim vijftig weermodellen (de pluim). Die modellen worden door weerbedrijven verschillend uitgelegd. Verschillen treden vooral op bij
driedaagse verwachtingen of langer. Verwachtingen voor een zomer- of winterseizoen zijn
nooit goed te geven, want zo ver kunnen we
eenmaal niet in de ‘toekomst’ kijken.’
‘Een app lijkt precies aan te geven hoe warm
het wordt, hoe hard het waait enzovoorts. Maar
vergelijk eens verschillende apps. Dan zie je
de verschillen. Het beste advies lijkt: neem
het gemiddelde van die apps. Weerkaarten zelf
kunnen lezen kan handig zijn.’
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto’s: Peter Saras
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Vierdaagse
Vastberaden maakte ik het flink verhoogde
inschrijfgeld over. Want voor mij is Vierdaagse lopen: vieren van mijn Nijmegenaarschap. Op dag één de opgaande zon
de Waal zien inkleuren. Vervolgens meeslingeren op de dijken, wegen en straten
om de hartelijkheid van Oosterhout, SlijkEwijk en Lent te ervaren. Van het optreden
van de Driestroomband Jukebox in Elst genieten en de knuffel krijgen van volleybalvriendin Mariëlle die met haar dweilorkestje
in Bemmel optreedt. De intocht vieren met
een borrel die vriendin Maria in Café Royal
op de Hertogstraat aanbiedt. Op dag Roze
vroeg ontwaakt Grootstal en Hatert zien
juichen en via de vertrouwde Weezenhof
in de geliefde Overasseltse en Hatertse
Vennen komen. Het gemoedelijke Alverna,
lange Wijchen, vrolijke Beuningen en Weurt
achter de rug, de mooiste intocht van het
Waterkwartier ervaren en de dag afsluiten
met een bier op het ‘Faberplein’. Op de
derde dag onderweg naar Malden een
beschuit met aardbeien nuttigen, de moerbeiboom in Mook bewonderen, bij oudere
vriendin Miep in Middelaar een kopje koffie,
en nog een, drinken. Plasmolen, Milsbeek,
Ottersum inlopen en vervolgens verlaten.
Op de gulle Breedeweg van lekkere traktaties genieten en bij het binnenkomen in
Groesbeek dj Jan Muskens begroeten.
De Zevenheuvelenweg is een eitje. Na de
finish bij de redactietent van de Gelderlander een koud blikje Bavaria drinken. Thuis
je blaren behandelen en je opmaken voor
de dag van Via Gladiola. Op de dag van de
Maas bij elk dorp de herinneringen van de
voorbije vier dagen ophalen. Duimen dat je
in Beers de aan de Vierdaagse verslaafde
politicus Paul Eigenhuijsen niet ontmoet.
Want dat wordt dan een vroege bier. Eenmaal op de pontonbrug de pijn in je voeten
voelen. De pijn die je op de Rijksweg weer
vergeet. Want tot en met de handdruk
van burgervader Bruls word je op handen
gedragen. En na die vier zware dagen als
held van je geliefde met een kruisje thuiskomen... Dát is mij ontnomen. Dát is ons
ontnomen. Ik vervloek corona.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Kinderspel
In de rubriek over speeltuintjes in ons
stadsdeel bezocht de Dukenburger eentje die
niet verborgen is en evenmin een lustrum te
vieren had. Tenminste, die feestelijke informatie kregen we niet exact boven water.
Wat we wel kunnen vertellen over deze kinderspeelplek is dat het ruime veldje er bijzonder fraai bij ligt. Zeker als de zon schijnt. Want
het is er fris groen, schoon en opgeruimd. De
omheining bestaat uit een volle haag, die de
kinderen belet de drukke doorgaande straat op
te rennen. Mooie houten speelobjecten geven
de tuin een natuurlijke uitstraling. Je vindt
er een klim‘kasteel’ met glijbaan en veel extra’s. Verder een nestschommel, kukelrekken,
een wip, traditionele schommels en een picknicktafel. In overleg met de omwonenden is
het speelterrein er gekomen, in elk geval in
het begin van déze eeuw. Jaren eerder waren
er twee bescheiden speeltuintjes, elk een paar
straten verderop in de wijk. Veel meer dan een
zandbak en een wipkip respectievelijk klimwerk boden deze, deels betegelde speel‘tuintjes’ niet. Beide werden weggehaald nadat één
bezorgde ouder de speelplekken bestempelde
als haarden van besmetting door wormpjes.
Andere ouders hielden daardoor hun grut bij
het speelzand weg. Massaal werden zandbakken in de eigen tuin geplaatst.
Intussen hadden de kinderen in dit hoekje van
de wijk zeker voldoende speelruimte op straat,
maar het gemis aan uitdagende speeltoestellen
was groot. Vandaar dat bewoners bij de ge-

meente aanklopten en deze speeltuin, na veel
plussen en minnen, werd gerealiseerd. Op een
heerlijk zonnige meimiddag, die voor de foto’s
ideaal was, speelden er Meggy van twee jaar,
Damian van vijf, Loïs van zes, Luca van zeven,
de zusjes Sara (negen) en Eefje (tien). Toezicht
van ouders was er ook. Dit is kenmerkend voor
dit speelveldje. Een ondervraagde bewoner die
het speelgebeuren pal achter zijn huis kan volgen, vindt het absoluut geen bron van hinder of
ergernis. Wat leven in de brouwerij is juist gezellig. Hij vertelde dat de gemeente het speeltuintje goed onderhoudt, ook de haag rond het
gras en de grasmat zelf. Bewoners hebben de
taak op zich genomen om de prullenbak van
tijd tot tijd te legen.
Vorig jaar signaleerde een medewerker van dit
blad een joch van een jaar of elf met een geel
hesje aan. Voor de cameralens van zijn moeder legde hij een soort parcours af langs de
‘obstakels’ in een voor hem fantastisch korte
tijd. Wat bleek? Zijn vader was net binnengelopen op de Berendonck tijdens de Strong
Viking Run. ‘En wat mijn pappa kan, kan ik
ook’, vond de elfjarige. De flinke bomen rond
het speeltuintje waren overigens lang voordat
hier kinderen kwamen klimmen en hangen
een geliefde klim- en hangplek voor een forse
zwart-witte kater, totdat die ging verhuizen.
Het kattenbeest gebruikte de bomen als uitkijkpost naar baas en vrouwtje als die met de
hond gingen wandelen, of met de kleintjes op
weg gingen naar en van de crèche in Stadspark
Staddijk. Was er toch nog iets verborgen in de
geschiedenis van dit speelveldje.
Tekst: Hette Morriën
Foto: Jacqueline van den Boom
de Dukenburger - zomer 2020

Brede school De Dukendonck

‘Zeggen wat je doet, doen wat je zegt’
Shalina Dekkers

In een serie beschrijft de Dukenburger
alle basisscholen in Dukenburg. Dat gebeurt door middel van interviews met de
schoolleiding en (zo mogelijk) met een
leerkracht. In dit nummer staat Brede
school De Dukendonck in Tolhuis centraal. Een gesprek met directeur Roland
Leenhouwers en Shalina Dekkers, leerkracht bij kleutergroep de Kikkers.
Donck in de naam Dukendonck betekent
letterlijk een hoger gelegen drogere ruimte
temidden van drassig land. De kernwaarden van de school geven daarnaast duidelijk aan waar het team voor staat: ‘Samen
staan wij voor alle kansen voor alle kinderen. We zijn verantwoordelijk: iedereen
doet mee en telt. Een veilige omgeving is de
basis voor ontwikkeling. Alles wat aandacht
krijgt groeit.’

Trots

Na wat inleidend gerommel met techniek – zo
typerend voor deze coronatijd met alle online
communicatie – komt meteen het geven van
veiligheid voor kinderen op tafel. Roland: ‘In
de huidige tijd, met alle coronaperikelen, hebben we nog eens goed kunnen zien hoe belangrijk veiligheid voor kinderen is. We zijn weer
opgestart. Maar we hebben de afgelopen weken gemerkt hoe moeilijk sommige kinderen
het hebben gehad omdat ze niet naar school
konden. En daardoor een deel van hun verde Dukenburger - zomer 2020

Roland Leenhouwers

trouwde omgeving moesten missen. De school
met al haar activiteiten is al zolang belangrijk
voor Tolhuis. We zijn trots dat dit ook door anderen wordt opgemerkt. In de laatste Stads- en
Wijkmonitor van de gemeente Nijmegen krijgt
onze school de nodige complimenten. Dat we
desondanks geen groei van het leerlingenaantal mogen verwachten heeft te maken met het
feit dat veel bewoners lang blijven wonen in
de wijk. De gemiddelde leeftijd wordt hoger.
Het aantal jongere kinderen neemt af.’

Leerstof jaarklassensysteem

Bij dit systeem wordt per leerjaar vastgelegd
wat behandeld moet worden. Op internet hierover meer info. Roland en Shalina houden beiden een vurig pleidooi voor dit systeem. ‘We
worden door internet al lange tijd herinnerd
aan bepaalde uitkomsten van een kwaliteitsonderzoek. Naast alle complimenten over opvang en veilige leeromgeving, worden in dat
onderzoek kanttekeningen geplaatst bij de ontwikkeling van zelfstandig leren. We besteden
steeds terdege aandacht daaraan. Maar bij het
volgen van kinderen en in contacten met ouders merken we voortdurend dat in deze wijk
de veiligheid en rust van dit leerstof jaarklassensysteem het meeste effect heeft. Daarom
investeren we daarin. De persoon voor de klas
die instructie geeft: die doet er toe. We zijn
wel bezig zelfstandig leren stap voor stap uit te
breiden.’ Shalina: ‘Bij de kleutergroepen zijn
we voortdurend bezig het onderwijs in thema’s door te ontwikkelen en te verfijnen. Dat
is een heel traject. Bij de groepen 3 tot en met

8 wordt veel zorg besteed aan het verder ontwikkelen van studiemomenten binnen de les:
zelfstandig werken na het geven van instructie
door de leerkracht.’

School in tijden van corona

Roland is bijzonder trots op de manier waarop
het hele team, samen met de andere partners
van de brede school, zich door de coronacrisis
heen slaat. ‘Iedereen wil voor 100 procent de
schouders eronder zetten. Vanuit betrokkenheid met de kinderen. Vanuit onze grondhouding: zeggen wat je doet, doen wat je zegt.’
Shalina: ‘Doordat iedereen op school doordrongen is van datgene waarvoor we staan,
komen we – al improviserend – steeds weer
met elkaar tot werkbare oplossingen. Dat zouden we zo weer doen bij een nieuwe crisis.’
Roland: ‘Er is snel afstandsonderwijs opgezet.
Met elk kind is contact gehouden. Sommige
kinderen hadden het, zoals gezegd, zwaar. De
sociaal-emotionele zorg stond daarom tijdens
de lockdownfase op de eerste plaats. Na het
opstarten van de school staat het geven van
onderwijs weer centraal. Maar niet alle kinderen zijn meteen weer teruggekomen. Sommige
ouders kiezen ervoor kinderen thuis te laten
vanwege gezondheidsrisico’s. Wij respecteren vanzelfsprekend de afwegingen die ouders
maken. Maar er wordt wel met hen gepraat.
De school blijft in ieder geval alert op gezondheidsklachten bij leerlingen en medewerkers.’
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto’s: Peter Saras
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Ali B-vriendentoer bij de Wollewei

Hoe de zorgcentra in Dukenburg je
oude dag leefbaar maken in coronatijd
OOG VOOR ELKAAR

‘Achter glas’
In de vorige Dukenburger was al te lezen
hoe de buitenwacht met onder andere muzikale optredens de bewoners af en toe opfleurde. Bezoek binnen in huis mocht niet
en sommigen hadden het daar moeilijk mee.
Een bloemetje, een kaartje, iets lekkers, alles moest aan de deur afgegeven worden.
Contact met familie liep via de telefoon en
soms zichtbaar achter de laptop.
De verzorgenden in de Vlechting, Wollewei en
Horizon kregen er half maart opeens heel wat
taken bij. De vele handen van vrijwilligers vielen op slag weg. Toch betekende dat niet een
teruggang in zorg en menselijkheid.

Vlechting

Al snel kwamen er bijzondere dagen, te beginnen met Pasen. Bij uitstek dagen waarop je
vrouw, man, vader, moeder, familielid gaat bezoeken. Dat kon nu niet en dit was behoorlijk
10

slikken. Maar ook voor de jarigen binnen de
zorgcentra viel het niet mee. Een verjaardag,
op vaak hoge leeftijd, wil je niet overslaan.
De werkelijkheid was echter hard en er werd
alles uit de kast getrokken om dan maar van
buitenaf een feestje te bouwen. Zo werd op
24 maart Mien Mali 100 jaar (Hermina MaliGeijsberts). Ze woont in de Vlechting in Zwanenveld. De verrassing was groot toen de hele
familie in feeststijl haar een aubade bracht.
Zwaaiend met ballonnen en ondersteund met
accordeonmuziek. Zie ook het artikel op bladzijde 16.
Op de mooie zonnige dagen, die er gelukkig
waren, konden bewoners soms met bijvoorbeeld een rolstoel de tuin in. Zo kon familie,
vanachter het hek en op afstand, ‘moeders of
vaders’ ontmoeten. Koningsdag werd in de
Vlechting gevierd met een quiz, de winnende
verdieping won lekkere taarten. En natuurlijk
werd luid het Wilhelmus ten gehore gebracht.

Wollewei

Die taarten waren er ook in de Wollewei. Er
kwamen ook een paar kisten aardbeien van
NXP en Present Nijmegen en voor de bewoners kwam er een verwenpakket van een drogisterij. De kinderen van de knutselgroep uit
de buurflat naast de Wollewei maakten teke-

ningen en leuke knutsels voor de bewoners.
Met ‘veel sterkte’, ‘wij hopen dat het goed
met u gaat’ en ‘we denken aan u’ een hart onder de riem voor de binnenzitters. Wolleweipersoneel deelde de kaarten en knutsels uit en
bekeken ze samen met de bewoners.
Koningsdag was bijzonder op de Wollewei.
Die dag trad rapper Poke op in het kader van
de Ali B Vriendentour. Een vreemde combinatie, een rapper bij ouderen? Nee hoor, het
was echt feest. De tuin mooi aangekleed met
rood-wit-blauw, oranje tompouces en het nummer Anderhalf zat de stemming er goed in. De
‘gouwe-ouwe-nummers’ deden de rest.
Net als bij de twee andere wooncentra hadden
bewoners van de Wollewei met hun familie
contact via raam- en balkonvisite, wordt er regelmatig gebeld met Facetime en worden via
Familienet (een besloten, facebook-achtige
site) berichten, foto’s en filmpjes gedeeld. Het
kan de kus en een knuffel niet vervangen, toch
steeds weer die opluchting elkaar te zien.

Horizon

Ook voor de medewerkers van de Horizon
vergt het enige creativiteit in deze tijd om manieren te bedenken die een isolement moeten
voorkomen. Door omstandigheden werden de
medewerkers geconfronteerd met een intende Dukenburger - zomer 2020

Goede keuzes maken
Mevrouw Mali 100 jaar in de Vlechting

Mediclowns achter glas bij de Horizon

sieve zorgverlening. Maar tegelijk hadden bewoners ook behoefte aan afleiding,
humor, troost, en ‘nabijheid’. Zeker nu
familie niet meer op bezoek mocht komen. Gelukkig werden de mensen in de
Horizon ook enkele keren verrast door
optredens in de voortuin van onder anderen Jan Hoesen en Sher. De Mediclowns,
Siep en Kwong, zorgden met hun optreden voor een schaterlach en een traan bij
bewoners en de medewerkers. Ook werd
de Horizon door lokale ondernemers niet
de Dukenburger - zomer 2020

vergeten, half april bezorgde men een kar
vol verse soep voor bewoners en medewerkers. En sinds half mei staat er een bezoekerscabine op het parkeerterrein.
Met medewerking van Jolanda van Dam
(Vlechting), Gemma Meijer (Wollewei) en
Martijn Arts (Horizon).
Tekst: Peter Saras
Foto’s: Vlechting: familie Mali, Wollewei:
de Wollewei, Horizon: Martijn Arts

We hebben het Pinksterweekend achter de rug.
Meestal is dat een weekend om er op uit te gaan. Dit
is wel een heel bijzonder jaar. Ondertussen mag er
steeds wat meer van de overheid. Ik zie veel mensen buiten sporten in Dukenburg en de Overasseltse
en Hatertse Vennen. Het wordt weer drukker op
straat. Ook in de Ontmoetingskerk maken we voorzichtig plannen voor de zomer.
Het is belangrijk in deze tijd om steeds bewust eigen
keuzes te maken. Samen sporten mag weer, maar
lukt het ook om een veilige afstand te houden? Je
wilt je ouders, grootouders of vrienden bezoeken,
maar ze niet ziek maken. Of je wilt weer eens naar
de Berendonck, maar hoe druk is het daar? We
krijgen natuurlijk goede raad van de overheid en het
RIVM, maar er blijven veel persoonlijke keuzes over
om te maken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar
ik vind het soms best moeilijk. Want niet alleen onze
veiligheid is belangrijk, maar ook onze vrijheid en
behoefte aan contact.
Ik denk dat twee dingen kunnen helpen, namelijk
intuïtie en inspiratie. Het is allebei wat ongrijpbaar.
Alsof het zomaar aan komt waaien. Intuïtie die je
ingeeft waar je goed aan doet. En inspiratie, ideeën
die zomaar in je opkomen. Inspiratie kan helpen om
creatieve oplossingen te vinden. Zo zag ik bij het
jeugdjournaal een opa en een kleinzoon die een
grote bak met water en zeep hadden neergezet in
de tuin met daarboven in het midden een plexiglas
scherm. Zo konden ze in het zeepsop veilig elkaars
handen vasthouden.
Met Pinksteren denken Christenen eraan dat iets
van God door mensen heen kan waaien en ons helpt
om het goede te doen. Of je nu gelooft dat je goede
ideeën je eigen intuïtie en inspiratie zijn of dat ze
van God komen, het is vooral belangrijk om erop te
vertrouwen. Volg je hart. En sta open voor de goede
dingen die soms zomaar komen aanwaaien.
Marije Klijnsma
Kerkelijk werker Protestantse Gemeente Nijmegen
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Brandveiligheid in Dukenburg onderzocht
Een verslag
Woensdag 23 mei 2018, zo rond de klok van
half tien in de avond zitten veel Dukenburgers gekluisterd voor de televisie, programma: Zembla. Wooncentrum de Meiberg in
Meijhorst vol in beeld met een brandexpert
en een directe vergelijking met de afschuwelijke brand op 14 juli 2017 in Londen aan
de Grenfell Tower waar 72 mensen de dood
vonden.
‘De isolatie achter de gevelplaten is uiterst
brandbaar’, vertelt de expert, en: ‘Wanneer het
brandt kan het zich razendsnel naar boven uitbreiden door de ruimte tussen het gebouw en
de isolatie, een schoorsteenwerking.’

Openheid

Dinsdag 29 mei. De redactie van de Dukenburger zit bij woningcorporatie WoonGenoot aan
tafel. Er volgt volledige openheid van zaken.
Gewaarschuwd door de makers van Zembla
hadden ze voor de uitzending de bewoners
van de Meiberg al geïnformeerd, ‘We hebben
een grote zorgplicht naar die mensen’, vertelt
manager wonen Ton Gerrits. Er worden op dat

moment al maatregelen genomen om het acute
gevaar terug te dringen. WoonGenoot was verrast, juist op dat moment was men bezig met
een grote operatie binnenin het complex om de
brandveiligheid op een hoger niveau te zetten.
Er kwamen nieuwe voordeurpuien en deuren
die veel langer brand- en rookvertragend zijn,
de afzuiging werd vernieuwd en het rookmeldersysteem gemoderniseerd. Een dure grap,
niet wettelijk verplicht, maar de woningcorporatie wilde dit doen gezien de gemiddelde
leeftijd van de bewoners. Misschien was een
en ander wel in een versnelling gekomen na de
brand in wooncentrum de Notenhout in Neerbosch-Oost op 20 februari 2015, waarbij vier
bewoners stierven en veertig gewond raakten.

Nog meer complexen

Zomer 2018. Inmiddels is bekend dat er nog
een Dukenburgs complex brandgevaarlijke
gevelbekleding heeft. Het is de Valckenaer in
Lankforst. Net als bij de Meiberg grijpt woningcorporatie Standvast Wonen (tegenwoordig Woonwaarts) direct in en verwijdert zoals
in Meijhorst de onderste 2½ à 3 meter van de
gevelbekleding. Een brand, door ‘wat voor
omstandigheden ook’, op de grond ontstaan,
kan dan niet overslaan op de beplating. Ook
komen er extra rookmelders. Standvast doet
dat niet aan/in het gebouw aan de 56e straat

waar een groot gedeelte van de appartementen
verkocht is. Zij laat dit over aan de vereniging
van eigenaren. Die laat de gevelbekleding op
dezelfde wijze aanpassen. Ook hier komen extra rookmelders.
Bij de corporaties spelen op de achtergrond
andere zaken, zoals: wie heeft de isolatie geleverd, voldeed het op moment van plaatsing
aan alle eisen, waren bouwbedrijven nalatig?
Bij bewoners maar ook bij de politiek komen
ook vragen: heeft de gemeente wel goed gecontroleerd of aan de bouweisen is voldaan?
Is dit niet ‘de taak’ van de gemeente, je moet
immers nooit ‘de slager zijn eigen vlees laten
keuren’, aldus een heel oud spreekwoord.

Geruststelling

Een geruststelling voor alle Dukenburgers,
alle gebouwen hier zijn niet te vergelijken met
de Grenfell Tower in Londen. Daar waren de
brandbare gevelplaten gemonteerd tussen de
verdiepingen en het vuur kon over de hele
breedte de woningen binnenslaan. Grotere gevaren komen van binnenuit, bijvoorbeeld met
rook. (Zie de Dukenburger nummer 1-2020,
pagina 8: Het gevaar van brand en rook.)

Onderzoek

Raadslid Jean-Paul Broeren, die zelf in de isolatiebranche werkt, stelt vervolgens namens

Tolhuis
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De Valckenaer in Lankforst

Stadspartij DNF hierover vragen in de gemeenteraad en gaat op zoek naar antwoorden.
Ondertussen stelt de redactie van de Dukenburger vragen aan diverse woningcorporaties
over de isolatie in de complexen die op dat
moment gerenoveerd werden of net klaar waren. Van Talis en Portaal krijgen we duidelijke
antwoorden over materiaal en de brandklasse
van de isolatie in de complexen BoetbergenSchuijlenburch in Meijhorst en Zwaan en
Bloemberg in Zwanenveld. Maar de onzekerheid over andere gebouwen gaat daarna niet
weg. Op 18 juli 2019 meldt Zembla wederom
dat tientallen gebouwen in Nijmegen onveilig
zijn. In de loop van de tijd heeft de gemeente
Nijmegen zicht gekregen op welke gebouwen
brandgevaarlijk waren, zo wordt aangegeven.
Er wordt een lijst (van 63?) opgesteld. Raadsleden belast met deze zaak verwachten deze
lijst spoedig in te mogen zien. Helaas, deze
raadsleden kwamen bedrogen uit. Raadslid
Broeren vertelt het duidelijk in de Gelderlander (8 mei 2020): ‘Deze kwestie speelt al jaren, maar er gebeurt te weinig. De gemeente
is misschien geen eigenaar van de flats maar
heeft wél een zorgplicht. Bewoners hebben
recht op zekerheid.’
Toch gebeurde er niets, Redactielid Toine van
Bergen van de Dukenburger schiet dit in het
verkeerde keelgat en doet een Wob-verzoek
(Wet openbaarheid van bestuur) bij de gemeente. Na een eerste uitstel komt begin mei
2020 eindelijk bericht.

in 2019 klaar is gekomen. Opmerkelijk is dat
in Zwanenveld vijfentwintig appartementen
zijn omschreven in het Wob-antwoord terwijl
het complex uit twee gebouwen bestaat met
honderddertig wooneenheden. Verder is er
niets vermeld over de maatregelen, genomen
in Lankforst bij het complex de Valckenaer.
Na een eerste verkenning blijven er nog vijf
gebouwen over in Tolhuis. Maar na een kort
vervolgbezoek blijken die tegelijk van de lijst
geschrapt te kunnen worden. Er zit namelijk
geen gevelbekleding op, laat staan brandbare
gevelbekleding. De wanden zijn gewoon geschilderd.

Wat melden de woningcorporaties?

• Portaal. Met een brief in juli 2019 kregen
de eigenaren van gebouwen hoger dan twintig meter, zonder bakstenen gevels, van de
gemeente Nijmegen het verzoek de brandvei-

ligheidsconditie van het gebouw te melden.
Portaal heeft hier direct aan voldaan omdat
er toen net een volledige vergunning was afgegeven door de ODRN (OmgevingsDienst
Regio Nijmegen). Men snapt daarom ook niet
waarom deze vijfentwintig appartementen op
de lijst zijn gekomen. De redacteur ontdekte
wel dat deze appartementen zich in twee vleugels van het complex bevinden die lager zijn
dan twintig meter. Ze vallen dus buiten de bedoelde gebouwen in de brief die de gemeente
verstuurde.
• WoonGenoot. Men is verbaasd in deze lijst
te staan. Direct na het bekend worden in 2018
zijn er maatregelen genomen die afdoende
waren om het complex brandveilig te kunnen gebruiken. Omdat deze maatregelen voor
bepaalde woonlagen een ongunstige isolatie
van de woning betekende, zijn er eind 2019/
begin 2020 aanpassingen gedaan. Hierbij zijn

Antwoord Wob-verzoek

Op de lijst van gebouwen/complexen in het
Wob-antwoord staan twaalf Dukenburgse
locaties vermeld. Het betreft de Meiberg in
Meijhorst waarbij de werkzaamheden bijna afgerond zijn (mei 2020) en het gebouw Zwaan
in Zwanenveld waarbij de complete renovatie
de Dukenburger - zomer 2020

Zwaan
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‘Wel de Wob gehonoreerd,
niet de raad geïnformeerd!’

Parkeerplaatsen in Lankforst die weggaan

ook tijdelijke maatregelen, bijvoorbeeld rond
slaapkamerramen met ander materiaal definitief aangepast. Deze werkzaamheden, beschreven in de Dukenburger nummer 9-2019, zijn
met het uitkomen van deze Dukenburger afgerond. Het complex voldoet weer aan de brandveiligheidsnormen in het bouwbesluit.
• Woonwaarts. Nog voor de brief met de Woblijst door de gemeente verstuurd was heeft woningcorporatie Woonwaarts bewoners van de
vijf appartementsgebouwen in Tolhuis en van
de vier gebouwen van complex de Valckenaer
in Lankforst per brief op de hoogte gesteld. In
Lankforst zijn er in 2018 al maatregelen getroffen. Nu gaat men de naden rond de witte
gevelplaten brandwerend dichtmaken. Aan
de onderrand plaatst men hardhouten schuine
afdichtslatten. De onderranden van de gevels
worden dan opnieuw gestuct en in de huidige
kleur geschilderd. De parkeerplaatsen direct
naast de gebouwen worden op drie plaatsen
weggehaald, zodat een autobrand niet kan
overslaan. Hier komt plantsoen. Onderzocht
gaat worden of er vervangende parkeerplaatsen moeten komen. De maatregelen gelden
voor alle vier de gebouwen, dus ook voor de
56e straat waar een groot gedeelte van de appartementen verkocht is.

Een aantal raadsfracties is boos op het
gemeentebestuur. Uw redacteur kreeg
een lijst met dertien locaties in Nijmegen die brandonveilig zouden zijn. Deze
lijst is maandenlang niet gedeeld met de
gemeenteraad. Van deze locaties zijn er
twaalf in Dukenburg. De PvdA en Stadspartij DNF vroegen sinds februari al vergeefs om deze lijst.
De verantwoordelijk wethouder Noël Vergunst moest zich in mei hiervoor verantwoorden toen er mondelinge vragen werden
gesteld in de gemeenteraad. Zijn antwoord
kwam erop neer dat eerst de eigenaren
van de panden (vooral woningcorporaties)
moesten worden geïnformeerd. Zij moesten vervolgens maatregelen nemen en de
bewoners informeren: ‘De zorgplicht ligt
bij de eigenaren en niet bij de overheid’,
volgens de wethouder. Toen begin mei de
antwoorden op het verzoek op grond van

Tekst: Peter Saras en Toon Kerssemakers
Foto’s: Peter Saras
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Deze opstelling kwam hem op stevige kritiek te staan. Raadslid Wendy Grutters
(Stadspartij DNF) stelde dat de wethouder
zich niet aan de plicht heeft gehouden om
de gemeenteraad alle informatie te verstrekken die ze wil hebben. Ook Maarten Bakker
(VVD) en Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) waren kritisch. Maar wethouder
Vergunst hield vol dat er goede redenen
waren om de raad eerder niet te informeren.
Met name Stadspartij DNF en PvdA hebben
laten weten het hier niet bij te laten zitten.
Jean-Paul Broeren (DNF) vindt dat de wethouder de informatie eerder ook vertrouwelijk had kunnen delen met de raad. Hij vindt
het ook principieel onjuist dat de gemeente
de verantwoordelijkheid voor het herstellen
van gebreken helemaal op het bordje van de
woningeigenaren legt, zonder er zelf actief
toezicht op te houden: ‘De gemeente heeft
de bouwvergunningen afgegeven, en heeft
dus zelf ook een zorgplicht.’
Nu ontbreekt voor de raad het overzicht.
Wat is inmiddels wel of niet veilig? Hij
heeft daarnaast grote twijfels bij de betrouwbaarheid van de lijst van brandgevaarlijke panden: ‘Er staan gebouwen op die in
februari ook al lang brandveilig waren. Er
kunnen dan ook evengoed panden ontbreken op de lijst die nog steeds wel een acuut
risico vormen.’

Veilig wonen

Zonder de brandbaarheid van bepaalde materialen te bagatelliseren is er meer nodig om een
gebouw/woning onveilig te maken. Zo heeft
de praktijk uitgewezen dat het weren van rook,
vertragend doorlaten van brand en rook plus
goede vluchtwegen heel belangrijk zijn. En die
rook komt meestal niet van de gevelbekleding
af. Gelukkig heeft ieder huis tegenwoordig
rookmelders. Ja toch?
Als alle factoren samen goed zijn is het ook
heel veilig wonen onder een rieten dak, volgens een brandweerman bij een demonstratie
op Dit is … Dukenburg.

de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
werden verstuurd, was er voor de eigenaren voldoende gelegenheid geweest om de
bewoners te informeren en de nodige maatregelen te nemen, zo stelde hij.

In het volgende nummer van de Dukenburger meer over dit onderwerp.
Wethouder Noël Vergunst

Tekst: Toine van Bergen. Foto: Huub Luijten

De Dukenburger heeft de volgende artikelen gebracht over dit onderwerp: En toen was het
tv-programma Zembla in Meijhorst, nummer 5-2018, pagina 34. Brandveiligheid De Valckenaer aangepakt, nummer 7-2018, pagina 31. Brandveiligheid Valckenaerflats Lankforst
56e straat verbeterd, nummer 9-2018, pagina 29. Gebouw de Zwaan in Zwanenveld klaar
voor de toekomst, nummer 6-2019, pagina 26. Gevelbekleding Meiberg deels vernieuwd,
nummer 9 2019, pagina 34. Alle nummers zijn te vinden op www.dedukenburger.nl bij
Magazine. In het volgende nummer van de Dukenburger komt een verslag van een gesprek
tussen Portaal, gemeenteraadsleden en de redactie over Zwaan en Bloemberg.
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Project fietsendiefstal
Op het redactionele mailadres kwam het
verzoek binnen voor aandacht aan het preventieproject van Jilly, aspirant-agent van
politie Oost-Nederland, District Gelderland-Zuid, Nijmegen-Zuid.
Nijmegen-Zuid – lang niet iedereen weet dit
– is gewoon Dukenburg. In dat Dukenburg
is Jilly bezig met het bestuderen van fietsendiefstal rondom de NS-halte. Het is niet zo dat
hier een grote stijging is in het aantal diefstallen; het project heeft preventie als rode draad.
En aan het voorkómen van het weghalen van
fietsen door anderen dan de eigenaar kan elke
Dukenburger meewerken.

Voorkómen is beter

Allereerst zijn er fietskluisjes, naast fietsenrekken buiten rondom het winkelcentrum. Het
gebruik van een fietskluis kost 109 euro op
jaarbasis plus een eenmalige borg van 40 euro
voor de sleutel. Dat het rijwiel ontzettend goed
op slot gezet moet worden, dát is geen nieuws.
De reizigers per trein of bus die fietsend naar
de haltes komen, weten dit als geen ander. Bij
station Dukenburg zit al jarenlang de overdekte Fietsreparatie/Rijwielstalling Dukenburg.
Graveren van fietsframes wordt hier niet meer
gedaan. Voor het preventieproject is de eigenaar Rob de Bruin benaderd (lees kader bij
dit artikel). Mensen kunnen hun fiets bij hem
stallen voor 1,20 euro en een scooter/bromfiets
voor 1,70 euro per dag. De voertuigen zijn op
te halen tussen 09.00 en 16.00 uur (aangepaste
corona-openingstijden).

Rob de Bruin wil graag meewerken om
fietsendiefstallen terug te brengen. Hij
biedt de komende drie maanden (op vertoon van dit artikel) 20 procent korting
aan op sloten. Op deze manier wordt het
misschien voor mensen aantrekkelijker
hun fiets beter op slot te zetten.

Diefstal melden

Het is de politie bekend dat ongeveer een kwart
van de gedupeerden aangifte doet van fietsdiefstal. De damesfiets staat dik aan kop. Nog
geen kwart van het aantal gestolen tweewielers
betreft een elektrische fiets. De aantallen tonen
aan dat de e-fiets een steeds gewilder steelobject wordt, soms alleen de accu. Een team van
politiebureau Nijmegen-Noord was bezig om
ook daar fietsendiefstal onder de aandacht te
brengen. Door de RIVM-maatregelen ligt dat
project stil. In Nijmegen-Noord liep fietsendiefstal wel de spuigaten uit. Dit was reden
om daar echt te streven naar structurele oplossingen en geen korte-termijnregelingen. Wie
getuige is van een fietsdiefstal, kan het beste

Zo moet het dus niet. Zet de fiets netjes in een fietsenstalling en gebruik een tweede slot!
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meteen de politie bellen: 0900-8844 of zelfs
112 als het een heterdaadje betreft. Het politiebureau Zwanenveld is niet meer in gebruik
voor dit soort meldingen. Getuigen zonder
mobieltje wordt aangeraden om direct een omstander te vragen de politie te bellen of via een
winkel of eetgelegenheid rondom Winkelcentrum Dukenburg actie te ondernemen.
Iedereen ziet wel eens een fiets ergens lang
gestald staan. Zeker bij bus- en treinstations.
Omdat Dukenburg geen aangewezen gebied
is, wordt hier door de Algemene Fiets Afhandel Centrale geen opruiming meer gehouden.
Dit in tegenstelling tot het centraal station.
Daar gebeurt dit dagelijks. Fietswrakken of
foutgestalde fietsen worden meegenomen en
kunnen door de eigenaar worden opgehaald
bij de AFAC tegen betaling van 10 euro en met
een passende fietssleutel en legitimatiebewijs.

De nabije toekomst

Aspirant-agente Jilly werkt op dit moment in
Nijmegen-Zuid. Aanstaande oktober rondt ze
de opleiding tot hoofdagent af. Het project in
Dukenburg loopt ook tot oktober. Het is nog
niet bekend waar ze dan geplaatst gaat worden.
‘Hopelijk in dit mooie gedeelte van Nijmegen’, onthult Jilly die graag iets wil betekenen
voor ons stadsdeel. ‘Dukenburg heeft leuke
inwoners maar er is ook genoeg te beleven
qua politiewerk.’ Het preventieproject zal mogelijk door iemand anders worden voortgezet.
Het projectdoel is om met behulp van verschillende methodes het aantal fietsendiefstallen
rondom station Dukenburg terug te brengen.
Hierbij kun je denken aan het herinrichten van
fietsenstallingen, preventie-acties zoals flyeren
om mensen alert te maken, mogelijkheden bespreken om fietsendieven op heterdaad te pakken, maar ook het graveren van fietsframes. In
september worden de cijfers geanalyseerd om
te kijken of er resultaat is geboekt. Hierbij is
dus ook de burger hard nodig. Het begint allemaal bij het juist stallen en beveiligen van de
fiets. Gebruik een tweede slot!
Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Politie Gelderland-Zuid
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De vier generaties: mevrouw Mali-Geijsberts, dochter Gemma, kleindochter Susan, de twee achterkleindochters Tess en Lynn

Niet iedereen wordt 100 jaar, toch?
Eind maart van dit jaar werd mevrouw
Mien (Hermina) Mali-Geijsberts dat wel in
woonzorgcentrum de Vlechting in de wijk
Zwanenveld. Dat werd een kleiner feest dan
gepland vanwege het coronavirus.
Aanvankelijk was een feest gepland in zaal
Verploegen te Wijchen. Daarvoor waren al 85
gasten uitgenodigd. Helaas kon dit dus niet
doorgaan, evenmin een bescheidener partijtje
in de Vlechting zelf. (Over haar verjaardag
leest u meer in het artikel Oog voor elkaar op
pagina 10 van dit nummer.) De redactie van de
Dukenburger sprak met dochter Gemma over
het leven van haar moeder. Zij had toch erg genoten van de uitbundige aubade met zo’n veertig mensen buiten de Vlechting. Ook kreeg ze
ruim honderd felicitaties. Via een app had het
personeel van de Vlechting een dankwoord geregeld.
Gemma: ‘Sowieso staat mijn moeder toch al
heel positief in het leven, terwijl ze het niet altijd gemakkelijk heeft gehad.’
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Kinderjaren

Mevrouw Mali werd dus in 1920 geboren in
het Willemskwartier. Zij was één van de zeven
kinderen. Zij zelf heeft vier kinderen en trouwde destijds met een weduwnaar met ook vier
kinderen, bij elkaar vier zonen en vier dochters. Het gezin woonde in het Waterkwartier.
Dat was tot haar 70ste toen mevrouw naar het
Biezenplein verhuisde.

Werk en oorlog

Na de lagere school wilde mevrouw graag verder leren. Daar was echter geen gelegenheid
voor. Zij ging als dienstbode in betrekking
waarvoor zij een hele tijd moest lopen heen en
terug.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het geen
gemakkelijke tijd, want er moesten in het grote
gezin nogal wat monden gevoed worden. Het
was lang in de rij staan voor het noodzakelijke brood. Mevrouw daarover: ‘Ik ben er een
flinke meid van geworden en heb er geen spijt
van!’

De Vlechting

Jaren geleden ging het even niet goed met mevrouw en werd ze opgenomen in Kalorama te
Beek-Ubbergen. Daarna kwam ze te wonen in
woonzorgcentrum de Doekenborg. Nu woont
ze alweer bijna vier jaar in de Vlechting. ‘Ik
heb het hier heerlijk, want iedereen is zo lief en
ik word goed verzorgd. Dat ik op het ogenblik
weinig tot geen bezoek mag ontvangen vind ik
niet prettig, maar ik ben blij dat er zorgzaam
mee wordt omgegaan. Ik ben heel tevreden!’
Mevrouw leest veel - nu één van de boeken
van Hendrik Groen - en vroeger vond ze handwerken heel leuk. Verder heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan met ziekenbezoeken voor
de Zonnebloem. En nu neemt ze nog regelmatig deel aan de bingomiddagen.

Haar geheim als eeuweling

‘Een bessenjenevertje voor het slapengaan en
bijtijds rusten!’
Tekst: Peter van Kraaij
Foto: archief van Gemma Mali
de Dukenburger - zomer 2020

Ingezonden
Even in de tuin de nieuwe Dukenburger proberen te lezen. Het lief en leed en vreugde en
verdriet dat ons allemaal aangaat. Vooral
de positieve dingen die mensen doen. Ieder
op zijn of haar manier proberen ze nog wat
vreugde te brengen.
Zit hier op een aantal vierkante meters te genieten wat er allemaal gebeurt. De Dukenburger lezen ... nee, dat kan nog even niet.
Wat een vrede en een rust die soms ook een
beetje beangstigend zijn, merk ik. Soms komen er emoties als je teveel tijd hebt om na
te denken.
Afijn, zie dat mijn eigen gekweekte zonnebloemen water nodig hebben. Ga dat eerst
even doen. Dan zijn er in mijn tuin een paar
illegale gezinnen neergestreken. Word dan
ook behoorlijk afgeleid door een zwerm jonge
mussen die, net uit het nest, spontaan een concert geven en dat zonder noten, microfoon of
dirigent. Ze hebben hun partijen goed geleerd.
Volgens mij kreeg ik dit als dank omdat ze in
mijn tuin mochten zijn. Niet weggejaagd door
de katten waar er drie van rondlopen hier. Nee,
mijn apparaatje op zonne-energie zorgt ervoor
dat ze uit de buurt blijven.
Het tweede gezin, zo lief, is het echtpaar koolmees met hun kroost. Pa en ma zijn al weken
de kleintjes aan het voeren en voor te bereiden
op hun sprong in de wijde coronavrije dierenwereld. Pa vliegt vanuit de seringenboom
regelrecht het nestje in. Ma gaat eerst op de
pergola zitten voor ze de duik neemt. Mochten
ze toevallig samen zijn, dan fladdert pa met de
vleugels om ma voor te laten gaan. Ja, manieren kennen ze wel. Dat gaat zo van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat. Tussendoor landt er
een grote zwarte kraai die zijn dorst komt lessen. Dus zorgen dat de waterbak gevuld blijft.
Je moet overal bij nadenken. Op het schuurdak
zit een ekster zijn beurt af te wachten. Anderhalve meter afstand. Die gaat vervolgens midden in de bak zitten en floddert zo hard dat het
water aan alle kanten uit de bak vliegt. Gaat
zonder te groeten weer weg. Geen manieren.
Een grote duif kijkt wat schuchter rond en
doet ook een poging. O kijk, een witte vlinder,
trouw ieder jaar, landt op mijn vlinderboom.
Zo dankbaar.
Minder vind ik de mieren die hele hopen zand
omhoog werken. Zo ijverig, dus je kunt het ze
niet kwalijk nemen.

Annie Derksen bij het mezenhuisje in haar tuin. De vogels zijn gevlogen.

om ze te groeten en een coronavrij leven toe
te wensen.
Moet dan het kooitje weer schoonmaken en in
de verhuur zetten voor volgend jaar.
De vissen die in een niet al te grote vijver boven water springen als ik ze kom voeren. Tien
seconden en dan is alles op. Ook weer tevreden.
Verder moet ik mijn petunia’s, vlijtige liesjes,
geraniums en de vaste planten in de potten nog
water geven.
Heb in een bak een zakje met veldboeketzaadjes gestrooid. Doen het goed, maar kan nog
niet zien welke bloemen er nu precies uit gaan
komen. Inmiddels is er een libel neergestreken,
je geloofd het niet, midden op de Dukenburger. Ze poseert vlak voor mijn neus, zodat ik

ze goed kan bekijken. Mooie kleuren. Morgen
weer verder genieten. Vind het nu genoeg en
ga met een mok koffie naar mijn naaimachine
om mondkapjes te maken. Zeg al mijn beesten
gedag en beloof dat ik terug zal komen.
Groetjes vanuit mijn coronavrije dieren- en
plantenwereld en we zingen jullie toe.
Hou vol in deze anderhalvemeterwereld. Blijf
positief en geniet van de mooie dingen. Hoop
dat het jullie inspireert om ook dingen te blijven doen.
Mag toch hopen dat we elkaar gauw weer eens
zien.
Lieve groet Annie.
Morgen de Dukenburger.
Tekst: Annie Derksen. Foto’s: Peter Saras

Nee nog steeds geen Dukenburger gelezen. Iedere dag kijken of de koolmeesjes al uit willen
vliegen om dan met mijn camera klaar te zitten
de Dukenburger - zomer 2020
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De begroeting
Samen sterker
We hebben nu zo’n drie maanden de coronacrisis. Niemand wil er nog iets van horen. Hoewel de ziekte veel misère brengt,
zijn er ook wel leuke en hartverwarmende
momenten. Om fit te blijven maken we
wandelingen door Dukenburg en we komen
in buurten waar we nooit eerder waren. We
ontmoeten ook vriendelijke mensen die ons
groeten en soms een praatje maken. Zo
leerde ik veel mensen kennen. Af en toe
gaan we op een bankje zitten en we genieten dan van het mooie groen en de stilte
die Dukenburg biedt. Het deed me denken
aan de tijd voordat de A73 was aangelegd.
Die snelweg bracht immers veel geluidslawaai en veel fijnstof met zich mee. Mensen
kunnen weer wat vrijer ademen. Trouwens,
over de 100-kilometersnelheidslimiet hoor
je nauwelijks meer iets frustrerends. Herinnert u zich nog het gedoe?
Ook heeft de coronaziekte in Weezenhof
goede zaken gebracht. Mensen zijn vriendelijker voor elkaar. Het Hart van Weezenhof heeft een netwerk waarbij de buren elkaar bijstaan. Iets leuks en bemoedigends
is ook het initiatief van Wij Weezenhof. Ik
zag een geslaagde tv-uitzending. Het is
een succesvolle manier om mensen bij
elkaar te brengen in de anderhalvemetersamenleving. Ook in andere wijken hoor je
dat de mensen meer onderlinge contacten
hebben en naar elkaar omzien. Verder zijn
er diverse initiatieven die de sociale samenhang van de buurt bevorderen. Dit zijn
goede en hoopvolle ontwikkelingen.
De coronacrisis zal nog wel een tijdje
voortduren. Men voorspelt nog meer zware
tijden met de komst van veel economische
tegenwind en ellende. Dan zijn een onderlinge samenhang in de wijk en onderlinge
hulpvaardigheid belangrijk. Denk aan de
voedselbank waar veel vrijwilligers zich
voor inzetten. Het is goed dat we de betere
samenhang in de wijk volhouden. Want
samen zijn we immers sterker!
Janwillem Koten
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Met de komst van de corona-infectie is er
een einde gekomen aan het elkaar blijmoedig de handen te schudden. De vraag komt
dan naar voren: hoe lang doen we in Nederland dit handschudritueel?
De begroetingen waren tot de tijd van de Eerste Wereldoorlog (1914) nog sterk geritualiseerd. Hierbij waren buigingen van het hoofd,
het optillen van het hoofddeksel, algemeen
gebruikelijk. Als regel gold dat de eenvoudige
burger de hoger geplaatste het eerste groette.
Bij groot klassenverschil golden vele regels bij
het afnemen van de hoed, de diepte en het aantal buigingen van het hoofd et cetera. Hoe groter het klassenverschil des te formeler en stijver de ontmoeting plaatsvond. Men naderde
elkaar niet verder dan armlengte. Aanrakingen
waren min of meer taboe. Als een eenvoudige
burger een meer hoger geplaatste ontmoette,
dan bleef het bij een buiging en geen handdruk, waarbij de pet in de hand werd gehouden
(de Engelse cap in hand, werd later het woord
handicap = achterstand). De hogere hield zijn
hoed op. Men sprak elkaar formeel aan. De
hogere tutoyeerde de lagere en sprak deze met
de achternaam aan, in de zuidelijke provincies
vaker nog met de voornaam.

Handen schudden

Het schudden van de handen is pas in de loop
van de negentiende eeuw gebruikelijk geworden. Aanvankelijk was het geven van de hand
verbonden aan een bezegeling van vriendschap, broederschap, vrede, verzoening of een
akkoord. Bij koop en verkoop was het elkaar
schudden van de hand op de markt het signaal
dat een koop-/verkoopovereenkomst was gesloten. In de lagere rechtspraak werd aan ruziënde partijen vaak een 'hantgevinghe' opgelegd om een conflict ritueel te beëindigen. Ook
huwelijken en zakendeals bezegelde men met
een handdruk. `Denk aan het geven van de hand
van bruid en bruidegom dat een belangrijk deel
is bij de huwelijksplechtigheid waarbij de huwelijksbeloften worden uitgesproken. Kortom
het schudden van de handen was onder alle la-

gen van de bevolking vooral een symbolische
bevestiging van overeenkomsten dan tekenen
van vriendschap.' Pas in het midden van de
negentiende eeuw komt het handen schudden
ter begroeting echt in zwang. Dit gebruik was
overgewaaid als modegril uit Groot-Brittannië
waar rond 1875 het handdrukken in etiquetteboeken werd beschreven. Het werd praktischer geacht dan het zwaaien van de handen.
In eerste instantie werd handen schudden alleen in de kleine vriendenkring van jongemannen gedaan. Ook binnen gezinnen werd vooral
in Zuid-Nederlandse gezinnen vaker elkaar de
hand gegeven zoals bij het ontbijt of voor het
naar bed gaan. In de jaren na de eeuwwisseling
bleef het schudden door mannen toch vrij beperkt. Elkaar de handgeven was gangbaar bij
vertrek en bij aankomst na een lange tijd van
afwezigheid. Hand schudden werd ook gedaan
bij verjaardagen en bij plechtige gebeurtenissen, zoals tijdens bruiloft- of rouwrecepties en
bij de jaarwisseling waarbij men elkaar het allerbeste wenste. Het hand schudden was ook
gebruikelijk voor het begin van vakbondsonderhandelingen, zoals nu nog gangbaar is. Bij
de uitreiking van een examendocument volgde
meestal een handschudding vaak als felicitatie.
Toch was voor de Tweede Wereldoorlog handschudden zeker niet zo frequent als nu. Artsen gaven de patiënt niet zo snel de hand als
nu vanwege de vrees voor de overdracht van
infectieziekten. Trouwens door het werk had
men vaak vuile handen die aan de broek moesten worden afgeveegd voordat men iemand als
dat nodig was een hand kon geven. Toch zien
we dat in de twintigste eeuw geleidelijk aan
het handen schudden, de universele manier om
elkaar te begroeten gebruikelijk werd. Het is
een teken van democratisering, van de gelijkheid van de beide begroeters. De handdruk
verdween in het huiselijk verkeer om onder
nauwe relaties steeds meer plaats te maken
voor de zoen, die vooral de laatste jaren steeds
algemener wordt. De veronderstelling dat de
handdruk typisch is voor onze cultuur moge nu
waar zijn, maar het gebruik is maar goed een
eeuw zo algemeen gangbaar.
Tekst: Janwillem Koten
Foto: The Globe and Mail
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Verduurzamen 216 maisonnettes in Aldenhof
Energietransitie (overgang naar nieuwe
energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, bestuurders van
gemeenten, woningbouwcorporaties et cetera. De Dukenburger volgt onder het kopje
Nieuwe energie dit proces nauwlettend in
Dukenburg. Welke keuzes er worden gemaakt, wat het betekent voor de bewoners
en onder andere ook of het betaalbaar blijft.

NIEUWE ENERGIE

Aldenhof-maisonnettes

Na de gevelrenovatie van 2016 wil woningcorporatie WoonGenoot de volgende stap zetten
in het verduurzamen van de Aldenhof-maisonnettes. Het complex met negen maisonnettes
was ooit gebouwd voor stadsverwarming. Dat
werd geen succes. In de besneeuwde winters
kon men goed zien hoe moeder aarde verwarmd werd. Met andere woorden: niet efficiënt, veel te veel verlies. Ieder huis kreeg
een eigen verwarmingsketel. De gasprijs was
laag en we hadden er genoeg van in de bel van
Slochteren. Tijden veranderen. We willen van
het Nederlandse gas af en in de toekomst helemaal gasloos onze woningen verwarmen.
Die verduurzaming gaat veelal in stappen.
Zo’n stap kan nu in Aldenhof gemaakt worden. Hier wil woningcorporatie WoonGenoot in zijn maisonnettecomplexen nieuwe
hr-ketels plaatsen in combinatie met hybride
warmtepompen. De daken krijgen nieuwe
isolatie, waarop vervolgens zonnepanelen
geplaatst worden. Men wil zes panelen per
woning plaatsen. Deze zonnepanelen wekken
voldoende op voor het meerverbruik van de
de Dukenburger - zomer 2020

boost van warmte gevraagd wordt in korte
tijd. Hoe vlakker men de temperatuur houdt,
des te optimaler de besparing is. Dit deel van
het nieuwe wonen zal makkelijker gaan als
de bewoners ontdekken dat hun energierekening lager uitkomt. Althans, dat is de stellige
verwachting van WoonGenoot. De corporatie
weet door slim van subsidies gebruik te maken
dit alles te realiseren zonder huurverhoging.

Draagkracht

warmtepomp en daarnaast voor een deel van
het eigen verbruik. Het complex gaat hierdoor
van energielabel C naar A+.

Geen huurverhoging

Met de luchtbehandeling van de warmtepomp
erbij kan de watertemperatuur in de verwarming omlaag. Die radiatoren krijgen waar
nodig thermostaatkranen en zullen opnieuw
ingeregeld worden. Wanneer het systeem goed
op elkaar is afgestemd, zal het voor een behaaglijke atmosfeer in de woning zorgen. Wel
zal het gebruik enige gewenning vergen. ’s
Avonds de ‘knop’ flink omlaag draaien is niet
meer gewenst. De hr-ketel moet de volgende
morgen dan veel harder werken, omdat er een

Eind mei is gestart met het verkrijgen van
draagkracht. 70 procent van de bewoners moet
instemmen. Normaal zou dit in een bewonersoverleg besproken worden, maar door de
coronacrisis werd dit niet mogelijk. Nu zal er
meer individueel met bewoners overlegd worden. Wanneer men er behoefte aan heeft, gebeurt dat in een-op-een-gesprekken in het kantoortje onder een van de maisonnettes. Daar
kan uitleg gegeven worden over de informatie
die elke bewoner schriftelijk heeft gekregen.
Ook kunnen daar wensen en mogelijke problemen besproken worden.
Voor het merendeel van de werkzaamheden
hoeft men alleen maar in de hal van de woning te zijn. Met goede afspraken verwacht de
woningcorporatie dit te kunnen regelen. Wanneer er een akkoord en draagkracht zijn hoopt
men in september van dit jaar te starten en het
project eind 2021 afgerond te hebben. Het isoleren van de daken loopt hierop vooruit en zal
dus sneller klaar zijn. Men hoeft hiervoor immers niet in de woningen te zijn.
Tekst en foto’s: Peter Saras
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cultuur
Drieënveertig straatlantaarns op brokkelbrug
Dinsdag 28 april 2020 werd een begin gemaakt met de laatste fase van de herbouw van
de Ponte Morandi in Genua. De Italiaanse
brokkelbrug (volgens onze zuiderburen), die
in augustus 2018 van het ene op het andere
ogenblik instortte. Het vijfenveertig meter
hoge gevaarte, ook bekend als het Polceveraviaduct was toen bijna eenenvijftig jaar
oud. De verkeersader, vernoemd naar ontwerper Riccardo Morandi, was een tuibrug
van gewapend beton. De miljoenen auto’s die
er op jaarbasis overheen reden en weer gaan
rijden, leggen een totale afstand af van 1182
meter. Zoals twee jaar geleden uit de media
naar voren kwam, is de brug op de oevers
van de Polcevera omgeven door hoge huizenblokken en fabrieksgebouwen. De felle,
zilte wind vanuit de Adriatische Zee en de
uitstoot van de nabije industrie deden de overspanning geen goed. Er vonden wel degelijk

De ‘nieuwe’
Waalbrug
Leefden de twee Overijsselse schoonzussen tevens naamgenoten nog, dan telden
ze samen 228 jaar. Als vrijgezelle jongedames in de roerige jaren dertig vorige eeuw
verlieten zij hun woonplaats vooral voor
familiebezoek in een andere stad. Grappig
genoeg was dat wel van A tot Z. Want verwanten woonden in Alkmaar, Amersfoort,
Zeist en Zwolle.
In juni 1936 ging Hendrieka met haar toekomstige schoonzus Hendrika tussendoor
voor één dagtrip naar Nijmegen. Om de
door koningin Wilhelmina vers geopende
Waalbrug te bekijken. In het reisgezelschap
bevond zich tandarts Dröge, later vader
van tv-presentator Gertjan. Hendrieka was
overweldigd door Nijmegen: de Sint Stevenskerk, het Valkhof, de Waalbrug … én
door de vlotte tandarts! Bij een brugpijler
ging men op de zwart-witfoto; de kiek
kon overal genomen zijn, want die pijler
had zomaar van een Rijnbrug kunnen zijn.
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Hendrieka was absoluut geen nestvlieder,
eerder wereldvreemd. Hendrika was absoluut
avontuurlijker.
Toen zij emigreerde, intussen getrouwd met
Hendrieka’s broer, hoopte Hendrieka het
stel ooit met donkere kindjes terug te zien.
Grote teleurstelling dat het ‘slechts’ blanke
neefjes en nichtjes werden. Zelfs op de ook

al zwart-witfoto’s met een tropisch landschap
als decor, was dat duidelijk te zien. Toch had
Hendrieka één werelds trekje. Was het feest,
dan nam ze als drankje een vretborrel. Twents
voor een advocaatje met slagroom, dat je met
een lepel moet eten dus. Of Hendrieka er eentje tot zich nam als toost op de Waalbrug, dat
is niet meer op te lepelen.
de Dukenburger - zomer 2020

Teksten: Hette Morriën. Foto’s: Genua: Michele Ferraris, Waalbrug: Jacqueline van den Boom, Bernhard: collectie Hette

onderhoudswerkzaamheden plaats, maar
die waren onvoldoende, zoals is gebleken.
Tijdens zware regenval en hevige windstoten kwam zomer 2018 het wegdek over
een lengte van tweehonderd meter naar
beneden, samen met de meest westelijke
brugpijler. Verkeer dat op dat moment
op de brug reed, stortte onverbiddelijk
omlaag. Er vielen drieënveertig dodelijke
slachtoffers (zie de titel hierboven) en
vijftien gewonden. Maar wat menig journaalkijker en/of krantenlezer meteen aan
de brokkelbrug zal herinneren, is het beeld
van die kleine Basko-vrachtwagen die
aan het randje van de afgrond tot stilstand
kwam. Hoe voelde en redde de chauffeur
zich uit de zeegroene cabine toen hij tijdens het noodweer de wereld voor zich zag
verdwijnen? Kon hij veilig wegkomen van
de onheilsplek? Zo ja, mag hij in juli/augustus als de nieuwe brug geopend wordt
als eerste zijn weg vervolgen? Dat moet
een kippenvelmoment opleveren.

Een vretborrel/advocaat is knalgeel met een slagroomkraag in een
glaasje met een minilepeltje. De
stroperige likeur wordt bereid uit eieren, stevige alcohol, melk en suiker.
Eigeel en een E-kleurstof bepalen de
kleur. Het alcoholgehalte bedraagt
ongeveer 14 procent.
Mogelijk dankt advocaat zijn naam
aan de vrucht avocado, ooit geteeld
door de Azteken. Maar de bedenker van het eetdrankje woonde in
Den Bosch. Daardoor kent Brabant
zachtvocaat, Brabants genot en tokkelroom, met een lichtbeige-gele
kleur. Als heildronk mag je advocaat
vergelijken met bier, een borrel of
een wijntje. Eet je echter teveel vretborrels en moet je daarna blazen,
dan ben je zeker geen BoB. Natuurlijk is een advocaat ook een vertrouwenspersoon die helpt bij juridische
problemen. De advocaat treedt op
in de rechtbank voor burgerlijke of
strafzaken. Hij verkeert dan hopelijk
niet onder invloed van welke drank
dan ook.

de Dukenburger - zomer 2020

WOII in de West (deel 3)

Prins Bernhard (linksachter) op Curaçao

In Dukenburg woont Ingeborg, een Hollands kind van na de oorlog. Haar roepnaam is Inge of Inkie. Ingeborgs ouders
verhuisden voor WOII naar de Antillen en
woonden daar 25 jaar. Eerst als echtpaar,
vervolgens als gezin. Uit gesprekken met
haar ouders en anderen kon Ingeborg zich
een beeld vormen van die zo verdrietige
oorlogsjaren.
Inge: ‘Omdat er in de oorlog praktisch
geen communicatie mogelijk was met Nederland legde mijn vader een foto-archiefje
aan van alle belevenissen van hemzelf,
mijn moeder en zus. Op de achterkant
van de zwart-witkiekjes beschreef hij de
afbeelding. Allemaal voor later, voor de
familie in Nederland. Zo zie je mijn moeder met baby Elsje in haar wagentje en de
honden aan de riem kijkend naar de deels
gezonken brug in de haven, die ’s nachts
was overvaren door een schip. Een bizar
moment voor mijn moeder, omdat ze uitgerekend de nacht ervoor over een ongeluk
met diezelfde brug gedroomd had. Ook
bewaarden mijn ouders zorgvuldig een foto
die een beroepsfotograaf maakte van prins
Bernhard achterin een open auto naast de
gouverneur. Op de bijrijdersstoel vóór in
de auto naast de chauffeur zat mijn vader.
Alle mannen in tropenuniform vanwege
het prinselijk bezoek. Mijn vader vertelde
meermaals dat hij Von Lippe-Biesterfeld
op niet-officiële momenten gewoon bij
hun gedeelde voornaam (Bernhard/Benno)
mocht noemen.’
Intussen wisten Ingeborgs ouders niets
van het drama rond haar moeders tien jaar
jongere zus Jennigje/Jenny. Tijdens de
oorlogsdagen werd deze elegante twinti-

ger met een lange rechte neus en donkere
lokken dikwijls aangezien voor een Jodin.
Dankzij haar levendige uitstraling had
ze ook veel mannelijke aanbidders. Met
één van hen was ze praktisch verloofd. Er
wachtte haar na de oorlog een welvarende
toekomst met hem. Dat Jenny met kerst
1943 in een Münchens ziekenhuis aan
longontsteking overleed en in die Beierse
stad werd begraven, kon niemand bevroeden. Het begon ermee dat ze in Nederland
een aantal dagen vermist was. Vervolgens
zag haar verloofde een bekende van zijn
meisje voorbijkomen in de bruine winterjas van Jenny. Alles wees op een niet
vrijwillige verdwijning naar Duitsland.
Een zoektocht kon niet worden opgezet in
vijandig gebied. De verloofde en de ouders
van Jenny hebben nooit geweten wat er
met haar was gebeurd. Een fotokopie van
formulier 8 uit de Kategorie II van het
Amtsgericht München, die uiteindelijk in
2003(!) in handen van de familie kwam,
vermeldt:
‘Jenny, Geburtsdatum und- ort 4. Januar
1916, Steenwijk, Holland, Letzter Wohnort
unbekannt. Erben sowie nächste Angehörige sind aus der Todesanzeige nicht ersichtlich … die Verstorbene hat ein Vermögen
nicht hinterlassen.’
De aantekening, vrij vertaald in het Nederlands ‘geen erven en verwanten bekend’,
roept jaren later nog vraagtekens op. Was
Jennigje in München aldoor zo slecht te
pas dat ze niet kon vertellen waar zij vandaan kwam? Ze sprak een mondje Duits
vanwege haar werk in Twente. Vond het
Amtsgericht haar geboortedatum en -plaats
in haar paspoort? Had ze dat persoonsbewijs bij zich toen ze verdween? Intussen
leefden Jennys naasten in Nederland in
grote onzekerheid over haar lot. Inge:
‘Zelfs haar naar Latijns-Amerika geëmigreerde oudere zus - mijn moeder - en haar
echtgenoot met een kort lijntje naar de
plaatselijke en landelijke overheden, konden niets ondernemen om Jenny terug te
vinden. Het Rode Kruis mocht uiteindelijk
pas ingeschakeld worden toen de laatste uit
het gezin van Jennys ouders was overleden
in 2003.’
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Kroniek van zwembad Dukenburg
Vanwege het veertigjarig bestaan van
zwembad Dukenburg beschrijft toenmalig manager Wil Rengers in een serie de geschiedenis van dit bad.

Zoals aangegeven in de vorige uitgave van de
Dukenburger krijgt de seniorentriatlon nu aandacht. Door het toenemende aantal senioren dat
gebruik maakte van de zwembadactiviteiten
werd oktober uitgeroepen tot Seniorenmaand.
Bij het overleg van de Sportfondsenbaden in
de regio, het Sportfondsenrijk, werd besloten
om jaarlijks in oktober een triatlon voor senioren te organiseren. Op 6 oktober 1995 ging
de eerste editie van start in het zwembad van
Grave. Elk jaar zou dit evenement in een ander
zwembad plaatsvinden.
De triatlon bestond uit een half uur zwemmen,
een uur fietsen en een uur wandelen. Deelnamekosten waren 7,50 gulden, inbegrepen
koffie, lunchpakket en een aandenken. Bij de
tweede editie, gehouden in Gennep, was het
een half uur zwemmen, 14 kilometer fietsen
en 4 kilometer wandelen. Voor deelnemers uit
Nijmegen was beide keren vervoer, inclusief
hun fietsen, geregeld.
In 1997 was de organisatie in handen van
Sportfondsen Nijmegen en zwembad Dukenburg was de accommodatie waar vanuit gestart
werd. Het baantjeszwemmen werd vervangen
voor een les watergymnastiek van 30 minuten,
het fietsen was 12 kilometer en er werd 5 kilometer gewandeld.

Voor de laatste twee onderdelen was Dukenburg een ideale plaats omdat je redelijk snel in
de natuur bent. Vanaf dit jaar is de 50-plus-seniorentriatlon in Nijmegen gebleven, omdat de
baden in de regio de deuren moesten sluiten of
een andere exploitatievorm kregen. Daardoor
behoorden zij niet meer tot de Sportfondsenorganisatie.
De seniorentriatlon zou uiteindelijk tien keer
op de eerste vrijdag in oktober vanuit Sportfondsenbad Dukenburg starten. Elke keer was
de belangstelling groot. Het was meestal goed
weer, op één uitzondering na. In 2004 was het
regenachtig geweest en op de route was men
bezig met de bietenoogst. Op de wegen was
een dikke laag klei achtergebleven door landbouwvoertuigen. Bij terugkomst bij het zwembad is de brandslang naar buiten gerold en
konden fietsen schoon gespoten worden.

Fietsen

Na afloop was er voor iedere deelnemer een
aandenken. Van linnen zwemtas met triatlonlogo of T-shirt met logo tot Sportfondsenparaplu’s.
Modder verwijderen

De organisatie probeerde elk jaar wel iets aan
de loop- en fietsroutes te wijzigen en daarmee
voor voldoende uitdaging te zorgen. Zo heeft
men in 2001 alle drie de zwembaden in de route opgenomen, maar dat was uit veiligheidsoverwegingen niet echt een succes: men moest
door druk verkeer fietsen.
Paraplu’s

Elk jaar was weer een happening. Ook de
medewerkers aan deze triatlon keken uit naar
deze dag. Maar helaas na twaalf edities, waarvan tien in Dukenburg, nam de belangstelling
af. In 2006 vond de laatste Seniorentriatlon
plaats.
Watergymnastiek
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Wandelen

Tekst: Wil Rengers
Foto’s: zwembad Dukenburg
de Dukenburger - zomer 2020

WANDELEN IN HET GROENSTE STADSDEEL VAN NIJMEGEN

Het Dukenburgpad
Veel meer Dukenburgers dan ooit blijven
deze zomer thuis. Een goede gelegenheid
om een wandeling te maken door ons mooie
eigen stadsdeel, dacht de redactie. Wij willen u daarbij helpen. Daarom in dit zomernummer een routebeschrijving van een 14
kilometer lange rondwandeling door de
groenste gebieden van Dukenburg. Langs
oude bomenlanen van het landgoed Duckenburg, karakteristieke bosjes, het fraaie
Stadspark Staddijk, het Hatertse Broek en
de groene Kanaalzone. Met start en finish
bij ons bus- en treinstation. Gemakkelijk te
lopen, ook voor niet-Dukenburgers!

Loop vanaf het busstation in zuidelijke richting, via het zebrapad, naar het Winkelcentrum
Dukenburg. Ga de trap op en steek de overdekte passage over. Aan het einde verlaat u via
een trapje linksaf het winkelcentrum. Daarna
rechtsaf de straat oversteken en het voetpad

Foto 1: Geologenstrook

links naast het fietspad volgen. Het tweede
voetpad naar links inslaan, een oude eikenlaan
(Geologenlaantje). Onderweg komt u aan uw

rechterhand een bord tegen waarop wordt verteld over de bijzondere historie van dit groengebied, waarin een oude Maasarm ligt (foto 1).

Foto 2: restant van Huize Duckenburg
de Dukenburger - zomer 2020
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Rechtdoor blijven lopen. U passeert twee keer
een voetgangerssluis. straat oversteken en
rechtdoor het Geologenlaantje vervolgen.
Na het nogmaals passeren van een voetgangerssluis bereikt u een drukke autoweg (Nieuwe Dukenburgseweg/Steve Bikoplein). Links
afslaan, Daarna rechts de twee rijbanen via het
voetpad oversteken. Ook het fietspad oversteken en schuin links een smal zandpad inlopen.
Aan het einde rechtdoor de weg oversteken en
een breed asfaltpad op. Links van u ziet u een
restant van een bijgebouw van het voormalige
Huize Duckenburg, nu in gebruik als horecavoorziening (foto 2).
Aan het einde rechtsaf: Duckenburgpad. Een
straat oversteken en dit pad vervolgen. Het
eerste pad rechtsaf, het Valckenaerpad. Na 150
meter gaat u linksaf, via een houten vlonder,
het Uilenbosje in. Bij de eerste T-splitsing
rechtdoor, bij de tweede T-splitsing rechtsaf.
Het pad met scherpe bochten naar rechts en
links blijven volgen. Bij de T-splitsing aan het
einde gaat u linksaf. U loopt het Uilenbosje
weer uit en gaat dan rechtsaf. Bij het fietspad
naar links en daarna naar rechts, via het voetgangersstoplicht, een drukke weg (Van Apelterenweg) oversteken. Aan de overkant het fietspad oversteken, rechtdoor lopen. Recht voor u
ziet u de Ontmoetingskerk met een bijzondere
herdenkingstuin. Hierin worden onder andere
overleden Dukenburgers herdacht (foto 3).
Vervolg de wandelroute door rechtsaf te gaan,
voor de herdenkingstuin langs, een bomenlaan in te lopen. Aan het einde van deze laan
rechtsaf, het Zegerspad, genoemd naar een
boerenfamilie die tijdenlang op deze plek een
boerderij op landgoed Duckenburg pachtte.
Aan het einde een voetgangerssluis passeren
en schuin rechtdoor een passage tussen twee
kantoorpanden oversteken. Niet teveel opzij
kijken want dit zijn niet de mooiste panden
van Dukenburg! Een straat oversteken en aan
de overzijde bij sportcentrum Hara rechtsaf
over het trottoir. Kort daarna bij de T-splitsing
linksaf over een fietspad. Even verder loopt u
voor een skatepark linksaf een graspad in. Aan
uw linkerkant ziet u het Grand Canal, eveneens een historisch restant van het landgoed
Duckenburg (foto 4).
Even verder rechtsaf een bospad in. U bent nu
in het Douglasbos. Bij de T-splitsing linksaf.
Kort daarna komt u weer bij het graspad langs
het Grand Canal. Hier rechtsaf. Bij de huizen
aan uw rechterhand wordt dit een verhard pad.
De straat oversteken bij een bloemenstalletje
en rechtsaf over het voetpad. Bij het straatnaambord Meijhorst 1600 t/m 1799 linksaf
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Foto 3: Herdenkingstuin

Foto 4: Grand Canal

Foto 5: Stadspark Staddijk
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over het voetpad. Aan uw linkerkant ziet u
opnieuw een restant van het Grand Canal. Het
voetpad blijven volgend langs flatcomplex de
Vijverhof. Na het passeren van een zijstraat
rechtdoor gaan, u moet nu over het fietspad. U
passeert een kinderspeelplaats. Bij een afslag
naar links (Staddijk), deze weg oversteken en
rechtdoor blijven lopen over het tweerichtingenfietspad. Steeds rechtdoor blijven lopen,
langs sport- en tennisvelden. Hierna ziet u, als
u naar rechts kijkt de oprit naar het crematorium Waalstede van DELA. Hier gaat u linksaf
een wandelpad in. Hier komt u in het Stadspark Staddijk.

Foto 6: natuurspeeltuin

Foto 7: Gerrit Schultepad

Foto 8: Hatertse Broek
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Dit pad blijft u steeds volgen, met aan uw
rechterkant het water. Rechts van u ziet u na
enige tijd een bruggetje over het water (foto 5).
Rechtdoor blijven lopen. Het pad maakt even
later een bocht naar links. Rechts van u ziet
u nog steeds water. Aan de overkant ligt midden in het water een niet te betreden bosgebied
(het Vogeleiland). Bij de T-splitsing rechtsaf.
Links van u ziet u een natuurspeeltuin (foto 6).
In de voormalige boerderij, die u links van u
passeert, is nu een trainingscentrum met horecagelegenheid gevestigd. Bij een kruising
met een verhard voetpad (het Gerrit Schultepad) en een voetgangersbrug rechtdoor blijven
gaan (foto 7) .U houdt nog steeds het water aan
uw rechterhand en volgt het slingerende pad
naar links en naar rechts. Aan het einde, bij een
bankje, gaat u linksaf het Park Staddijk uit.
Dan rechtsaf, het zandpad langs de Staddijk
volgen. Waar dit pad ophoudt een stukje over
de verharde weg lopen. Nog voor de kruising
met stoplichten linksaf een verhard pad in:
het Schlingemannpad. Ook dit pad is een historische bomenlaan, vernoemd naar een van
de vroegere bewoners van landgoed Duckenburg. Het pad helemaal uitlopen. Aan het einde
rechtsaf en bij het voetgangersstoplicht een
drukke weg (Van Boetbergweg) oversteken.
Hierna linksaf over de stoep. Na 60 meter, bij
een bord van het fietsroutenetwerk, rechtsaf.
Dan links en direct weer rechts om een flatgebouw heenlopen. Bij het einde van het voetpad een straat oversteken. Aan de overkant een
voetpad naar rechts. Na weer een bocht naar
links een straat oversteken langs het Winkelcentrum Weezenhof. Hier naar links en de eerste straat naar rechts (bij het bord Weezenhof
5100).
De doodlopende straat Weezenhof 53 en 54
helemaal uitlopen. Vervolgens bij de bushalte schuin naar links een voetpad in, langs
een hondenpoepbak. Bij de parkeerplaats naar
rechts en aan het einde weer naar links. Vlak
voor de volgende parkeerplaats naar rechts,
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een bochtig voetpad tussen grasvelden. Aan
het einde bij een parkeerplaats naar links de
rijweg op (bij het bord Weezenhof 3700). Aan
het einde naar rechts en direct weer naar links.
Bij de basketbalkorf nogmaals naar links. Na
het huisnummer 3729 rechtsaf, een smal steegje in. Dit steegje komt uit op een onverhard
bochtig voetpad, naar links en rechts. U komt
nu in het natuurgebied Hatertse Broek, ook
wel Vogelzang genoemd. Voorbij het bord van
Geldersch Landschap en Kasteelen rechtsaf.
Na 50 meter linksaf, een bomenlaan met aan
beide zijden grasvelden (foto 8)
Aan het einde, na het passeren van een bankje, linksaf. Dit brede pad, met een bocht naar
rechts en links, blijven volgen. Bij een viersprong met links een bankje rechtdoor. U passeert een betonfabriek. Via het witte hek van
het Geldersch Landschap scherp linksaf gaan.
Hierna de eerste mogelijkheid rechtsaf. Einde
pad gaat rechtsaf over een tegelpad naar Weezenhof 71-45, bij 61-70 rechtsaf en zo steeds
links, rechts, rechtdoor, parallel aan de Westkanaaldijk. Lopen tot Weezenhof 61-60, recht
oversteken naar 61-01 en dan rechtsaf uitlopen
tot einde straat. (Hier heel goed uitkijken voor
het autoverkeer!)

Foto 9: Maas-Waalkanaal

Op dit fietspad lopen tot de eerste kanaalbrug
over het Maas-Waalkanaal (Hatertsebrug).
Hier gaat u rechtdoor onder de brug door, een
vrijliggend fiets- en wandelpad op. Een stuk
verder gaat u, tussen een afvalbak en een verkeersbord in, waar het verharde pad naar links
afbuigt, zelf rechtdoor een smal onverhard
pad in, tussen het fietspad en het Maas-Waalkanaal. Dit pad, afwisselend langs bomen en
tussen grasvelden, blijven volgen. U hebt af en
toe vrij zicht op het Maas-Waalkanaal (foto 9).
Aan het einde van het onverharde pad rechtsaf
het verharde fiets- en wandelpad weer op. U
gaat onder een tweede brug over het MaasWaalkanaal door (Dukenburgsebrug). Het
fietspad (Westkanaaldijk) blijven volgen. Bij
een boom midden op het fietspad linksaf naar
beneden, de straat oversteken en rechtdoor
de Teersdijk oplopen (foto 10). Deze voormalige hoofdverbindingsweg tussen Nijmegen en Grave helemaal uitlopen. Negeer alle
zijpaden en zijwegen. Aan het einde van het
voetpad loopt u omlaag, tussen twee hekken
door. Rechtdoor loopt nu een fietspad, maar u
gaat hier rechtsaf. U bent weer bij het Winkelcentrum Dukenburg en passeert dezelfde traverse als aan het begin van de wandeling. Het
eindpunt bereikt u bij het bus- en treinstation
Dukenburg.
Tekst en foto’s: Toine van Bergen
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Foto 10: Teersdijk
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Armpje drukken

Free Hugs door Kindness Collective Nijmegen in Winkelcentrum Dukenburg op 1 december 2019

Lieve Lita
Meerdere lezers (m/v/x) herkennen in Lieve
Lita een rubriek uit een damesweekblad.
Lieve Lita voor hulp bij levensvragen in de
relationele sfeer. Ook andere bladen hebben
themapagina’s voor familie-ongemakken,
problemen met de gezondheid of op het
werk, opvoeden van de jeugd.

Free Hugs

Nu is het niet de bedoeling dat onze redactie
zo’n hoekje in dit blad inruimt, nee hoor. Wel
is het aardig/nuttig om lezersreacties te delen. Zo krijgen redactieleden dikwijls mondeling complimentjes over de uitvoering en de
inhoud van dit blad. Waarvoor nu ook op papier: hartelijk dank lezers, met terugwerkende
kracht tot oktober 2008. Volkomen onverwacht
kwam daar pas geleden een complimentenmail
bij van Kindness Collective Nijmegen. Omdat
wij Lerrie Grooten al eens in het zonnetje zetten en vorig najaar fotografisch aandacht gaven aan KCN’s positieve acties, bestaande uit
complimenteren en bloemen uitdelen. De Free
Hugs van goed een half jaar geleden moeten
voorlopig op een andere manier gegeven worden. Dus een complimentenmailtje, waarvoor
hartelijk dank, Rosalie, Majka en Lerrie.

Niet bij nee-ja-stickers

Natuurlijk zijn er ook lezers die in een kramp
schieten door een artikel. Sommigen spuien
hun ongenoegen via de virale rioolbuizen.
Die oprispingen laten we voor wat ze zijn. De
persoonlijke reacties tellen we wel mee. Zoals
van de Dukenburgse die ernstig teleurgesteld
is dat ze ons prachtige blad (haar woorden)
niet meer krijgt vanwege een nee-ja-sticker
op de brievenbus. Kort door de bocht hierbij
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een Lieve-Lita-antwoord: de redactie wéét dit
en zoekt naarstig naar een nieuwe verspreider,
die zijn werk dan ook nog goed moet doen*).
In nauw verband daarmee woedt er een landelijke stickerstorm die pas gaat liggen als er
één sticker uitkomt, die met ja-ja erop. Wanneer dit gebeurt, komen we er zeker op terug.

Geen papegaai

Van heel andere aard was de reactie van een oplettende lezeres. Dankzij (nou ja, ‘dank’?) die
geblondeerde twitteraar die als frontman van
de Verenigde Staten figureert, heeft nepnieuws
een eigen plek gekregen. Had onze lezeres dit
in gedachten toen zij mailde over scheef wonen
in dD4? Hierin werd een alleenstaande opgevoerd die met zijn katten, papegaai en Griekse
zwerfhond een ruime eengezinswoning met
alles erop en eraan bewoont. De lezeres had
ernstige twijfels over het bestaan van de … papegaai! En laat ze nu toch gelijk hebben ook.
Navraag door de samenstelster van het artikel
(die eventjes schuilgaat achter het imago van
Lieve Lita) leerde dat de vogel met een schor
keelgeluid in het straatje dat model stond voor
scheef wonen niets anders was dan een valkparkiet. Een kleine kaketoe, die zich net even
anders uit dan de grotere versie cacatuidae.
Deze behoort weer tot de papegaaiachtigen uit
de familie van de psittaciformen. Weten we dat
ook weer, tenzij Wiki nepnieuws verspreidt.
*) Vooralsnog zijn er bewoners die de Dukenburger vrijwillig verspreiden over adressen
met ja-nee-stickers in Aldenhof, gedeelte Weezenhof en gedeelte Meijhorst. Nee-nee krijgt
niets, de ‘blanco’ brievenbussen zijn voor de
betaalde bezorger. Ook zijn er de vaste afhaalpunten, voor zover die (her-)open(d) zijn.
Tekst: Hette Morriën
Foto: Jacqueline van den Boom

U herkent het misschien wel: een groep
mensen op een terras met veel gelach en
luide aanmoedigingen voor Jan, Piet of wie
dan ook. Ellebogen op tafel. Armen recht
omhoog, handen in elkaar en doordouwen
maar: de arm van de tegenstander moet
plat op tafel komen. De winnaar wordt toegejuicht. De verliezer betaalt.
Armpje drukken lijkt een beetje fout
machogedrag geworden. Toch is iets vergelijkbaars dagelijks te zien. Nu gaat u mij
waarschijnlijk vragen: waar dan? Heel simpel. Zet de televisie aan of lees de krant.
Gegarandeerd hoort u mensen zeggen dat
zij harder lijden door de crisis dan anderen
(en dus meer geld moeten krijgen). Het lijkt
op armpje drukken maar dan met leed.
Ik begrijp het wel. Het coronavirus doet
niet aan rechtvaardigheid. De een krijgt er
ongenadig hard van langs, terwijl de ander
‘nergens last van heeft.’ Maar ik vind het
erg dat bepaalde groepen mensen in stilte
in de verdrukking zijn gekomen. Zoals ze
in een verpleeghuis in Heerde moeten
meemaken dat 24 van de 73 bewoners zijn
overleden. In ruim twee weken tijd.
Sommigen raakten hun halve vriendenkring
kwijt (de Volkskrant 30 mei). Iedereen kan
beamen hoe erg het overlijden van een
vriend of vriendin is. Laat staan zoveel in
zo’n korte tijd. Niet alleen in Heerde maar
ook in zoveel andere verpleeghuizen.
Dat leed kon eerst alleen via een beeldscherm gedeeld worden. Nu ook weer een
beetje live achter plexiglas.
Daarom heb ik bewondering voor de
woorden van een mevrouw uit de Horizon,
opgeschreven door collega Peter Saras.
Bewondering, omdat ze - na alles en ondanks alle regels en beperkingen - toch kan
zeggen dat ze erg blij is met weer een klein
moment van persoonlijk contact.
Die stille ramp in verpleeghuizen moet
verteld worden. En verteld blijven worden.
Zodat die ramp niet in stilte onder tafel verdwijnt. Zodat ook niet vergeten wordt dat
deze mevrouw de ware kampioen armpje
drukken is. Niet door te winnen. Maar door
vol te houden. Zoals zoveel andere ware
kampioenen.
Toon Kerssemakers (Foto: Huub Luijten)
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VERGETEN VERLEDEN

Autozegening in 1930
In de vorige eeuw groeide het aantal motorvoertuigen en daarmee het aantal ongelukken. In de Rooms-Katholieke Kerk ontstond eind jaren 20 het gebruik om auto’s
en motoren te zegenen. Eerst zegende men
de voertuigen voor algemeen gebruik, na de
Tweede Wereldoorlog gebeurde het vooral
om een veilige vakantiereis te garanderen.
In Nijmegen was op zondag 19 oktober 1930
de eerste, zeer grote autozegening. Uiteraard
besteedde het katholieke dagblad De Gelderlander hier uitgebreid aandacht aan. Het begon
met een briefwisseling tussen verschillende
intitatiefnemers in Nederland. Op maandag 22
september 1930 presenteerde de krant het organisatiecomité (de zetfouten zijn origineel):
NED. R. K. VEREENIGING VAN
HANDELSREIZIGERS EN AGENTEN
,,ST. CHRISTOFFEL’.

In de weken daarna schreef De Gelderlander
verschillende artikelen over de voorbereidingen. Op maandag 20 oktober 1930, de dag na
de autozegening, publiceerde deze krant een
uitgebreid verslag:

De auto-zegening te Nijmegen

Afdeeling Keizer Karel, Nijmegen.

650 wagens reden voor.

Autozegening voor Nijmegen en omstr.
op Zondag 19 October a.s.

Op initiatief van de afdeeling Nijmegen ‘Keizer
Karel’ vau de Nederlandsche R. K. Vereeniging
van Handelsreizigers en agenten ‘St. Christoffel’
had Zondag in het centrum op het plein voor de St.
Josephkerk aan het Keizer Karelplein een plechtige
autozegening plaats voor auto’s uit Nijmegen, Arnhem en wijde omgeving en ook nog uit het naburige
Cleve.
De deelneming was opzienwekkend groot, er was
gerekend dat er ongeveer een 500 auto’s zouden
voorrijden en Zondag bleek dit getal tot bijna 700
gestegen te zijn.
Het Comité van Organisatie met den heer Aug.
C. Rijnaarts als voorzitter en Th. van Lier als secretaris had de plechtigheid vooral ook organisatorisch
schitterend voorbereid, zoodat alles een vlot en tegelijk indrukwekkend verloop had.
Vooraanstaande personen uit Nijmegen en omgeving hadden zich voor het eerecomité opgegeven
en van hen waren o.m. aanwezig of namen met hun
auto aan de plechtigheid deel de heer P. Dobbelmann, lid der Eerste Kamer, W. J. M. Hoefnagels,
lid van de Prov. Staten van Gelderland, Mr. E. H.
J. baron van Voorst tot Voorst, Maltheser Ridder,
lid van Provinciale Staten, de heer Arn. Krootjes,
Wethouder van Nijmegen die, gezeten in de gemeente auto, aan de plechtigheid deelnam. Verder
werden opgemerkt verschillende zeereerw. heeren
uit Nijmegen en omgeving, Dr. Kalb uit Cleve, als
vertegenwoordiger van Dr. Eich, landraad van den
Kreis Cleve, die door de jubileumfeesten in Calcar

De heer Theo van Lier, secretaris van ’t comité
voor autozegening, schrijft ons:
Met hooge goedkeuring van Mgr. van Son, deken
der stad, wordt door bovengenoemde afdeeling van
de R.K. Vereeniging van Handelsreizigers en Agenten ,,St. Christoffel’ eene plechtige autozegening
voorbereid, welke zal plaats vinden op Zondag 19
October a.s.
Zondag j.l. werd uit de leden van ,,Keizer Karel’
het navolgende uitvoerend comité samengesteld:
voorzitter: Aug. C. Rijnaarts, De Ruyterstraat 57;
vice-voorzitter: B. J. F. M. Lissone, Hobbemastraat
23; secretaris: Theo H. M. van Liere, St. Annastraat 215; penningmeester: A. Forsthövel, Hobbemastraat 15; commissaris: J. C. Verhagen. Jozef
Israëlstr. 75.
R. K. autobezitters en motorrijders, stelt een daad
en zorgt op Zondag 19 October a.s. bij deze autozegening aanwezig te zijn. Hoeveel gevaren dreigen u niet elke minuut van den dag, dat gij u met
uw voertuig op den weg bevindt? West katholiek
en doet op bovengenoemden datum een goede ruil.
Laat mascottes en poppetjes verdwijnen om plaats
te maken voor de beeltenis van St. Christoffel, den
Patroonheilige der reizdenen. Een St. Christoffelplaquette wordt u op dien dag door bovengenoemde
vereeniging gratis beschikbaar gesteld. Diegenen,
die met dit plan sympathiseeren en tot dekking der
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groote onkosten een postwisseltje willen zenden,
aan den penningmeester bovengenoemd, worden
bij voorbaat hartelijke bedankt.
Wij beschikken over een geroutineerde staf van
medewerkers. De hoofdcommissaris van politie
zegde ons volledige medewerking toe. De groep
R. K. padvinders is mede aanwezig om een goeden
gang van zaken te bevorderen.
Na ontvangst van uw bericht van deelname zenden wij u nadere gegevens waar da autozegening zal
plaats vinden.
Om de voorbereidende werkzaamheden te vergemakkelijken, wordt bericht van deelname zoo spoedig mogelijk ingewacht aan het secretariaat.

verhinderd was in Nijmegen aanwezig te zijn. Verder de Wethouder J. Verheij, de Burgemeester van
Wijchen, Weurt, Beuningen, Gennip, enz.
Dan was vertegenwoordigd het Hoofdbestuur
van ‘St. Christoffel’, door de heeren Tilman, vicevoorzitter, en Hoomberg, secretaris-penningmeester, en het dagelijksch bestuur der Afd. Arnhem van
‘St. Christoffel’, en de commissie van ontvangst bestaande uit de heeren A. Vermeulen, voorzitter, Th.
Blankendaal en L. Gvesin. Voorts zag men nog van
het uitvoerend comité de heer Th. van Lier, secretaris, A. Forsthösch, penningmeester en J. Verhagen,
commissaris.
De plechtigheid werd des morgens begonnen met
een H. Mis in de St. Canisiuskerk aan de Molenstraat, waar deze werd opgedragen door den zeereerw. pater Hoogeweegen S. J., moderator der R.
K. Universiteit voor de deelnemers aan de autozegening.
Om half twee ving de eigenlijke plechtigheid aan
en reden de eerste auto’s van de eere-comitéleden
en H. H. Doctoren het kerkplein op. Bij het inrijden ontvingen de deelnemers allen de St. Christoffel-plaquette, welke in de auto werd opgehangen.
Op het binnenplein bevonden zich een zestiental
priesters van de verschillende orden en ook seculiere geestelijken in superpli en met stola, waarvoor
telkens zestien auto’s aanreden, welke dan tegelijk
gezegend werden. In iedere auto zaten gemiddeld
vier personen, zoodat we mogen aannemen, dat ongeveer 3000 personen aan de plechtigheid deelnamen. In de wagens werd tijdens de zegening niet
gerookt en ontblootten alle mannelijke inzittenden
het hoofd, terwijl de bestuurder tijdens de zegening
de St. Christoffel-plaquette in de rechterhand hield.
De autozegening welke ongeveer 3 uur duurde,
had de belangstelling van duizenden. De auto’s
stonden opgesteld vanaf het Keizer Karelplein tot
ongeveer ter hoogte van de Kronenburgersingel en
Nieuwe Markt. Het doel dezer autozegening was
om door een bijzondere zegen de autorijders als het
ware een bijzondere bescherming te kunnen geven
tegen de talrijke gevaren van het toenemend snelverkeer en hen onder bijzondere schutse te stellen
van St. Christoffel, den patroon van alle reizenden.
Het weer was in het eerst een beetje miezerig;
zoodat men ervoor vreesde, dat het alles bijeen een
al te natte plechtigheid zou worden, maar gelukkig
was die vrees ongegrond. Het werd langzamerhand
drooger.
Men zag er vehikels van allerhande pluimage. Er
waren autobussen en vrachtauto’s, luxe auto’s en
aftandsche Fondjes, breede en smalle auto’s, auto’s
die van de versche verflak blonken en grauw versleten auto’s; daartusschen snorden en raasden de
motorrijwielen, waar ook het verschil in bouw en
grootte als vanzelf opviel. Zelfs was er een knaap
met een vliegende-hollander-auto, die ook, zij het
een meer eenvoudige zegen kreeg.
De moeite waard was het ook de belangstelling
gade te slaan van degenen, die rondom het plein
waren. Aan vele ramen zag men nieuwsgierige
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OP HET PLEIN DER ST. JOZEFKERK TE NIJMEGEN heeft Zondag een groote auto-zegening
plaats gehad. Ongeveer 700 automobilisten en motorrijders hebben hieraan deelgenomen. Een overzicht van de plechtigheid, welke door duizenden werd gadegeslagen.
hoofden, de afdaken der tuinschuurtjes waren met
menschen belast. Het was ook niet onaardig te letten op de groote verscheidenheid van de herkomst
der auto’s. Men zag ze niet alleen uit de omstreken,
maar ook uit Noord-Holland, uit Drenthe, uit Groningen. Over het algemeen heerschte er toch een
ernstige stemming. Men kon goed merken, dat de
autobestuurders zich in den geest met de dienstdoende geestelijken vereenigden.
Van vele zijden mocht het Comité van Organisatie medewerking ondervinden, op de eerste plaats
van de plaatselijke geestelijkheid, dan van de gemeentelijke politie en van de Katholieke verkenners, die met de misdienaars de priesters assisteerden. Ter bestrijding der groote kosten werd bij het
afrijden van de auto’s een schaalcollecte gehouden,
waarvan het batig saldo bestemd was voor de St.
Vincentius-vereeniging.

Dit artikel werd op dezelfde dag bijna geheel
overgenomen in het landelijke katholieke dagblad De Tijd. De foto stond in meerdere bladen, onder andere de Katholieke Illustratie.

550 auto’s deelnemen, gisteren was dit getal nog tot
700 gestegen.
De Nijmeegsche politie had voor een goede verkeersregeling zorg gedragen, zoodat de wachtende
auto’s geen stremming zouden kunnen veroorzaken.
De wagens stonden opgesteld in een bijkans eindelooze file, welke zich uitstrekte vanaf het Keizer
Karelplein, langs Graafsche weg, van Oldenbarneveldstraat, Stationsplein, van Schaeck Mathonsingiel, Nassausingel, Kronenburgersingel, tot in de
Nieuwe Marktstraat. Dan was er nog een kleinere
file, gevormd door hen die recht van voorrang hadden, opgesteld naast de groote, die tot op den Graafschen weg reikte.
De plechtigheid begon om half twee. De zegening, die bedoelt een bijzondere bescherming te geven tegen de gevaren van het verkeer, geschiedde
door zestien priesters, zoodat telkens zestien auto’s
op het kerkplein voorreden. De deelnemers ontvingen bij het binnenrijden allen de St. Christoffel
plaquette, die tijdens de zegening in de rechterhand
gehouden werd. Het was ongeveer half vijf eer de
plechtigheid ten einde was.

Nijmegen had ook een protestantse krant: de
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant. Dit was haar verslag op maandag 20 oktober 1930:

De autozegening trok ook de belangstelling
van de communisten. Op dinsdag 28 oktober
1930 schreef hun landelijke blad De Tribune:

Auto-zegening te Nijmegen.
Gisteren heeft te Nijmegen, op het plein voor
de St. Josephkerk aan het Keizer Karelplein, een
plechtige auto-zegening plaats gehad, voor auto’s
uit Nijmegen, Arnhem en omgeving en Kleef. Zouden oorspronkelijk aan deze auto-zegening, waarvoor het initiatief was uitgegaan van de afdeeling
Nijmegen van de Nederlandsche R. K. Vereeniging
van Handelsreizigers en Agenten ‘St. Chrlstoffel’,

De auto’s worden ingezegend.

de Dukenburger - zomer 2020

STRAKS OOK INZEGENING DER WERKLOOZEN.

Roomsche reclame in Nijmegen.
(Arcor) Eindelijk hebben wij dan in Nijmegen
ook een ‘auto-zegening’ gehad. Er waren heel wat
mooie wagens — daar had onze Roode auto ook
bij moeten wezen — niet voor de inzegening, maar

voor propaganda onder de werkloozen, die in heele
troepen stonden te kijken.
Maar nu komt het mooiste van het geval: de gemeente heeft ook 2 luxe-wagens voor de heeren
wethouders en directeuren; ook die waren in den
optocht en moesten ook ingezegend worden.
Zoo zal nu voortaan onze S.D.A.P.sche wethouder in een gezegenden wagen mogen mogen rijden
— hij zal zich wel lekker voelen.. Maar waarom nu
de vrachtauto’s en de vuilnis-auto’s overgeslagen?
ik heb gehoord, dat de chauffeurs van deze auto’s
willen protesteeren, dat zij nu op een auto zitten,
welke niet gezegend is en zij dus dagelijks ongelukken kunnen maken....
Nu wilde het ongeluk, dat ik juist naast een
geestelijke stond. Nadat wij elkaar eens hadden
aangekeken en hij waarschijnlijk op mijn kleeding
afgaande, dacht, dat hij met geen werklooze te doen
had, begon hij over het mooie van dit zegenen te
spreken.
Ik liet hem praten totdat ik er genoeg van had en
ik hem enkele vragen deed. Ik vroeg in de eerste
plaats, of dat zegenen niets was voor de werkloozen
om hen te vrijwaren tegen den honger en de Nijmeegsche uitbuiting. Nu — dat heer wist niets meer
en nam dan ook gauw de beenen. De makkers, die
bij mij in’ de buurt stonden, lachten. Ik vroeg hen of
ik te veel aan hem gevraagd had, maar zij vonden
het fijn; zij waren wel R. K., maar vonden het toch
groote flauwe kul en vonden toch ook, dat het geld
verknoeien was; zij waren met mij van meening, dat
er wat anders moest gebeuren.
Ik zei hen: ja, er moet wat anders gebeuren, maar
dat kan niet anders of jullie zullen er voor moeten
knokken en de andere arbeiders moeten vertellen,
hoe rot deze maatschappij is; ik vertelde hen den
toestand in Rusland — zij keken er van op, toen ik
hen een en ander had verteld over de leugens uit de
burgerlijke bladen en hen het duidelijk had gemaakt
hoe de toestand in werkelijkheid in Rusland is. Ik
heb hen gevraagd, om abonné te worden op ‘De Tribune’, wat zij graag zouden willen als de uitkeering
maar niet zoo slecht was.
Zoo zullen waarschijnlijk uit die autozegening
nog een paar communisten
groeien.

Op zondag 3 september 1933 was er weer een
grote autozegening in Nijmegen. Wel waren
er minder deelnemers: ,,Niet minder dan vierhonderd eigenaren van automobielen en motorrijwielen reden Zondagmiddag voor op het
plein der St. Jozefkerk aan het Keizer Karelplein’’, schreef de Provinciale Geldersche en
Nijmeegsche Courant op woensdag 6 september 1933. Van latere autozegeningen in Nijmegen zijn geen kranteberichten gevonden.
Autozegening kwam in heel veel katholieke
parochies voor. Eind jaren 60 werden ze bijna
overal afgeschaft. Ze bestaan nog in de NoordBrabantse dorpen Hoeven, Reusel en Elsendorp.
Samenstelling: René van Berlo
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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OVERASSELTSE EN HATERTSE VENNEN

Foto’s: Wouter van Bernebeek

Dukenburg in stukjes
BUURTGEZINNEN

INSPECTIE MEIJHORST-MAISONNETTES

Sinds januari 2020 is Buurtgezinnen
actief in Nijmegen. Het is een nieuw
initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.
Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een
warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders
even ontlast. In Nijmegen hebben inmiddels de eerste koppelingen plaatsgevonden. Een meisje van 13 gaat bijvoorbeeld
wekelijks bij een steungezin huiswerk
maken, samen koken en mee-eten.
De hulp van een steungezin is alledaags
en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken
over de steun. Het kan dan gaan om een
wekelijkse speelafspraak, een weekend
logeren of samen iets leuks ondernemen.
Dat is iedere keer maatwerk.
In Dukenburg en omgeving zoeken we
momenteel een gezellige en liefdevolle vrouw. Een meisje van 11 komt bij
haar graag thee drinken, kletsen en haar
huiswerk maken. Het meisje houdt van
spelletjes en gezelligheid en ze is dol op
dieren.
Voor meer informatie en bij interesse,
kunt u contact opnemen met Jiske (06 49
96 02 45) of kijken op www.buurtgezinnen.nl. Zowel vraag- als steungezinnen
worden van harte uitgenodigd zich aan
te melden.
Tekst: Jiske Broers
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In mei is er een inspectie geweest van de
maisonnettes in Meijhorst. Met een hoogwerker zijn alle kozijnen gecontroleerd.
Ook zijn aan de maisonnette 21e straat de
loszittende panelen aan de dakrand vastgezet/dichtgemaakt met plaatwerk.
Er zijn na het artikel in de Dukenburger
nummer 4 veel reacties gekomen. Veel zijn
in de trend van: Talis strijkt vele honderden
euro huur op en doet daar te weinig mee.
Maar is dat wel zo? Kijkend naar de projecten die deze woningbouwcorporatie de afgelopen jaren in Nijmegen heeft uitgevoerd
en waar tientallen miljoenen in geïnvesteerd
zijn, klopt dat niet helemaal. Nu wachten
we de onderzoeken die gedaan worden bij
de maisonnettes af en hopen spoedig te kunnen melden wat er gaat gebeuren.

Wat gebeurt met huurpenningen

In de huurkrant, bijgesloten bij de brief met
de nieuwe huurprijs vanaf 1 juli 2020, staat
een overzicht wat er met het geld gebeurt.
Hierbij een overzicht. Uitgaande van een
gemiddelde huurprijs van 531 euro gaat er

42 euro naar belastingen en verzekeringen
(bijvoorbeeld onroerendzaakbelasting, rioolheffing en woningverzekering), 65 euro
naar verplichte heffingen zoals de verhuurdersheffing, 68 euro naar rente, 81 euro naar
aflossingen en investeringen voor nieuwbouw, sloop en renovaties, 104 euro naar
dienstverlening en organisatie en 171 euro
naar onderhoud.
Het lijstje geeft aan dat er zorgvuldig met
het huurgeld omgegaan moet worden. Zo
zijn er veel kosten door de overheid opgelegd of nodig om de organisatie op peil te
houden. Met het deel dat overblijft, moet
zorgvuldig gekeken worden hoe men dit
investeert.
Een voorbeeld hoe woningcorporatie Talis
met projecten omgaat is de Kolpingbuurt.
We hebben dit kunnen volgen in de televisieserie. Nu is men bezig in de Jerusalembuurt in Heseveld. Hopelijk zijn de Meijhorst-maisonnettes de volgende stap. Op
naar een Mooier Meijhorst.
Tekst en foto: Peter Saras
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NATUURFOTO STADSPARK STADDIJK

THUISGEKOOKT

Stichting Thuisgekookt laat buurtgenoten elkaar ontmoeten door het delen
van eten.

Favoriete ochtenden zijn die alwaar ik na
drie stappen in het veld al natte schoenen en
broek heb. Voorzichtig door het veld struinend op zoek naar allerlei insecten die nog
onder de dauwdruppels zitten. Elk insect
wordt zo mooi. Turend door het veld zag ik
de libel al hangen. Doordat deze niet weg-

vliegen voordat ze opgedroogd zijn, kon ik
deze foto maken.
Laarzen of waterdichte schoenen aan en het
veld in, maar wel goed kijken waar je loopt.
Tekst en foto: Gilbert de Bruijn

GESLOOPT MONDIAL COLLEGE STREEKWEG

Foto: Peter Saras
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Niet iedereen vindt het leuk om te koken en soms lukt het gewoon niet om
(iedere dag) een lekkere, verse en vooral
gezonde maaltijd voor jezelf te maken.
Sommige mensen koken juist heel graag
en maken met plezier ook maaltijden
voor anderen. Thuisgekookt brengt deze
mensen bij elkaar. Wie niet kan of wil
koken kan zo een maaltijd bij een buurtgenoot afhalen en leert meteen iemand
uit de buurt kennen. Thuisgekookt maakt
vooral veel vaste afspraken tussen mensen die - vanwege hun gezondheid - niet
meer (iedere dag) voor zichzelf kunnen
koken. In Nijmegen hebben we ruim
tweehonderd thuiskoks in ons systeem
die hebben aangegeven te willen koken
voor een buurtgenoot als dat die buurtgenoot zelf niet meer lukt.
Dus ben jij iemand die niet meer in staat
is om elke dag voor zichzelf te koken of
ken jij iemand waarvoor Thuisgekookt
een uitkomst kan zijn, ga naar onze website www.thuisgekookt.nl Je komt dan
automatisch op de coronahulppagina,
waar voor alle situaties staat uitgelegd
hoe je je moet aanmelden. Kom je er niet
uit, of heb je geen internet? Geen probleem! Via ons telefoonnummer 06 83
44 71 97 helpen wij jou graag verder. Samen gaan wij op zoek naar een geschikte
kok bij jou in de buurt.
De maaltijden worden tegen kostprijs
aangeboden, tussen de 4 en 6 euro en na
een proefmaaltijd kun jij zelf bepalen of
je er mee door wilt gaan.
Tekst: Marleen Vis
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SHOP, SURF & WIN

De ondernemers zijn blij u weer te
mogen verwelkomen en trakteren op
gratis producten.
Wilt u kans maken op één of meerdere
leuke prijzen, kom dan naar Winkelcentrum Dukenburg. Hier zijn tal van maatregelen getroffen om onze bezoekers op
een veilige en verantwoorde manier te
kunnen ontvangen.
Tot en met zondag 28 juni organiseren
de ondernemers de Shop, Surf & Win
Weken. Bij iedere aankoop in één van
onze winkels ontvangt u een actievoucher, hiermee maakt u kans op één van
de vele prijzen.
Kans op een gratis worst, kip, koekjes,
sokken, T-shirt, thee, snoeptomaatjes,
chocolade, fashioncheques, doucheschuim, haarproducten, cadeaubonnen
en nog veel meer. Meer dan 500 kansen
op één van deze gratis producten, u kunt
zo vaak meedoen als u wilt.
Om deel te nemen aan de actie dient u
de unieke wincode op het ontvangen
voucher te activeren via de Dukenburg
facebookpagina. Als op uw code een
prijs gevallen is, na het activeren, dan
ontvangt u een e-mail. Met deze e-mail
kunt u uw prijs ophalen in de desbetreffende winkel. Houdt uw mailbox dus
goed in de gaten.
Door deelname aan de actie steun je ook
de lokale ondernemers. Wij zien u graag
terug in Winkelcentrum Dukenburg.
Tekst: Rispa Boot
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HART VOOR DE ZORG

De 63e en 64e straat in Meijhorst vormen
samen een groot hoogbouwcomplex. Nadat
er één hart voor de zorg aan een van de galerijen hing, volgden er in een snel tempo
meer.

Allemaal steken ze zowel zorgmedewerkers
als bewoners en voorbijgangers een hart onder de riem in coronatijd.
Tekst en foto’s: Irene Welle

LAATSTE JAREN KORFBAL IN PARK STADDIJK

De korfbalclub Keizer Karel heeft concrete verhuisplannen. Volgens voorzitter
Bastiaan Baatje worden nu gesprekken
gevoerd met de gemeente over een verhuizing naar Nijmegen-Noord.
Over twee jaar gaat de club, als alles volgens plan verloopt, verkassen naar de
nieuwbouwwijk Woenderskamp.
Het is na het vertrek van rugbyclub Wasps
al de tweede vereniging die binnen korte

tijd Staddijk de rug toekeert. Er is overigens
al wel sprake van een nieuwe toekomstige
gebruiker van haar accommodatie, zo meldt
Bastiaan Baatje. Handboogvereniging Staddijk heeft nu haar terrein achter de voetbalvelden van DVE Trajanus (binnenkort SV
Waalstad). Deze vereniging zou ‘opschuiven’ van Staddijk-Zuid naar de huidige
korfbalvelden in Staddijk-Noord.
Tekst en foto: Toine van Bergen
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DE KRACHT VAN ALLEEN ZIJN

SKAEVE HUSE
Zoals verwacht heeft de gemeenteraad
van Nijmegen het bestemmingsplan
Skaeve Huse Stadbroekseweg Dukenburg ongewijzigd aangenomen.
Alle amendementen en moties zijn verworpen. Wat is nu de stand van zaken?
Het bewonersplatform onderzoekt het
besluit op eventuele juridische losse
eindjes. Zodra dat onderzoek is afgerond, melden wij dat.
Er zijn twee toezeggingen die de demeente nog gestand moet doen:

De Ontmoetingstuin naast de Ontmoetingskerk is in deze Coronatijd voor veel
mensen een plek om even tot rust te komen.
Leden van het schrijverscollectief Vers uit
Heumen bezochten de afgelopen tijd de tuin
en deden er inspiratie op voor hun gedichten. Deze zijn nu te lezen in de poëzieroute
in de Ontmoetingstuin. Eén van de schrijvers Marianna Bakker doopte de tuin om tot
ont-moet tuin. Ze schreef:

Groet vanaf vandaag
een ieder die je ontmoet. (…)
Ook op anderhalve meter
voel je je dan al beter.
Groet
en ontmoet
pluk inzicht
in deze Ont-moet-tuin.
De tuin is vrij toegankelijk. Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.
Tekst en foto: Desirée Hendriks

NIEUWE KABELS IN ALDENHOF

1. Actualisering BuurtBeheerPlan (hierna BBP).
2. Informeren van de bewoners van Weezenhof over het bestemmingsplan Skaeve Huse Stadbroekseweg, Dukenburg.

Actualisering BBP

Onderdeel van het besluit van 13 mei
2020 is het BBP Zorgwoningen Stadbroekseweg, versie 13 mei 2020. Op
verschillende punten moet dit plan nog
worden bijgesteld. Inmiddels is er een
groep van acht bewoners bereid gevonden deel te nemen aan gesprekken over
de actualisering van dit BBP. Deze bewoners nemen deel op persoonlijke titel.
Dat wil zeggen dat zij geen organisatie,
groep of vereniging vertegenwoordigen.
Inmiddels is de voorbereiding van deze
gesprekken gestart. Zodra dit geactualiseerde BBP gereed is, zal dit worden gepubliceerd op www.weezenhofcentraal.
nl op de pagina’s van het bewonersplatform.

Informeren bewoners

Over deze toezegging heeft ons nog
geen initiatief van de gemeente bereikt.
Wij gaan er evenwel van uit dat de politiek verantwoordelijken voor dit besluit
de bewoners gaan informeren over de
doelstellingen en achtergronden van het
bestemmingsplan Skaeve Huse.
De voorbereidende werkzaamheden voor
de verduurzaming van de Aldenhof-maisonnettes is begin juni gestart.
Net als in Meijhorst, waar woningcorporatie Portaal zijn huizen ging voorzien van
warmtepompen en zonnepanelen, komen er
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nieuwe kabels in de grond rond het complex
van woningcorporatie WoonGenoot. Liander gaat hiervoor aan het werk, veel graafwerk en enige overlast. Zie verder pagina
19: verduurzamen 216 maisonnettes.
Tekst en foto: Peter Saras

Wanneer een dergelijk initiatief ons (Bewonersplatform Weezenhof) bereikt,
zullen we dat de bewoners laten weten.
Namens bestuur Bewonersplatform
Weezenhof,
Tekst: Carel van Nahuijs
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LAADPALEN

HEROPENING HUIS VAN WEEZENHOF

Er komen nog meer laadpalen elektrische voertuigen in Meijhorst.
Bij de maisonnettes aan de 27e straat
Meijhorst komt een laadpaal voor elektrische voertuigen. Met de keuze voor
een geschikte locatie is volgens de gemeentelijke website rekening gehouden
met de volgende criteria: parkeerdruk,
centrale, toegankelijke ligging, ligging
binnen een straal van 250 meter van het
adres van de aanvrager, bruikbaar voor
zoveel mogelijk mensen en sociale veiligheid. De parkeerplaatsen bij de laadpalen mogen uitsluitend gebruikt worden door ladende elektrische voertuigen.
Wanneer ‘vol’ de auto dus weghalen.
Tekst en foto: Peter Saras

Huis van Weezenhof is sinds 3 juni weer
open. In juni is het huis iedere woensdag,
donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur
geopend.
Wij hopen dat de openingstijden daarna
verruimd kunnen worden. U bent welkom
voor een kop koffie en een praatje. Tevens
bestaat er de mogelijkheid afvalzakken te
kopen.
Uiteraard houden we ons aan de thans geldende basisregels van de rijksoverheid:
• Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan
thuis. • Houd anderhalve meter afstand.

Dat laatste betekent voor Huis van Weezenhof dat we maar een beperkt aantal mensen
in de huiskamer kunnen ontvangen. We zorgen er dan ook voor, als het weer het toelaat, dat er een terras is opgezet zodat men
ook daar kan zitten. De anderhalvemeterregel betekent dat we bij het bereiken van het
maximale aantal bezoekers een volgende
bezoeker helaas moeten vragen op een later
moment terug te komen. Niet fijn maar het
is niet anders. De gezondheid van ons allemaal staat voorop.
Tekst en foto: Lex Leenaars

BEVER LEEFT NOG STEEDS IN DE GEOLOGENSTROOK
Hij/zij is er nog steeds: de bever in de
Geologenstrook in Zwanenveld.
Vorig jaar fotografeerde wijkbewoonster
Ineke Klaassen voor het eerst een bever in
het noordelijke deel van de Geologenstrook.
Er waren al meldingen geweest uit andere
delen van Dukenburg, maar nog nooit was
er een op de foto gezet. Uiteraard besteedde
de Dukenburger hier aandacht aan. De Gelderlander pikte dit op. Inekes foto ruimde
een halve pagina van de krant in!
En hij/zij zit er nog steeds. Deze foto is genomen op zaterdag 30 mei jongstleden.
Tekst: René van Berlo
Foto: Ineke Klaassen
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AANDACHT VOOR WIJKPARK MEIJHORST

BEZOEKCABINE

Bewoonster mevrouw Heinen is net aangekomen en wacht op haar zoon

Zorgcentrum de Horizon
Men was eind mei al begonnen met de
werkzaamheden op het terrein tussen
Wijkpark Meijhorst en het (oude) winkelcentrum. Pas toen is gestart met beschermen van de bomen langs het park.
Gehoopt was dat dit al eerder opgestart zou
zijn. Met de zware machines zit een ongelukje in een klein hoekje.

52 boomsoorten

We zijn voorzichtig met ons park, een bomenleerpark met 52 verschillende boomsoorten. Ontstaan met de bouw van Dukenburg. Toen zijn bomen die op diverse
plekken in de weg stonden voor de woningbouw ‘tijdelijk’ op dit terrein geplant. Tijdelijk want hier zou het grote winkelcentrum
voor Dukenburg komen. Dit winkelcentrum

kreeg een andere plek omdat ten noorden
van Dukenburg het stadsdeel Lindenholt
gebouwd zou worden.
De bomenparkeerplaats werd een bijzonder
park. Het heeft sinds enkele jaren een officiële naam: Wijkpark Meijhorst.

Melden

Help mee met de controle op het welzijn
van ons park. Ziet u dingen misgaan? Meld
dit dan bij de projectleider Mark Vermeulen. Mail: m2.vermeulen@nijmegen.nl of
de meld&herstellijn.
Samen houden we Wijkpark Meijhorst
mooi en gezond.
Tekst en foto: Peter Saras

Sinds donderdag 7 mei heeft woonzorgcentrum de Horizon in Meijhorst
een bezoekcabine buiten het gebouw
op de parkeerplaats. Een mooie manier voor bewoners om (gescheiden
door dun plexiglas) toch weer van
dichtbij contact te hebben met familieleden.
Bewoners en familieleden zijn erg blij
met de geboden mogelijkheid. Er zijn
zoveel aanvragen dat een bezoek maximaal dertig minuten mag duren. De bewoner wordt door een medewerker van
de Horizon begeleid. Na elk bezoek
wordt de cabine schoongemaakt voor de
volgende bewoner en familie. Uiteraard
gaat er niets boven een echt bezoek in het
eigen appartement, maar bewoners en familie zijn blij met dit alternatief. Zoals
een bewoonster zei: ‘Ik ben zo blij mijn
zoon weer eens van dichtbij te kunnen
zien. Dit doet me enorm goed.’

Bezoekregeling

De cabine blijft beschikbaar naast de
nieuwe bezoekregeling die in juni van
start ging. In deze bezoekregeling mag
een vaste bezoeker twee maal per week
onder strikte voorwaarden in het appartement van de bewoner op bezoek komen. Met de cabine hebben dus ook de
overige familieleden, vrienden en kennissen de mogelijkheid tot bezoek.
Tekst: Peter Saras en Martijn Arts
Foto: Martijn Arts
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DE DUKENBURGER

HALLOWEEN 2020 IN MALVERT AFGELAST

Verkrijgbaarheid
De Dukenburger wordt huis-aan-huis
verspreid in Dukenburg, behalve op
adressen met een nee-nee- of nee-jasticker op de brievenbus.
De huidige bezorger Spotta/Axender bezorgt de Dukenburger samen met reclamefolders. Alles zit in één ‘geseald’ pakket. De redactie vindt dit - zacht gezegd
- niet ideaal. Eigen mensen bezorgen de
Dukenburger bij de nee-ja-stickers in
Aldenhof, een deel van Meijhorst en een
deel van Weezenhof.

Bezorging

De redactie is op zoek naar een ander,
beter bezorgsysteem. Iedereen die hieraan een bijdrage wil leveren, kan zich
melden via info@dedukenburger.nl.
Voor bezorging is een budget beschikbaar.

Afhalen

De Dukenburger is ook gratis af te halen bij verschillende bedrijven en instellingen. Door de coronacrisis is een deel
hiervan gesloten.

Al vele jaren vieren de Malvertse kinderen Halloween in oktober. Vanwege het
coronavirus is de organisatie nog niet
begonnen met de voorbereidingen. Dat
gebeurt normaal in maart.
Met de nu overgebleven korte voorbereidingstijd en nog steeds grote onzekerheden wat mag en niet mag, is besloten dit
jaar geen Halloweenfeest te organiseren.

Ook het afstand houden zal lastig zijn, omdat er veel mama’s en papa’s meelopen en
toeschouwers zullen komen. Jammer, want
er hadden zich inmiddels bijna 120 kinderen aangemeld. In 2020 is er dus geen gezamenlijk feest. Hopelijk kan er volgend
jaar weer met alle kinderen uit Malvert een
mooie tocht gelopen worden.
Tekst en foto: Malvert-Halloweenorganisatie

Wel open zijn:
Lankforst: Fy-Fit Fysiotherapie Lankforst. • Malvert: Jumbo en Scheepers
Tweewielers. • Meijhorst: Albert Heijn,
Zwembad Dukenburg. • Weezenhof:
Huis van Weezenhof, Gemmy’s Hairstyling, Cafetaria Çiçek Yeliz (van 12.00
tot middernacht). • Zwanenveld: Bibliotheek Zwanenveld, Albert Heijn XL,
Pronk, Primera en Brood & Bijzaken.

Webredacteur gezocht

De redactie zoekt een actieve vrijwillig(st)er, die zich over de agenda op
de website wil ontfermen: contact opnemen en berichten verwerken van organisaties, verenigingen, wijkcentra, scholen
enzovoorts. Redactieleden en correspondenten van de Dukenburger zijn allen
vrijwilligers, echte Dukenburgers. Heb
je een beetje digitaal gevoel, wat vrije
tijd? Neem dan contact op via info@
dedukenburger.nl.

Administratiekantoor Dehue
“het kantorencentrum”
Kerkenbos 1103b
6546 BC Nijmegen
Telefoon: 024-6637870
E-mail: info@dehue.nl
Internet: www.dehue.nl
Al 25 jaar het betaalbare adres voor uw
boekhouding, jaarrekening, salarisadministratie,
belastingaangifte, toeslagen, budgetbeheer en
overige financiële aangelegenheden.

Tekst: redactie de Dukenburger
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JUBILEUM NACHTOMMETJES

ZOMAAR MEIJHORST

Nachtommetje 2018 in Zwanenveld

Toen onze eerste N8B(urgemeester) Dõro
Krol startte met de Nachtommetjes Nijmegen, was Dukenburg meteen van de
partij. Wat een mooie nieuwe kans om
bewoners met elkaar in contact te brengen. Want in feite bestaat Dukenburg uit
zeven ‘eilandjes’ en de Staddijk.
Het waren Weezenhoffers die het spits afbeten met een rijk gelardeerde tocht door
de wijk en het bos Vogelzang. In het gezelschap bevond zich N8B Dõro zelf. De
Dukenburger wijdde er een complete fotoreportage aan.
De volgende N8Ommetjes Dukenburg
werden gehouden in Tolhuis en Meijhorst.
Beide ommetjes voegden het element spannende verhalen toe. Het N8Ommetje Meijhorst in 2013 werd opnieuw opgeleukt door
Dõro. Kenmerkend voor dit ommetje was
het volle programma, startend en eindigend
in de Ontmoetingskerk.
In 2016 verjaarde ons stadsdeel: D50! Het
N8O werd daarom ingevuld met een start in
elke ‘eigen’ wijk en de nazit bij Trainingscentrum Michi aan de Staddijk. N8B Angela Verkuijlen was de bobo. Weezenhoffers
troffen Aldenhoffers, Meijhorstbewoners
en Tolhuizenaars begroetten elkaar; een
enkele nachtwandelaar kwam uit Malvert/
Lankforst. Zwanenveld was helemaal bij de
voorbereidingen betrokken, maar uiteindelijk bleef men in de eigen straten: de loopafstand was net iets teveel.
Met een knipoog in oktober 2017 naar
Halloween (lampionnen als bakens in het
donker) werd het parcours afgelegd van
en naar de Turf door Malvert en Lankforst.
(Dag-)burgemeester Bruls voegde zich die
oktoberavond bij de Dukenburgers. In zijn
openingswoord merkte hij onschuldig op:
‘Deze avond gaan we nooit meer vergeten,
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mensen.’ Dat werd nog waarheid ook. Onderweg gingen de hemelsluizen wagenwijd
open, zodat de lopers als verzopen kattenbeesten terugkeerden.
Heel 2018 was uitgeroepen tot het Marikenjaar in Nijmegen. In oktober was het
de beurt aan Zwanenveld voor het N8O
Dukenburg. Wat een mooie avond werd
dit. Het ommetjesthema was In de voetstappen van Mariken; een inkoppertje voor ons
stadsdeel waar over de Teersdijk ooit Mariken en Moenen moeten hebben gelopen. Na
afloop vond in de Grondel de eerste keer de
Ommetje-loterij succesvol plaats. Met bijzondere dank aan de vrijwilligers Inge Rengers en Caroline Geenen en alle anderen die
meewerkten aan dit succes.
Het najaar 2019 kwam Aldenhof bovendrijven. Dankzij het niet aflatende enthousiasme van Christa en Helmut Brockmeijer
werden bijzondere pleisterplaatsen uit de
hoge hoed getoverd. Begin- en eindpunt
was Trainingscentrum Michi aan de Staddijk. Een expositie over het oorlogsverleden met bijbehorende dansmuziek en een
gevoelig themagedicht vormden daar een
sublieme invulling. Als ontmoetingsplaats
voor wijkactiviteiten is Michi een prettige
accommodatie.
De editie N8O 2020 wordt mogelijk totaal
anders. Niet alleen vanwege de tiende aflevering, maar ook nadat de wereld op versoberde wijze is gaan draaien vanwege de
COVID-19-pandemie. Vrijwilligers die het
uitdagend vinden om toch creatief mee te
denken en –doen om de jubileumeditie onvergetelijk te organiseren, kunnen zich melden. Graag: e-mail ommetjedukenburg@
gmail.com.
Tekst: Hette Morriën
Foto: Jacqueline van den Boom

Aan de rand van Wijkpark Meijhorst
vind je er eentje. Een hotel zonder receptie met heel natuurlijke kamers. De
bedjes opmaken doen de gasten zelf. Er
wordt flink aan gezinsuitbreiding gewerkt. Het jonge grut vliegt hiervandaan
uit. Het insectenhotel.
Tekst en foto: Peter Saras

Duukjes

Duukjes zijn gratis, niet-commerciële
advertenties voor lezers van de Dukenburger. Ook een advertentie plaatsen?
Mail naar info@dedukenburger.nl.

Wat je zegt

Een inwoonster van Gelderland lanceerde haar vraag naar materiaal voor een
bundel/boekje via Gelderland Helpt. In
families of gezinnen komen soms uitdrukkingen of versprekingen voor, die
een eigen leven leiden. Ook collega’s of
vriendenclubs kunnen zo’n eigen zin of
uitdrukking ooit spontaan opgedaan hebben. Zo’n netwerkje weet meteen wat
voor grapje bedoeld wordt, een buitenstaander niet. De Landelijke Bond van
Platte Vrouwen is bijvoorbeeld een verspreking waarover je even moet nadenken. Hebt u, heb jij of hebben jullie ook
zo’n alleen-voor-ingewijden uitdrukking
of aparte verspreking, laat het weten via
e-mail aan: trudybronger@live.nl.
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ADVERTORIAL

Specsavers

VERNIEUWEN WINKELCENTRUM MEIJHORST

Dukenburg opent
volledig de deuren

Hoewel Specsavers Dukenburg de
afgelopen weken voor urgente oogen hoorzorg geopend was, opende
de winkel aan de Zwanenveld op 11
mei 2020 volledig haar deuren voor
iedereen. Natuurlijk gelden er wel
strenge voorwaarden die zowel het
personeel als de klant in acht moeten
nemen. De veiligheid van iedereen
staat immers voorop.
In de afgelopen weken is hard gewerkt
om de winkels, en daarmede de zorg, om
te bouwen naar de 1,5-metersamenleving. Stevin Spaan, mede-eigenaar van
de winkel: ‘We zijn allemaal geconfronteerd met grote veranderingen, ook in
onze winkel. We willen graag inwoners
van Dukenburg en omgeving laten weten welke maatregelen we hebben genomen om het bezoek zo veilig mogelijk te
laten verlopen. Zo hebben we plexiglas
schermen geplaatst in de winkels, vragen
we aan klanten om hun handen bij binnenkomst te desinfecteren en houden we
1,5 meter afstand. Als dat niet mogelijk
is tijdens de oog- en hoormeting dragen
we persoonlijke beschermingsmiddelen.
Daarnaast reinigen we alle brillen en apparatuur grondig voor en na elk gebruik.
We zijn blij dat we met deze grondige
maatregelen weer aan iedereen oog- en
hoorzorg kunnen bieden.’

Woensdag 20 mei, de hekken zijn weg

Net voor Hemelvaartsdag kon het parkeerterrein tussen de Albert Heijn en de
Meiberg in gebruik genomen worden.
Toen woensdag 20 mei de hekken weggehaald werden reden bijna direct de eerste auto’s het terrein op. De veelal oudere
bewoners van de Meiberg die nog een auto
hebben, hadden het de laatste twee maanden moeilijk gehad. Vanwege de werkzaamheden kon er niet op het parkeerterrein
geparkeerd worden. ‘Er zijn mensen niet

zo mobiel en slechter ter been’, vertelde
een bewoner. Zorgen zijn er ook over de
toekomst. Het zal met twee supermarkten
drukker worden: ‘Is er dan nog plek voor
ons?’ Voorlopig is er de bouwdrukte. Men
gaat nu beginnen met de bouw van de Lidl
en nieuwe Albert Heijn. De voorbereidende
grondwerkzaamheden voor de Lidl bij het
zwembad en de Albert Heijn (links achter
op de foto) waren eind mei al in volle gang.
Tekst en foto: Peter Saras

FIETSPADEN STREEKWEG

Het personeel is getraind om de persoonlijke beschermingsmiddelen op een
juiste manier te gebruiken. Vanzelfsprekend krijgen medewerkers de duidelijke
instructie om in geval van verkoudheidsklachten, benauwdheid en/of koorts
thuis te blijven. Ook gelden er voor hen
strikte hygiënemaatregelen. De winkels
zijn ingericht volgens strikte richtlijnen
en protocollen die Specsavers heeft opgesteld met brancheorganisatie NUVO
voor optiek en NVAB voor hoorzorg.
De fietspaden langs de Streekweg zijn weer
aangepakt en grotendeels opnieuw bestraat.
Na de vorige herbestrating had het tegelwerk behoorlijk te leiden gehad van diverse
werkzaamheden. Vooral het zware werkver40

keer voor de aanleg van gas en elektraleidingen richting de nieuwe sauna in de Berendonck was hier schuldig aan.
Tekst en foto: Peter Saras
de Dukenburger - zomer 2020

WINKELCENTRUM MALVERT

WIJ WEEZENHOF OP YOUTUBE
Wij Weezenhof is de naam van een serie programma’s die te
volgen zullen zijn op YouTube. Het is een project van initiatiefnemer Leon van Velthuijsen, Tineke Baart namens Huis
van Weezenhof en Nijmegenaar van het jaar Qader Shafiq.

Onlangs had ik een gesprek met Sjaak Scheepers van de
fietsenzaak. Als geheel was men tot nu toe redelijk door de
crisisperiode heen gekomen. De beide levensmiddelenzaken
Bizim en de Jumbo waren met de nieuwe maatregelen open
gebleven.
Ook vertelde Sjaak mij dat na een inzinking weer ruime belangstelling voor E-bikes bestaat. Beide kappers zijn weer volop bezig. Terre des Hommes opent weer zijn deuren. Ik zag dat men
het vroegere café op de hoek aan het renoveren was. Sjaak vertelde dat daar binnenkort waarschijnlijk een nieuwe (meubel?)zaak
komt. Ook had hij vernomen dat Toon vanuit zijn kiosk tijdens
het weekend weer bloemen gaat verkopen. Zo te zien herrijst het
Winkelcentrum Malvert weer uit het stof.
Tekst: Janwillem Koten. Foto: Theo Vermeer

Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen
(hoek St. Annastraat)
T: (024) 356 01 04
E: info@wennekers-nijmegen.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl
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Wij Weezenhof gaat van start met als doel om in deze tijd, waarin
de lockdown ten gevolge van Corona nog maar heel geleidelijk
versoepeld wordt, verbinding in onze wijk tot stand te brengen.
Er is op dit moment weinig gelegenheid om bij te praten op het
schoolplein, op straat en tijdens het boodschappen doen, en om
zo op de hoogte te blijven van wat er om ons heen speelt. Hoe
staat het met de werkgroepen rond de Skaeve Huse en het winkelcentrum? Maar ook, hoe gaat het met de ondernemer, met de
school, de kinderen, de ouderen, moeders et cetera in deze tijd van
Corona? En wat voor - onbekende - talenten herbergt Weezenhof?
Kortom, voldoende onderwerpen om een aantal programma’s
mee te vullen. Sinds 29 mei staat aflevering 1 online. Hierin zijn
te gast Arno Lippmann van de Prins Clausschool en Rinus Janssen, oud raadslid. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder
andere het onderwijs in coronatijd en
de Skaeve Huse. Op 18 juni was de
tweede opname. Op 25 juli volgt de
derde. Ze staan een week later online.
Ook kunt u de QR-code scannen
waarna u direct naar het YouTubekanaal gaat.
Tekst: Tineke Baart

Bewondering voor Wij Weezenhof
Ik was zeer benieuwd hoe de eerste YouTube-aflevering vanuit
het Huis van Weezenhof zou uitvallen. Ik kan zeggen, die was
zeer geslaagd. De makers verdienen een groot compliment. Alles was perfect georganiseerd en de uitzending had een zeker
knusheidgehalte dat paste in de sfeer van de uitzending. Qader
interviewde op professionele manier eerst Tineke Baart. Zij sprak
vooral over het verleden van het Huis van Weezenhof, maar ze
was al weer vol goede moed met nieuwe plannen bezig. Arno
Lippman, directeur van de Prins Clausschool, prees de school,
de wijk en vooral de ouders. Belangrijkste thema van het gesprek
was hoe de Prins Clausschool de komende tijd vooruit moet
tijdens de coronacrisis. De school heeft een goede reputatie en
dat moeten we zo houden, ook in deze moeilijke tijd. Directeur
Lippman is met de docenten druk doende om nieuwe plannen
te ontwikkelen, die passen bij het nieuwe normaal. Tenslotte gaf
ex- PvdA-raadslid Rinus Janssen zijn visie over de Skaeve Huse.
Rinus is tevens penningmeester van de AED-groep. Hij vertelde
dat er nu in Weezenhof vijf AED’s zijn geplaatst en dat men nog
enkele AED’s nodig heeft om wijkvullend de behoefte van Weezenhof te dekken. Hij memoreerde daarbij ook dat dankzij dit
AED-initiatief tenminste zeven levens zijn gered.
Ik heb met bewondering naar deze eerste aflevering gekeken.
Het kwam professioneel over. Kortom, dit is een goed begin en
flinke aanzet om deze uitzendingen voort te zetten, ook na de
coronacrisis.
Janwillem Koten
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ZWEMBAD DUKENBURG
STROOMT LANGZAAM
WEER VOL
Half maart sloot zwembad Dukenburg de deuren in
verband met de coronamaatregelen. Op de feestelijke
dag van heropening krap twee maanden later is
wethouder Bert Velthuis te gast. De rondleiding van
bedrijfsleider Georg Dietrich maakt duidelijk dat de
handen juist tijdens de lockdown flink uit de mouwen
zijn gestoken.

gaat hij het gezelschap voor op de eenrichtingsroute die gasten
van het zwembad nu moeten volgen. De uitstippeling is letterlijk
passen en meten geweest. Langs de plastic doorzichtige wand bij
de kassa voert het langs de omkleedruimtes die grotendeels met
afzetlint zijn geblokkeerd. ‘De zwemkleding moet thuis al aan en
douchen kan nu niet’, zegt Georg bij de rand van het bad, dat tijdens
de lockdown compleet leeg is geweest om tegelwerk te vernieuwen.
‘Voor het aankleden na ’t zwemmen hebben we speciaal hokjes
laten overkomen uit Bilthoven.’

Donderdag 14 mei, half 10. De wethouder en zijn ‘gevolg’
(wijkmanager Manon Karssen, tekstschrijver en fotograaf) zijn
zeker niet de eerste bezoekers vandaag. ‘Om half 7 vanochtend
stond de eerste al te trappelen’, zegt Georg. In deze eerste fase van
versoepeling is het maximum aantal gasten van het zwembad op
dertig gesteld. De bekende baantjes mogen worden getrokken,
binnenkort zijn verenigingen weer welkom. Zwemles voor de
allerkleinsten zit er nog niet in. ‘De anderhalvemeter-regel maakt
het complex’, vertelt Georg. ‘De jongste kinderen moet je vaak
rechtstreeks sturen in het water. Daarnaast hebben ze hulp van de
ouders nodig bij ’t omkleden. Dat gaat nu niet.’

Ontmoeten

Passen en meten

Terug in de ‘machinekamer’ zegt Bert onder de indruk te zijn van
het improvisatievermogen bij zwembad Dukenburg. ‘Dat je in
je leven voor grote veranderingen komt te staan en je daaraan
aanpast, is niet nieuw. Maar het verschil tussen bijvoorbeeld een
verhuizing of een nieuwe baan en wat ons nu overkomt is dat de
coronamaatregelen zo plotseling kwamen. Gelukkig weten we ook
daar mee om te gaan. Het werk van Georg en zijn collega’s is daar
een prachtig voorbeeld van.’

Georg doet zijn verhaal over het zwembad ‘nieuwe stijl’ in een
opvallende ruimte op de eerste verdieping, een (landelijk)
opleidingslokaal voor zwembadmachinisten. Al snel gaat ’t over
technische aanpassingen naar aanleiding van corona. Zo zijn het
chloorgehalte en de PH-waarde van het zwemwater opgeschroefd.
Naar verwachting gaat dat verspreiding van het virus tegen. ‘Voor
blonderen hoef je niet meer naar de kapper’, lacht Georg. Even later
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Al is het een zwem-accommodatie, minstens zo belangrijk voor met
name de oudere bezoekers is het sociale aspect, het gezamenlijke
kopje koffie na afloop, geeft Georg aan. Dat mag nu (nog) niet. Bert
onderschrijft het belang van direct contact. ‘Zelf ben ik voor mijn
werk ook het liefst onder de mensen en hoor ik rechtstreeks wat
er leeft. De vraag, vooral ook voor wijkcentra, is hoe ontmoeten
er in de huidige situatie uit gaat zien. Dat is een uitdaging en ook
een punt van zorg, omdat wijkcentra juist voor mensen in een
kwetsbare positie belangrijke ontmoetingsplekken zijn.’

Prachtig voorbeeld
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Samen maken we Dukenburg

Dagelijks zetten veel mensen de schouders onder Dukenburg. Dat verdient een
podium. Op deze pagina’s presenteert de gemeente Nijmegen een mix van persoonlijke verhalen, opvallende ontwikkelingen en handige informatie.

BOUWDORP
DUUK STELT
FEESTJE
EVEN UIT
Anja (l) en Sonja flankeren de poster
die ze liever niet hadden opgehangen,
maar het is helaas niet anders: de
vijfde editie van Bouwdorp Duuk in
en rond Lindenberg Aldenhof gaat dit
jaar vanwege de coronamaatregelen
niet door.
Half augustus klinkt er dus geen fanatiek
getimmer in combinatie met allerlei
andere leuke creatieve, sportieve en
culinaire activiteiten. ‘De beslissing om het
bouwdorp niet door te laten gaan valt ons
en alle andere vrijwilligers heel zwaar. De
voorbereidingen voor ons eerste lustrum
zijn ruim een jaar geleden al gestart. We
wilden extra groot uitpakken voor een
recordaantal kinderen, 250 in totaal. Er
stond onder meer een feestavond en een
bezoek van NEC-spelers en burgemeester
Bruls op de agenda.’

Subsidie voor wijkactiviteiten
Nog geen vaste plannen voor de zomer en zin om met/voor anderen de handen uit
de mouwen te steken dichtbij huis? Organiseer een buurtactiviteit! Ondanks de
coronamaatregelen is er op gepaste afstand veel mogelijk: zet bijvoorbeeld een speurtocht
uit door de wijk, start een gezamenlijk creatief, culinair of groen project, of geef een
alternatieve invulling aan de buurt-bbq ...
Hulp en/of budget nodig bij de uitvoering van je idee? Stuur een mailtje naar
wijkmanagement: wijkmanagement@nijmegen.nl. Zie ook https://www.nijmegen.nl/
diensten/subsidies/subsidie-wijkactiviteiten/ om direct een aanvraag voor subsidie in
te dienen.
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Verslaving
‘Wat zullen wij dit missen’, staat er tussen
de fotocollage met vrolijke kinderen. Dat
is nog zacht uitgedrukt, zeggen Anja, Sonja
en ook Theo, beheerder van de Lindenberg.
‘Bouwdorp Duuk is voor ons een verslaving
in positieve zin. Het is gewoon geweldig
om dit samen op poten te zetten en vooral
om kinderen, van wie ongeveer 30%
via Stichting Leergeld deelneemt, een
onvergetelijke ervaring te bezorgen. Je ziet
ze opbloeien in die week. Dat is fantastisch
om te zien.’

OVERLAST
Maak het ratten niet te makkelijk!
Ratten trekken zich niks aan van corona.
Afstand houden? Daar doen ze al helemaal
niet aan als ’t om rondslingerende
etenswaren gaat. Gooi etensresten dus in
een dichte afvalbak en voer geen eendjes en
andere vogels. Ratten eten als gast mee. Heb
je desondanks toch last van ratten? Meld ‘t
bij Dar. Voor meer tips hoe je overlast kunt
voorkomen of om melding te maken van een
rattenprobleem, ga naar https://www.dar.nl/
rattenindebuurt/

Teksten Wijkmanagement Dukenburg - gemeente Nijmegen
www.facebook.com/NijmegenDukenburg
Fotografie ©Jacqueline van den Boom
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HOE VERDER OP WEG
NAAR EEN AARDGASVRIJ
ZWANENVELD
We zijn sinds de druk bezochte wijkavond in oktober
doorgegaan met het wijkwarmteplan. Dat moet
begin 2021 klaar zijn en u een antwoord geven op
hoe woningen in Zwanenveld in de toekomst kunnen
stoppen met het gebruik van aardgas voor koken,
verwarmen en warm water. Zo zijn werkgroepen
met de eigenaren van grondgebonden woningen
begonnen. In februari en maart werkte Geert-Jan
steeds vaker in de Grondel, om daar én op afspraak
met wijkbewoners in gesprek te gaan. Net als Ruben
Allen (Bindkracht 10) en Anja Maas (gemeente) van
team Leefbaar Zwanenveld. In april hadden wij weer
een grote wijkbijeenkomst gepland, maar die kon
door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan.
Maar we zitten niet stil en zoeken manieren om met u
in contact te blijven, zoals:
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Nieuws
Wij informeren u tussentijds, zoals nu, via De Dukenburger en
u kunt zich opgeven voor een mailnieuwsbrief op nijmegen.nl/
aardgasvrijzwanenveld.

Informatie over warmtebronnen
Voor de zomervakantie krijgt u informatie in tijdschriftvorm thuis.
Daarin laten wij zien welke soorten woningen er zijn in de wijk.
En we leggen meer uit over de verschillende warmtebronnen die
mogelijk in de plaats van aardgas kunnen komen. We kunnen
dan ook aangeven welke bronnen het meest geschikt zijn voor
Zwanenveld. Ook leggen we uit wat voor aanpassingen in uw huis
nodig zijn. Wij horen dan graag wat u hiervan vindt.

Warmtenet
Wij verwachten rond de zomer ook meer te weten over het
onderzoek van de gemeente, Liander en de woningcorporaties
naar de financiële haalbaarheid van een warmtenet dat nog wordt
uitgevoerd. Belangrijke vragen zijn: is het betaalbaar, en
wat betekent dit voor eigenaren van woningen en huurders van
corporaties? En hoe kunt u daarover meepraten? Als wij meer
weten, dan hoort u dat van ons!
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Collectief energieadvies
In de tweede helft van het jaar willen we eigenaren van
grondgebonden woningen in Zwanenveld een energieadvies
aanbieden. Daarin staat wat er in uw woning verbeterd kan
worden aan isolatie en verduurzaming. Per woningtype komt
er een uitgewerkt advies, in Zwanenveld zijn er ongeveer 6
verschillende types aanwezig. Daarmee kunt u een toekomstplan
maken om energie te besparen en voor te bereiden op aardgasvrij
wonen. Natuurlijk gaan wij ook daarover weer met u in gesprek.

Gaat u verbouwen of iets opknappen in huis? Kijk dan naar de
mogelijkheden van betere isolatie, bijvoorbeeld van muren,
vloeren, ramen en daken. Let op: woont u in een huurhuis, overleg
dan eerst met uw verhuurder.
Heeft u zich verdiept in wat past bij uw huis, en wilt u dan graag
nog een persoonlijk gesprek hierover? Maak een afspraak bij
Loket Duurzaam Wonen Plus van de gemeente. Kijk voor alle
contactgegevens op nijmegen.nl/aardgasvrij

Inkoopacties en vouchers
In de tweede helft van het jaar gaat de gemeente zo’n
7000 woningeigenaren in heel de stad een aantal gratis
energiebesparende producten aanbieden. Hoe dat werkt,
krijgt u nog te horen. Ook willen we gezamenlijke inkoopacties
organiseren voor isolatie, zonnepanelen en inregelen van de
CV-installatie.

Vragen?
Heeft u op dit moment vragen? Geert-Jan van den Brand van de
gemeente blijft bereikbaar per e-mail g.van.den.brand@nijmegen.nl
en telefoon 14024.

ENERGIE BESPAREN
IN UW WONING: ALTIJD
GOED!
Wilt u minder geld kwijt zijn aan uw energierekening?
Een duurzamer huis? Minder tocht? De gemeente
helpt u graag op weg met energie besparen in uw
woning. Met simpele gedragstips en kleine klusjes die
u zelf kunt doen. Kijk voor meer informatie en tips op
nijmegen.nl/energie

WARMTEFOTO:
WAAR ‘LEKT’ UW WONING?
Er zijn ongeveer zes verschillende soorten eengezinswoningen
in de wijk (flats niet meegerekend), zoals de Calimero-woningen
in de 23e en de 30/31e straat en de woningen met een plat dak
in de 15e en de 25e straat. Naast deze ‘bijzondere’ typen zijn er
veel woningen met een bakstenen gevel en een dak met pannen.
Daartussen zit ook nog verschil; de huizen in de 73e en de 35e
lijken veel op elkaar, die in de 66e en de 63e straat verschillen iets
van elkaar. Tot slot zijn er de vrijstaande geschakelde woningen
in de 15e straat. Afgelopen tijd zijn wij met een aantal eigenaren
op pad gegaan om de verschillende soorten huizen met een
warmtecamera te bekijken. Op de foto zien we waar warmte
‘weglekt’. Dat zijn de plekken die u zou kunnen isoleren om het
huis behaaglijker te maken (warm in de winter, koel in de zomer)
en om de energierekening te verlagen. Arthur van Oosterhout,
bewoner van Zwanenveld, weet hier door zijn werk veel vanaf en
kon de bewoners meteen tips meegeven. De bewoners hebben de
informatie inmiddels met straatgenoten gedeeld. Nieuwsgierig?
Mail Geert-Jan van den Brand van de gemeente. Die verwijst
u graag door naar Arthur en de personen in uw straat die zo’n
onderzoekje hebben gehad.

6 makkelijke doe-het-zelfklusjes
Het is altijd goed om uw woning of pand te isoleren. En als we in
de toekomst overstappen op een andere warmtebron dan aardgas,
is goede isolatie ook nodig. U kunt met deze isolatieklusjes
eenvoudig zelf aan de slag met materiaal van de bouwmarkt.
.
.
.
.
.
.

Maak kieren rond ramen en deuren dicht met tochtstrips
Plak radiatorfolie achter uw verwarming
Plak isolerende glasfolie op uw enkel- of dubbelglasramen.
Koop isolerende gordijnen
Plaats een tochtborstel in de brievenbus
Pak vrij liggende verwarmingsbuizen (cv-leidingen) in
onverwarmde kamers in met buisisolatie. Buizen voor (warm)
drinkwater moet u niet isoleren!
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VERVANGING BRUGGEN
BRUGGEN
VERVANGING
PARK STADDIJK
STADDIJK EN
EN
PARK
DE GEOLOGENSTROOK
GEOLOGENSTROOK
DE
De gemeente controleert
de bruggen in Nijmegen regelmatig
op
Colofon
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De gemeente controleert
de bruggen in Nijmegen regelmatig
op
veiligheid. Uit de laatste controle blijkt dat ook 2 bruggen in park
veiligheid. Uit de laatste controle blijkt dat ook 2 bruggen in park
Staddijk en 1 in Zwanenveld (de Geologenstrook) aan vervanging
Staddijk en 1 in Zwanenveld (de Geologenstrook) aan vervanging
toe zijn. De bruggen zijn nu nog veilig te gebruiken. Na vervanging
toe zijn. De bruggen zijn nu nog veilig te gebruiken. Na vervanging
gaan de bruggen weer minimaal 25 jaar mee. De 3D-brug in de
gaan de bruggen weer minimaal 25 jaar mee. De 3D-brug in de
Geologenstrook is een apart project.
Geologenstrook is een apart project.
Materiaal bruggen
Materiaal
bruggen
Voor de 3 nieuwe
bruggen worden zoveel mogelijk goede materialen hergebruikt

Geologenstrook
Geologenstrook

Voor
deoude
3 nieuwe
bruggen
worden
zoveel mogelijk
materialen
hergebruikt
van de
bruggen.
Eén van
de bruggen
komt uitgoede
de gemeente
Wageningen.
van
de
oude
bruggen.
Eén
van
de
bruggen
komt
uit
de
gemeente
Wageningen.
De architect van Arc2 Architecten en de bruggenbouwer Meerdink Bruggen
De
architect
van
Architecten
en de
bruggenbouwer
Meerdink
Bruggen
zorgen
ervoor
datArc2
de bruggen
er ook
mooi
uitzien. Alle bruggen
worden
getest op
zorgen
ervoor
dat
de
bruggen
er
ook
mooi
uitzien.
Alle
bruggen
worden
getest op
veiligheid en goed schoongemaakt.
veiligheid en goed schoongemaakt.

Planning
Planning
De werkzaamheden beginnen na de zomervakantie (2020). De bruggen zijn

De
werkzaamheden
beginnen
naindegebruik.
zomervakantie
(2020).
De bruggen zijn
vóór
het einde van dit
jaar weer
Tijdens de
werkzaamheden
zijn de
vóór
het einde
van
dit waardoor
jaar weer in
gebruik.
TijdensHoud
de werkzaamheden
zijn de
bruggen
tijdelijk
weg,
u moet
omlopen.
de pagina nijmegen.
bruggen
tijdelijk weg, waardoor
u moet
omlopen.
Houd
pagina
nijmegen.
nl/bruggen-dukenburg
in de gaten
voor de
planning.
Terde
plekke
plaatst
de
nl/bruggen-dukenburg
in
de
gaten
voor
de
planning.
Ter
plekke
plaatst
gemeente Nijmegen borden om aan te geven dat de brug tijdelijk weg is,dezodat u
gemeente
Nijmegen
borden
om bij
aanuw
te route.
geven De
datwerkzaamheden
de brug tijdelijk vinden
weg is, buiten
zodat u
hier rekening
mee kunt
houden
hier
rekening
mee
kunt
houden
bij
uw
route.
De
werkzaamheden
vinden
buiten
het broedseizoen plaats.
het broedseizoen plaats.

Gerrit Schultepad
Gerrit Schultepad

Vragen of opmerkingen?
Vragen
opmerkingen?
Vragen ofof
opmerkingen
kunt u mailen naar s.boumghait@nijmegen.nl

Vragen
u mailen naar s.boumghait@nijmegen.nl
Vermeldofinopmerkingen
uw mail ook kunt
uw telefoonnummer,
zodat de gemeente u kan bellen
Vermeld
in
uw
mail
ook
uw
telefoonnummer,
zodat
de gemeente
u kan bellen
voor meer informatie. U kunt ook een reactie plaatsen
op mijnwijkplan.
voor
meer
informatie.
U
kunt
ook
een
reactie
plaatsen
op
mijnwijkplan.
Ga daarvoor naar nijmegen.nl/bruggen-dukenburg
Ga daarvoor naar nijmegen.nl/bruggen-dukenburg
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Wout Wagtmanspad
Wout Wagtmanspad
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Dukenburg heropent
Behalve bij winkel(keten)s en gezondheidscentra/praktijken/apotheken die doordraaiden met RIVM-voorschriften, gingen
medio maart overal de deuren potdicht.
Elke nieuwe persconferentie van Mark
Rutte en Hugo de Jonge, Irma en Corline,
werd hoopvol beluisterd en bekeken. Voor
Nijmegen is veel informatie te vinden op
internet: wegwijzer024. De in onderstaand
overzicht van voorschriften en maatregelen
niet genoemde adressen verschaften geen
aangepaste informatie.
Voor alles en overal geldt: hou anderhalve meter afstand en geen vijftien
centimeter zoals in Madurodam! En
handen wassen natuurlijk.

Dukenburg/wijkcentra

• Opening wijkcentra staat gepland op 1
september. Enkele organisaties zoals Deelde-Dag Dukenburg en zorg‘plekken’ (onder
andere logopedie, pedicure) draaien beperkt.
Stip-bezoek op afspraak. Bloedprikken op
woensdagochtend. Let op looproutes en afstand houden. Informeer vooraf telefonisch.
Het steunpunt van de Stadswinkel is voorlopig nog gesloten.

Aldenhof/Lindenberg

• Individuele en duolessen muziek mogelijk.
Geen groepslessen voor drie of meer personen.

Lankforst/tapasrestaurant ’t Zusje

• Sinds 4 juni is ’t Zusje open. Binnenshuis
zijn dertig gasten welkom. Bij goed weer
kunnen er vijftien personen buiten bij. Voor
het binnenrestaurant geldt reserveren via
0900-98753.

Malvert/winkelcentrum

• Nieuws hierover op pagina 41.

Meijhorst/Zwembad Dukenburg

• Kom 10 minuten voor de starttijd naar de
zwemaccommodatie. Volg aangegeven looproute. Er kan wachttijd zijn.
• Hou afstand bij de receptie, bij omkleden en
in het water.
• Geen contante betaling.
• Was vooraf handen met zeep of desinfectans, zeker na toiletbezoek, hoesten/niezen/
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neussnuiten of aanraken van objecten door
meer mensen (pinapparaten).
• Vermijd aanraken van het gezicht.
• Maximaal dertig personen in de zwemzaal,
inclusief personeel.
• Hou rekening/afstand met andere zwemmers.
• Het zwemwater heeft een hoger chloorgehalte. Dit kan een kleine kans geven op huidreacties of invloed hebben op de luchtwegen.
• Gelieve niet langer dan één uur te zwemmen.
• Neem drinkwater mee; de horeca is gesloten.
• Douchen/toiletbezoek voor en na zwemmen
thuis. Badkleding thuis aantrekken, bovenkleding wisselen in cabines of openbare kleedruimtes.
• Na zwemmen/omkleden meteen vertrekken:
geen koffiepraatje.
• Volg de aanwijzingen op van de bevoegde
zwembadmedewerkers.

Meijhorst/Ontmoetingskerk

• Zolang RIVM-regels nog gelden: vieringen
en diensten online.
• Voor bemoedigingsmomenten/pastorale
zorg/praktische hulp: (024) 345 34 71.
• Vrijdagochtend: Voedselbank; geen andere
bezoekers.
• Een uitvaart kan met 29 bezoekers. Alleen
door familie uitgenodigde mensen worden
toegelaten. Voor anderen is er kerkradio of
een archiefuitzending.
• De Achterwacht is bereikbaar (7.00-23.00
uur) en het secretariaat dinsdag t/m vrijdag
9.00-12.00 uur (024) 344 14 46 of Secretariaat@ontmoetingskerk.net.

Meijhorst/winkelcentrum
• Enkele winkels gesloten.

Meijhorst/Hara fit & fun

• Groepslessen (maximaal negen) en krachttraining (maximaal drie deelnemers), 45 minuten trainingstijd.
• Geen lessen/trainingen voor mensen met
ziekteverschijnselen.
• Reserveren = e-mail naar docent op het
rooster (www.harafit.nl/downloads/ coronarooster.pdf) op de site.

Staddijk/trainingscentrum Michi

• Voor buiten trainen jeugd is er een speciaal
rooster te vinden op de website.

• Van 5 tot 12 jaar geldt anderhalve meter
afstand niet, voor oudere jeugd wel.

Staddijk/sportclubs

• Tennisvereniging Smash: competities uitgesteld tot het najaar.

Tolhuis/Creatief Centrum Nijmegen-Zuid
• Alle voorbereidingen zijn getroffen om eind
augustus te openen voor hobbyïsten.

Weezenhof/Huis van Weezenhof

• Beperkt open, raadpleeg website. Lees ook
pagina 36.

Zwanenveld/Winkelcentrum Dukenburg

• In het winkelcentrum en in winkels zijn
looproutes (op de vloer) en andere adviezen
duidelijk aangebracht. Let op de voorzieningen en aanwijzingen per winkel.
• Horeca: geopend volgens regels.
• Pronk leer- en werkwinkel is open van ’s
morgens tot 17.00 uur.
• Reisbureaus telefonisch/op afspraak.
• Opticiens met regels te bezoeken.
• Schoonenberg is terug, werkt op afspraak.
• WE is outlet geworden.
• Naast AH XL zit Kid’s Club.
• AH XL: alleen toegankelijk met winkelwagentje met muntje.
• Bibliotheek Zwanenveld is open voor leden;
hanteert RIVM-voorschriften. Alleen voor
inleveren en lenen boeken. Bezoek beperken
tot 30 minuten.
• Fietsreparatie/fietsenstalling Dukenburg:
dagelijks 9.00-16.00 uur.

Triavium/Wereldkeuken

• Sinds 1 juni weer open. 2 zittingen per dag:
van 16.30 tot 18.30 en 19.00 tot 21.00 uur.
Reserveren via (024) 344 20 57. Binnen een
straal van 5 kilometer is een thuisbezorgmenu
mogelijk. Zelf een menu afhalen kan ook Kijk
voor info op www.wereldkeuken-triavium.nl.

Wijchenseweg/Woonboulevard

• Alle winkels geopend. RIVM-adviezen binnenshuis.

Tenslotte

• Bij lichte maar verdachte COVID-19verschijnselen: blijf thuis.
Voor testen, bel 0800-1202.
Tekst: Hette Morriën
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FYSIOTHERAPIE TOLHUIS-ZWANENVELD
In goede handen voor o.a.:
Sportfysiotherapie, (Long)
Revalidatie, Taping, Diabetes,
Hart en Vaataandoeningen en
Overgewicht
Bij ons nu ook in goede handen
voor: Dry-needling
En kijk ook op onze Facebookpagina.

Adressen: Zwanenveld 90-80G+H, 6538 SC Nijmegen
en Tolhuis 33-09, 6537 NH Nijmegen
Telefoonnummer: 024-3443638
Mailadres: info@fysiotherapie-ftz.nl
Aangesloten bij COPD- en Claudicatio-netwerk

ZONNECENTRUM DUKENBURG
Ontspannen, Genieten en Bruin worden
Telefoonnummer: 024-3444607
Bij Winkelcentrum Dukenburg. Voorbij de AH en Blokker het
winkelcentrum uit en u komt bij de hoofdingang. Ook kunt u ons
bereiken via de achterzijde (bij het voormalige postkantoor)

ADVOCATENKANTOOR BOS
mr. B.F.M. Bos
advocaat & belastingkundige sinds 1983
Zwanenveld 9080
6538 SC Nijmegen
024-3451144
advocatenkantoorbos@planet.nl
voor advies, bemiddeling en procederen bij:
(echt)scheidingen, huurzaken, arbeidszaken, belastingzaken,
uitkeringen, erfenissen, contracten en andere conflicten
1e gesprek (half uur) gratis
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