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Dukenburger-van-het-jaar, rasechte Nijmegenaar

Theo Vermeer
Zondag 26 mei gonst het van de activiteiten in de wijk Meijhorst. Van wijkcentrum,
rondom kerk en winkels, langs serviceflat
de Meiberg en zorgcentrum de Horizon, tot
en met de sporthal wordt de 2019-editie van
Dit is… Dukenburg opgebouwd. De eerste
koopjesjagers voor de kramenmarkt melden zich aan voor dag en dauw. Ze moeten
wel gewoon wachten tot het feestgedruis losbarst. Want een feestje is het, deze wijkbraderie met extra’s.

gen aan een eerdere onverwachte onderscheiding haalde Theo op tijdens het interview dat
hij had met dit blad, waar hij ook in de redactie
zit. In 2006 was Guusje ter Horst onze burgemeester en nadat Theo haar had welkom geheten, speldde onze charmante vrouwelijke burgervader van toen hem de Waalbrugspeld op.
Het wordt tijd voor een trofeeënkastje, Theo:
speld, roos, oorkonde, Vierdaagsemedailles en
-kruisjes.

Vrijwel gelijktijdig die zondagochtend zet
Theo Vermeer in de wijk Tolhuis zijn fiets op
actief, om heerlijk te gaan zwemmen in het
Goffertbad. Dit doet hij vaker, sportief man als
hij is. Zwemmen, fietsen, wandelen, de Vierdaagse lopen (28e keer dit jaar), schaatsen in
de winter, lezen en schrijven zijn hobby’s van
Theo. Zijn andere grote liefhebberij is eigenlijk zijn levenswerk geworden: sociaal bewogen meedenken en meedoen in de maatschappij. Iets betekenen voor de buurt, de wijk, de
stad. Als een rode draad loopt dit gegeven door
Theo’s leven heen.

Theo zag het levenslicht in Nijmegen in de
Tweede Wereldoorlog. Het ouderlijk huis
stond aan het begin van de Graafseweg. Het
kwam ongeschonden onder het bombardement
van 22 februari 1944 vandaan. En de bewoners

Verrassing

Opnieuw terug naar de vroege ochtend van 26
mei. ‘Theo’, zegt precies op tijd zijn vrouw
Jacqueline, ‘ik hoor net dat de organisatie van
Dit is... Dukenburg jou graag ziet verschijnen.
Het heeft iets te maken met foto’s en de onderscheiding*.’ Uiteraard luistert Theo naar
zijn vrouw en koerst richting Meijhorst. Dat
zwemmen moet maar ingehaald worden. Theo
bedenkt onderweg dat er toch iets niet klopt.
Hij kent het klappen van de zweep rondom de
wijkbraderie als geen ander. Afspraken worden
van tevoren goed vastgelegd, ook het foto’s
maken. Theo is er zelfs bij betrokken als lid
van de Zevensprong en eerder bij Solid** met
Dukenburg presenteert. Met licht wantrouwen
zoekt hij toch het podium op, waar traditiegetrouw de laatste jaren de plechtigheid rond de
Dukenburgdecoratie plaatsvindt. Hij is volkomen verrast als hij uitgenodigd wordt naar
voren te komen, waar Sieco Hondema al klaar
staat met de roos en de oorkonde. Collega-fotomensen richten hun camera’s op het verbouwereerde gezicht van Theo. Nog geen uur later
staat er al een reportage op Facebook. Gelukkig was Jacqueline ook van de partij, want dit
mocht zij natuurlijk niet missen. Herinnerin4

Vroeger

Theo: ‘Ik hoop dat wijkbewoners elkaar
blijven waarderen. Samen wonend in de
buurt kun je met elkaar activiteiten
ontwikkelen. Dit kweekt belangstelling voor
elkaar en samen kun je iets bereiken’

goddank ook. Dat waren vader en moeder Vermeer, drie dochters en twee zoons. Theo zat
wel op de getroffen bewaarschool, die volop in
de vuurlinie lag. Zijn volgende, lagere school
was de Sint Josephschool in het centrum. Zo’n
beetje voor de deur van deze school stond destijds het Quack-monument. Aan de voet daarvan brachten de scholiertjes heel wat uren spelend door. Totdat het kolossale beeld verdween
om vele jaren later te herrijzen. Theo ging intussen naar het Canisiuscollege, gevolgd door
een studie rechten aan de universiteit.

Hersenschudding

Eén van de dingen uit zijn lagere-schooltijd
is Theo altijd bijgebleven. Vader Vermeer had
voor zijn werk een auto nodig. Dat was een Citroën en Theo (10) reed met zijn vader mee als
‘bijrijder’. Zijn vader vroeg de rechter voordeur, die naar voren openging, goed dicht te
doen. Althans dat dacht Theo. Vader Vermeer
had evenwel gevraagd om het raampje goed
te sluiten. Maar Theo verstond het door de
harde wind en vaart verkeerd. Terwijl de auto
80 kilometer per uur reed, bewoog Theo de
De eerste titel ‘Dukenburger van het jaar’
ging naar Riet Tiemensma, dankzij haar
lijfspreuk: ‘Eens een Dukenburger, altijd
een Dukenburger!’

deurknop. De deur klapte open. Theo werd in
volle snelheid uit de auto gezogen en belandde
tegen een boom. Hij had een rooms-katholieke
engel op zijn schouders, want er mankeerde
hem amper iets. Ja, een lichte hersenschudding. Met dezelfde auto - voorzien van kenteken M2782*** - ging de dag erna het hele
gezin met aanhang op vakantie naar de Moezel. Het waren ook de jaren dat de kinderen op
de ventweg van de Graafseweg lekker konden
rolschaatsen. Er was nog niet zo veel verkeer
in de jaren 50. Theo herinnert zich nog goed
de toestand in de wereld en in Nijmegen na de
oorlog, de Nieuw-Guineakwestie, de Cubacrisis, de Piersonrellen, maar ook het gesteggel
rondom busverbindingen in de binnenstad. Er
gebeurde zoveel waar de journalist in Theo belangstelling voor had.

Kazernes

Toen de tijd daar rijp voor was werd Theo opgeroepen voor het leger. Hij bekleedde de rang
van sergeant en fungeerde soms als chauffeur
voor hoge piefen. De kazernes uit zijn diensttijd stonden in Den Helder, Breda, Den Bosch/
Vught en Steenwijkerwold. Een oefening bij
Seedorf in Duitsland in 1963 werd afgelast
vanwege de ontzettend strenge en sneeuwrijke
winter. De Waal zat zelfs dicht en het IJsselmeer ook. Hij schaatste toen de 50-kilometertocht Urk-Lemmer. In deze jaren kwam Jacqueline in beeld die zijn partner zou worden.
Ze startten hun nieuwe leven in een flat aan de
Middachtenstraat in Hatert, met uitzicht over
het kanaal en daarachter het groen van wat nu
het bos Vogelzang ten zuiden van Dukenburg
vormt. Van de grote nieuwbouwwijk nog geen
spoor. Een anekdote uit die tijd: ‘Hellup, hellup’, werd er geroepen en Theo dacht onmiddellijk aan een drenkeling in het kanaal, ging
op onderzoek uit en kwam gelukkig tot de ontdekking dat hun eigen papegaai dit SOS had
uitgezonden.

Verhuizing

Wonend in Hatert in de jaren 60 kwam er verandering aan de overzijde van het kanaal. Aldenhof werd als eerste uit de grond gestampt,
terwijl Tolhuis ook niet lang op zich liet wachten. Daar ontstond een geschikte woning voor
Theo, Jacqueline en hun groeiende gezinnetje.
Ze streken er neer, voedden hun kinderen op
met honden en kippetjes, de zwerfpoes van de
buurman. Met zijn jarenlange ervaring in tal
van wijkopbouwverenigingen beet Theo zich
op dezelfde wijze vast in het leven in Dukenburg. Oudere bewoners herinneren zich het
Wijkblad Dukenburg, Dukenburgs Nieuws, het
de Dukenburger - zomer 2019

Theo Vermeer draagt de Roos van Dukenburg

Trefpunt en Wij in Dukenburg en Lindenholt.
Allemaal voorgangers van dit blad, made by
Theo (en Janwillem Koten). Vanaf het begin
is Theo redacteur van de Dukenburger en van
Lindenholt Leeft.

Tolhuis

Na 48 jaar in dezelfde wijk Tolhuis mag je
vaststellen dat Theo Tolhuis door en door kent.
De bewonersclub Tolhuis gaf een tijd lang een
eigen gestencild blaadje uit: Tolpraat. Dit bevorderde het onderlinge contact van de Tolhuizenaren. Dit is nog steeds het geval met het
de Dukenburger - zomer 2019

Creatief Centrum Nijmegen-Zuid als een soort
spin in het web. Los daarvan groet men elkaar
op straat, of men maakt een praatje. Recent is
in Tolhuis een huiskamer ingericht waar men
elkaar kan treffen. Hondeneigenaren kunnen
met hun viervoeter naar de hondenspeelplaats
Woefff. In de kersttijd is het een traditie geworden op de openbare grasvelden kerstbomen te
plaatsen met wensen van schoolkinderen aan
de takken. Via het jaarlijkse feest Tolhuis ontmoet Tolhuis met eenmalig een gevelconcert
en het (Nacht)ommetje door Tolhuis konden
ook de andere Dukenburgers kennismaken met

deze wijk, die zijn naam dankt aan het historische tolhuisje aan de Teersdijk.
* De Roos van Dukenburg/Dukenburger van
het jaar.
** Stichting Onderhoud Lindenholt en Dukenburg.
*** M stond voor Gelderland en het kenteken
van de auto was gekoppeld aan de eigenaar.
Zie ook pagina 26: ‘Ode aan Theo Vermeer’
Tekst: Hette Morriën en René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom
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Robertjan van Putten:

‘Het moet anders met de
buslijnen in Dukenburg’
Deskundige(?)
ramptoeristen
Altijd duiken ze op na verkiezingen. Deskundigen(?) die op bezorgde toon verklaren waarom
stemgedrag in Dukenburg en Lindenholt zo afwijkend is. Wie hier ook wint - SP, Forum voor Democratie, PVV of Partij van de Arbeid - altijd hebben lage opleiding en/of wegblijvers de schuld.
Waarom? Omdat dit soort teksten lekker ‘bekt’,
zo begreep ik van een journalistieke kennis. Bij
volgende verkiezingen komen deze deskundige
ramptoeristen dus vast en zeker weer terug. Ik
hoop dat het gedegen verkiezingsonderzoek van
collega’s Toine en Janwillem (zie elders in dit
nummer) dan wel gelezen is.
Eén tekst raakte mij de afgelopen weken. De eerlijkheid van een geïnterviewde uit Bottendaal in
een AD-/Gelderlander-artikel. Over twee soorten
Nijmegen. Deze persoon zag geen enkele reden voor een bezoek aan het westen (lees onze
stadsdelen). ‘Zelfs met een rondje op de racefiets
kom ik er niet.’ (Verder fietsen is overigens best
gezond.) Daarnaast roemt hij korte lijntjes die
Bottendalers hebben met de politiek. ‘Een probleem is zo aangekaart en er wordt vaak ook wat
mee gedaan.’
Respect voor deze directheid. Meestal wordt
afkeer van Dukenburg vaag geformuleerd. De
tekst is wel schokkend. Het is opvallend dat vanuit de politiek hierop nog niet gereageerd is. Zou
door hen dan toch niet van Dukenburg gehouden
worden, zoals Guus Kroon zich al afvroeg in zijn
column in de vorige Dukenburger?
Maar geen doemdenken. Ik heb het volste vertrouwen dat de miljoenen euro-plannen voor
Dukenburg - aangegeven in een brief van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad
vorig jaar - binnenkort aan de orde komen. Wel
een oproep: Gemeenteraad, bespreek deze
plannen met ons. Doe zoals Heumen: kom met
een aantal circustenten in onze zeven wijken.
We hebben mooie lege plekken: het roc-terrein
in Zwanenveld, de lege plek van boerderij Meijhorst, de lege plek bij Winkelcentrum Weezenhof,
enzovoorts. Dat wordt dan echt een voorbeeld
voor inspraak nieuwe stijl. (Deskundige ramptoeristen zijn van harte welkom.)
Waar een wil is, is een weg. (Sorry, die ouderwetse en oubollige zin glipte nog even mee.)
Toon Kerssemakers (Foto: Huub Luijten)
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In november 2018 heeft een adviesbureau
(Goudappel Coffeng) zich in opdracht
van de gemeente Nijmegen gebogen
over het toekomstbeeld van het stedelijk
openbaar vervoer in Arnhem en Nijmegen. Het advies komt er wat Dukenburg
betreft op neer dat de routes van bus 4, 6
en 331 beter moeten worden in de periode 2021-2023. Zo zou de wijk Aldenhof
rechtstreeks met Meijhorst verbonden
moeten worden door een ‘doorsteek’ nabij Sporthal Meijhorst.
Aldenhoffer Robertjan van Putten zet zich,
samen met een wijkcomité dat gesteund
wordt door de plaatselijke SP, al enkele jaren in voor een betere busverbinding van en
naar Aldenhof. Hij heeft er weinig vertrouwen in dat die doorsteek naar Meijhorst er
ooit gaat komen. Dat plan is immers al eerder onhaalbaar gebleken. Bovendien wil hij
niet wachten tot 2021 op verbeteringen. En
dat hoeft volgens hem ook helemaal niet: er
zijn nu al oplossingen mogelijk.
Het Comité Bus Aldenhof heeft de afgelopen jaren verschillende bezoeken gebracht
aan het Nijmeegse stadhuis, het provinciehuis in Arnhem en vervoerder Breng. Leden
hebben daar gewezen op de slechte busverbinding die er nu is: een achtpersoons pendelbusje dat op en neer rijdt naar Dukenburg
Station en Lindenholt-Oost. Een overstap
in Dukenburg is altijd noodzakelijk om in
het centrum te komen, en de bushalte van
lijn 9 naar Hatert en de universiteit via de
Van Boetbergweg is voor veel bewoners te
ver weg. Steeds meer bewoners van Aldenhof maken nu noodgedwongen gebruik van
BrengFlex: een deeltaxi die van halte naar
halte rijdt. Dit is veel duurder dan de gewone bus, en kost meer tijd omdat er omgereden wordt om meer mensen per rit mee te
nemen. Onlangs werd overigens bekend dat
de provincie Gelderland BrengFlex alweer
wil opheffen: het kost haar teveel geld. Dan
valt binnenkort dus ook dit dure alternatief
weg.
Robertjan heeft nu zelf het initiatief genomen om het rapport Toekomstbeeld eerlijk

Robertjan bij een halte van lijn 4 in Aldenhof

stedelijk OV Nijmegen te schrijven. ‘Dat
rapport schetst verschillende alternatieve
busroutes in Dukenburg die al eind dit jaar
te realiseren zijn. Het rapport is al aangeboden aan een Nijmeegse beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling, die er erg blij
mee was’, zegt Robertjan. De Nijmeegse
SP-fractie heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het rapport.
Een van de ideeën is om van het huidige
pendelbusje lijn 4 weer een volwaardige
buslijn te maken. Deze rijdt dan vanaf Lindenholt-Oost via Dukenburg Station de huidige route van lijn 331 via Tolhuis en Meijhorst. Vervolgens rijdt ze een rondje over de
rondweg vanaf Aldenhof, en via Hatert naar
het centrum. Door de vernieuwde lijn 4 elk
kwartier te laten rijden blijven Meijhorst en
Tolhuis een frequent rijdende bus houden
en wordt ook Aldenhof beter bediend. De
snelbus lijn 331 zou dan voortaan de kortste
route naar Weezenhof nemen, via de Van
Schuylenburgweg en Van Apelterenweg.
Tijdens de laatste vergadering van het Comité Bus Aldenhof zijn er zelfs nog meer
suggesties ingebracht. Robertjan gaat daarom een versie 2.0 maken van zijn rapport.
De bedoeling is dat dit rapport binnenkort
onder andere aangeboden wordt aan de
persoon die sinds kort hoofdverantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de
hele provincie Gelderland. Dat is de Nijmeegse GroenLinks-gedeputeerde Jan van
der Meer.
Tekst en foto: Toine van Bergen
de Dukenburger - zomer 2019

STIP: INFORMATIE, ONTMOETING, VERBINDING
OOG VOOR ELKAAR
In een serie besteedt de Dukenburger
aandacht aan activiteiten die bewoners
met elkaar verbinden. Voor en tijdens
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.
In dit artikel aan het woord: Carolien,
Nuray, Nehstman, Soofia, Malika, Bianca, Frans en Germa, vrijwilligers en beroepskrachten (Germa, coördinator) bij
Stip. Een gesprek over informatie geven,
ontmoeten en verbinden. Een gesprek
met harde werkers, zeer betrokken met
wat ze doen. Een gesprek over Oog voor
Elkaar. Met een dringende oproep voor
nieuwe vrijwilligers.

Van links naar rechts: Germa, Carolien, Nuray, Nehstman, Soofia, Malika, Bianca en Frans

‘Stip: een opluchting voor veel mensen’
Over de titel van dit interview hoefde dit
keer helemaal niet nagedacht te worden.
Vrijwilliger Malika raakt meteen de kern
van Stip: ‘Mensen worden overspoeld met
informatie. Veel organisaties - de overheid
niet in het minst - geven voorlichting in
moeilijke taal. En alleen digitaal. Een telefoonnummer voor vragen is nauwelijks
meer te vinden. Je ziet bij bezoekers grote
opluchting als Stip wél een antwoord kan
geven.’

of regelingen bij te houden.’ Germa: ‘Bij ons
kun je gewoon binnenlopen. We zijn laagdrempelig. In plaats van te stoeien met een computer kun je mensen spreken. Stip geeft niet alleen antwoord op vragen, maar zorgt ook voor
ontmoeting en verbinding.’ Anderen: ‘Zoveel
mensen zitten om een praatje verlegen. Opluchting als je even van je af kan praten.’ Soms
komen mensen ook met ideeën waarvoor de
juiste contacten gelegd kunnen worden. Bij diverse werkgroepen is Stip een partner.

Elke ochtend in Wijkcentrum Dukenburg kun
je het zien. Bij de ingang van het atrium staat
een balie met een receptionist van Stip. Aan
verschillende tafels zitten vrijwilligers - al dan
niet met iPad of laptop - te praten met bezoekers. Wat zit er achter al die bedrijvigheid?

Privacy

Méér dan alleen informatie

Allen: ‘Stip heeft zich de laatste vijf jaren
ontwikkeld tot een plek waar mensen terecht
kunnen als ze elders geen antwoorden kunnen
krijgen. Of informatie krijgen van instanties,
waar ze geen touw aan vast kunnen knopen.
Naarmate je minder inkomen hebt, heb je te
maken met méér regelingen. Zeker als je het
Nederlands niet goed beheerst, is het abacadabra. En voor veel mensen is het lastig achter
computer of laptop zelf informatie op te halen
de Dukenburger - zomer 2019

‘In het wijkcentrum binnenlopen terwijl iedereen je kan zien, is soms een probleem. Daar
houden we altijd rekening mee. We maken ook
op andere manieren afspraken. Er wordt geen
dossier bijgehouden. Alles blijft strikt vertrouwelijk’, aldus Germa. En verder: ‘We werken
in duo’s. Je kunt elkaar beter aanvullen. Een
bezoeker vertrekt nooit met lege handen. Je
wordt rechtstreeks geholpen, of je wordt doorverwezen.’

Bijzonder

Opvallend is dat iedereen aan tafel gemotiveerd en enthousiast blijft, ondanks de vele
problemen iedere dag. ‘Met mensen werken en
ze helpen motiveert me’ (Nehstman). ‘Ik voel
me beter onder de mensen’ (Soofia). ‘Meehel-

pen. Met collega’s delen. In eigen taal kunnen helpen’ (Nuray). ‘Samen leren. Een team
vormen’ (Bianca). ‘De vraag achter de vraag
leren zien’ (Carolien). ‘Diversiteit: geen dag is
hetzelfde’ (Frans). ‘Helpen. Zien dat mensen
opgelucht de deur uitgaan’ (Malika). Alleen:
‘We zitten erg verlegen om méér vrijwilligers
vanwege de drukte’, aldus Germa, bijgevallen
door anderen.
Opvallend verder: bijna iedereen is ervaringsdeskundige. Privé dingen meegemaakt, waardoor achtergronden van vragen beter begrepen
kunnen worden. Soofia: ‘Door persoonlijke
ervaringen kun je een bezoeker helpen over
schaamte heen te komen. Hij/zij is immers niet
de enige met dat probleem.’ De onderlinge
samenwerking wordt door iedereen aan tafel
geroemd. Ook de deskundigheidsbevordering.
Er is steeds een voor- en nabespreking. Om
beter te leren luisteren. De vraag achter de
vraag goed aan te voelen. Alles om nog beter
bezoekers van dienst te zijn. Oog voor elkaar
in Wijkcentrum Dukenburg.
Meer weten? Of vrijwilliger worden? Loop
dan binnen in Wijkcentrum Dukenburg (elke
werkdag geopend van 9.30 tot 12.00 uur). Of
meld je aan via de website: www.stip.nl.
Tekst: Toon Kerssemakers en Peter Saras
Foto: Peter Saras
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Kroniek van zwembad Dukenburg

Het zwembad is meer dan een ‘bak water’ (2)
In 2019 bestaat zwembad Dukenburg
veertig jaar. Toenmalig manager Wil
Rengers beschrijft in een serie de geschiedenis van dit bad.

Verandering organisatie
Zwem4daagse
In de vorige uitgave van dit blad heeft u kunnen lezen dat de organisatie van de Zwem4daagse gezamenlijk met beide Sportfondsenbaden plaatsvond.
Maar voor de editie van 1985 had de Raad van Beheer van Sportfondsen besloten dat de Zwem4daagse niet meer in alle baden tegelijk zou plaatsvinden.
Er kwamen twee perioden waarin deze activiteit
gehouden zou worden. Zwembad Dukenburg en
het Goffertbad in juni en beide Sportfondsenbaden
in augustus. De organisatie en coördinatie bleef in
handen van de Nijmeegse Sportstichting. Dit jaar
was het de twaalfde Zwem4daagse die vier in plaats
van vijf dagen zou duren, op dinsdag de start en de
laatste dag op vrijdag. De extra vijfde zwemdag
kwam hiermee te vervallen. De inschrijfkosten waren 6 gulden voor kinderen en 7 gulden voor volwassenen. Dit was inclusief entree voor alle dagen,
sticker en een medaille na het volbrengen van de
gekozen afstand.

Nieuw initiatief

Vanuit de Sportstichting werd in 1985 een nieuw
initiatief ontwikkeld gebaseerd op: Nijmegen is een
Vierdaagsestad, namelijk De Vierdaagse Triatlon
Nijmegen. Deelnemers aan zowel de Avondwandel4daagse, Zwem4daagse en Fiets4daagse ontvingen
naast de toepasselijke medaille ook een herinneringstegel, zonder extra kosten voor de deelnemers.

Twee jaar is het evenement op deze manier georganiseerd.
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In 1987 werd opnieuw gekozen voor één periode
en werd de zestiende editie verzwommen. In twee
jaar vier edities erbij, vreemd zult u denken, maar
de reden hiervan was: de vier zwembaden hielden
twee jaar géén gezamenlijke vierdaagse en men kon
daarom twee maal meedoen in hetzelfde jaar.
In 1987 konden zwemmers zich voor het eerst laten sponsoren voor een goed doel, namelijk UNICEF, ten behoeve van het waterputtenproject. Deze
campagne was landelijk uitgerold. Via cabaretier
Herman van Veen werd veel aandacht besteed in
de media. Nog jaren zou dit sponsorzwemmen blijven bestaan, maar elk jaar werd de belangstelling
minder om mee te doen aan de Zwem4daagse. In
1987 waren er maar krap 1200 deelnemers in de
vier Nijmeegse zwembaden. De organisatie begon
zich af te vragen of ‘baantjeszwemmen’ nog wel
aantrekkelijk genoeg was. Ondanks allerlei ideeën
om het aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld het te
organiseren aan het einde van de vakantie in plaats
van de laatste schoolweek, bleef de belangstelling
afnemen. In 1990 waren er maar krap 1000 inschrijvingen.
In 1991 en 1992 werd nog alleen maar gezwommen in Zwembad Dukenburg in de herfstvakantie
en kon men zich laten sponsoren, het opgebrachte
geld kwam ten goede aan het Ronald McDonaldkinderfonds. Het aantal deelnemers bleef laag. Er
werd besloten de Zwem4daagse niet meer te organiseren. In 2006 heeft er nog een Zwem4daagse
plaatsgevonden, maar opnieuw viel de belangstelling tegen en zodoende kwam er een eind aan een
traditie in Nijmegen.

Hierdoor liepen de bassins leeg en het water kwam
in de machinekamer terecht met funeste gevolgen.
Pompen en een belangrijk deel van de schakelkasten kwamen in het water te staan. Hiermee werden
vitale onderdelen onherstelbaar beschadigd.

Machinekamer onder water
Het zwembad werd tot nader order gesloten. Er
werd direct actie ondernomen om de continuïteit
van het zwembad zo weinig mogelijk te onderbreken. De brandweer werd ingeschakeld om alles leeg
te pompen. Omdat het zwembadwater op het riool
geloosd werd, kwam er een telefoontje van de waterzuivering in Weurt. Men vond het chloorgehalte
de laatste uren nogal aan de hoge kant. Niet zo gek
bij het wegpompen van duizenden liters zwembadwater.

Een ‘bak water, zonder water’,
een vreemde gewaarwording

In de nacht van 13 op 14 mei 1982 was er een leidingbreuk geweest met zeer nare gevolgen. Het
ontstaan hiervan is niet voor 100 procent te zeggen,
maar vermoedelijk is de toedracht als volgt geweest.
Bij de circulatie van het bassinwater treden wisselende krachten op die trillingen veroorzaken op de
afvoerleidingen. Deze leidingen zijn opgehangen
aan beugels. Waarschijnlijk zijn één of meerdere
beugels geknapt. Hierdoor ontstonden extra krachten op een andere leiding waardoor deze sprong met
een kettingreactie tot gevolg.

Eén van de geknapte leidingen

Wegpompen water
Het bedrijf dat de techniek onderhield, de firma
Winkelhorst, heeft de reparaties aan leidingen en
schakelkast in een paar dagen voor elkaar gekregen en kon het zwembad na vier dagen weer open.
Het totale schadebedrag bedroeg circa 44 duizend
gulden. Hierin zat onder andere het vervangen van
80 meter hogedruk PVC-leidingen, acht elektromotoren, dertig relais en regelapparatuur in de schakelkast. Ook de kosten voor het vullen van het bad
en het verwarmen van dit leidingwater zaten in het
totale schadebedrag.
Iets dergelijks van deze omvang is daarna niet meer
voorgevallen.
Tekst: Wil Rengers
Foto’s: zwembad Dukenburg
de Dukenburger - zomer 2019

Het Nijmeegsch rondgezicht
Op zaterdag 23 maart vond de feestelijke
opening plaats van de expositie Het Nijmeegsch Rondgezicht, het oudste stadspanorama van Nederland. Kunstenaar Kees
Moerbeek en geograaf Billy Gunterman
presenteren op een verrassend nieuwe wijze
dit prachtige panorama van Derk Anthony van de Wart uit 1806. Het panorama is
uitvergroot tot honderd maal de originele
maat en biedt een uniek uitzicht op het 19eeeuwse landschap rondom het toenmalige
Nijmegen.
Vanaf de Belvédère heeft Van de Wart het landschap vastgelegd. Het toont de tussen muren
en wallen ingeklemde vestingstad Nijmegen
te midden van het grootse en weidse rivierlandschap. De expositie is tot 1 september te
bewonderen in De Bastei. Een must voor alle
Nijmegenaren.

Ingekleurde etsen

In 1806 krijgt de dan 39-jarige Amsterdamse
schilder Derk Anthony van de Wart de opdracht van burgemeester Hendrik Hoogers van
Nijmegen, zelf een begenadigd tekenaar, een
rondgezicht te tekenen. Dit resulteert in acht
ingekleurde etsen van 26 bij 33 centimeter die
een uniek beeld geven van Nijmegen en omgeving. De acht illustraties zijn ongetwijfeld be-

Reuzenvlot op de Waal
de Dukenburger - zomer 2019

doeld geweest voor de creatie van een groots
panorama, maar dat hebben de beide heren
Kees Moerbeek en Billy Gunterman nu gerealiseerd in 2019.

Populair

Eind 18e en begin 19e eeuw waren rondgezichten bijzonder populair. Het allereerste rondgezicht wordt in 1787 gemaakt door Robert
Barker uit Ierland. Hij vraagt er gelijk patent
op aan en noemt zijn creatie Panorama van
Pan=alles en Horama, horan=zien. In dit patent staat het panoramaprocedé in details omschreven, zoals de lichtval van boven, een cirkelvormig gebouw waarin het tentoongesteld
moet worden, de constante ventilatie et cetera.
Na het verlopen van het patent in 1801 worden overal in Europa panorama’s gemaakt die
een steeds populairdere attractie worden. Elke
zichzelf respecterende stad van formaat heeft
wel een panorama, maar ook veldslagen worden uitgebeeld. Op kermissen ontstaan rondreizende panoramatenten. Alles komt voorbij:
de slag bij Nieuwpoort, de kruisiging van
Christus, de brand van Moskou, gezicht op
Constantinopel en niet te vergeten het gezicht
op Scheveningen. Deze laatste is het enige nog
bestaande panorama in Nederland (Mesdag).

Opzienbarend

Maar nu dan Nijmegen. Het voert in dit artikel te ver om een opsomming te geven van
alles wat er nog rondom het panorama te zien
is. Er is een werkelijk schitterende catalogus
beschikbaar, waarin je alles na kunt lezen. Er
zijn vijf films te zien met toelichtingen van de
details in het panorama. Voor kinderen is er
een speciale speurtocht, te herkennen aan de
engeltjes op kinderhoogte. Werkelijk opzienbarend is het houtvlot dat de kunstenaar op
schaal heeft nagebouwd van een afbeelding op

een segment van het panorama. In die tijd was
er een grote behoefte aan hout in Nederland.
Vanuit het middengebergte in Duitsland werd
dat hout vanaf de 16e eeuw op reuzenvlotten,
Höllander Flösse genoemd, vervoerd. Samengebonden twee tot drie meter hoge vlotten van
eiken en beukenstammen bovenop en een onderlaag van dennen en grenen, met daar weer
bovenop tot maximaal 700 vaarlieden, ossen,
kippen en varkens voor het eten en keukens,
slaapvertrekken en huisjes voor het hoger
personeel. Onvoorstelbaar in de huidige tijd
met bruggen en obstakels, dat deze 300 meter
lange vlotten de rivier konden bevaren. Het is
magnifiek om te zien en je er een voorstelling
van te maken. Het laatste vlot passeerde Nijmegen trouwens in 1967. Veel van Marikens
lezers hebben dit meegemaakt.

Wetenswaardigheden

Het houtvlot is maar één van de wetenswaardigheden die tot in detail worden weergegeven. Bezoekers kunnen zich volledig inleven
in die tijd met de bedrijvigheid aan de Waalkade, het vaarverkeer, de visserij, het vervoer
naar de overkant in Lent, de landhuizen aan
Lentse zijde. De kunstenaar beschrijft ook
prachtig de verschillen in waterstanden en hoe
die in die eeuwen beteugeld werden, maar die
ook leidden naar vreselijke overstromingsrampen, zoals in 1799, toen de dijk doorbrak
bij Doornik. Kortom, grijp uw kans om de tentoonstelling te gaan zien. Het is alleszins de
moeite waard. Tot slot een gedachtesprongetje
van ondergetekende: Dit Panorama verdient
na 1 september een permanente plek in Nijmegen. Werk aan de winkel voor het gemeentebestuur.
Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann
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Deltaplan voor Havana aan het Maas-Waalkanaal
Laatst keek ik naar een aflevering van de
VPRO-reisserie Cuba na Castro. De vrolijkheid van Havanezen en dynamiek in Havana
haalden mijn gedachten terug naar huis.
Ik kan het er niet bij laten om iedereen eraan
te herinneren hoe zeventien jaar geleden een
links college in Nijmegen de macht overnam.
In het coalitieakkoord van toen stonden kreten
als ‘ongedeelde stad’, ‘solidaire stad’, ‘bruisende stad’... Nijmegen zou het Havana aan
de Waal worden.
De euforie van de linkse overwinning deden
ons al gauw vergeten dat de ambities van het
coalitieakkoord niet rijmden met de werkelijkheid. Er werd bijvoorbeeld een deltaplan voor
de integratie gelanceerd, met daarin aandacht
voor spreiding in de wijken, ontmoeting &
participatie en sociaal-economische integratie.
Maar vanuit het woonbeleid werd het Entreesysteem ingevoerd, waardoor de witte vlucht
uit vele wijken begon.
De snel veranderde demografie van ons
stadsdeel Dukenburg bezorgde het goedebedoelingenplan handelingsverlegenheid. Er
was geen sprake van coherentie tussen de
relevante beleidsdomeinen. Het op emoties
gebaseerde multicultureel beleid kwam niet
verder dan gezellige feestjes met hapjes en
drankjes. De vele ondernemende nieuwkomers kregen in plaats van stimulans en per-

spectief op sociaal-economische participatie
een leger hulpverleners.
Recent las ik het rapport van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 die in opdracht
van de gemeente de trends en ontwikkelingen
rondom de speerpunten van het huidige coalitieakkoord in Nijmegen heeft bestudeerd. Aangezien de aandacht van de krantenjournalistiek niet dieper gaat dan de verkiezingsuitslag
in onze wijken, wil ik het hier hebben over de
voedingsbodem voor de polariserende politiek
van extremen zoals Forum voor Democratie
en Denk.
Volgens Platform31 nam Nijmegen als tiende

De buskaart voor senioren
De buskaart voor senioren wordt in 2020
vervangen door een buskaart voor alle leeftijdsgroepen met een inkomen beneden 130
procent van het bijstandsniveau. Zij hebben
dan recht op een kaart waarvoor 15 euro moet
worden betaald. Nobel, maar het hoeft toch
niet of/of? Het kan ook en/en.
Een noodkreet vanuit Dukenburg, welk stadsdeel het verste van het Nijmeegse stadscentrum ligt en verhoudingsgewijze heel veel
oudere inwoners telt.
Toen indertijd de buskaart voor senioren
werd ingevoerd - met een vast laag bedrag
waarmee binnen de stad buiten de spits kon
worden gereden - was de doelstelling om
isolement voor die bewonersgroep te voorkomen of te doorbreken. Achter de geraniums
vandaan, maar wel achter de veilige rug van
de chauffeur van de stadsbus. Met name
voor ziekenhuisbezoek en familievisite, wat in
die groep uiteraard veelvuldig voorkomt. De
zelfstandigheid van senioren - waaraan de
overheid terecht veel waarde hecht - wordt en
werd daar zeker door versterkt.
Bovendien werd onnodig autoverkeer naar en
van het stadscentrum hierdoor fors ingedamd.
Opnieuw op de fiets zal tot ongelukken leiden.
Tenslotte wonen wij in de Europese groene
hoofdstad - wat Nijmegen probeert en pre-
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tendeert te zijn - dus bevorder het openbaar
vervoer. Wonderlijk is bovendien dat het plan
oorspronkelijk begon in financieel moeilijke
tijden. Juist nu de economie en dus ook de
financiële huishouding van de gemeente wat
meer ruimte heeft, is het intrekken van die
bewuste buskaart niet te verkopen.
Kortom, alle argumenten en redenen om de
buskaart voor senioren in te voeren staan nog
steeds overeind en zijn valide. Maar een diffuus college-akkoord maakt daar op initiatief
van ... (ja, van wie eigenlijk?) een einde aan.
Het gemeentelijke argument dat al die senioren niet zo armlastig zijn, is maar van toepassing op een beperkt aantal. Welke pensioen-

stad van Nederland vorig jaar de 29ste plaats
in op de sociaal-economische index uit de Atlas voor gemeenten:
‘In Nijmegen is in toenemende mate sprake
van fragmentatie en segmentatie en allerlei
sociale scheidslijnen. Deze sociale scheidslijnen worden onder andere zichtbaar in de
verdeling over de Nijmeegse wijken van het
aantal uitkeringsgerechtigden, het opleidingsniveau van havo- en vwo-leerlingen,
de spreiding van de Nijmeegse huishoudens
met meerdere klantrelaties op het gebied van
werk, inkomen, zorg en jeugd, en de leefbaarheidsverschillen tussen de wijken en buurten.
De sociale scheidslijnen zijn een probleem, en
dienen als samenhangende opgave aangepakt te worden, als er sprake is van stapeling,
ruimtelijke concentratie, gezondheidsproblemen en dergelijke van de cannots, sociale
uitsluiting, lagere levensverwachting, financiële consequenties en als er te veel sprake is
van een vangnet en geen trampoline.’
Het is tijd voor een realistisch en door ons gedragen Deltaplan voor Havana aan het MaasWaalkanaal. Daarvoor moet eerst een Dukenburger de politiek in. Eentje die Dukenburg
begrijpt, ervoor staat en niet snel verhuist.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
uitkering is de afgelopen jaren geïndexeerd?
Gemeente, maak eens de rekensom dat die
bewuste buskaart inkomensafhankelijk zal
zijn, zodat het totale bedrag aan inkomsten
gelijk wordt aan het bedrag dat aan Breng
moet worden betaald. Dat daarvoor de groep
met de hoogste inkomens bijvoorbeeld 95
euro in plaats van de huidige 15 euro moet
betalen, zal geen barrière hoeven te zijn.
Maak diverse gradaties en maak het proces
van het jaarlijks verstrekken en ophalen van
die kaart minder kostbaar door voor de senioren die dat kunnen alles middels internet
te regelen. Geen rijen voor betaalautomaten
meer, met daarnaast een ambtenaar. Het is
bijna 2020! Op 21 juli 1969 wandelde Neil Amstrong op de maan; vijftig jaar later moet een
ict-stagiaire op het stadhuis deze klus toch
binnen een dag kunnen klaren.
Kom nu niet aan met privacy als excuus om
het niet te doen, want alle inkomens zijn op
het stadhuis bekend tot drie cijfers achter
de komma. Tijdens de politieke middag die
onlangs door StAAD in Dukenburg werd georganiseerd, bleek dat er met overleg veel
bereikt kan worden. Dus nu gaat het om de wil
om hier iets aan te doen en niet om een lijstje
waarom het niet zou kunnen. Gemeenteraad,
u heeft nog een half jaar.
Guus Kroon
(Foto: Jacqueline van den Boom)
de Dukenburger - zomer 2019

Eric Wijnveen

Een kijkje in de keuken van Talis
In een serie gesprekken met de mensen voor
en achter de schermen bij de woningcorporaties met huizen in Dukenburg, wil de Dukenburger de lezers een kijkje bieden in de
bedrijfskeuken.

Regelmatig onderhoud

In een gesprek met technisch beheerder Eric
Wijnveen kreeg de redactie deze blik achter de
schermen. Eric kwam dertien jaar geleden in
dienst bij Talis. De corporatie houdt kantoor
aan de Waalbandijk en in diverse wijkkantoortjes. In Dukenburg is onder andere kantoorruimte ingericht op de begane grond van
gebouw Schuijlenburch aan Meijhorst 14e/15e
straat. Talis verhuurt bijna 14.000 woningen,
10.000 in Nijmegen en 4.000 in Wijchen. In
Dukenburg verhuurt Talis flat- en eengezinswoningen in alle wijken behalve Lankforst. In
de afgelopen vijf/zes jaar heeft Talis in Nijmegen en Wijchen veel grootonderhoudsprojecten uitgevoerd. In Dukenburg is goed te zien
dat ze van Talis zijn.

Schoon, heel en veilig

Volgens Eric Wijnveen is in de afgelopen jaren
veel bij Talis veranderd. Denk aan de werkwijze rondom onderhoud aan flats en woningen,
het mutatieproces (doorstromen naar een andere woning) en niet in het minst in de omgang
met de huurders. De verhuurconsulent geeft
bij de vertrekkende huurder aan, hoe de wode Dukenburger - zomer 2019

ning moet worden opgeleverd. Waar je vroeger
het gehuurde tot in het extreme moest achterlaten in de staat waarin je het aantrof, nu wordt
samen met de huurder gekeken naar de situatie
ter plekke. Bij aangevraagde en goedgekeurde
veranderingen hoeft de woning niet meer in de
oude staat hersteld te worden. Ook gaat tegenwoordig de aannemer al met de verhuurconsulent mee bij de eerste controle en neemt de
werkzaamheden op. De woning moet worden
opgeleverd volgens de afgesproken basiskwaliteit. Criteria zijn nu schoon, heel en veilig.
Sinds november 2018 hanteert Talis maximum
leeftijden voor een keuken, douche en toilet.
Bij het vervangen van een keuken worden
dan tegelijk, gezien de huidige behoefte, extra
stopcontacten geplaatst en de basis voorbereid
voor elektrisch koken (pijp vanaf meterkast en
loze doos). Voor een huurder die lid is van het
servicefonds worden reparaties die onder de
voorwaarden vallen gratis uitgevoerd. Een extern bedrijf benadert huurders na een reparatie
en vraagt wat zij van de service vonden. De resultaten hiervan ontvangt Talis en gebruikt die
om de service waar nodig te verbeteren. In het
verleden waren huurders dikwijls kritisch en
wantrouwig. Door de meer klantvriendelijke
benadering van nu is dit verleden tijd.
Eric: ‘Wij willen graag dat Talis-huurders plezierig wonen. Als een huurder iets wil veranderen mag dat op eigen kosten, mits dit vooraf

schriftelijk is aangevraagd en is goedgekeurd
door de opzichter’.

Resultaatgericht samenwerken

Woningcorporatie Talis kent een aantal eigen
technisch medewerkers, alsmede vaste aannemers voor de huizen in Nijmegen en Wijchen.
De eigen mensen rijden voor bij klachten als
kapotte deursloten, verstopte sifon, vervangen
schakelaars enzovoort. De aannemers van buiten, die elk een vierde van het woningenbestand als werkgebied hebben, komen in actie
voor het grote onderhoud en herstelwerk. Voor
het opnemen van dagelijks en mutatie-onderhoud heeft Talis zeven eigen opzichters. Huurders melden hun klacht telefonisch of via de
website bij Talis. Sinds een aantal jaren werkt
ook Talis volgens een rgs-methode. Bij resultaatgericht samenwerken maakt de aannemer
samen met Talis onderhoudsplannen voor de
woningen en complexen. Er wordt niet meer
een onderhoud-/renovatieplan per complex
gemaakt, waarna offertes werden aangevraagd
bij de verschillende aannemers. Het resultaat
is dat er veel efficiënter en vaak goedkoper
wordt gewerkt. Bij het maken van de plannen (scenario’s) is er natuurlijk aandacht voor
duurzaamheid. Dit is momenteel ook bij Talis
een belangrijk thema voor de toekomst.
Tekst: Hette Morriën en Peter Saras
Foto: Peter Saras
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Voorlichting van de gemeente Nijmegen

Zwanenveld aardgasvrij: hoe staat het daarmee?
Heel Nederland gaat koken en het huis
verwarmen op een andere energiebron.
We stoppen met het gebruik van aardgas.
Zwanenveld, Meijhorst en Lankforst horen
bij de eerste Nijmeegse wijken die volgens
plan in 2035 aardgasvrij zijn. Voor andere
wijken in Dukenburg is de planning nog
niet bekend. Het plan is dat zij in ieder geval in 2045 aardgasvrij zijn, net als de rest
van de stad. Er moet nog veel gebeuren voor
het zover is. En lang niet alles is duidelijk,
bijvoorbeeld of er een warmtenet in Dukenburg komt. In Zwanenveld gaan we al wel
aan de slag met het maken van een plan.
U leest hier hoever de gemeente is met de
voorbereidingen en wat dit voor bewoners
betekent.

Dukenburg op het warmtenet?
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of het haalbaar en betaalbaar is
om een warmtenet voor Dukenburg aan
te leggen. Voor dit proces krijgt Dukenburg 4,8 miljoen subsidie van de rijksoverheid. Deze subsidie is bedoeld om
828 huizen van woningcorporaties (in
Zwanenveld, Meijhorst en een klein deel
van Lankforst) en ongeveer 90 winkels
van Winkelcentrum Dukenburg aardgasvrij te maken. Als er een warmtenet
komt, kunnen 5.600 van de 9.000 woningen in Dukenburg zo van warmte
voorzien worden. Voor de overige woningen worden andere warmtebronnen
onderzocht.

Gemeente in gesprek met woningcorporaties en bewoners Zwanenveld
Ongeveer de helft van de huizen in Zwanenveld is van de woningcorporaties Talis, Woonwaarts en Portaal. Dan is er nog een deel van
andere verhuurders en er zijn koopwoningen.
Het is de bedoeling dat de gemeente binnen
(maximaal) de komende twee jaar gaat praten
met de woningcorporaties, verhuurders, woningeigenaren, energieleveranciers en andere
pandeigenaren. Samen onderzoeken we welke
warmtebronnen mogelijk en betaalbaar zijn in
Zwanenveld. Als wijkbewoner (eigenaar èn
huurder) kunt u daarover meepraten. De uitkomst van dit onderzoek vat de gemeente samen in een wijkwarmteplan. Op dat moment
weet iedereen welke bron geschikt is voor zijn
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In het land wordt nog volop onderzoek gedaan
naar nieuwe warmtebronnen.

Wat betekent dit voor bewoners van
Zwanenveld?

Tom Beek (links) en Geert-Jan van den Brand

huis of pand. En dan kijken
we wat er gedaan moet worden om uiteindelijk zonder
aardgas verder te kunnen
gaan. Na Zwanenveld start
de gemeente ook met gesprekken in Meijhorst en
Lankforst. Wanneer precies is nog niet bekend,
in ieder geval ergens in de komende vier jaar.
Projectleiders Zwanenveld Aardgasvrij, Tom
Beek en Geert-Jan van den Brand van de gemeente, zijn in de wijk al gestart met diverse
kennismakingsgesprekken met bewoners en
organisaties. Ze waren bij activiteiten van
Zwanenveld Leefbaar en stonden met een
standje op Dit is... Dukenburg. Bewoners van
Zwanenveld ontvangen in de tweede helft van
dit jaar een uitnodiging voor de eerste wijkbijeenkomst. Heeft u nu al vragen aan de gemeente? Kijk op Nijmegen.nl/aardgasvrij voor
contactgegevens.

Geen aardgas meer. Wat dan?

Dat betekent dat u in de toekomst elektrisch
gaat koken. En dat u met een andere warmtebron uw huis of pand en het kraanwater
verwarmt. Er zijn op dit moment drie andere
warmtebronnen mogelijk:
1) Alles werkt op elektriciteit, opgewekt via
zonnepanelen bijvoorbeeld.
2) De warmte komt van een warmtenet in de
wijk of straat. De gemeente onderzoekt nu of
het mogelijk is om Dukenburg aan te sluiten
op het bestaande warmtenet met restwarmte
van afvalverwerker ARN. Dat wordt eind 2019
duidelijk.
3) Er komt groen gas (van bio-afval) via de bestaande gasleidingen. Belangrijk om te weten:
er is lang niet genoeg groen gas om overal het
aardgas te kunnen vervangen.

U hoeft op dit moment nog niets te doen.
Huurders horen het van hun woningcorporatie
als er iets voor hen gaat veranderen, maar dat
zal nog een tijd duren.
Heeft u een koophuis? Ook dan hoeft u nog
niet meteen iets te doen. Maar als u verbouwingsplannen heeft, denk dan alvast aan goede
isolatie van vloer, muren, ramen en dak. Dat
is altijd nodig om in de toekomst met een andere bron te gaan verwarmen. Koopt u een
nieuwe keuken? Kies dan voor elektrisch koken (bijvoorbeeld een inductiekookplaat). En
is uw cv-ketel aan vervanging toe? Laat u dan
informeren of in de wijk al alternatieven voor
aardgas worden ontwikkeld. Op de lange termijn zijn er meer aanpassingen nodig aan uw
woning om een andere warmtebron te kunnen
gebruiken. Daarmee begint u pas als er meer
bekend is over geschikte warmtebronnen voor
uw huis.
Meer weten? Kijk op Nijmegen.nl/aardgasvrij.

Altijd slim: energie besparen

Energie die u niet gebruikt, hoeft u straks
ook niet te vervangen. En energie besparen is goed voor de portemonnee. Dat
kan al heel eenvoudig:
• Gebruik een klokthermostaat voor uw
verwarming, zodat u alleen verwarmt als
u thuis (en wakker) bent. Verwarm alleen de kamers waar u veel bent.  
• Sluit ’s avonds de gordijnen en hou kamerdeuren dicht.
• Haal stekkers uit het stopcontact als u
de apparaten niet gebruikt.
• Gebruik led-lampen.  
• Vervang de douchekop voor een waterbesparende. Douche maximaal vijf
minuten.
• Kook met deksel op de pan.
• Koop energiezuinige apparaten.

de Dukenburger - zomer 2019

ZONNEPARKEN IN OMGEVING VAN DUKENBURG
NIEUWE ENERGIE
men deden ons echter naar de plek bij de A73
gaan. Die grond in Overasselt is minder geschikt. Koeien moeten weiden. Dit is voor ons
en het zuivelbedrijf een voorwaarde om melk
te kunnen produceren volgens de wensen van
de hedendaagse consument’, aldus Theo.

Theo Hopman bij zijn zonnedak

Er is veel te doen over mogelijke bouw van windmolens langs de A73. Minder gedoe is er
over zonneparken die daar ook gepland zijn. De gemeente Heumen is met eigen bewoners
bezig energietransitie, met onder andere windmolens en zonneparken, vorm te geven. Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten geweest over de ontwerpnota Ruimtelijke visie duurzame energie van de gemeente Heumen. Dat ontwerp heeft tot en met 4 juni ter inzage
gelegen. Nadat de gemeenteraad van Heumen de ruimtelijke visienota definitief heeft vastgesteld, komt de fase van bestemmingsplannen in beeld. Dan worden zaken concreet.
Het gaat hier niet over plannen voor zonneparken nabij Bijsterhuizen langs de A73. Daar
krijgt vooral Lindenholt mee te maken. In de ontwerp-visienota van de gemeente Heumen
staat veel tekst over een zonnepark in de nabije omgeving van Dukenburg. Daarom aan tafel
met Theo Hopman van de Diervoort. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van dat zonnepark.
Achter de maisboerderij. Een gesprek met een praktische en bevlogen voorstander van duurzaamheid.

‘Liever zonnepanelen op
het dak dan in het land’
Meteen komt Theo Hopman, aan tafel in Kaasboerderij De Diervoort, tot een verrassende
uitspraak die hij later – wijzend naar de zonnepanelen op een van zijn schuren – herhaalt.
Verrassend, omdat hij bekend is als ontwikkelaar van zonneparken. ‘Er is een wereld te winnen. Lopend door de omgeving zie ik zoveel
daken van woningen en bedrijfspanden zonder
zonnepanelen. Het is zonde om dan zoveel
land op te offeren.’
Wat is een zonnepark?
Theo: ‘Zonneparken – of zonneweiden – zijn
grote hoeveelheden zonnepanelen bij elkaar
op een stuk land. We praten over twee terreinen: één van veertien hectare en één van bijna
de Dukenburger - zomer 2019

drie hectare. Zonnepanelen worden schuin
neergezet: het laagste punt op één meter en het
hoogste punt op bijna drie meter hoogte. Daaronder kunnen kalveren, schapen of varkens lopen. Gras is geen productiegras meer. Daarom
zullen allerlei planten gaan groeien en bloeien.
Dassen kunnen daar terecht. Er worden niet,
zoals bij zonnepark Bijsterhuizen, allerlei testen uitgevoerd. De ontwikkelingen zullen wel
goed gemonitord worden. Het project wordt
extern ondersteund (door Groen Leven, zonneparkontwikkelaar uit Heerenveen).’

Locatie

‘We hebben méér grond. Bij Overasselt. Gesprekken met Groen Leven en gemeente Heu-

Waarom geen windmolens?
‘Inderdaad nemen windmolens minder plaats
in. Je hoeft minder weidegrond te gebruiken.
Toch zijn investeringen in zonne-energie belangrijk om te kunnen voldoen aan alle vereisten voor een duurzame toekomst.’ Hij begrijpt
de verschillende voors en tegens goed. In ieder
geval staat hij met alle energie voor duurzame
ontwikkelingen, waaronder de ontwikkelingen van zonneparken. ‘Je kunt beter maar een
voorloper zijn’, aldus Theo vol overtuigingskracht.

Energiecoöperatie voor Dukenburg

Uiteindelijk is het de bedoeling dat investeringsmaatschappijen of energiecoöperaties
de zonneparken overnemen. Inmiddels is de
Energiecoöperatie Heumen opgericht. Theo:
‘Het kleinere terrein van bijna drie hectare is
voor een energiecoöperatie qua schaalomvang
een goede start. Maar we willen méér bewoners erbij betrekken. Dukenburgers zijn van
harte welkom. Daarnaast overleggen we ook
met milieuorganisaties: bijvoorbeeld onlangs
nog met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (voorheen ook Das en Boom). Biodiversiteit wordt gewaarborgd.’

Toetsing

Al dit overleg is erg belangrijk. Dat blijkt uit
een discussie in de Tweede Kamer tijdens de
voorlaatste week van mei. Er dreigde een volledige stop voor afgifte van vergunningen voor
zonneparken. Er zou te veel land verdwijnen.
Dat gaat niet door. Bij afgifte van vergunningen zal eerst gekeken worden of aanvrager aan
de zonneladder voldoet. Bewonersparticipatie
en zorgvuldige inpassing in natuur/landschap
zijn hierbij belangrijke eisen. Theo: ‘We zijn
op de goede weg. Als alles goed gaat, staan
de panelen wellicht over drie jaar in het land.
Maar kijk: ik heb ze nu al op mijn dak’, zo
besluit Theo trots dit informatieve en aanstekelijke gesprek.
Tekst: Toon Kerssemakers en Peter Saras
Foto: Peter Saras
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Kiezers stemmen heel anders bij de
Europese verkiezingen in Dukenburg
Ook in Dukenburg is er een felle omslag geweest bij de Europese verkiezingen. Zeker
als men die vergelijkt met de Statenverkiezingen en de Europese verkiezingen van vijf
jaar geleden.

voor de Dieren ging in ons stadsdeel licht achteruit, van 7 naar 5 procent.

Hoewel Dukenburg de landelijke trend volgde,
zijn de uitslagen per wijk vaak wat grilliger en
wisselender. Bij deze lijst hebben we enkele
kleinere partijen weggelaten. Alle percentages
zijn naar boven afgerond.
Lage opkomst, maar beter dan voorheen
Globaal was het opkomstpercentage in Dukenburg gelijk aan het landelijke, maar veel
minder dan het stedelijk gemiddelde. De bibliotheek en Weezenhof school scoorden het
hoogste percentage. Leuvenshof en Meijhorst
school hadden de laagste opkomst. Dat de opkomst zo laag was, zal niemand verbazen. Europa is voor veel mensen te ver weg. Er waren
ook weinig publiciteit, geen debatten en nauwelijks aanplakbiljetten in Dukenburg.

de PvdA die in een paar maanden enorm steeg,
van 10 naar 25 procent.
SP grote verliezer, licht verlies D66
Een zeer grote duik maakte de SP, die voorheen een grote stemmentrekker in Dukenburg
was. Bij de Statenverkiezingen scoorde de partij nog 16 procent. Nu bleef de SP steken op
niet meer dan 7 procent. Het verlies van D66
was minder groot dan landelijk, omdat deze
partij altijd al weinig ‘scoorde’ in Dukenburg.
De VVD en het CDA bleven vergeleken met
de Statenverkiezingen nagenoeg gelijk. Hetzelfde gold voor 50PLUS. Deze laatste partij
was in Dukenburg wel populairder dan in de
stad als geheel. Dukenburg veroudert, dus op
zich is dat niet zo verwonderlijk. De Partij

PvdA grote winnaar
De grootste stemmentrekkers waren dit keer
de PvdA en GroenLinks met samen 38 procent van de stemmen. Dit is een opmerkelijke
uitslag, omdat bij de Statenverkiezing het gezamenlijk stemresultaat slechts 23 procent bedroeg. Waar GroenLinks landelijk flink steeg,
was dit in Dukenburg niet het geval. Het was

Ook de PVV duikelt
De grootste verliezer ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen was ongetwijfeld
de PVV, die in ons stadsdeel tot de grotere
partijen behoorde. In vergelijk met de Statenverkiezingen viel de partij terug van 9 naar 5
procent. Forum voor Democratie zakte vergeleken met de Statenverkiezingen terug van 17
naar 14 procent. Scoorden de PVV en FvD met
de Statenverkiezingen samen nog 26 procent,
nu was dit teruggevallen tot 19 procent, een
stevig verlies van 7 procent dus.
Samenvatting
De opkomst in sommige wijken was laag, maar
globaal heeft men vergeleken met de vroegere
Europese verkiezingen meer kiezers getrokken. De verliezers waren het FvD, de SP, de
PVV en D66 (enigermate). De grote winnaar
was ongetwijfeld de PvdA. GroenLinks bleef
echter nagenoeg gelijk maar kwam in aanhang
toch nog op de tweede plaats. Het FvD duikelde naar de derde plaats. Bekijkt men het
politiek spectrum als geheel, dan was er een
duidelijke linksverschuiving in Dukenburg te
zien, waarvoor vooral de PvdA zorgde.
Tekst: Janwillem Koten en Toine van Bergen
Foto: Toine van Bergen

Stemmenpercentages Europese verkiezingen per stembureau
Stembureau

Partij Groen
Links

PvdA

D66

VVD

Forum voor
Democratie

CDA

Partij voor
de Dieren

SP

50PLUS

PVV

Opkomst

Opkomstpercentage

Tolhuis

15

24

6

10

12

6

5

9

6

5

664

34

Zwanenveld bibliotheek

17

20

5

6

13

7

6

7

6

7

803

66

Zwanenveld school

12

26

5

7

18

7

2

7

6

6

337

26

Zwanenveld Leuvenshof

10

17

6

3

22

12

4

10

9

7

234

20

Meijhorst wijkcentrum

13

24

7

9

12

8

5

10

9

5

529

31

Meijhorst school

13

24

4

6

12

7

6

9

5

5

347

23

Lankforst

15

27

6

9

14

5

6

8

6

2

583

37

Aldenhof

13

21

7

6

15

11

6

6

4

5

514

27

Malvert

11

24

5

4

16

10

4

10

7

5

539

28

Weezenhof school

18

29

11

11

6

7

4

4

3

2

884

61

Weezenhof Dageraad

16

25

8

10

11

5

6

6

4

3

559

40

Dukenburg 2019

13

25

6

7

14

7

5

7

6

5

5.993

36

Nijmegen 2019

25

21

11

11

6

6

7

5

2

2

65.752

48

Nederland 2019

11

19

7

15

11

12

4

3

3

4

4,7 mln

37
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Wiepy van Kuppeveld-Smits:

‘Honden oordelen
en veroordelen niet!’
De redactie van de Dukenburger ontmoette Wiepy van Kuppeveld-Smits in
het wijkcentrum, en wel om twee redenen. Per september aanstaande verhuist zij met haar voorleeshond Soul
naar het buurthuis De Grondel (Zwanenveld 90-82, direct achter Winkelcentrum Dukenburg / uitgang bij firma
Blokker). Bovendien bestaat in september ook de dansgroep Rolling Wheels
alweer tien jaar.

Zwanenveld denigrerend neergezet door Algemeen Dagblad

Soul en haar bazin

Sinds acht jaar heeft Wiepy nu Soul als
hulphond, een blonde teef met als ras
Labrador-Retriever. Uit Amerika is het
verschijnsel voorleeshond overgewaaid.
Wiepy werkte als stagiaire remedial teacher op scholen met kinderen die te maken
hadden met dyslexie (woordblindheid),
faalangst, autisme, ADHD en stotteren.
Zij merkte dat het lezen weleens zou kunnen werken met een hond. Een opvallende
anekdote was met een jongen die niet kon
lezen of schrijven. Via Soul werd de krant
bekeken en het werkte. Wiepy houdt de
kinderen altijd voor dat plaatjes kijken
en benoemen ook lezen is. Als beloning
mocht die jongen de hond iets lekkers
geven en haar aaien. Op school kwam hij
uit op een leesniveau van AVI 1 en 2, een
mooi succes.
Voorheen werkte Wiepy met Douwe,
ook een Labrador-Retriever maar reu en
zwart. Hij is ruim veertien jaar geworden.
Na negen jaar in de bibliotheek in Zwanenveld werd de leesbijeenkomst daar in
juni de laatste. Met Soul verhuist ze dus
naar buurthuis De Grondel. Met ingang
van september is de leesgroep daar iedere
eerste woensdag van de maand van twee
tot drie uur ’s middags. (Behalve in juli
en augustus vanwege de zomervakantie.)
Meestal bestaan de groepen uit ongeveer
Voor het rolstoeldansen kan Wiepy
altijd vrijwilligers en dansers gebruiken. Opgave en nadere informatie via: telefoon: 06 54 70 59 43, emailadres: wsmits008@gmail.com.
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Wiepy en Soul

tien kinderen. Wiepy houdt ook bijeenkomsten in Den Bosch, Rosmalen, Vught
en Druten en daarnaast zijn er sessies op
scholen.

Rolstoeldansgroep

In 1999/2000 werd Wiepy geopereerd
aan beide heupen. Tijdens de revalidatie
ontdekte zij het rolstoeldansen. In 2002
werd Wiepy zelfs Nederlands kampioen.
Op 09-09-’09 richtte zij de Stichting Rolling Wheels/Rolstoeldansen in Nijmegen
op. Zij volgde ook cursussen rolstoel- en
rollatordansen en geeft voorlichting aan
fysio- en ergotherapeuten. Dus nu is de
dansgroep alweer bijna tien jaar actief,
met tien dansers en drie vaste vrijwilligers. De groep bestaat ook uit mensen die
blind zijn, mensen die niet goed kunnen
praten of niets met hun handen kunnen.
Wiepy verzorgt steeds de choreografie en
de muziek. En de groep heeft al vier keer
prijzen gewonnen. De dansgroep komt
elke donderdagavond bijeen in Wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst, van half
acht tot half tien. Het jubileum krijgt een
feestelijk tintje.
Tekst: Peter van Kraaij
Foto: Henk Flederus

Toen ik een dezer dagen (18 mei 2019) het Algemeen Dagblad las, zag ik een artikel waarin de
problemen van Dukenburg breedvoerig werden
besproken. Ik vond de toon nogal negatief. Wat men
over Zwanenveld stelde, was niet om vrolijk van te
worden. Ik vernam later dat dit Rotterdamse artikel
ook integraal in de Gelderlander was verschenen.
Vooral op dit Gelderlander-stuk werd door diverse
wijkbewoners met verontwaardiging gereageerd.
Velen vonden de inhoud ongepast. Zij wisten niet
dat de bron Rotterdam en het AD was en dat het
artikel was geschreven door twee Rotterdamse journalisten zonder kennis van Dukenburg.
Toen ik het AD-artikel nauwkeuriger las, zag ik dat
een deel van de inhoud door de Rotterdamse journalisten was overgenomen uit de Dukenburger. We
gaven toen een commentaar op de verkiezingsuitslag in Dukenburg en vergeleken die met de rest
van de stad. Dit leverde interessant feitenmateriaal
op dat in sommige aspecten tot nadenken dwong.
We waren natuurlijk verbaasd dat ons artikel met de
Dukenburgse gegevens deze landelijke interesse
wekte. De Dukenburger is een blad dat door eenvoudige vrijwilligers-amateurs wordt samengesteld.
Het is dus heel bijzonder dat wij als amateurs de
landelijke pers wisten te halen en een belangrijk
politiek thema landelijk hebben aangekaart. Ik
voelde me zelfs met dit resultaat bemoedigd hoewel
de situatie in Dukenburg niet geheel juist was weergegeven.
Bij het schrijven in dit magazine denk je soms: waarvoor doe je zo je best en waarvoor dient het allemaal? Zou iemand het wel lezen? Maar met dit resultaat houden we er toch de moed weer in. Zo zie
je maar dat kleine mensen in een bescheiden blad
toch landelijke aandacht kunnen krijgen, zo denk ik
dan. Mogelijk zal deze landelijke aandacht de visie
van het stadsbestuur ten aanzien van Dukenburg
wat doen bijstellen. Dan komt er toch nog wat positiefs uit deze soap.
Janwillem Koten (Foto: Jacqueline van den Boom)
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Huizennaam: Les Cigales
We werden getipt over deze opvallende huizennaam. Dus ging een redacteur van de
Dukenburger met fotograaf voor een interview naar Jay Holtzhuizer en zijn vriendin
in Malvert.

Oorsprong van het bord

Jay: ‘Mijn vader was fysiotherapeut met een
praktijk in Nijmegen. Hij had zo’n dertig mensen in dienst. In de jaren 60 van de vorige eeuw
besloot hij een ruïne te kopen in de Ardèche in
Frankrijk (een departement in het zuidoosten
van het land). De ruïne lag heel afgelegen in
de bergen. Zij werd geheel teruggebracht in de
originele staat en veel gebeurde met eigen handen. Ik kan me herinneren dat wij als zijn kinderen elke keer een lijstje kregen wat van ons
verwacht werd bij de restauratie. Het was een
prachtige tijd! Ik was toen zes of zeven jaar.’
Toen het huis af was, vond Jays vader een
naambord wel leuk. Hij liet bij een smid in
Frankrijk een smeedijzeren bord maken met
Brasse Nègre. Het bord kwam op de houten
poort te hangen.
Jay: ‘Wij zijn destijds twaalf jaar tijdens vakanties naar dat huis geweest en hebben er steeds
gedurende twee of drie maanden vertoefd. Ik
zie die periode als een mooi stuk opvoeding,
een periode die mij voor later gevormd heeft
en waardoor ik wijzer ben geworden. Ik denk
steeds met plezier en dankbaarheid aan die tijd
terug. Er was veel aanloop, ook kamperend in
de tuin. Achter het huis lag een wal van stenen
en daarachter een gigantisch veld met frambozen. Onze buurman (weliswaar een paar kilometer verderop) was een boer met zijn gezin
met wie wij goed bevriend raakten.’

zes-en-een-half jaar als een soort eerbetoon
aan zijn ouders. Zijn naaste familie was hier
heel blij mee. Achteraf vinden hij, zijn broer
en zussen dat zij het huis nooit hadden moeten verkopen. Ze hebben weleens gedacht om
het nog een keer te huren, maar het gevoel van
vroeger zouden zij er niet meer krijgen.
Jay denkt er af en toe aan om nu bij het bord

ook één of twee stenen beeldjes van een cicade te hangen. Buren en voorbijgangers vragen
soms naar de betekenis van het bord. En heel
stellig: ‘Bij een mogelijke verhuizing ooit gaat
het ongetwijfeld mee!’
Tekst: Peter van Kraaij
Foto naambord: Henk Flederus
Foto van cicade: Internet

En toen…

Het huis werd verkocht en het gezin Holtzhuizer verhuisde begin jaren 70 naar een boerderij
in Mook. Een naambord daar werd les Cigales.
(In het Nederlands noemt men deze insecten
cicaden of gemakshalve boomkrekels.) Het
was een herinnering aan de geweldige periode
in Frankrijk. Kenmerkend was in die omgeving
namelijk het constant tjirpend geluid van deze
beestjes, voortgebracht door het tegen elkaar
schuren van hun vleugels. Jays ouders overleden en toen kwam de vraag wat er met het bord
moest gebeuren. Jay twijfelde geen moment en
vond een plek op zijn huis wenselijk, ook na
16
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Zes jaar AED-project Dukenburg
Op twee van de cursusavonden dit jaar waren werknemers van een Dukenburgs restaurant als cursist aanwezig. Ondanks dat
ze allemaal een BHV-cursus op hun werk
gevolgd hadden, vond hun werkgever toch
dat een cursus alleen gericht op reanimatie
wenselijk was. Al snel op zo’n avond blijkt
dat men verbaasd reageert, niet dat men
het in grote lijnen niet weet, maar juist die
dingen die belangrijk kunnen zijn trekken
plots goed de aandacht.
Zo krijgt helaas het aanmelden bij het landelijk
oproepsysteem HartslagNu en de werking ervan bij de BHV-cursus vaak te weinig of geen
aandacht. Bij de basiscursus verzorgd door de
stichting AED Dukenburg is dit juist een van
de basisvoorwaarden. Voldoende vrijwilligers
maken de Keten van overleving sterk genoeg
om goed te kunnen functioneren. Die keten
bestaat uit vrijwilligers die kunnen reanimeren
en in de openbare ruimte geplaatste AED*apparaten.

AED-les

Cursusopbouw

De cursus is verder zo opgebouwd dat iedereen
aan de beurt komt en op verschillende poppen
kan oefenen, het gevoel kan krijgen van reanimatie. In kleine stapjes met steeds weer op een
pop in praktijk gebracht, leert men alle handelingen van de reanimatie.
Wanneer aan het einde van de cursus wordt
gevraagd hoe men de cursus heeft ervaren, komen de verschillen op tafel. Vaak geeft men al
aan dat men nu veel zelfverzekerder te werk
denkt te gaan. ‘Het gevoel is nu veel beter dat
ik wat kan doen’, vertelt een van hen.
Zo heeft de stichting in de afgelopen zes jaar
voor ruim 600 Dukenburgers en meer dan
250 Lindenholters een basiscursus verzorgd.
En nog steeds kunnen we de cursus, dankzij
sponsoring en donatie, gratis aanbieden aan de
bewoners van de betreffende stadsdelen.
Naast de basiscursussen is er jaarlijks ook een
hele serie herhaalcursussen. We concentreren
die zoveel mogelijk in het eerste en tweede
kwartaal van het jaar. Alle deelnemers worden
hier per mail voor opgeroepen en krijgen de
keuze uit meerdere avonden en twee locaties.
Mensen hebben daarbij wel een eigen verantwoording om te reageren, het deelnemersbestand is zo groot dat we niet iedereen achterna
kunnen lopen.
In de afgelopen jaren is van verschillende kanten de vraag gekomen of we dat als vrijwilde Dukenburger - zomer 2019

ligers clubje wel kunnen, dat lesgeven. Dat
zorgde er ook voor dat er diverse ‘mistery’gasten zijn geweest met uiteindelijk goed resultaat. De stichting AED Dukenburg huurt
hier namelijk gediplomeerde instructeurs voor
in, die we zorgvuldig geselecteerd hebben. De
tevredenheid was zo groot dat onze instructeurs sinds eind 2018 ook voor de Nijmegen
school alle ambtenaren van de gemeente Nijmegen die een cursus willen volgen les geven.

Gratis les

Bewoners van Dukenburg en Lindenholt geven we de cursus in basis gratis. Al zes jaar
vinden we daar voldoende sponsorgeld voor.
Wel krijgen alle cursisten een factuur mee
met de vraag deze bij hun zorgverzekeraar in
te dienen. 90 procent van de aanvullende verzekeringen vergoedt de cursus namelijk, en
dan zonder aftrek eigen risico. We vragen de
cursisten het geld dan op de rekening van de
stichting te storten. Met het geld dat zo terug
Per week krijgen ruim 300 mensen in
Nederland buiten het ziekenhuis een
hart(circulatie)stilstand. Een volledig
werkende Keten van overleving kan per
jaar in Nijmegen, statistisch gezien, 25
tot 30 mensenlevens redden.

komt kan de stichting weer nieuwe mensen
opleiden.
Ook leren reanimeren? Aanmelden kan via de
website www.aeddukenburg.nl en dan de knop
aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen organiseren we in het najaar weer nieuwe cursussen. Mee helpen om het werk van de stichtingen te steunen? Dat kan door een financiële bijdrage te storten op rekening: Rabobank
NL54 RABO 0336 8563 18. De stichting heeft
de ANBI status zodat giften onder bepaalde
omstandigheden aftrekbaar zijn van de belasting.
* AED (Automatische Externe Defibrillator)
Tekst: stichting AED Dukenburg
Foto’s: Peter Saras
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cultuur
Lintjesregen

Gebaande paden

Sinds de prachtzomer van 2018 snakt
de bodem waarop wij leven af en toe
naar regen. Véél neerslag graag, anders
wordt het gortdroog. Nou heeft ons kikkerland niet vaak te klagen over nattigheid uit de lucht. Zeker de mensen die
zich dagelijks fietsend verplaatsen, kunnen je vertellen hoe doorweekt je soms
overkomt. Ook al raadpleegde je nog zo
goed de weersverwachting, een plensbui
kan je zomaar overvallen. Van één regenvorm (nee, geen -worm) zijn we 100
procent zeker. En dat is de laatste jaren
26 april, de dag vóór Koningsdag. Dan
regent het lintjes! Het vereist bijna een
studie om te weten wat de onderscheidingen inhouden. Zo zijn er decoraties
in de Orde van de Nederlandse Leeuw
en in de Orde van Oranje-Nassau. En
dat is nog maar het spreekwoordelijk
topje van de ijsberg. Kort door de bocht
is het meest opgespelde lintje dat van
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In
2019 viel de eer te beurt deze onderscheiding opgespeld te krijgen aan de
hoofdredacteur van dit blad: René van
Berlo. De overige gedecoreerden anno
2019 in Nijmegen zijn zes vrouwen en
zeven mannen. René is van de heren de
jongste. Hij kreeg het lintje vanwege
meerdere uitgevoerde werkzaamheden,
vooral als hoofdredacteur en oprichter/
aanjager van de Dukenburger, Lindenholt Leeft, de Wester, Mariken en Neij
West. De lovende woorden van burgemeester Bruls over deze verbindende
wijkbladen straalden af als compliment
op de rest van de redacties.

Ga eens na hoeveel mensen om je heen de
meest exotische vakantiebestemmingen
kiezen om ver weg den vreemde te verkennen. Ervaar dan dat diezelfde mensen
vraagtekens plaatsen bij jouw enthousiaste
verhaal over het Nieuwe Pieckelaantje of
het Weurts(ch)e Straatje? Je kunt deze voor
je kennissen onbetreden paden lopend bereiken als het moet. Het Pieckelaantje is als
vanouds bekend onder die naam. Het voorvoegsel Nieuwe is van recenter datum. Ook
heeft de Pieckelaan sinds kort een subtitel.
Als snelfietspad van Beuningen naar Nijmegen vice versa heet het Batavierenpad.
Het fietst heerlijk weg op een Koga Myata,
Gazelle of Batavus. Pas wel op voor hordes
dartelende schoolkinderen of snelsnorrende
senioren op hun e-bikes. Vanuit Beuningen
kom je ook eenvoudig in Weurt terecht.
Hoewel er bij het informatiebord van het
Weurts(ch)e Straatje een leenfiets staat, die
je kunt gebruiken als je hem ontsleutelt met
een app, is fietsen over dit grappige ‘straatje’ helemaal niet aan te bevelen. Je waggelt immers als ganzen achter elkaar over
een hobbelig zandpaadje gelardeerd met
stenen en stobben. Tussen oeroude bomen
en struikgewas zie je aan weerszijden weilanden met poelen en plassen: Waalwielen.
Er grazen Rode Geus-runderen en Konikspaarden. Je spot er water- en weidevogels,
vlinders in alle maten en soorten, een onverwachte picknicktafel met wondermooi
uitzicht. Deze tafel werd in 2013 door de
Seniorenvereniging van Weurt geschonken
bij haar zestigjarig bestaan. Bovenstaande

Tentoonstelling
In bibliotheek Zwanenveld kan de bezoeker de hele maand juli genieten van boetseerwerk en schilderijen van Thea van der
Maat. Een interviewtje met Thea is te vinden in deze Dukenburger op pagina 28.

René van Berlo met lintje
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In augustus volgt in de biep een expositie
in woord en beeld, samengesteld door Robert van Sluis, getiteld Een stuk Syrië in
mijn hart. Het tentoongestelde omvat korte

beschrijving klinkt als een sprookje. En dat
ís dit stukje landschap tussen Beuningen
en Weurt ook wel. In lang vervlogen tijden
kon je langs het Weurts(ch)e Straatje tot
in Nijmegen lopen. Nu resteert dit kleine
stukje waarvan recreatief genoten kan
worden. Aan het einde van het pad zie je
Nijmegen liggen. Van het panorama over
de rivier met de Oversteek, de elegante
scheepvaartpost van Rijkswaterstaat en de
kolos van de Suezcentrale die ontmanteld
wordt, kun je genieten via een schilderijlijst of vanaf de solide uitkijktoren die hier
onlangs gebouwd is. De boerenhoeve die
ooit aan de Waaloever stond is nog fantastisch te herbouwen als je in gedachten het
patroon van de fundamentrestanten volgt.
In vroeger dagen werd het Weurtsche
Straatje gebruikt als waterkering,
erfafscheiding tussen de weidepercelen en als veedrift. Koeien, paarden
en schapen werden via dit dijkje van
de boerderij naar de wei gebracht en
teruggehaald. Tevens was het een
looproute naar meerdere steenfabrieken. De steenfabricage floreerde en
de werknemers woonden verspreid
over de dorpen in de omgeving.

verhalen van gevluchte Syriërs. Terugkerend onderwerp zijn dierbare spulletjes die
de vluchtelingen om uiteenlopende redenen meenamen naar veiliger oorden. De
verhalen zijn gebaseerd op interviews met
Syrische mensen in het Za’atari opvangkamp in Jordanië. Dit met medewerking
van Save the Children. De expositie die
van 1 augustus tot 29 september onderdak
heeft in de bibliotheek bestaat uit totaal
twaalf gesprekken met twee personen, die
twee voorwerpen bespreken. De bibliotheek verzorgt een bijpassende ambiance.
de Dukenburger - zomer 2019

Teksten: Hette Morriën. Foto’s vlnr: Jacqueline van den Boom en Peter Saras (2x)

Wijsneus in Parijs, kom eens naar Nijmegen

Soms vertolkt een vader van een tienerdochter de rol van grapjas-met-een-lolbroek aan. Helemaal voor schut natuurlijk.
In dit geval stond vaders bloedmooie puber
met haar rug naar de analoge fotocamera
van paps onder de Eiffeltoren in Parijs.
Waar het gezellig krioelde van de mensen,
want er waren toen nog geen gele hesjes.
Paps, de wijsneus in dit geval, had een
glanzend geschoten veelkleurenplaatje van
dochter en toren in zijn hoofd, maar zíj
wilde niet poseren. Ze moest dat wel, toen
haar vader met een duidelijk Spaanse tongval brulde: ‘Cleooopatraaa!’ Dat gezicht
van het tienermeisje, beeldig. Best mogelijk dat ‘Cleopatra’ en haar paps dit jaar opnieuw onder de Eiffeltoren te vinden zijn.
Beiden een paar jaartjes ouder, dat wel.
Net als de lichtstad zelf. Want ondanks
dat in de voorbije maanden en weken Parijs geteisterd werd door de grimmigheid
van die agressief demonstrerende gele
hesjes, bovendien de Notre Dame voor
een akelig groot deel in vlammen opging,
moet de toeristenstroom weer op gang
komen. Daarom werd Parijs als voorbeeld
aangehaald voor de stadsstranden die in
meerdere grote steden in de zomer worden
ingericht. Parijs doet dit al jarenlang op de
kades van de Seine. Sproeiers zorgen voor
verkoelend water en nevel op het ‘strand’,
want zwemmen in de rivier is uiteraard
taboe. Het voorbeeld van Parijs werd gaandeweg wereldwijd gevolgd. Dit jaar vindt
men in Nederland zelfs een stadsstrand in
Breda. Als inwoner van Nijmegen zou je
van de daken willen schreeuwen: mensen,
kijk ook eens naar onze stad! Papa en
‘Cleopatra’ ook … In de vorige eeuw hadden we een strandhotel en een zwembad
in de rivier. Niemand die daar ophef over
maakte. Daarna was er het Waalstrandje
op de Lentse oever. Toen Nijmegen begin
van dit millennium jubileerde stonden er
bijna duizend stoelen op dit strand. In de
Gelderlander werden gedichten geplaatst
van bewoners en hun gedachten over de
rivier. Vervolgens werd de Spiegelwaal
gerealiseerd en kijk nou: niet één natuurlijk
stadsstrand, maar twee als je het oude meerekent. En aan de overkant van het water
mogelijkheden te over om te recreëren op
de Dukenburger - zomer 2019

Eiffeltoren in Parijs in 1996

de flaneerboulevards. Oosterburen van net
over de grens hebben al dit moois wellicht als
eersten ontdekt. Zij schuiven niet langer aan
in de files naar onze zeestranden, welnee, zij
vinden hun vertier in Bad Nijmegen: Playa
Havana aan de Waal. Nog méér Havana in

Europa vind je overigens in het land van
‘Cleopatra’ en haar padre in Cádiz. Waar
de Atlantische Oceaan met de baai van
Cádiz een plaatje vormen tegen het achterliggende stadsbeeld, waan je je werkelijk
op Cuba. Als twee druppels zeewater …
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MAAK OOK
Winkelcentrum KENNIS MET DE
Malvert 70-11 GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT IN DE
REGIO
SUPER VERS EN
***** KWALITEIT
SERVICE MET EEN
GLIMLACH
KIJK OOK OP
VOOR ALLE DAG- /
WEEK- EN
MAANDAANBIEDINGEN
20

de Dukenburger - zomer 2019

Zondag 26 mei 2019
Weer een groot succes
Dit is Dukenburg 2019 is weer een groot succes geworden met ruim tienduizend bezoekers, meer dan men verwacht had. Het was
een fantastische dag met gelukkig goed weer.
Er was een ruim aanbod voor de bezoekers.
Ook voor de kinderen waren diverse attracties. Ik sprak met diverse standhouders. De
niet commerciële, zoals die van de politieke
partijen, waren tevreden door de grote belangstelling. Ook de commerciële standhouders
hadden geen klachten. Men had een redelijke
omzet gehaald. Uit een en ander mag men
concluderen dat de markt aan de behoefte en
verwachting van de Dukenburgers en ook van
overige Nijmegenaren voldoet.
Het is onzeker in hoeverre dit project volgende jaren nog kan worden voortgezet. Het is te
hopen dat dit niet de laatste Dit is... Dukenburg zal zijn. In ieder geval kan het organiserend comité op een succesvolle dag terug
zien. Een welverdiend applaus.

Tekst: Janwillem Koten
Foto’s: Peter Saras
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Claudia Meulemans

De buurvrouw die ’s avonds in (te)
koude kleding op straat ronddwaalt.
De man die vaak op een bankje in
zichzelf zit te praten. Het zijn voorbeelden van verward gedrag. Mensen
die niets strafbaars doen, maar hun
gedrag is afwijkend. En soms zorgen
ze ook voor overlast. Kent u zo iemand en maakt u zich zorgen?
Deel uw zorg en laat ons meedenken.
Bel naar het Meldpunt Bijzondere
Zorg van de GGD: 088 - 144 70 40.
Mailen kan ook.
Kijk op: www.ggdgelderlandzuid.nl.
soms lange tijd niet op mijn spreekuur. Dat
er vanuit de wijk nu wordt meegekeken
door hulpverleners, vind ik een geruststellende gedachte. Voor de patiënt is dat beter.
Ik merk dat ik gemakkelijk contact opneem
met de hulpverleners en zij ook met mij. We
werken volgens dezelfde afspraken. Dat begint al bij de overdracht: als de patiënt klaar
is bij de specialist en weer onder de hoede van de huisarts komt. Iedereen is beter
voorbereid op de begeleiding die we vanuit
de huisartsenpraktijk bieden: de huisarts, de
praktijkondersteuner en ook de patiënt zelf.’

Letten op elkaar

‘Zorgen voor kwetsbare wijkbewoners, dat doe je met elkaar’
Mensen met een ernstige psychische ziekte kunnen daar hun hele leven last van
hebben. Maar zoals met iedere chronische ziekte, zijn er ook periodes dat het
goed gaat. In zo’n stabiele periode is een
zelfstandig leven best mogelijk. Belangrijk is dat er mensen in de buurt zijn
die extra zorg kunnen bieden als dit nodig is. In Dukenburg is om die reden de
WijkGGZ van start gegaan.

Samenwerking op één plek

Projectleider Jessy Berkvens legt het doel
van de WijkGGZ uit. ‘Wijkbewoners met
ernstige psychische problemen willen we
snel kunnen helpen als het slechter met
ze gaat, zodat de problemen niet oplopen.
Daarom hebben we afspraken gemaakt
over intensieve samenwerking. Tussen de
huisarts in de wijk en hulpverleners uit de
22

geestelijke gezondheidszorg: Pluryn, Iriszorg,
Pro Persona en RIBW. Hulpverleners van deze
organisaties werken samen vanuit het Wijkcentrum Dukenburg. Ook de professionals van
het wijkteam zitten daar.’ Ieneke Rombouts,
die vanuit Pluryn betrokken was bij het maken
van de afspraken, is blij met de samenwerking
op één plek. ‘Psychisch zieke mensen hebben
vaak op meer fronten hulp nodig. We weten
van elkaar met wie we bezig zijn, we kunnen
snel even overleggen en niemand raakt uit
beeld.’

Goede overdracht

Claudia Meulemans is gespecialiseerd GGZhuisarts bij OCE Nijmegen. Ook zij ziet de
voordelen van de samenwerking. Als huisarts
in Dukenburg heeft ze een kort lijntje met de
hulpverleners in het wijkcentrum. ‘Mensen
met een ernstige psychische ziekte komen

Een belangrijke vraag bij die overdracht
is natuurlijk: waaraan zie je dat het slechter gaat met een patiënt? Claudia geeft een
voorbeeld uit haar praktijk: ‘De vrouw
komt binnen met een klacht aan haar voet
en oogt erg onrustig. Ik weet dan: misschien slaapt ze slecht en speelt haar ziekte
weer op. Daar vraag ik op door. Kijken en
luisteren, dat hoort bij mijn vak.’ Claudia
heeft haar systeem met extra signaaltjes ingericht. ‘Belt bijvoorbeeld meneer Jansen
met schizofrenie, dan verschijnt er bij mijn
assistent een pop-up in beeld: deze meneer
op spreekuur uitnodigen als hij extra medicijnen vraagt. Zo nodig schakel ik hulp in
via de WijkGGZ.’ Het is heel normaal om
op elkaar te letten, vindt ze. Ook bewoners
onderling. ‘Woont er iemand in je flat die de
laatste tijd ineens veel herrie maakt? Klop
eens aan. Het kan iemand zijn met een psychische ziekte die hulp nodig heeft. Vraag
of je ergens mee kunt helpen. Dan zijn er
de hulpverleners om het van je over te nemen. Zorgen voor de kwetsbare mensen in
je buurt, dat doe je met elkaar.’
Tekst: Jenny Manders, GGD Gelderland-Zuid
Foto: Rob Gieling
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Bezoek aan het onlangs geopende
wellnesscentrum Berendonck
Maandagmiddag 27 mei was ik uitgenodigd voor een bezoek aan het wellnesscentrum in de Berendonck. Ik was
nieuwsgierig. Ik had hierover veel positiefs maar ook veel negatiefs gehoord. In
dit artikel wil ik graag de positieve kanten belichten. Dat is meer mijn aard.
Toen ik de slagbomen van het wellnesscentrum gepasseerd was, zag ik een groot aantal geparkeerde auto’s, enkele honderden.
Veel auto’s hadden Duitse nummerplaten.
De badcultuur is in Duitsland al eeuwen populair en veel Duitsers zijn bereid om over
de grens te komen voor een mooie wellnessbeleving. Van oudsher bestaat er een
kuurbadcultuur in Duitsland waardoor 50
procent van Duitsers wel eens naar de sauna
of het kuuroord gaan. Nederlanders kennen
deze kuuroordcultuur niet zo. Maar de laatste jaren wint ook bij de Nederlanders de
wellnesscultuur aan populariteit.

Ontvangst

Ik werd ontvangen in een mooie hal waar
een prachtige met houtsnijwerk versierde
poort in Indo-Arabische stijl me direct opviel. Aangezien ik vele jaren in het Midden-Oosten heb gewerkt, waardeerde ik dit
kunstwerk zeer. Ik werd door de directeur
persoonlijk ontvangen en ik kreeg een beperkte rondleiding. Het hele resort bekijken
zou te veel zijn geweest. Het geheel is inderdaad overweldigend. Thermen Berendonck
heeft zestien verschillende saunafaciliteiten, vier stoombaden, een vijftig-meter-infinity pool met swim-up-bar, zes whirlpools,
vierentwintig massage-behandelplekken en
een Arabische hammam. Verder een kruidentempel waar scrubrituelen met verse
kruiden en zeezout uitgevoerd worden. De
scrubs worden à la carte gemaakt. Verder
zijn er veertig tot vijftig belevenissen als
opgietingen, klankrituelen en meditaties.
Kortom, er is aandacht voor de lichamelijke
en spirituele aspecten van het welzijn. Men
beoogt de spiritualiteit en elementen uit de
Ayurvedische levenswijze te combineren.
Ik kan stellen dat men kosten nog moeite
heeft gespaard om van het wellnesscentrum
iets unieks in Nederland te maken. Daarin
is men geslaagd. Dat unieke wordt tevens
de Dukenburger - zomer 2019

bereikt door de prachtige Indo-Arabische aankleding en goed gekozen versieringen van het
gebouw, alles in stijl. Er is ook een loungerestaurant, waarbij je uitkijkt over het meer van
de Berendonck en een live-cooking-restaurant
met dakterras waarbij de Indo-Arabische keuken extra aandacht krijgt. Het zag er zeer smakelijk uit.
Over de fraaie inrichting werd in diverse kranten lovend geschreven. Over het algemeen
neem ik die schrijverij met een korrel zout.
Maar in dit geval is het mijn inziens niet overdreven. Het is een uniek concept, waarvoor
grote publieke belangstelling bestaat.

Familiebedrijf

Na de korte wandeling door het gebouw, waar
ik slechts een fractie van de mogelijkheden
van het centrum zag, werd ik naar de directiekamer geleid van Fabian Dolman die hier de
scepter zwaait over 230 man personeel. Het
wellnesscentrum behoort niet tot de Leisurelands, zoals velen denken, maar is onderdeel
van het familiebedrijf Quality wellnessresorts
dat vier soortgelijke bedrijven in Nederland
runt met circa duizend man/vrouw personeel.
Ik heb sympathie voor familiebedrijven. Ze
beogen een lange-termijnperspectief. De gezamenlijke doelstelling van het familiebedrijf
maakt bovendien de familiebanden hechter.
Tekenend voor een familiebedrijf is de soberheid van de directiekamer. Je ziet dat daar
gewerkt wordt. Ik heb in de loop van mijn leven heel wat protserige directiekamers gezien,
waarbij de bazen vaker denken hun eigen zakken goed te vullen dan te denken aan het lange-termijnperspectief van de zaak, inclusief de
broodwinning van veel van hun werknemers.
In de sobere omgeving van deze directiekamer

voelde ik me meteen thuis, waardoor zich
een prettig gesprek ontwikkelde. Fabian
vertelde dat men nog druk bezig was met
de puntjes op de i te zetten. De doelstelling van de bedrijfsomzet was al binnen een
maand bereikt. Vooral tijdens het weekend
is het druk. Fabian: ‘We zoeken daarom nu
nieuwe medewerkers. Bij de eerdere werving van nieuw personeel hebben we ook
een flink aantal personen aangenomen die
moeite hadden een baan te vinden. Wij hebben een eigen opleidingscentrum waar we
de mensen trainen om in ons bedrijf te kunnen functioneren. En dat is, voor onze mensen die moeilijk een baan konden vinden,
zeer goed gelukt. Gezien het succes van
ons bedrijf zoeken we momenteel al aanvullend personeel, zoals masseurs, koks en
hulpkoks en restaurantpersoneel. Mensen
zonder voldoende opleiding kunnen ook
solliciteren. We doen ons best voor ons bedrijf een goede lokale inbedding te krijgen.
We hadden onlangs een ontbijtsessie met
rondleiding voor de lokale ondernemers,
want vroeg of laat heb je elkaar nodig. We
werken ook samen met verschillende hotels waar onze gasten kunnen overnachten.
Ook hebben we ons als sponsor opgeworpen voor het Wijchens theater Mozaïek, dat
zonder sponsor zat. Kortom, in een maand
tijd is hier weer veel gebeurd.’
Ik kreeg geleidelijk aan bewondering voor
Fabian. Hij heeft de moed gehad dit bedrijf
op te zetten dat nu al goed functioneert. Dat
is niet ieder gegeven. Restte mij hem te bedanken voor het onderhoudende gesprek. Ik
heb weer veel geleerd.
Tekst: Janwillem Koten
Foto: Theo Vermeer
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SBIN, Somalische Belangengemeenschap in Nijmegen
Naast de Arabische gemeenschap in de moskee in Meijhorst,die
vooral op de Marokkaanse moslimgemeenschap is gericht, is
er een tweede moslimgemeenschap in Meijhorst, namelijk de
SBIN, die vooral gericht is op de Somalische migranten in Nijmegen.
Het is een betrekkelijk grote gemeenschap. Deze Somalische Belangengemeenschap in Nijmegen is gevestigd in Meijhorst 29-75,
6537 HB Nijmegen. De verdere gegevens zijn: telefoon: 06 55 55
57 83 / 06 86 46 26 39 / 06 43 83 77 26, e-mail: info@sombin.nl,
internet: www.sombin.nl.
Stichting Somalische Belangengemeenschap in Nijmegen (SBIN)
is een migrantenzelforganisatie. SBIN werd opgericht op 5 mei
2011 door drie Somalische Nijmegenaren. De stichting staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Juridisch
gebruikt men de naam stichting SBIN. De doelstelling is het
behartigen van de belangen van de Somalische gemeenschap in
Nijmegen. Wekelijks zorgt de stichting voor vele activiteiten in
Wijkcentrum Dukenburg. Ontmoeting met elkaar vinden zij belangrijk. Het is ook het uitgangspunt om naast de gezelligheid
elkaar te helpen en wegwijs te maken. Mensen die al langer in
Nijmegen wonen helpen nieuwkomers.
De redactie van de Dukenburger kreeg een uitnodiging voor de
Iftar (het breken van de vasten) op zaterdagavond 18 mei 2019. Ik
ben naar deze Iftar gegaan, vooral om kennis te maken met deze
voor mij onbekende moslimgemeenschap. Daarnaast had men
ook vele andere mensen uit onze gemeenschap uitgenodigd, zodat
de grote zaal van het Wijkcentrum Dukenburg goed gevuld was.
Ik ging een half uur voor de Iftar naar het wijkcentrum. In de
grote zaal ging de heer Ma’alow voor. Deze iman hield een preek
waarin hij de vreedzaamheid van de islam benadrukte: ‘We zijn
bovendien zeer tolerant. Volgens de edele Koran dienen wij andere godsdiensten te respecteren en als dat nodig is met hen samen te werken.’ Hij benadrukte hoe de Somalische gemeenschap
de Nijmegenaren dankbaar is: ‘Wij zijn hier goed verzorgd. Er is
dan ook geen enkele reden om voor onze gemeenschap bevreesd
te zijn. In dezelfde zin sprak ook de voorzitter van de stichting.
Nadien was er een voorlichting van een diëtiste die namens de
GGD een voordracht gaf hoe men het beste kan vasten. Doel van
de vasten is ook de slechte eetgewoonte van vóór de vasten af
te zweren en tijdens de vastenperiode gezond eetgedrag aan te
leren, die men na de heilige Ramadan voortzet. Als slot sprak een
hoge vertegenwoordiger namens de gemeente. Zij onderhoudt de
contacten tussen de SBIN en de gemeente. Zij was verheugd over
de goede woorden van de iman, die door de gemeentebestuurders
zeer werden gewaardeerd. Zij wenste als slot de gemeenschap een
zalige en heilige Ramadan toe.
Na een kort gebed brak men de vasten, waarbij zoals gebruikelijk
dadels worden gegeten. Verder werden er vleesloze snacks geserveerd die mij goed smaakten. Ik zag bij het verlaten van de zaal
een afvaardiging van de politie en bovendien diverse vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties in Dukenburg.
Tekst: Janwillem Koten
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Bussen uit Burchtstraat
voortaan over Waalkade
Vanaf 21 juli verdwijnen de bussen uit de Burchtstraat. De
buslijnen die daar tot nu toe rijden, gaan voortaan over de
Waalkade en komen niet op Plein 1944.
Nu rijden er al geen bussen in
de Burchtstraat op zaterdag,
zondag en maandag tot 20
uur. Vóór de aanpasing van de
Waalkade reed lijn 2 op die dagen over de kade, lijn 331 over
de singels. Momenteel rijden
alle ‘Burchtstraatlijnen’ op zaterdag, zondag en maandag overdag
via de singels. Vanaf 21 juli verhuizen die naar de Waalkade. Het
gaat om de lijnen 2, 8, 13, 14, 15, 33, 58, 80, 82, 300 en 331. De
route rond het centrum gaat van het station naar de haltes Joris
Ivensplein, Waalkade en Valkhof. Alleen de laatste is ‘bovenop’.
Reizigers van deze lijnen die bij halte Plein 1944 willen zijn, moeten op het station overstappen op de buslijnen 1, 5, 6, 58 en 85.
Die blijven deze halte wel aandoen. Aan de lijnen 4, 6 en 9 verandert niets. De route via de Waalkade blijft in ieder geval tot het
einde van de werkzaamheden aan de Waalbrug.
Tekst en foto: René van Berlo

Vacature
De Ontmoetingskerk in Nijmegen zoekt per direct een

Beheerder-koster (m/v)
24 uur p.w. (gemiddeld)

De Ontmoetingskerk is een bijzondere plek in Nijmegen-Dukenburg. De jarenlange samenwerking tussen katholieken en protestanten heeft geleid tot een open en bloeiende gemeenschap met
een sociale uitstraling en betrokkenheid op de wijk.
Als beheerder-koster ben je het visitekaartje van de kerk. Je zorgt
voor een gastvrije ontvangst van gebruikers en bezoekers. Je
draagt zorg voor het in gereedheid brengen van de kerkzaal en
andere ruimtes voor (kerkelijke) activiteiten en je houdt toezicht
op de naleving van de huisregels.
Je bent coördinator van het kosterteam, maakt de werkplanning
voor het team en onderhoud contact met interne en externe groepen.
Voor een uitgebreidere omschrijving van de vacature en voor de
functie-eisen en wat wij bieden verwijzen we je graag naar onze
website: www.ontmoetingskerk.net
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen neem dan contact op met:
Mw. Corry Cox-Otten, lid Ontmoetingsberaad/beheercommissie
tel. 06-39 47 40 11
Je sollicitatie kun je mailen aan: corry@cox-otten.nl
Of sturen naar Ontmoetingskerk, t.a.v. het secretariaat. Meijhorst
70-33, 6537 EP Nijmegen o.v.v. vacature beheerder/koster.
de Dukenburger - zomer 2019

Heel Dukenburg bakt

ZomerOndernemer 2019
ZomerOndernemer is er voor jongeren
van 15 tot 23 jaar in het Rijk van Nijmegen: scholieren, studenten (mbo, hbo
en universitair), werkzoekenden en nietwerkzoekenden.
Nijmegen telt 16.000 scholieren en meer
dan 50.000 studenten. En in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar: 20.000 werkenden en 1.500 werkzoekenden. In totaal dus
87.500 jongeren. Voor studenten en scholieren wordt het steeds moeilijker om op
het juiste moment de beste keuze te maken.
Een derde van de arbeidsmarkt is inmiddels flexwerker. We moeten voortdurend
ontwikkelen en steeds ondernemender worden: proactief, vindingrijk, flexibel, daadkrachtig, doorzetten en zelfredzaam zijn.
Om maar een paar competenties te noemen.
In het project ZomerOndernemer staat het
vergroten van ondernemende vaardigheden
centraal.
ZomerOndernemer is een beproefde methodiek afkomstig uit Zweden en door Canadese wetenschappers onderbouwd. Het
project ZomerOndernemer heeft in 2015 de
Nationale en Europese European Enterprise
Promotion Award’ gewonnen. Het project
ZomerOndernemer wordt al sinds 2010 in
Nederland uitgevoerd, in 2018 deden veertien regio’s mee.
In 2019 willen we minimaal met één groep
starten in het Rijk van Nijmegen, vervolgens verder uitrollen over de provincie,
hierover loopt overleg met de provincie
Gelderland. In de regio Stedendriehoek
(Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe,
Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) en de
regio Food Valley (Wageningen, Ede, Veenendaal, Barneveld, Rhenen, Scherpenzeel
en Renswoude) starten ook Zomerondernemertrajecten in 2019.
de Dukenburger - zomer 2019

Programma ZomerOndernemer

Gedurende zes weken in de zomervakantie
starten en runnen jongeren hun eigen onderneming. Te beginnen met drie intensieve
trainingsdagen, waarin: de basis van guerrillamarketing, de entrepreneurs pyramide, je
eigen idee presenteren, het 14-miljoen-bekertjesspel, marketingtools toepassen, problemen analyseren en oplossingen vinden.
De volgende vijf weken werken de jongeren hun bedrijfsidee verder uit. Elke week is
er een terugkomdag, dit onder professionele
begeleiding. Elke jongere krijgt zijn eigen
‘zakenvriend’. Een ervaren ondernemer die
de jongere met raad en daad bijstaat en met
zijn netwerk ondersteunt. Het project wordt
afgesloten met een ondernemersmarkt. Aan
het eind van het jaar is de landelijke finale
van de ZomerOndernemer, tot slot de Europese finale te Riga in Letland.

Professionals/methodiek

De trainers en coaches zijn professionals
en hebben een speciale training gevolgd.
Het leren in deze training is gebaseerd op
het opdoen van persoonlijke ervaringen en
daar lering uit trekken, dit op basis van het
Experimental Educational Learning Model
(ELM). Andere methodische technieken die
in de training worden toegepast zijn: learning bij doing, reflecteren en concluderen,
outside the box denken en het energy model. Verder netwerken, netwerken en netwerken. Kortom, doen, doen, doen.
Leren door vallen en opstaan in een veilige
omgeving om zo steeds ondernemender te
worden en misschien zelfs wel ondernemer.
Zie https://www.zomerondernemer.nl/rijkvannijmegen, ook voor de trainingsdata.
Tekst: Cees van Diemen en Gijs van Dinther
Foto: ZomerOndernemer

… een taart. Nummer 1 is geworden
Maxime Houtekamer. 2 en 3 werden
Claudia Orth en William Tang.
Tekst en foto: Peter Saras

Lekker lezen in de zomer
met de VakantieBieb
Deze zomer kun je op je tablet of
smartphone de VakantieBieb downloaden: een gratis app met circa vijftig
e-books voor het hele gezin. De app is
beschikbaar tot en met 31 augustus,
zodat je lekker de hele zomer kunt lezen. Voor leden én niet-leden van de
bibliotheek.
De VakantieBieb is een initiatief van de
bibliotheek om mensen kennis te laten
maken met e-books en kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen.
De app bevat ruim vijftig e-books voor
jeugd en volwassenen. De VakantieBieb
voor volwassenen is van vrijdag 1 juli tot
en met 31 augustus gratis te downloaden
via de App Store of Google Play Store.
De VakantieBieb voor de jeugd is sinds 1
juni al geopend.
In de VakantieBieb vind je een ruime
keuze aan romans of informatieve ebooks, zoals Rico van Leon Verdonschot,
De heilige Rita van Tommy Wieringa of
Weet ik veel van Mirjam Oldenhave. Je
kunt de boeken ook offline lezen als ze
eenmaal in de boekenkast van de app
staan. Handig als je op vakantie even
geen wifi hebt.
Nog meer boeken lezen in de vakantie?
Kijk dan eens op www.obgz.nl/leestips
voor leuke boekentips!
Tekst: Susan Bink, bibliotheek
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Theo toont de oorkonde

Sieco Hondema geeft de Roos van Dukenburg aan Theo Vermeer, rechts Hans Veltmeijer

Ode aan Theo Vermeer
Langzamerhand is het een traditie om tijdens de manifestatie Dit is… Dukenburg
de onderscheiding Roos van Dukenburg
uit te reiken. Het organisatiecomité van
Dit is… Dukenburg hoefde niet lang na
te denken over de kandidaat voor 2019.
De keus is gevallen op Theo Vermeer uit
Tolhuis.
Theo Vermeer is niet alleen een bekende figuur in Dukenburg, maar ook in de stad. Velen kennen hem van zijn vrijwilligerswerk
en zijn politieke belangstelling die vooral
op het milieu en de sociaal zwakkere mens
is gericht. Vandaar dat hij actief is in de politieke partij GroenLinks in Nijmegen.
Binnen Dukenburg heeft hij zich vele jaren
ingezet voor tal van activiteiten, zoals zijn
vrijwilligerswerk voor Solid, zijn inzet bij
schooljeugdkampen en hulp aan de scholen bij onderwijsondersteuning. Theo heeft
een open karakter. Hij is vaak de vraagbaak
voor mensen in de wijk. Hij helpt graag
mensen daar waar dit mogelijk is.
Het bekendste is Theo voor zijn vrijwilligersactiviteiten voor stichting De Zevensprong, het Wijkplatform Tolhuis en vooral
als redactielid van het wijkmagazine de Dukenburger.
Theo heeft vanaf de beginperiode deelgenomen aan het Zevensprongoverleg. Binnen
deze stichting heeft hij diverse portefeuilles
gehad, onder andere de contacten met het
landelijk overleg van de LSA (Landelijke
26

de wijk. Hij is in die hoedanigheid een bekende Dukenburgse figuur die regelmatig
voor uiteenlopende zaken wordt aangesproken.
Het is dus terecht dat Theo voor zijn meer
dan 40-jarige inzet voor Dukenburg geëerd
wordt. De Roos van Dukenburg met bijbehorende oorkonde is de juiste uitdrukking
voor de dankzegging van ons stadsdeel.
De Roos van Dukenburg werd uitgereikt
door zijn kerstboommaatje Sieco Hondema
met wie hij samen met leden van het Wijkplatform Tolhuis al jaren de kerstboomtraditie in stand houdt. Ieder jaar worden rond
de kerst in Tolhuis zes kerstbomen geplaatst
die door kinderen van de Dukendonck worden voorzien van kerstwensen.
Voor al zijn werk voor Dukenburg in het
algemeen en voor Tolhuis in het bijzonder
zijn wij Theo veel dank verschuldigd. Dat
bij al deze lof zijn partner Jacqueline niet
mag worden vergeten spreekt haast vanzelf. Zonder Jacqueline is Theo nergens, zo
wordt wel eens beweerd.

Stichting Aandachtswijken). Verder heeft hij
meegewerkt aan het opstellen van de Canon
van Dukenburg. Daarnaast vervulde hij regelmatig een bemiddelingsrol. Theo is een zeer
beminnelijke man. Maar Theo kan soms ook
venijnig uit de hoek komen wanneer het belang van Dukenburg in het geding is.
Hij heeft verder bij het opzetten van de Dukenburger een belangrijke rol gespeeld. Hij had
vanaf het begin ook een belangrijke redacteurfunctie. Hij bericht vooral over het sociale
wijkgebeuren, waarbij hij ook heel wat foto’s
maakt om de wijkkrant extra fleur te geven.
Samen met zijn vriend Janwillem Koten heeft
hij daarvoor vanaf 1982 de wijknieuwsvoorziening verzorgd, onder andere bij het Dukenburgs Wijkblad en later bij Het Trefpunt.
Tweewekelijks werd een wijkkrant uitgegeven
die behalve het drukproces vrijwel geheel samen met Janwillem door hem werd verzorgd. Tekst: Janwillem Koten en Hans Veltmeijer
Dat betekende niet alleen de opmaak, maar Foto’s: Mike Wiering
ook veelvuldig overleg met
de drukkerij van de sociale
werkplaats. Dat heeft menige dagdelen aan werk en
inspanning gekost. Dit alles
met een minimale financiële
ondersteuning door de gemeente.
Theo zou geen Nijmegenaar
zijn als hij niet regelmatig de
Vierdaagse meeliep, meer
dan twintig keer, zelfs toen
zijn gezondheid wat achteruitging. Theo is verder bij
weer en wind op de fiets in Janwillem, Theo, Jacqueline en Hans
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Einde van een tijdperk
Begin jaren 70 groeit de Nieuwe Lerarenopleiding in Nijmegen snel. De school is
op dat moment op meerdere locaties in
Nijmegen-West gehuisvest. De school wil
nieuwbouw voor de gehele opleiding realiseren. Na bestudering van een aantal
mogelijkheden kiest de school voor een
locatie in Dukenburg.
De gemeente Nijmegen stelt een terrein in
Tolhuis beschikbaar. Op de grond rust nog
de bestemming wonen, maar de gemeente
Nijmegen heeft aangegeven mee te willen
werken aan een wijziging van het bestemmingsplan. De bestemming is eind jaren 70
gewijzigd en de school kan de bouwplannen
verder ontwikkelen. Vanuit de buurt komen
protesten. Een ontsluiting via de wijk Tolhuis is niet aanvaardbaar. De buurt vreest
een enorme verkeersoverlast. Na overleg
met alle betrokken neemt de gemeente Nijmegen het besluit de opleiding te ontsluiten
via de Van Schuylenburgweg. De plannen
kunnen worden voortgezet. In 1979 is de
nieuwbouw gereed. In januari 1980 start
een aantal opleidingen. In de loop van het
schooljaar volgt de rest van de opleidingen. Op 20 mei 1980 worden de Gelderse
Leergangen geopend. In de daarop volgende jaren vindt schaalvergroting in het hbo
plaats. De Gelderse Leergangen gaan op in
Hogeschool Interstudie. De ontwikkelingen
gaan verder en de hbo-opleiding wordt opgenomen in de Hogeschool Gelderland en
tot slot de stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
In 2004 neemt de Hogeschool Arnhem-Nijmegen het besluit de school te verplaatsen
naar de campus Heijendaal. Het gebouw
wordt verkocht aan een projectontwikkelaar. In het gebouw zitten vanaf dat moment
kunstenaars als anti-kraak. Voor de locatie

Het gebouw in 1979

Welkom in
Buurthuiskamer
Tolhuis
De Buurthuiskamer in Tolhuis is enkele maanden geleden geopend. Het
is een ontmoetingsplek in Tolhuis van,
voor en door bewoners. Inmiddels
vinden er diverse activiteiten plaats
onder de enthousiaste begeleiding van
betrokken vrijwilligers.

Einde van het gebouw

zijn hoogbouwplannen ontwikkeld, maar
deze komen niet verder dan de tekentafel.
In 2016 zijn nog steeds geen concrete plannen voor de toekomstige bestemming aanwezig, maar in 2017 verandert deze situatie
als de KlokGroep eigenaar wordt van het
terrein en het gebouw. Het plan is om op het
terrein, na sloop van het voormalige schoolgebouw, onder de naam Hof van Nijmegen
150 woningen te realiseren. Inmiddels is de
sloop van het oude HAN-gebouw in volle
gang. Grote delen van het gebouw zijn
reeds verdwenen. Binnenkort is het hele
gebouw verleden tijd en kan de nieuwbouw
een aanvang vinden. Foto’s van VOOR en
NA de sloop illustreren dit proces.

• Dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur Breiclub Fighting Cancer.
• Woensdag van 9.00 tot 11.00 uur Ontmoetingsochtend (om de week) voor
alleenstaande moeders. Meer info over
deze activiteit kunt u krijgen bij Marieke: 06 52 30 09 08.
• Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur Gezelligheid kent geen tijd.
Naast de al bestaande activiteiten willen
we natuurlijk nog veel meer activiteiten
in de Buurthuiskamer. Is de nieuw op te
starten leesclub wellicht iets voor u?

Leesclub Tolhuis

Kijk uit! Opstappen richting Arnhem bij
deze halte levert een extra rondje op naar:
Meijhorst – Weezenhof eindpunt – en weer
terug naar Tolhuis 11e straat ‘aan de andere kant van de weg’. Is deze sightseeing
‘GRATIS of DOORBETALEN’?

Duikt u ook zo graag diep in een mooi
boek? En vindt u het fijn om er daarna
samen over te praten? Voor een nieuw
op te richten leesclub zoeken we enthousiaste mensen. Samen kiezen we welk
boek we gaan lezen. Onder het genot van
een kopje koffie of thee ontmoeten we
elkaar één keer per maand, op de donderdagmiddag, in Buurthuiskamer Tolhuis.
Voor meer informatie of aanmelden kunt
u contact opnemen met Elline: 06 36 27
91 01.
Heeft u zelf een leuk idee voor de Buurthuiskamer? Wilt u zelf een activiteit organiseren voor de wijk? Heeft u dromen
voor de wijk die u wilt realiseren? Neem
contact op, dan kijken we wat er allemaal
mogelijk is: gabi.verzuu@bindkracht10.
nl, 06 19 13 62 68.

Tekst en foto: Jacqueline Veltmeijer

Tekst: Gabi Verzuu

BRENG en Dukenburg...
Komt het ooit nog goed?
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Tekst: Canon van Dukenburg (www.canonvandukenburg.nl). Foto’s: archief architect
en Jacqueline Veltmeijer
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Renovatie Bloemberg
en Zwaan gereed

Printen betonnen brug voor Geologenstrook
Op 17 mei hebben bewoners van Zwanenveld en medewerkers van de gemeente, waaronder wethouders Tiemens en Velthuis, een bezoek gebracht aan de TU in Eindhoven. Zij
hebben daar gezien hoe de nieuwe betonnen brug voor de Geologenstrook wordt geprint.
Deze komt later dit jaar in delen naar Zwanenveld, waar hij aan elkaar wordt gezet.

De renovatie van de appartementen in
de Bloemberg en de Zwaan is gereed. Ze
zijn voorbereid op Van het gas af. Woningbouwcorporatie Portaal is tevreden
met het resultaat. In de volgende Dukenburger komen bewoners aan het woord.

Tekst: René van Berlo. Foto: Jacqueline van den Boom

Tekst: René van Berlo. Foto: Portaal

Expositie bibliotheek
In het tentoonstellingsplan van de bibliotheek in Zwanenveld staat werk van Thea
van der Maat genoteerd. Thea woonde
enige tijd in de middelste van de Heeren
van Nijmegen. Voldoende links met Dukenburg om haar te laten vertellen over
haar hobbyresultaten.

Uit het westen

‘Neen, ik ben geen Nijmeegse. Ik werd
geboren in Boskoop als middelste in een
tuindersgezin van elf kinderen. Een druk
huishouden waarin geen ruimte was voor
creativiteit. Zodra je je handjes kon laten
wapperen moest dat gebeuren ook: werken
dus. Na de lagere school mocht ik naar de
ulo. Daarvan bakte ik niets, ik was meer een
kwajongen. Ik behaalde dan ook geen diploma. In mijn latere leven heb ik dit bijgespijkerd. Ik volgde de verpleegstersopleiding,
werkte ook als verpleegkundige. Daarna
deed ik een opleiding voor maatschappelijk
werkster. En hierin heb ik in Den Haag vijftien jaar als leidinggevende bij de thuiszorg
gewerkt. Inmiddels leerde ik mijn huidige
man Ad kennen, die een huis in Frankrijk
had. Daar hebben we ruim zestien jaar de
vakanties doorgebracht. Hier kon ik mijn
28

creativiteit weer de ruimte geven Zoals mozaïeken, boetseren en schilderen. Ook de verbouwingen en de tuin vergden veel tijd. Eenmaal
voorgoed terug in Nederland gingen we wonen
in de Heeren van Nijmegen. Met uitzicht op
fascinerende luchten. Mijn creativiteit borrelde weer op. Het creatief centrum in Tolhuis
bood cursussen acryl-schilderen, vilten en
boetseren aan. Die pakte ik alle drie op en volg
ze tot op de dag van vandaag.’
Drie jaar geleden bezocht Thea een workshop
aquarelleren en daarvan raakte ze helemáál gefascineerd. Met de technieken die ze intussen
onder de knie heeft, durft ze te experimenteren
en te exposeren. Haar visitekaartje wordt al
langere tijd opgefleurd met een klaproos. Geen
wonder dat de klaproos ook een vaak gekozen
‘model’ is voor haar aquareldoeken of -doekjes, kleine werkjes in een passe-partoutje. Het
boetseren heeft Thea zeker niet laten vallen,
want het is een geweldige ervaring om met je
handen van een vormeloze homp klei iets te
scheppen. Nu Ad en zij uiteindelijk in Lindenholt wonen is er een creatieve uitdaging bijgekomen: de tuin. Het zaaien, poten, verpoten
geeft een goed gevoel. Thea doet dit met liefde
en plezier. Maar de grootste uitdaging blijft de
serre van hun huis in Lindenholt, het atelier

Thea van der Maat

van Thea. Haar expo-werk in de bibliotheek
Zwanenveld vond hier zijn bewerking. Met
de tentoonstelling hoopt Thea anderen te
inspireren ook iets te gaan doen met hun
aanleg. ‘Je bent nooit te oud om leren’, was
haar slotopmerking bij het interview.
Tekst: Hette Morriën, met dank
aan Ann van Rijn. Foto: Ann van Rijn
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Project Leefbaar Zwanenveld van start

‘We willen positiviteit brengen’
De leefbaarheid in Zwanenveld kan beter. Dat vinden gemeente, politie en welzijnsorganisatie Bindkracht10. Ze zijn
begonnen met het project Leefbaar Zwanenveld. Hierin werken zij samen met
woningbouwverenigingen Talis, Portaal
en Woonwaarts. Het project is voor heel
de wijk, niet alleen voor een paar buurten.
Aan het woord zijn Pim de Ruijter, gemeentelijk projectleider, Ruben Allen, opbouwwerker van Bindkracht10, en Bas Boersma,
wijkagent.

Imago

‘Zwanenveld kwam niet goed uit de Stadsen Wijkmonitor van de gemeente’, vertelt
Pim. ‘Daar willen we wat aan doen. Het
doel van het project is het vergroten van de
leefbaarheid in de wijk.’
‘Er hangt een negatief imago over Zwanenveld’, vindt Ruben. ‘We willen positiviteit
brengen.’
Bas vult aan: ‘Hoe krijgen we Zwanenveld
beter op de kaart? Wie hebben we daarvoor
nodig? Meer burgerparticipatie. Een doorn
in het oog voor veel mensen is het ROC-terrein. De 20’er straten zijn mooi opgeknapt.
De grootste kansen liggen in de 40’er straten en de flat aan de Oude Dukenburgseweg.
Er zijn geen samenscholingen meer van bepaalde groepen. Via sociale media worden
geregeld nepberichten verspreid. Dat heeft
een negatieve invloed. Er zijn mensen die
praten voordat ze denken. Dat is niet handig
in het kader van probleemoplossing.’

50 kopjes koffie

In april organiseerde het projectteam samen
met Talis twee keer 50 kopjes koffie bij de
gekleurde flats. Bij de eerste was de Prins
Maurisschool betrokken, bij de tweede de
Vlechting.
‘Op die bijeenkomsten kun je veel verbindingen leggen’, vertelt Ruben. ‘Een man uit
de rode flat heeft interesse om als hulpconciërge aan de slag te gaan op de Prins Mauritsschool. Of je gebruikt iets als startpunt,
bijvoorbeeld een paasactiviteit in de rode
flat. Er is een wens voor meer moestuintjes
de Dukenburger - zomer 2019

Het projectteam. Van links naar rechts: Bas Boersma, Pim de Ruijter en Ruben Allen

bij de Prins Mauritsschool. Daarvoor kun je
Mijn wijkplan goed inzetten. De jeu-de-boulesbaan bij de gele flat krijgt een extra bankje.’
‘Voor de zomer gaan we nóg vier van die popup-evenementen doen’, meldt Pim. ‘Eind juni
willen we een jongerenevent organiseren. We
willen weten wat hun wensen zijn en wat ze
willen doen. We organiseren het samen met de
Prins Mauritsschool. Het is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar.’
Ruben: ‘In de 40’er straten worden veel dingen voor kinderen gedaan, met name door
4kids2play en andere actieve bewoners van het
Zwanenplein. Die pakken het groot aan. Dat
is mooi!’
Bas heeft een wens: ‘Met jongeren in gesprek
over wat zij willen. En waar de jongeren zelf
betrokken bij willen worden. Bijvoorbeeld
over een ontmoetingsruimte voor jongeren.’

Verantwoordelijkheid

‘Tien jaar geleden ging de gemeente hard rennen’, vervolgt Bas. ‘Nu willen we de verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf leggen.
Die moeten actie ondernemen. Minder zeuren

en meer ondernemen. Als er iets aan de
hand is bijvoorbeeld meteen de Meld- en
Herstelapp gebruiken. Er is overigens ook
een project bij station Dukenburg: betere
verlichting, meer veiligheid, fatsoenlijke
beplanting. Dat gebeurt in samenwerking
met het winkelcentrum.’
Pim vult aan: ‘We willen aandacht voor
mensen die bijvoorbeeld rotzooi opruimen
of voor een klusteam in Zwanenveld.’
Allen: ‘Ga met ons het gesprek aan. Zie je
kansen? Wil je meewerken? Wij willen met
je optrekken.’
Geïnteresseerde Zwanenvelders kunnen
contact opnemen met:
• Pim de Ruijter via p.de.ruijter@nijmegen.
nl, 06 21 56 01 08 (gemeentelijke vragen).
• Ruben Allen via ruben.allen@bindkracht10.nl, 06 12 21 27 98 (activiteiten en
ontmoeten). • Bas Boersma via www.politie.nl, 0900 88 44.
Tekst: René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom
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Metamorfose voor
Orangeriepad
Het Orangeriepad voert van het Uilenbosje naar de Nieuwe Dukenburgseweg (en andersom). Komend najaar
staat hier een grootscheeps groenproject op stapel. Torenhoge populieren (en enkele andere bomen) maken
plaats voor eiken. De gemeente Nijmegen wil hiermee nieuw cachet geven
aan een historische route.
Je zou het niet direct zeggen, maar het
Orangeriepad in Lankforst en het Geologenlaantje in Zwanenveld vormden van
oudsher één laan. Deze oude weg richting Malden wordt tegenwoordig doorkruist door de Nieuwe Dukenburgseweg.
Het is daarnaast lastig het traject als
doorlopend te ervaren vanwege de variatie in laanbomen. Er staan populieren
langs het Orangeriepad, eiken aan weerszijden van het Geologenlaantje. Om de
eenheid te herstellen, komen er nu dus
eiken langs de hele route. Die keuze is
bewust: eiken zijn een duurzaam alternatief voor de populieren die een beperkter
levensduur hebben en nu in verval raken.

’t Zusje Nijmegen voor tweede
keer Zusje van het jaar
Brasserie ’t Zusje in Lankforst is voor de
tweede keer op rij tot Zusje van het jaar
uitgeroepen. Dat blijkt uit Zusje&zo, het
magazine van het concern.
Nederland heeft 25 ‘Zusjes’, tapasrestaurants waar tegen een vast bedrag onbeperkt
gegeten kan worden. De formule is een
groot succes.

Elk jaar wijst het concern een Zusje van het
jaar aan. Dat gebeurt onder andere op basis van beoordelingen door gasten. Voor de
tweede keer op rij gaat de prijs naar Lankforst. Eigenaren Wendy en Ger van der
Laan zijn in hun nopjes.
Tekst: René van Berlo
Foto: Peter Saras

Correspondent gezocht! De redactie van de Dukenburger zoekt een nieuwe
correspondent voor Lankforst. Heb je oog voor het nieuws in de wijk en lijkt het je leuk
daarvan verslag te doen? Laat het weten via mail: info@dedukenburger.nl.

Oude landgoed

‘Met dit project zorgen we voor een volledige, doorlopende laan die een structuur van het oude landgoed accentueert’,
zegt Thijs oude Nijhuis, kwaliteitsbeheerder groen. Het is de bedoeling om
meer ‘groen van toen’ terug te halen of te
vernieuwen, bijvoorbeeld in de vorm van
heesters of stinsenbeplanting.
Tekst en foto: Bart Matthijssen
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Het wegdek van Lankforst 10e straat wordt eindelijk hersteld. Ook Malvert 10e straat en
Meijhorst 16e straat krijgen nieuw asfalt.
Tekst: René van Berlo. Foto: Peter Saras
de Dukenburger - zomer 2019

Jos Derksen is 40 jaar fysiotherapeut
ik weinig.’ Bij haptotherapie draait het om
oprechte aandacht, om luisteren naar wat
iemand beweegt, legt Jos uit. ‘Ik vraag je
hoe je met het leven omgaat, wat je draagkracht en draaglast is. Tegelijk verricht ik
millimeterwerk met mijn handen, “lees” ik
het persoonlijke verhaal in de aanraking.’

Gedenkwaardig

Uit zijn passie voor triatlons, maar vooral uit zijn carrière blijkt de lange adem
van Jos Derksen. Na de afronding van
zijn studie (in 1979) kwam de fysio- en
haptotherapeut al snel in Lankforst terecht om daar vervolgens tot op de dag
van vandaag praktijk te houden. Alle reden voor een feestje én een welverdiend
jubileum-interview.
Bij veertig jaar in het vak (officieel op 29
juni) gaat de aandacht vanzelf naar de eerste werkdag. Die was niet in Dukenburg,
zo vertelt Jos. ‘Mijn hart lag eerst bij ziekenhuiszorg, maar daar kwam ik al snel
van terug. De werkcultuur brak me op. Ik
hakte vervolgens de knoop door, besloot
een eigen praktijk te starten en niet meer te
zeuren.’ Zo geschiedde. Jos ging zelfstandig aan de slag bij de maatschap LankforstAldenhof van Jits van Pelt. In de toenmalige praktijkruimte – een woonhuis aan de
13e straat Lankforst – kreeg hij weer lucht.
‘Hier was ik op m’n plek!’, zegt Jos. Hij
ontmoette er collega’s Tomas en Bart. Gedrieën verkasten ze in 1992 naar de huidige
de Dukenburger - zomer 2019

praktijkruimte, een voormalig schoolgebouw.
Ze realiseerden er een paramedisch centrum;
een plek met een diversiteit aan disciplines onder één dak en een (medische) fitnessruimte.
Destijds een unicum.

Beslissend

Al was zijn ‘ziekenhuisperiode’ van korte
duur, het zette Jos wel op een beslissend spoor.
‘Bij patiënten merkte ik het bijzondere effect
van mijn handen. De aanraking - hoe licht
ook - ging soms met heftige emoties gepaard.
Ik werd me ervan bewust dat achter fysieke
klachten méér schuilgaat, dat het gevoelsleven
ook altijd een rol speelt.’ Jos besloot zich te
specialiseren in haptotherapie en zocht daarnaast verdieping in onder meer yoga, meditatie, ontspanningstherapie en psychomotorische
training. Het diploma in 1992 maakte hem één
van de eerste erkende haptotherapeuten in Nederland. Jos: ‘In mijn werk heb ik oog voor
de hele mens. Ik ben altijd benieuwd waarom
iemand juist nú bij mij komt en wat er achter
de hulpvraag ligt. Met mensen die à la minute,
bij wijze van spreken in de deuropening, een
oplossing verwachten voor hun probleem, kan

De vraag naar een anekdote uit de afgelopen veertig jaar is in dit verband eigenlijk ongepast. Iedereen die bij Jos onder
behandeling is (geweest), heeft een uniek
verhaal, zo kaatst hij terug. Uiteraard is
er wel veel gedenkwaardigs na zo’n lange
staat van dienst, vooral ook buiten de behandelkamer. Allereerst is daar het driemanschap: Tomas, Bart en Jos. ‘We vormen
een energetisch geheel, versterken elkaar.’
Ten tweede: de werkplek. Een gezamenlijk levenswerk, aldus Jos, met kunst aan
de muur, een kleine bibliotheek, en de rode
loper die bij verkiezingen wordt uitgerold.
‘Onze ziel en zaligheid liggen hierin. Voor
veel mensen is dit een prettige, vertrouwde
plek.’ Ook het verplichte koffiekwartiertje
tussen 10.15 en 10.30 uur is treffend. ‘Als
je bij ons praktijkruimte huurt, is dat koffiemoment verplicht. Anders gaat de deal niet
door. Tweede voorwaarde: in dat kwartier
praten we over alles, behalve werk.’

Stelregels

Alles, behalve werk. Er komt een moment
dat Fysiotherapie Lankforst & Meijhorst
overgedragen wordt, maar daarover in
een volgende Dukenburger meer. Dat Jos
ook buiten de behandelkamer de handen
blijft gebruiken, staat wel al vast. ‘Koken
is al tientallen jaren één van mijn grote
hobby’s. Inmiddels kook ik op sterrenniveau. Als ik minder ga werken, wil ik mijn
kunsten inzetten bij een verzorgingstehuis.’
Jos had de afgelopen veertig jaar twee stelregels: 1. Een goede, gezonde maaltijd als
beloning na een dag harde arbeid. En 2.
Eens in de veertien dagen moe thuis mogen komen van het werk. ‘Dat laatste heb
ik niet gehaald’, reageert Jos. ‘Ik ben altijd
met plezier naar m’n werk gegaan en kwam
vaak met nog meer energie terug. Het werken met de mensen hier maakt me gelukkig.’
Tekst: Bart Matthijssen
Foto: Jacqueline van den Boom
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Malvert

Van links naar rechts: Metin, Dilaver, Senil, Servet, Berivan en Cafer

Bizim Market nieuw in Dukenburg
Bizim Market is een initiatief van drie
compagnons; Dilaver Keltepe, Cafer Bülbül en Metin Güler. Op 31 juni 2018 hebben zij een Vennootschap Onder Firma,
V.O.F., opgericht en zijn een supermarkt
gestart in het winkelcentrum in Malvert.
Dit is een weloverwogen keus geweest.

buurt. Ook wordt er gewerkt aan het opknappen van het plein.

Om het Winkelcentrum Malvert nieuw leven in te blazen en leegstand tegen te gaan,
hebben de drie heren gekozen om hier hun
droom te verwezenlijken: een internationale supermarkt.
De winkel heeft een goede uitstraling, het
personeel is vriendelijk en de klanten tevreden. Voor de winkel ligt een pleintje
waar de winkeliers gezamenlijk activiteiten organiseren voor wijkbewoners, onder
andere een kunstijsbaan en een kerstmarkt.
De winkeliers hebben onderling een goede
samenwerking en zijn zeer betrokken bij de

Productmix
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Tijdens het interview zijn verschillende thema’s besproken. Zo ook de zes p’s van de
marketingmix; productmix, de prijs, de plaats,
promotie, pr en personeel.
De marketingstrategie bestaat uit de productmix: de doelstelling, de markt, de doelgroep en
de concurrentie. De doelstelling van de compagnons is de winkel in te richten als een internationale supermarkt. De meeste producten
komen uit Turkije, het Midden-Oosten, Iran
en Marokko. De verkoopmarkt is niet alleen
gericht op Dukenburg maar ook op Lindenholt, Hatert en omgeving. Naast het vaste assortiment producten van levensmiddelen heeft
de winkel een slagerij, een verse groente-enfruit-afdeling en een speciale kruidenhoek.

De doelgroep is bepalend voor het gewenste
imago van Bizim Market, wat ‘onze winkel’
betekent. De klant, vooral buurtbewoners, mogen mede bepalen wat er op de schappen ligt
aan producten.

Onderscheid

Hoe onderscheidt Bizim Market zich van anderen? Men is zich bewust van collega-concurrenten in de verschillende wijken van Nijmegen en denkt vanuit een gezonde strategie.
Een sterk netwerk van vaste klanten door het
geven van persoonlijke aandacht en vriendelijkheid staan voorop. Een glimlach op het
gezicht, het leveren van goede kwaliteit tegen
een redelijke prijs. Ook de algemene regels
van hygiëne worden in acht genomen.
Er wordt veel aandacht besteed aan het maken van reclamefolders en drukwerk. Verder
wil Bizim Market adverteren in verschillende
de Dukenburger - zomer 2019

Gerry Kramer stopt bij de Turf
Na acht jaar heeft Gerry Kramer zijn
vrijwilligersactiviteiten bij de Turf neergelegd. Hij voerde tot voor kort het beheer van de Turf op maandag en dinsdag.

wijkbladen en hoopt zo meer bekendheid
te krijgen. Maandelijks komen er nieuwe
aanbiedingen in de folder. Bizim Market is
ook te volgen via Instagram en Facebook.
Voor extra openingstijden, dag-, week- en
maandaanbiedingen, huisgemaakte lahmacuns of een leuke winactie, volg Bizim
Market Nijmegen via de sociale media.
‘Like, deel en reageer en houd onze Facebook- en Instagrampagina in de gaten voor
nieuwe winacties en aanbiedingen!’
Bizim Market is gevestigd in Malvert 7011. Het personeel helpt u graag in de winkel. Momenteel zijn een vaste slager en een
vaste kassière in dienst. Dilaver, Cafer en
Metin zijn alle drie overal inzetbaar. Er is
net een nieuwe kassamedewerkster aangenomen.

Na het besluit van de gemeente om de Turf
op deze dagen te sluiten, viel de noodzaak
van zijn beheersfunctie weg, zodat dit tevens het einde van zijn vrijwilligerswerk
betekende. Wij als schrijvers over Malvert
betreuren dit, omdat Gerry een belangrijk
aanspreekpunt was voor ons, vooral wat
betreft de activiteiten in de Turf maar ook
voor Malvert als geheel.
Gerry werd zeer gewaardeerd door de gebruikersgroep. Van hen ontving hij bij zijn
vertrek fraaie cadeaus en veel vriendelijke
woorden. Ook de gemeente in de persoon
van Daan Jegen, teamleider wijkaccommodaties, liet zich niet onbetuigd en bood
de vertrekkende Gerry een taart bij de afscheidsparty en bloemen aan.
Gerry is een fervent biljarter. Hij is meestal
op maandag en dinsdag in de Turf bij de biljarttafel wel aanwezig. Hij heeft dan sleuteldienst. De biljarters spelen namelijk op
maandag en dinsdagmiddag. De rest van

Biljartvereniging SOOS ’82 is federatiekampioen hoofdklasse geworden.
De biljartfederatie bestaat uit zestien verenigingen met meer dan driehonderd leden.

Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden kom dan langs, loop vrijblijvend binnen en maak een praatje. Zij
zijn er voor u.
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Tekst: Janwillem Koten
Foto: Jacqueline van den Boom

Biljartvereniging SOOS ’82 kampioen

Bizim Market staat na negen maanden nog
in de kinderschoenen en verwacht voor de
toekomst een stijgende groei van het aantal klanten, meerdere activiteiten voor de
wijkbewoners in goede samenwerking met
de andere winkeliers. Het ondersteunen van
goede doelen staat ook op de agenda.

Tekst: Gemma Sanders. Foto’s: Cemile
Altunsoy en Gerard van Bruggen

de Turf zit dan echter potdicht. Maar Gerry
staat altijd klaar voor een praatje.
We danken je voor je 8-jarige inzet, Gerry.
Je was een trouwe bondgenoot die graag de
mensen bijstond. Dat mag hier best eens gezegd worden.

Rinus de Haan, Jo van Wezel en Hans Jansen

Een van deze verenigingen speelt in de Turf,
waar een professioneel biljart beschikbaar
is. Men speelt hier meestal vanaf 13.00 uur.
Men kan in diverse klassen biljarten. Het
hoogste niveau is de hoofdklasse. Bent u
geïnteresseerd om het nobele biljartspel
te spelen, dan kunt u met hen contact opnemen. E-mail: M.Hol56@chello.nl, telefoon: (024) 344 99 12.
Onlangs werden de hoofdklassers van deze
vereniging, Rinus de Haan, Jo van Wezel,
Leon Stradman en Hans Jansen, kampioen
van de federatie en wonnen daarbij een
prachtige beker. Dit is een zeer eervolle
prijs, waarvoor wij deze biljarthelden graag
feliciteren. Het moge een aansporing zijn
dat andere mensen zich ook bij deze vereniging aansluiten. Men speelt bij deze federatie uitsluitend libre, de bekendste variant
van dit spel. Ik speelde dit spel libre regelmatig tijdens mijn diensttijd.
Tekst: Janwillem Koten
Foto: Jacqueline van den Boom
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Onze optometristen
onderzoeken de gezondheid
van uw ogen en kunnen
zo eventuele tekenen van
oogaandoeningen zoals
glaucoom detecteren.

Slechts
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Scott, Milan, Jippe en Raven op het blotevoetenpad

Nieuw bij Specsavers!

Doe het preventieve
ooggezondheidsonderzoek
Nijmegen Dukenburg
Winkelcentrum Dukenburg
Tel. 024 344 8774

Bel ons voor een afspraak.
© Specsavers 2019. Specsavers en het Specsavers-logo zijn merken van Specsavers.

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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Nieuwe speelplek
De speelplaats van De Meiboom is de laatste maanden opnieuw ingericht. Zo is er een interactief gedeelte gekomen
met Memopalen, waar kinderen op speelse manier leren rekenen, kleuren herkennen en samenwerken.
Buiten schooltijd, in de weekenden en vakanties kunnen jongens en meisjes uit de wijk sporten en spelen met deze eigentijdse toestellen. Met het Freerun-parkoers worden kinderen en
volwassenen uitgedaagd om trucs te doen en te bewegen van
het ene naar het andere object, een soort van apenkooien maar
dan op het schoolplein. Freerunning is een zeer populaire urban
sport die de jeugd aanspreekt, waardoor er veel kinderen op het
plein afkomen.
Kleinere kinderen kunnen hun hart ophalen in de zandbakken,
zich uitleven op de trampoline of hun evenwichtskunsten vertonen op de balk. Hier ligt ook het blote voetenpad. Lopen door
gras, modder, stenen, of houtsnippers. Het schoolplein gaat er
zeker toe bijdragen de verbinding tussen verschillende groeperingen ongeacht beperking, afkomst, oud/jong te versterken. De
aantrekkingskracht was merkbaar aan het aantal kinderen dat al
tijdens de ombouw gebruik maakte van de speelplaats. Mooi is
dat bestaande groepen, zoals de basketballers, hun stek konden
behouden. Voor hen bleven twee basketbalpalen met net staan.
Ook is de entree vanaf de bocht 11e en 12e straat Meijhorst
bestraat. Hier blijven geen plassen water meer staan. Op het
einde van dit schooljaar wordt de speelplaats officieel geopend.
In de herfst van dit jaar zal ook de schoolomgeving in oude
luister hersteld worden. De bouwketen zullen verdwijnen. Het
Amfiplaza zal weer als speel- en ontmoetingsplek bereikbaar
worden.
De vernieuwingen zijn mede tot stand gekomen door bijdragen
van: Conexus, gemeente Nijmegen, St.Volksbelang, NSGK, De
Beide Weeshuizen, Stichting Volksbelang, Boschuysen, Wees
een Zegen, Vaillant fonds, Fundatie van den Santheuvel.
De officiële opening is op donderdagmiddag 4 juli van 15.00
tot 16.30 uur. Locatie: De Meiboom, ingang hoek 11e en 12e
straat Meijhorst.
Tekst en foto: Peter Saras
de Dukenburger - zomer 2019

Waarom ligt
mijn stoep open?
Dat vroegen diverse bewoners van
de 29e straat in Meijhorst zich af. In
maart werden plotseling alle stoeptegels verwijderd. Een beetje steenbreek
maar dan op de verkeerde plek.

Update nul-op-de-meter in Meijhorst
Eind mei kwamen de zonnepanelen op
huizenblok nummer 15* en was men hier
volop aan het afwerken.
Ondertussen werden de nieuwe gevels ingehesen aan blok 16 en bouwden de steigerbouwers een steiger rond blok 17. Bij de
blokken 13 en 14 was men druk doende de
tuinen te herstellen. De flow zit er goed in.
Voor de bouwvak hebben alle 132 huizen

hun nieuwe thermojasje. Na aanvankelijk
wat strubbelingen is men nu overwegend
positief. We blijven het volgen. ‘Mooier
Meijhorst.’
* Het renovatieproject van woningcorporatie Portaal omvat 132 huizen verdeeld over
19 huizenblokken.
Tekst en foto: Peter Saras

Aanpassingen bij complex
Boetbergen-Schuijlenburch
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Verbreden parkeervakken

Boetbergen 1 en 3 en Schuijlenburch 2 en
3. Hierdoor zijn er nu veel meer en betere
mogelijkheden om de fiets vast te zetten.

In het werk wordt meteen het verbreden
van de parkeervakken meegenomen om
de doorgang in de straat te verbeteren.
Vuilniswagens en hulpdiensten ondervinden veel last van de smalle doorgang.
Het stratenpatroon is in de jaren zestig
van de vorige eeuw ontworpen maar de
afgelopen 50 jaar zijn de auto’s gemiddeld wel zo’n 20 centimeter breder geworden. Dit aanpassen van de parkeerstroken - er gaat een tegel breed van de
stoep af - is een initiatief van het Bewonersplatform Meijhorst. In 2011 is er met
provinciaal geld een proef gedaan in het
eerste stuk van de 52e straat Meijhorst.
Die heeft zijn nut bewezen.
Voor de bouwvakvakantie moeten de
stoepen betegeld en normaal begaanbaar
zijn, vertelde wijkregisseur Maryse Slingerland.

Tekst en foto: Peter Saras

Tekst en foto: Peter Saras

Langzaam wordt er werk gemaakt van de
afgesproken aanpassingen rond de twee
woongebouwen van woningcorporatie
Talis: Boetbergen en Schuijlenburch aan
de 63e, 64e en 14e, 15e straat Meijhorst.
Na de renovatie waren samen met bewoners
en het Bewonersplatform Meijhorst afspraken gemaakt voor de herinrichting van de
openbare ruimte rond het complex. Zo zijn
de groenstroken aangepast en struiken waar
veel zwerfvuil in bleef hangen verwijderd.
Voor de vuilniszakken zijn speciale plekken
gemaakt met hekken, vooral op de zakken
met kunststofverpakkingsmateriaal heeft
de wind nu minder vat. Onlangs zijn ook
de fietsrekken geplaatst bij de ingangen

Voortvarend was men met de werkzaamheden begonnen, de bewoners van dit
deel van de wijk zitten al bijna een jaar
in de rommel met de renovatie van hun
woning. Maar helaas zijn nog niet alle
werkzaamheden ‘onder de grond’ afgesloten. Om de nutsvoorzieningen definitief te maken, zouden de stoeptegels er
weer uit gehaald moeten worden. Dat is
natuurlijk zonde, dus blijft niets anders
dan even geduld en het huis betreden en
verlaten via een houten plankje. Zodra
deze werkzaamheden afgerond zijn, start
men met de bestrating.
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motoren. Tegelijkertijd lieten ambtenaren
weten dat er wel mogelijkheden zijn om
de maximumsnelheid op deze weg terug te
brengen naar 30 kilometer per uur. Als er
tenminste voldoende draagvlak voor is in
de wijk. Op dit moment kennen bijna alle
straten in Aldenhof al een maximumsnelheid van 30 kilometer, behalve de rondweg.
Daarom gaat het wijkplatform in Aldenhof
huis-aan-huis in flyers verspreiden. Ook basisschool de Aldenhove draagt een steentje
bij. Veel van haar leerlingen moeten immers
op schooldagen meerdere keren de rondweg
oversteken, op weg van huis naar school en
omgekeerd. Dat moet wel veilig kunnen gebeuren.

Wijkplatform houdt peiling over
30-kilometerzone op de rondweg
Onlangs liet de gemeente weten dat er
geen snelheidsbeperkende maatregelen
zoals drempels komen op de Aldenhofse
rondweg.

Dit tot teleurstelling van de leden van het wijkplatform. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van vooral kinderen en ouderen. Er is
veel ergernis over te hard rijdende auto’s en

Bewoners die het eens zijn met de wens
van het bewonersplatform kunnen op het
formulier hun naam en handtekening zetten en ook nog extra opmerkingen kwijt.
De formulieren kunnen tot 1 juli worden
ingeleverd in de brievenbus op de adressen Aldenhof 37-10, 38-03 en 84-26 en bij
basisschool de Aldenhove. In de volgende
Dukenburger zal teruggekomen worden op
de resultaten van deze peiling.
Tekst en foto: Toine van Bergen

DWARS wil onderzoek naar studentenhuisvesting Doekenborg
De Nijmeegse afdeling van DWARS, de
jongerenorganisatie van GroenLinks, wil

laten onderzoeken of het al jarenlang leegstaande gebouw van de Doekenborg toch ge-

schikt gemaakt kan worden voor bewoning
door studenten. Dat laat politiek secretaris
Janno Rook weten naar aanleiding van publicaties in de Dukenburger over de langdurige leegstand van het voormalige verzorgingstehuis.
DWARS maakt zich al langere tijd zorgen
over een toenemend tekort aan woonruimte
voor deze doelgroep. Studentenhuisvester
SSH& liet eerder weten geen interesse te
hebben in het wooncomplex. Janno Rook
heeft toegezegd de Doekenborg onder de
aandacht te brengen van het Nijmeegse
GroenLinks- raadslid Cherelle de Leeuw.
‘Zij kan het dan eventueel doorgeven aan
de rest van de gemeenteraad en het college.
We zullen volgen wat hiermee gaat gebeuren, waarbij we niet zozeer focussen op elke
mogelijkheid voor bijbouw van studentenwoningen, maar vooral erop letten dat er
voldoende kwalitatief goede studentenwoningen zijn’, aldus Rook.
Tekst en foto: Toine van Bergen
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Staddijk
Voor mijn allereerste expositie
blader ik gestaag door de foto’s
van de afgelopen twee jaar en
ga ik door alle seizoenen van
het park Staddijk. Deze maanden zijn erg aanwezig omdat er
nu van alles bloeit, springt en
vliegt. Als je in de avond over
het pad langs de A73 wandelt
zie je de eendagsvliegen dansen in het laatste licht. Als dit
bijna weg is gaan ze rusten.
Prachtig om deze insecten van
dichtbij te bewonderen. Dus
wandelschoenen aan en op
zoek naar deze schoonheden
van de natuur. 		
Tekst en foto: Gilbert de Bruijn

Wijkpicknick Dukenburg

Steeds meer gaten
in wegdek Staddijk
Op de Staddijk neemt het aantal gaten in
het wegdek opnieuw toe. In het verleden
was hier ook regelmatig sprake van. Er
werden dan vaak provisorische maatregelen genomen door ter plekke de gaten
op te vullen met wat los asfalt. Het lijkt
nu echt tijd geworden voor groot onderhoud aan deze weg. Tenzij de gemeente
deze gaten ziet als alternatief middel om
de hier geldende maximumsnelheid van
30 kilometer te handhaven. Dat zou auto’s natuurlijk kunnen afremmen. Maar
om als fietser in zo’n gat te rijden, dat is
ook geen pretje…
Tekst en foto: Toine van Bergen

Op 2 juni was de wijkpicknick in de speeltuin Speeldijk. Foto: Jacqueline van den Boom

Weer concertparkeren op Staddijk
Op donderdagen 20 en 27 juni zijn er weer concerten in het Goffertpark. Net als in 2018
worden de sportvelden aan de Staddijk gebruikt om te parkeren. De volgende zaken zijn
vergeleken met vorig jaar veranderd. Er is ook een uitstroomuitgang aan de kant van de
Streekweg om zo te zorgen dat het terrein sneller leeg is. Hierdoor wordt de pendelroute
gewijzigd. Verder wordt geprobeerd om het parkeren op de Staddijk zelf tegen te gaan. Dat
is vorig jaar misgegaan, aldus de gemeente Nijmegen.
Tekst: René van Berlo
de Dukenburger - zomer 2019
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HAN-studenten verzorgen lunch in Weezenhof
Onder leiding van Vincent Cuppen doen
studenten van de HAN (Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen) een deelstage in
Dukenburg.
Een van de opdrachten was een goed project te bedenken en dat op te starten. Sophie
Oudleusden, Beau Wong en Manon Velthuis kwamen op het lumineuze idee om in
Weezenhof een lunch te organiseren, waar
producten werden geserveerd die anders
zouden worden weggegooid. Daardoor
kostte de lunch maar 2,50 euro per persoon.
Men had gekozen voor een milieuvriendelijke circulaire opzet, wat leidde tot een zeer
smakelijke maaltijd.
De lunch werd geserveerd in het Huis van
Weezenhof op woensdag 15 mei, om 12.00
uur. De belangstelling ervoor was zo groot
dat niet iedereen op de deelnemerslijst kon
worden geplaatst. Na de lunch kon men tij-

dens een quiz over Dukenburg ontdekken hoe
veel, of hoe weinig, men weet over Weezenhof
en omstreken.
Ik kon nog maar met moeite een plaatsje krijgen. Er zaten veertig eters aan tafeltjes en er
waren ook nog staande eters. Hoewel de lunch
heel eenvoudig was, smaakte de gezonde,
vleesloze maaltijd met veel salades en groen
me heel goed. En de sfeer was uitstekend.

een gezamenlijke maaltijd met zich meebrengt. Het onderling contact in de wijk en
de leefbaarheid worden ermee verbeterd en
de eenzaamheid, de kwaal van deze tijd,
enigermate verlicht. Gelukkig kregen de
organisatoren medewerking van diverse
winkels.

Verrast door hoge opkomst

Herhaling?

Na afloop sprak ik met de student-organisatoren van de HAN. Ze waren zeer verrast door
de grote opkomst. Ze wilden niet alleen benadrukken dat eten dat over de datum is nog heel
goed eetbaar en smakelijk kan zijn, maar ook
laten zien hoeveel goed eten er in onze wegwerpmaatschappij wordt verspild. Ze hadden
oog voor het milieu en de circulaire samenleving, maar ook voor de sociale dimensie die

Meer biodiversiteit in Weezenhof
Weezenhof is toe aan wat ander groen.
Dat is de mening van de initiatiefgroep
Weezenhof Ander(s)Groen die op 20 mei
met een aantal andere wijkbewoners
plannen heeft besproken om de grasvelden in de wijk aan te pakken.
Meer struiken, meer bloemen en wat meer
bomen zullen vogels, insecten en andere
dieren meer kansen bieden. Voor de bewoners is het aantrekkelijker om te wandelen
in het gevarieerde landschap en voor kinde38

ren bieden natuurlijke speelplekken en bloemveldjes leuke uitdagingen.
Het plan is vooralsnog om in het gebied rond
de 90e, de 61e en de 65e straat wat veranderingen aan te brengen. Als de bewoners blij zijn
met de nieuwe situatie kan het plan verder
worden uitgerold in Weezenhof.
De bewoners worden geholpen door het IVN
(Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) en door Lentekracht (sociale onderneming gericht op het realiseren van duurzame
innovatie). De gemeente heeft budget voor

Toen ik de organisatoren liet weten dat een
dergelijke lunch volgens mij voor herhaling
vatbaar is, was het antwoord dat hun opvolgers deze taak wellicht konden overnemen.
Het project van deze studenten loopt namelijk binnenkort af.
Tekst: Janwillem Koten
Foto’s: Lex Leenaars

duurzame innovatie. In 2019 zijn er negen
groene projecten in Nijmegen die de gemeente ondersteunt. Meer erover is te lezen
op www.mijn-groenewijk.nl.
De gemeente verwacht van de bewoners
participatie en betrokkenheid bij het realiseren van de plannen. Dat kan door mee
te denken en mee te doen. Hoe mooi is het
om samen een of twee keer per jaar in je
eigen straat met de buren te werken in het
groen! Voor meer informatie: elswarringakerkhoff@gmail.com
Tekst: Hella Hogenboom, Els Warringa en
Janwillem Koten
de Dukenburger - zomer 2019

Weezenhovenaren liggen nogal eens dwars, maar ze doen ook wat
Via een wijdverspreide folder was het
duidelijk dat het met de opening van
het Huis van Weezenhof op 18 mei voor
Weezenhof een gedenkwaardige dag zou
worden. Vandaar dat ik me al voor de
openingstijd naar het huis spoedde.
In de huiskamer was een groot aantal vrijwilligers druk bezig met de voorbereidingen van de festiviteiten. Op een gegeven
moment werden we naar buiten gedirigeerd
ter verwelkoming van de burgemeester, die
de officiële opening zou verrichten.
De openingsceremonie vond plaats vóór
het huis. Naast de voordeur was vlak voor
de opening een fraai, door Wim Camps gemaakt naambord aangebracht. Een grote
halvemaanvormige kring, bestaande uit
zo’n honderd Weezenhoffers, had zich voor
de ingang verzameld. Carel van Nahuijs,
een van de twee voorzitters van het Bewonersplatform Weezenhof, verwelkomde de
burgemeester hartelijk en schetste vervolgens hoe het huis tot stand is gekomen.

Voortvarend

Carel herinnerde de aanwezigen eraan dat
het bewonersplatform in 2017 samen met
de sociale coöperatie Infinite Inspiration
enkele druk bezochte inspiratieavonden
organiseerde, waar de bewoners van Weezenhof hun wensen over de wijk kenbaar
konden maken. Voor velen bleek de grootste wens een ontmoetingsplek, vooral na de
brand die het winkelcentrum had verwoest.
Vrijwel meteen werd een werkgroep in het
leven geroepen die met grote voortvarendheid onderzocht op welke manier aan zo’n
ontmoetingsplek vorm kon worden gegeven. Uiteindelijk verstrekte de gemeente,
vooral door toedoen van wijkmanager
Manon Karssen, een substantiële subsidie, waarmee men aan de slag kon. Men
vond op internet een passende woonunit,
die tegen een bescheiden prijs kon worden
verworven. Carel dankte grondeigenaar
Ton Hendriks voor zijn medewerking. Die
maakte het mogelijk dat het huis eind 2018
neergezet kon worden op de plek waar het
nu staat. Met hulp van zeer velen is het huis
opgeknapt en waterdicht gemaakt, met als
resultaat dat we nu de wijkvoorziening hebben die de bewoners wensten: het Huis van
Weezenhof. Overigens is het duidelijk dat
het huis niet in stand kan worden gehouden
met de verkoop van kopjes koffie. Maar gede Dukenburger - zomer 2019

lukkig hebben zich al heel wat donateurs gemeld. Het is te hopen dat er nog veel bij zullen
komen.
De burgemeester vroeg zich af hoe hij de bewoners van Weezenhof moest aanspreken. Hij
stelde voor er Weezenhovenaren van te maken,
een wat deftige naam die volgens hem goed
past bij de stijl van de wijk. Hij was van mening dat Weezenhovenaren goed kunnen nuilen en soms behoorlijk dwarsliggen. Maar,
voegde hij er aan toe, men doet ook wat, en
dat is uiteindelijk het belangrijkste. De burgemeester feliciteerde alle betrokkenen en liet
doorschemeren dat hij het erg op prijs stelt dat
het Huis van Weezenhof zich voor een groot
deel zelf bedruipt. De gemeentekas is immers
aan de lege kant, terwijl ook andere wijken
door de gemeente evenredig bediend moeten
worden.

Uitrollen van de vlag

De openingsceremonie zelf bestond uit het uitrollen van de vlag van het Huis van Weezenhof, die vervolgens in de vlaggenstokhouder
werd geplaatst. Daarna kon men naar binnen,
waar koffie en thee en heerlijk gebak werden
geserveerd. Het was druk en dat bleef zo de
hele dag. Aan het einde van de dag was het
huis door enkele honderden mensen bezocht.
Ik sprak met diverse bezoekers. Iedereen was
het erover eens dat een geweldige prestatie
was geleverd en dat nu al van een groot succes kan worden gesproken. Ik zag Els Wrona.
Ze neemt regelmatig vriendinnen mee naar de
woonkamer om de eerste drempel voor een bezoek aan het huis weg te nemen, een voorbeeld
dat navolging verdient. Ik sprak ook met Manon Karssen en feliciteerde haar met het resultaat van haar inspanningen.

Het was gelukkig mooi weer en veel gasten konden genieten van het terras. Heel
geslaagd is het op dat terras door Cobi van
Kollenburg en de student Siem Broeder
aangelegde Mens-erger-je-niet-spel. Daarvan werd druk gebruik gemaakt, net als van
het springkussen dat voor de gelegenheid
voor kinderen naast het huis was neergezet.
Aan het einde van de dag was er nog een
optreden van de Weezenhofband, die muziek uit de jaren 60 en 70 ten gehore bracht.
Kortom, Weezenhof kan terugzien op een
gedenkwaardige openingsdag die mogelijk
gemaakt werd door een groot aantal vrijwilligers. Voor die geweldige prestatie past
grote erkentelijkheid.
Wat misschien nog eens benadrukt moet
worden, is dat alle Weezenhoffers - oud en
jong, man of vrouw, Nederlander of buitenlander - van harte welkom zijn in het huis.
Hoewel in het huis veel ruimte is voor specifieke activiteiten - zoals rikken, tekenles
en naaldwerk - kan men ook zonder deel te
nemen aan deze activiteiten de huiskamer
bezoeken. Men kan er gezellig babbelen
en allerlei mensen ontmoeten. En er wordt
echt niet alleen over het nog steeds niet herbouwde winkelcentrum gesproken!
Tekst; Janwillem Koten. Foto’s:
Jacqueline van den Boom en Peter Saras
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Inwonersparticipatie
D
Actualiseren en activeren van de ambities ‘Meedoen in Nijmegen’
Recent heeft de gemeenteraad van Nijmegen het voorstel Inwonersparticipatie
aangenomen.
Al in 2012 besteedde de raad aandacht aan
het actiever betrekken van inwoners bij besluiten over plannen die hen aangaan. Dit
gelet op de nieuwe wetgeving die stelt dat
inwoners invloed mogen en misschien wel
moeten hebben op hun eigen leefomgeving.
Een ambitiedocument Meedoen in Nijmegen: inspraak, participatie en actief burgerschap in Nijmegen verscheen. In aanvulling
daarop werd de stedelijke inspraakverordening aangepast. In de jaren nadien zijn meer
en minder succesvolle participatietrajecten
ingezet. Dukenburg kreeg bij de plannen
een voortrekkersrol, gelet op de politieke
beleidsnota.
Geconstateerd werd dat heldere kaders over
de wijze waarop inwonersparticipatie echt
vorm en inhoud krijgt nog steeds ontbreken. Of anders gezegd wanneer, hoe en in
welke mate de inwoners worden betrokken
bij plannen is nog niet echt uitgewerkt. Dit
houdt in dat de raad veel waarde hecht aan
het zetten van nieuwe stappen in het proces
van inwonersparticipatie en dit actief willen
monitoren, evalueren en bijsturen.
Gemeenteraad geeft hernieuwde kaders
aan college
Het voorstel biedt de kaders die de gemeen-

teraad meegeeft aan het college van B en W en
daarmee ook de kaders voor ambtelijk handelen. Deze kaders gelden voor alle domeinen,
zowel voor het fysieke als het sociale domein.
Heldere kaders geven ons als stichting De Zevensprong de ruimte om in gesprek te gaan
met de betrokken collegeleden.
Samen beter worden op vlak van inwonersparticipatie
Inwonersparticipatie biedt de mogelijkheid
van kleinschalige experimenten. Nieuwe dingen kunnen worden uitgeprobeerd, gemonitord en geëvalueerd. Na evaluatie kunnen de
goede dingen worden vastgehouden en de
minder effectieve worden losgelaten.
Betere participatie
Het doel van het voorstel is niet om meer participatie te realiseren, maar wel om betere,
effectievere participatie te bewerkstelligen.
Betere participatie betekent dat er meer vanuit
vertrouwen in inwoners gewerkt wordt. Het
bouwen aan een goede relatie met inwoners is
daarbij voorwaarde. Eén van de vertrekpunten
is om ‘participatie’ niet als een statisch maar
juist als een dynamisch traject te zien, waarin
inwoners en gemeente actief ideeën uitwisselen om van elkaar te leren. Om die reden wordt
hiervoor participatief werken als motto te gebruikt.
‘Participatief werken’ definiëren we als ‘het
actief betrekken van inwoners bij de totstandkoming, uitvoering, monitoring, evaluatie en

Debat met raadsleden over winkelcentra in Dukenburg. 24 oktober 2018
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doorontwikkeling van het beleid.’ De ruimte
aan de inwoners geven om met eigen initiatieven te komen is hierbij een uitgangspunt.
Inwoners actief en doelgericht betrekken
Binnen participatief werken wordt erkend dat
trajecten waarin inwoners actief worden betrokken, verschillende doelen kunnen dienen.
Op hoofdlijnen onderscheiden we de volgende
typen participatietrajecten:
• Trajecten van (samen) brainstormen. Het
doel van deze trajecten is om ideeën te genereren of te clusteren.
• Trajecten van (samen) besluiten. Het doel
van deze trajecten is om tot een gedragen besluitvorming te komen.
• Trajecten van (samen) doen. Het doel van
deze trajecten is om publieke waarde te realiseren, bijvoorbeeld door gezamenlijk groenonderhoud van een parkje in een wijk te regelen.
• Trajecten van (samen) leren. Het doel van
deze trajecten is om met elkaar te evalueren
wat goed en minder goed gaat in de uitvoering
van een participatief traject en daar lessen uit
te trekken voor toekomstige participatieve trajecten.
Een hernieuwde werkwijze
De gemeenteraad heeft het college van B en W
gevraagd de volgende hernieuwde werkwijze
te hanteren bij de uitvoering van participatieve
trajecten:
• Het college dient bij elk raadsvoorstel bondig
aan te geven óf en zo ja in welke fase van een
traject inwoners worden betrokken. Participatiegroepen worden hier (en in het vervolg van
deze bijdrage) in brede zin gedefinieerd Het
gaat dan zowel om inwoners(groepen), verenigingen, instellingen als bedrijven.
• Het college vraagt bij trajecten met een grote
impact (lees: trajecten met een grote financiële dan wel emotionele impact, die bewoners
direct raken door de uitkomst van het traject)
op voorhand de raad om het meegeven van kaders. Deze kaders worden open, duidelijk en
tijdig gecommuniceerd met de betrokken deelnemers bij het overleg.
• Het college dient, wanneer zij daar door de
raad om wordt verzocht, scherp te beargumenteren waarom in een traject in een bepaalde
fase (zie vorige paragraaf) wel of niet wordt
gekozen voor het actief betrekken van inwoners
• De raad heeft te allen tijde de mogelijkheid
de Dukenburger - zomer 2019

Informatiebijeenkomst over het plan om skaeve huse te bouwen naast Weezenhof. Wethouder Bert Frings voert het woord. 23 oktober 2012

om ‘aan de noodrem’ te trekken en te besluiten
een participatief traject te stoppen dan wel het
college te vragen de beleidsvorming anders in
te richten als zij daar aanleiding toe ziet. Een
voorbeeld: wanneer bekend is dat een (groep)
inwoner(s) bij criminele activiteiten betrokken
is, kan dit een reden zijn om ervoor te kiezen
deze (groep) inwoner(s) geen rol te geven in
een participatief traject.
• Zowel raad als college communiceren met
elkaar in begrijpelijke standaardtaal over het
hernieuwde proces van participatief werken
met alle betrokkenen. Er wordt minimaal een
informatiebrochure op taalniveau B1 opgesteld voor (potentiële) initiatiefnemers en ook
dient op de website deze informatie gemakkelijk te vinden te zijn.
• Zowel raad als college hebben oog voor de
competenties die participatief werken (zowel
binnen de raad, als binnen de ambtelijke organisatie) nu eenmaal vraagt. Dit vraagt om een
andere mind-set, waarbij de griffie fungeert als
sparringpartner (zo nodig met externe ondersteuning door deskundigen). Vanzelfsprekend
dient deskundigheid ook binnen het ambtelijk
apparaat te worden opgebouwd, voor zover dit
nog niet het geval zou zijn. Sturing hierop is de
taak en verantwoordelijkheid van het college.
de Dukenburger - zomer 2019

Daarnaast vraagt de raad het college rekening
te houden met volgende aandachtspunten:
• Representativiteit: scherp zijn op welke doelgroepen men wel/niet wil bereiken. Het doel
bij een participatief traject is niet dat een representatieve groep wordt betrokken, maar
wel dat het college aangeeft in hoeverre de
groep die betrokken is representatief is om als
gesprekspartner te dienen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer een groep inwoners
zelf met een initiatief komt, kan het namelijk
prima zijn dat deze groep voldoende representatief is.
• Zonodig kan de raad een plan van aanpak
vragen over hoe verschillende groepen kunnen
worden betrokken of betrokken moeten worden.
• Belangenverstrengeling: scherp zijn op wie
met welke pet aan tafel zit en welke nevenbelangen daarmee gemoeid kunnen zijn.
• Bij uitbesteding van participatie aan partners,
bijvoorbeeld projectontwikkelaars of welzijnswerk, blijft het college verantwoordelijk voor
een zorgvuldig participatief proces conform
voorliggende kaders. We gaan ervan uit dat het
college afspraken maakt met partners om de
kwaliteit van trajecten te waarborgen en over
voldoende sturingsmogelijkheden beschikt om

daar waar nodig bij te sturen.
• Er is aandacht voor en onderscheid tussen trajecten waarin enerzijds de gemeente
het initiatief neemt of anderzijds trajecten
waarin inwoners het voortouw nemen: bij
trajecten waar inwoners initiatief nemen
dient aandacht worden besteed aan representativiteit en belangenverstrengeling
(voor zover dat nu nog niet het geval zou
zijn).
Op elk van deze aandachtspunten kan het
college worden bevraagd door de gemeenteraad.
Bron: het aangenomen raadsvoorstel
Bewerking door Hans Veltmeijer en
Janwillem Koten. Foto links: Theo Vermeer
Foto boven: Jacqueline van den Boom
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MET PLEZIER
LANGER OP DANKZIJ
SCHOOL JONGERENWERK
BINDKRACHT10
Op een willekeurige dinsdag is de Nutsschool
in Lankforst ’s middags na lestijd verre van
uitgestorven. Terwijl op en rond het schoolplein
driftig wordt gespeeld, schuift een groep
kinderen binnen aan voor Jongerenwerk.
Het buitenschoolse programma voor kinderen van groep
7 en 8 is een initiatief van Bindkracht10 en wordt op bijna
alle Dukenburgse basisscholen aangeboden. Sinds de
start op de Nutsschool vier jaar terug is de animo voor
de activiteiten alleen maar gegroeid. ‘We hebben de
groep zelfs moeten splitsen om het overzichtelijk te houden’,
vertelt jongerenwerker Anita Derksen, die samen met drie
stagiaires wekelijks met de jongens en meiden aan de
slag gaat. Anita legt uit dat de activiteiten deels bedoeld
zijn om de kinderen te leren kennen op een leeftijd dat er
meestal nog niet veel aan de hand is. ‘We zijn benieuwd
naar hun interesses, naar de ervaringen op school, thuis en
in de wijk. Bij eventuele problemen, ook als ze wat ouder
zijn, is het goed dat ze ons kennen, dat ze weten dat ze bij
ons terecht kunnen.’
Talenten ontwikkelen
Anita is gepokt en gemazeld in het Dukenburgse jongerenwerk. Ze werkte vanaf 2003 jarenlang bij jongerencentrum
Staddijk, dat toen vooral bekend stond als poppodium.
Ook al zijn de doelgroep en de setting zestien jaar
later totaal anders, overeenkomsten zijn er zeker:
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‘We willen jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen,
hen stimuleren om hun talenten te ontdekken. De activiteiten
op scholen zijn daarom leuk én leerzaam. Zo is samenwerking heel belangrijk bij bijvoorbeeld een handelsspel,
een hindernisestafette of een kookopdracht. Bij knutselwerk gaat het juist weer meer om nauwkeurigheid en
creativiteit.’ Jongerenwerk besteedt ook aandacht aan
maatschappelijke thema’s. Binnenkort start een serie
activiteiten rond Weerbaarheid om pesten bespreekbaar te maken.
‘Heel leuk!’
Op naar de activiteit van vandaag. Van verre valt het
geluid van een föhn op. Een kappersopdracht? Nee,
meiden uit groep 7 zijn druk met het beschilderen van
fotolijstjes. De föhn dient om de verf te drogen waarna
een nieuw laagje of patroon kan worden aangebracht.
Er wordt zó fanatiek gewerkt en onderling gekletst, dat
de vraag wat de kinderen van Jongerenwerk vinden, heel
doeltreffend en eensgezind beantwoord wordt:
‘Heel leuk!’.

Benieuwd naar het aanbod van Jongerenwerk Bindkracht10 in
jouw wijk? Ga naar http://bindkracht10.nl/activiteitenoverzicht
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger activiteiten te ondersteunen?
Neem gerust contact op met Anita: anita.derksen@bindkracht10.nl

samen maken we dukenburg
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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.

DE WEGWIJZER
KLEIN BOEKJE MET
GROOT EFFECT
Op zaterdag 29 juni vindt in en rond
Wijkcentrum Dukenburg (Meijhorst) de
Activiteitenmarkt plaats.
Tip voor bezoekers: zoek te midden van de
modeshow, Eritrese koffie, Klik en Tik, hapjes
van Duuk & Dinner en een heleboel informatiestands naar de Wegwijzer! Dit ‘bonnenboekje’
staat ook dit jaar weer vol Dukenburgse
activiteiten die niets of maar heel weinig
kosten.
De Wegwijzer past in de binnenzak. Het
kleine boekje bevat suggesties voor gratis
of goedkope activiteiten dichtbij huis. Het is
een uitkomst voor mensen die het minder
breed hebben, maar wel graag mee willen
doen. Sport, taallessen, koken in groepsverband, creatief aan de slag: het aanbod is
heel divers.

Zaterdag 29 juni

Activiteitenmarkt
Wijkcentrum Meijhorst
van 12.00 tot 16.00

Verbinding
De Wegwijzer heeft een oplage van tweeduizend stuks en wordt jaarlijks inhoudelijk
ververst. Pieter Pelser stelde de nieuwe editie
samen. Pas gestart als opbouwwerker voor
Bindkracht10 bood deze klus hem een mooie
kans zelf ook wegwijs te raken in Dukenburg.
‘In mijn werk probeer ik mensen met elkaar in
verbinding te brengen. Ik verken wat er nodig
is om bewoners samen dingen te laten doen.
Precies wat de Wegwijzer voor ogen heeft
dus.’

De Wegwijzer hangt samen
met de website
www.wegwijzer024.nl
Al surfend vind je hier
meer dan 1400 activiteiten,
organisaties en diensten
in het sociale (Nijmeegse)
domein, overzichtelijk
gerangschikt op thema,
leeftijd en locatie. Handig
om aan je lijstje favoriete
websites toe te voegen!

Voor het grijpen
De Activiteitenmarkt op 29 juni duurt van
12.00 tot 16.00 uur. Je treft er allerlei activiteiten voor de kleine portemonnee, informatie
over regelingen en het nodige (kinder)
vermaak. Benieuwd naar de nieuwe
Wegwijzer? Op de Activiteitenmarkt ligt-ie
voor het grijpen. Daarna is het boekje
verkrijgbaar bij onder meer de Stip en
bibliotheek Zwanenveld.

Teksten
Redactie wijkmanagement Dukenburg - gemeente Nijmegen
www.facebook.com/NijmegenDukenburg
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dromen over
dukenburg

*

samen aan het roer
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Agenda
Wilt u uw activiteiten in deze agenda kenbaar maken, mail dan naar info@dedukenburger.nl.
Bewegen
• Elke maandag, 9.00-11.15 uur: Peutergym met
Ineke Dijkstra, Weezenhof 30-03, 06 17 62 58 41 voor
app en sms.
• Elke maandag, 9.00-10.00 uur: Gymnastiek en spel
in gymzaal Zwanenveld 21-42.
• Elke maandag, 10.00-10.45 uur: Gymnastiek voor
plussers in gymzaal Zwanenveld 21-42.
• Elke maandag, 12.30-13.30 uur: Gymnastiek en
spel voor plussers. Sporthal Meijhorst 11-07.
• Elke maandag, 13.00-13.45 uur: Gymclub Veerkracht, gymmen onder professionele begeleiding in
De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke maandag, 20.00 uur: Sporten voor zwangere
vrouwen met Ineke Dijkstra in Fysiotherapiepraktijk
Lankforst, 06 17 62 58 41.
• Elke dinsdag, 19.30-20.30 uur: BBB-les (buik, billen, benen) in gymzaal Tolhuis 44-46. Informatie:
Majorie Holland, 06 488 53 841.
• Elke woensdag, 9.00-9.45 uur, 10.00-10.45 uur en
11.00-11.45 uur: Gymnastiek voor plussers in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke woensdag, 9.30-10.30 uur: Gymnastiek en
volleybal voor plussers in gymzaal Zwanenveld 2142.
• Elke woensdag 10.15-11.45 uur: Seniorensport
55+. Gestart wordt met gym. Na de koffie keuze uit
zaaltennis, badminton of volleybal in Sporthal Meijhorst, Meijhorst 11-07.
• Elke woensdag, 14.00-15.00 uur: Bewegen voor
volwassenen onder verantwoorde leiding in de gymzaal Weezenhof 30-03.
• Elke woensdag 19.30-20.30 uur en 20.30-21.30 uur:
Bewegen op muziek voor dames van 55+ en ouder
bij Gymclub ODI, in de gymzaal Malvert 33-57. Inlichtingen: (024) 848 34 17.
Seniorensport 55+. Gestart wordt met gym. Na de
koffie keuze uit zaaltennis, badminton of volleybal in
Sporthal Meijhorst, Meijhorst 11-07.
Bewoners- en wijkplatforms
• Bewonersplatform Aldenhof: woensdag 11 september 2019, aanvang 19.30 uur in De Lindenberg,
Aldenhof 13-90.
• Bewonersplatform Weezenhof: maandag 7 oktober
2019 en 25 november 2019, aanvang 20.00 uur in de
Prins Clausschool, Weezenhof 40-02.
• Bewonersplatform Zwanenveld: woensdag 9 oktober 2019, aanvang 19.30 uur in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
Bibliotheek
• Elke donderdag 14.00-16.00 uur: Taalhuis, hulp bij
lezen, schrijven en spreken. Gratis. OBGZ, Zwanenveld 90-98.
• Elke maandagochtend, 10.00-12.00 uur: Taalcafé,
oefenen in het spreken van de Nederlandse taal. Gratis, bibliotheek, Zwanenveld 90-98.
Biljarten
• Elke werkdag, 13.00-17.00 uur: Biljarten De Soos
in De Turf, Malvert 51-34. Iedereen is welkom.
• Elke maandag, donderdag en vrijdag, 13.30-17.00
uur: Vrij biljarten De Orangerie in Wijkcentrum
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Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke middag (behalve woensdag) en elke zaterdagen zondagavond: Vrij biljarten in Café ‘de Teersdijk’, Graafseweg 985, Wijchen.
• Elke maandag, 13.00-17.00 uur: Biljartclub Pomeranse in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke dinsdag, 10.00-12.00 uur: De vrolijke biljarters in De Turf, Malvert 51-34.
• Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf
13.00 uur en elke maandag vanaf 13.45 uur: Vrij biljarten in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke dinsdag en woensdag, 13.30-17.00 uur: Competitie biljarten van de BFWeo (Biljart Federatie
Wijchen en omstreken). De Orangerie in Wijkcentrum
Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke donderdag 19.00-23.30 uur: Biljarten in De
Grondel, Zwanenveld 90-82.
Bingo
• Elke derde woensdag van de maand, 13.00-16.30
uur: Bingo in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Maandag 17 juni en 24 juni, 14.00-16.30 uur: KBO
Bingo in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
Boekbinden
• Elke woensdag, 13.30-16.00 uur en 18.30-21.00 uur:
Boekbindclub Dukenburg in De Turf, Malvert 5134.
Creatief centrum
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid, Tolhuis 44-44.
Bij de volgende hobby´s zijn vrije plaatsen:
• Maandag, 9.00-12.00 uur: Vilten.
• Maandag 13.00-15.30 uur: Tekenen en schilderen.
• Maandag 13.00-15.30 uur: Creatief allerlei.
• Dinsdag 13.00-15.30 uur: Beeldhouwen in hout.
• Dinsdag, 19.00-21.00 uur: Tekenen en schilderen.
• Woensdag 09.00-12.00 uur: Naai-atelier.
• Woensdag 19.00-21.30 uur: Vilten.
• Woensdag 19.00-21.30 uur: Speksteen.
• Woensdag 19.00-21.30 uur: Glas-in-lood.
• Donderdag, 9.00-12.30 uur: Textiele werkvormen.
• Donderdag 13.00-16.00 uur: Creatief allerlei.
• Vrijdag 9.00-12.30 uur: Glas-in-lood.
Dansen
• Elke maandag, 10.00-12.00 uur: Dansjefit voor dames van alle leeftijden in Wijkcentrum Dukenburg,
Meijhorst 70-39.
• Elke donderdag, 19.30-21.30 uur: Rolling Wheels
rolstoeldansen in Wijkcentum Dukenburg, Meijhorst
70-39.
• Elke vrijdag, 10.00-11.00 uur: Countrydansen voor
50-plussers in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst
70-39.
• Elke vrijdag, 14.00-16.00 uur: Linedance in De
Turf, Malvert 51-34.
Darten
• Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf
20.00 uur: Vrij darten in Café ‘de Teersdijk’, Graafseweg 985, Wijchen.
• Elke dinsdag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur en elke
maandag vanaf 13.45 uur: Vrij darten in De Grondel,
Zwanenveld 90-82.
• Elke donderdagavond: 19.30-22.00 uur: Ontspannen darten zonder competities in Wijkcentrum De
Kampenaar, Zwanenstraat 1a, Lindenholt. Meer informatie dekampenaar@hotmail.com of (024) 379 26
27/06 48 46 60 94.

Eten
• Elke derde zaterdag van de maand, aanvang 18.00
uur: Huiskamerrestaurantje Aan Tafel. Genieten
van een maaltijd gemaakt met biologische groente en
streekproducten. En elke woensdagmiddag een verse
maaltijdsoep voor bewoners in de directe omgeving,
aanvang 12.00 uur. Adres Aldenhof 12-43. Alles op
basis van de kostprijs. Reserveren a.u.b. tot uiterlijk
daags ervoor 12.00 uur. Meer informatie www.angelavandermast.nl/aantafel.
Evenementen
• Weekend 28 juni tot en met 1 juli: Oafers weekend.
Vier dagen lang feest in Afferden bij Deest/Druten,
www.hetoafersweekend.nl.
• Weekend 5 tot en met 7 juli: Wiellawaai en Dag van
Leeuwen, www.dagvanleeuwen.nl
• Weekend 13, 14 juli: Maasfeesten tegenover de RK
Kerk in Appeltern / weekend 10 en 11 augustus: Maas
en Waalse Oogstdagen in de uiterwaarden van Appeltern.
• Woensdag 17 juli: Vierdaagsefeesten in Wijchen,
Beuningen en Weurt.
• Donderdag 1 augustus: Dag én Avond van Druten.
Entreeprijs vanaf 12 jaar € 3,00.
• Woensdag 21 tot en met maandag 25 augustus:
Feestweek Deest, facebook.com/Feestweek Deest.
• Zondag 25 augustus, vanaf 13.00 uur: Foodfestival
Dreumel, www.dov-dreumel.nl
• Zondag 25 augustus: ‘Welkom thuis’ Gebroeders
Van Lymborch, Burchtstraat 63, www.maelwaelvanlymborch.nl / www.gebroedersvanlymborch.n
• Vrijdagen 28 en zaterdagen 29 juni, 5 en 6 juli, 20.00
uur / Zondagen 30 juni en 6 juli, 14.30 uur: Ruïnetheater Batenburg met de voorsteling ‘Slopend, een autobiografie’. Het pontje vaart op deze dagen. Kaarten
en meer info: www.ruinetheaterbatenburg.nl
Expositie
•.de hele maand juni: Boetseerwerk en schilderijen
van Thea van der Maat. Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, Zwanenveld.
Fitness
• Elke maandag t/m vrijdag, 13.00-16.00 uur plus
woensdag, 9.00-11.00 uur en donderdag, 19.00-22.00
uur: Fitness op vijf fitnesstoestellen in De Grondel,
Zwanenveld 90-82. Prijs 1 euro per uur.
Haken en breien
• Elke donderdag, 9.30-12.00 uur: Haak-, brei- en
punnikgroep ‘Stitch ’n’ bitch’ in OKC in De Meiboom, Meijhorst 29-58.
Jeu de boules
• Elke dinsdag en vrijdag, 10.00-12.00 uur: Gezellige
jeu-de-boulesclub met nog enkele plaatsen vrij. Op
de baan achter Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst
70-39. Bel Wouter Vogel, (024) 355 54 53.
Jongeren
• Elke maandag, dinsdag en donderdag: Scholiereninloop in Lindenberg-Aldenhof, Aldenhof 13-90.
• Elke woensdag, donderdag en vrijdag, 16.00 uur:
Meiden-activiteiten in Lindenberg-Aldenhof, Aldenhof 13-90.
Kaarten
• Elke maandag en vrijdag, aanvang 14.00 uur: Klaverjassen in Café ‘de Teersdijk’, Graafseweg 985,
Wijchen.
de Dukenburger - zomer 2019

• Elke dinsdag, 19.45-23.00 uur: Bridgeclub Kwetsbaar ’70 in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039, info tel. (024) 358 22 35.
• Elke donderdag, 13.00-17.00 uur: Bridge in De
Turf, Malvert 51-34.
• Elke donderdag, 19.00-23.00 uur: Kaartclub (jokeren) in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke donderdag vanaf 19.30 uur: Klaverjassen
en rikken in Café de Teersdijk, Graafseweg 985,
Wijchen.
Kerkdiensten en -vieringen
Een volledig vieringenrooster staat op www.ontmoetingskerk.net en hangt voor het raam Meijhorst 70-33.
Dit houdt in:
• Elk eerste volle weekend van de maand (als zaterdag
en zondag beide in de nieuwe maand vallen): Ontmoetingsweekend: elke zaterdag 18.30 uur: Muzikale viering en zondag 10.30 uur: Ontmoetingsviering
oecumenisch.
• Elke zaterdag, 18.30 uur: R.K.-viering met koor.
• Elke zondag, 9.30 uur: Protestantse dienst.
• Elke woensdag, 9.00 uur: R.K.-viering.
• Inzamelen Klaasmarktartikelen in garage Weezenhof 4737a, 10.00-12.00 uur: 1 juni, 6 juli. Voor ophalen bel: (024) 844 40 84.
Kinderen
• Elke tweede woensdag van de maand, 14.00-15.00
uur: Kom voorlezen aan de voorleeshond. De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke woensdagmiddag: Zwanenkids in De Grondel,
Zwanenveld 90-82.
• Elke vrijdag, 16.00-16.45 uur: Kinderkoor Dukenburg in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.
Kleding
• Elke donderdag n.m. op afspraak: verkoop goede
1e/2e handskleding, Weezenhof 80-66. Contact:
info@verhip-vintage.nl, 06 243 25 989.
Koersbal
• Elke vrijdag, aanvang 14.00 uur: Koersbal in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
Lopen
• Elke maandag, 11.00-12.00 uur: Wandeling ‘Ken je
wijk’, 3 kilometer, vertrek en aankomst: Bibliotheek
Zwanenveld 90-98. Na afloop gezellig buurten.
• Elke maandag, 13.00-15.00 uur: Wandelgroep,
startpunt OKC in De Meiboom, Meijhorst 29-58.
• Elke maandag en donderdag, aanvang 19.00 uur:
Hardlopen en Nordic Walking bij de Nijmeegse
Roadrunners MIEP, vertrek vanaf trainingscentrum
Michi, Staddijk 41.
• Elke woensdagmiddag, 14.30-15.00 uur: ‘Blokje
om’, een korte wandeling, speciaal voor wijkbewoners in Aldenhof die slecht ter been zijn. Start Buurthuiskamer Samen Thuis. Na afloop voor wie dat wil
een kopje thee. Aldenhof 12-43. Meer informatie: email aldenhofaantafel@gmail.com.
• Elke vrijdag, 9.30-10.30 uur: Wandelen bij Sint
Walrick. Aanmelden: 06 30 51 99 88 of a.bult1@
upcmail.nl.
• Elke zaterdag, aanvang 10.00 uur: Nordic Walking
bij de Nijmeegse Roadrunners MIEP, vertrek vanaf
St. Walrick.
• Elke eerste zaterdag van de maand, 9.30 uur: Gratis
proefles hardlopen vanaf Tolhuis, 06 291 22 595.
• Elke zondag, aanvang 10.00 uur: Hardlopen en
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Nordic Walking bij de Nijmeegse Roadrunners
MIEP, vertrek vanaf St. Walrick..
Open café
• Elke tweede en vierde zaterdagavond van de maand:
Singlecafé in Café de Teersdijk, Graafseweg 985,
Wijchen, telefoon (024) 641 25 29.
Schaken
• Elke maandag, 19.15-23.00 uur: Schaken bij
Schaakclub Dukenburg in Wijkcentrum Dukenburg,
Meijhorst 70-39. 20 euro per jaar. Info: www.schaakclubdukenburg.nl.
Schilderen en tekenen
• Elke maandag, 11.00-13.00 uur: Klok Aquarel in
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke woensdag, 15.00-16.30 uur: Mandala’s tekenen, kleuren of zelf maken. Buurthuiskamer Samen
Thuis, Aldenhof 12-43. Meer informatie: aldenhofaantafel@gmail.com.
• Elke woensdag, 19.00-21.00 uur: Vrij tekenen,
schilderen, kleuren voor volwassenen. Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. E-mail: meijhorst6169@gmail.com.
• Elke donderdag, 10.00-15.00 uur: Schildersclub in
De Turf, Malvert 51-34.
Sjoelen
• Elke maandag, 19.30-22.00 uur: Sjoelvereniging
De Pionier in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst
70-39, telefoon (024) 344 44 26.
• Elke woensdag (behalve de derde woensdag van
de maand), 13.00-16.30 uur: Sjoelen in De Grondel,
Zwanenveld 90-82.
Stadswinkel Dukenburg
• Openingstijden: dinsdag, woensdag en vrijdag
9.00-17.00 uur in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst
70-39. Alléén op afspraak via www.nijmegen.nl of telefoon: 14 024.
STEP
• Steunpunt Taal Educatie Participatie. Het kantoor van STEP is in Wijkcentrum Dukenburg (zaal
1.21), Meijhorst 70-39. Het is geopend op maandag
en woensdag 9.00-13.00 uur en op dinsdag en donderdag 9.00-15.30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties). Activiteiten: Nederlandse taalles voor anderstaligen. Voor meer info: (024) 323 32 35 of www.
stepnijmegen.nl. Fietsles op dinsdag 9.30-11.00 uur.
Stip Dukenburg
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00
uur in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
Tai chi
• Elke dinsdag, 19.00 uur: Tai chi in gymzaal Weezenhof 30-03.
• Elke woensdag, 19.00 uur: Chi kung in gymzaal
Weezenhof 30-03.
Trainingscentrum Michi
• Elke dinsdag: Karate, 16.00-16.45 uur, 5-7 jaar /
17.00-17.45 uur, 8-9 jaar / 18.00-18.45 uur, 10-12 jaar
/ 19.00-19.45 uur, 13-15 jaar / 20.00-21.30 uur, volwassenen.
• Elke woensdag: Karate, 15.00-15.45 uur, 5-7 jaar /
16.00-16.45 uur, 8-9 jaar.
• Elke vrijdag: Karate, 20.15-21.45 uur, volwassenen.

• Elke zaterdag: Karate, 10.00-10.45 uur, 10-15 jaar /
11.00-12.30 uur, gevorderden.
• Elke maandag: Yoga, 19.00-20.15 uur, Hatha Yoga /
20.30-21.45 uur, Yin Yoga.
• Elke woensdag: Yoga, 09.00-10.15 uur, Hatha Yoga
/ 10.30-11.45 uur, Yin Yoga / 15.00-15.45 uur, kinderyoga 6-14 jaar.
• Elke donderdag: Yoga, 19.00-20.15 uur Kundalini
Yoga.
• Elke vrijdag: Yoga voor mensen met NAH, 09.3010.30 uur.
• Elke woensdag: Rots- en waterweerbaarheidstraining, 16.00 - 16.45 uur, 7-12 jaar.
• Elke vrijdag: Tai Chi Chuan, 09.15 - 10.30 uur.
• Elke vrijdag: Junior Ninja’s, 17.00 - 18.00 uur,
• Elke woensdag en zaterdag, 09.00-17.00 uur: Café
Michi voor koffie, thee, fris, gebak en ijsjes. Trainingscentrum Michi is te vinden aan de Staddijk naast
de speeltuin.
Volleybal
• Elke dinsdagavond, 20.00-22.00 uur: Volleybal bij
volleybalvereniging Duvol. Sporthal Meijhorst, Meijhorst 11-07.
Wijkcentra
• Wijkcentrum De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Wijkcentrum De Turf, Malvert 51-34.
• Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39: vrijdag 28 juni 18.00 uur: Duuk&Dinner / zaterdag 29
juni 14.00- 16.00 uur: Activiteitenmarkt van onder
andere Stip, DeeldedagDukenburg en Bindkracht10 /
maandag 8 juli tot en met zondag 18 augustus: Wijkcentrum beperkt open / vrijdag 23 augustus 10.0013.00 uur: Inschrijfdag cursussen StAAD.
Yoga en meditatie
• Maandagen 19.00-21.00 uur, dinsdagen 9.30-12.00,
12.00-15.00 en 15.30-16.30 uur, woensdagen 10.0011.00, 19.00-20.00 en 20.30-21.30 uur, vrijdagen
9.00-12.00 en 9.15-10.45 uur: Yoga in Wijkcentrum
Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke maandagavond, dinsdagochtend, woensdag
19.00-20.00 uur en vrijdag 9.30-12.00 uur: Yoga in
De Turf, Malvert 51-34.
• Elke maandagavond 19.00-20.00 uur en 20.00-21.00
uur: Hatha Yoga in De Turf, Malvert 51-34.
• Elke dinsdag, 19.00-20.15 en 20.30-21.45 uur: Yogalessen in De Lindenberg-Aldenhof, Aldenhof 13-90.
Aanmelden via www.yogaplaats.nl.
• Elke donderdag 20.15-21.30 uur: Yogales in Fysiotherapie Lankforst 27-51. Info bij www.maitri-yoga.
nl.
Zang, toneel en muziek
• Zondag om de week vanaf 20.00 uur: Smartlappen en levensliederenkoor Teersbemind in Café de
Teersdijk, Graafseweg, 985 Wijchen.
• Elke maandag, 10.00-12.30 uur: Piano-improvisatie in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Dinsdag om de week, 9.00-13.00 uur: Zanggroep
Dukenburg in De Turf, Malvert 51-34
• Donderdag 20 juni, 19.00 uur: Phil Collins / donderdag 27 juni: 17.30 uur: Muse Simulation Theory
Tour. Goffertpark, www.agendanijmegen.nl
Zwembad
• Zwembad Dukenburg, Meijhorst 70-41. Info:
www.zwembaddukenburg.nl.

45

Duukjes

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

Zomerprogramma Ontmoetingstuin
In de zomermaanden zijn meerdere activiteiten gepland in de Ontmoetingstuin bij de
kerk. De start is op 30 juni met een openluchtviering, gevolgd door het zomerterras
(11.30-12.30 uur). Dit is er vervolgens elke
zondag na de viering op dezelfde tijd. Verder is er iedere dinsdagmiddag tussen 14.00
en 16.00 uur Thee met een thema. De Aanloop is er uiteraard ook in de vakantietijd:
vrijdagochtend 10.00-11.30 uur. In de kerk
is de uitgebreide folder betreffende het zomerprogramma verkrijgbaar.
Fietslessen bij STEP
Fietsen is voor de meeste mensen in Nederland de gewoonste zaak van de wereld,
zelfs bij slecht weer. Sommige nieuwkomers moeten de kunst van het fietsen op latere leeftijd leren. Daarom geeft STEP naast
Nederlandse taallessen ook fietsles aan volwassenen.
In september start weer een nieuwe fietscursus bij STEP in Dukenburg. Je leert fietsen
in de praktijk en je krijgt les in de verkeersregels. Er wordt les gegeven bij Wijkcentrum Dukenburg op dinsdagochtend van
9.30 uur tot 11 uur. De cursus bestaat uit 12
groepsbijeenkomsten van 1x per week en
kost 35 euro per cursus.
Heb je belangstelling of ken je iemand die
graag wil leren fietsen dan kun je je aanmelden bij STEP: (024) 323 32 35 of kom langs
op ons kantoor in Wijkcentrum Dukenburg,
Meijhorst 70-39, Nijmegen . Kijk ook op
www.stepnijmegen.nl/fietsles.

Verkrijgbaarheid de Dukenburger
De Dukenburger wordt niet alleen
huis-aan-huis verspreid, maar is ook
gratis verkrijgbaar bij de volgende instellingen: Aldenhof: de Lindenberg.
Lankforst: Fysiotherapie Lankforst.
Malvert: Scheepers rijwielen, Jumbo.
Meijhorst: Ontmoetingskerk, Albert
Heijn, Wijkcentrum Dukenburg,
Zwembad Dukenburg. Staddijk: Trainingscentrum Michi. Tolhuis: Creatief
Centrum Nijmegen-Zuid. Weezenhof: Huis van Weezenhof, Gemmy’s
Hairstyling. Zwanenveld: bibliotheek,
Brood & Bijzaken, Albert Heijn XL,
Primera, De Grondel
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Scheepers Rijwielen Bike Totaal, al meer dan 30 jaar uw speciaalzaak voor:
• Uitgebreid assortiment E-Bikes en fietsen • Onze merken zijn: Sparta, Gazelle, Batavus, Giant, Merida en
Loekie kinderfietsen • De allerbeste service na aankoop (vraag het uw buurvrouw/-man) • Webwinkel Bike
Totaal. Binnen 1 dag thuisbezorgd of af te halen in onze winkel • Gecertificeerde monteurs dragen zorg voor
1-dag-service van onze werkplaats • Leenfiets (ook elektrische) beschikbaar bij reparatie van uw tweewieler

Malvert 70-17 - 6538 DP Nijmegen - T (024) 344 63 23
I www.scheepersbiketotaal.nl - E info@scheepersbiketotaal.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.
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Met o.a. specialisaties in:
• Bekkenfysiotherapie (volwassenen en kinderen)
• Psychosomatische fysiotherapie
• Manuele therapie
• Oncologische fysiotherapie
• Geriatrische fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Oedeemtherapie
• Medische fitness
• Echografie
• Orofaciale therapie
• Handtherapie
• Parkinson
• Claudicatio Intermittens
• EPTE

FY

Fysiotherapie Dukenburg

Aldenhof 70-03 • 6537 DZ Nijmegen • 024 3441756
Weezenhof 55-16 • 6536 EE Nijmegen • 024 3430505
www.praktijkdukenburg.nl • info@praktijkdukenburg.nl

Colofon
De Dukenburger is een onafhankelijk blad voor het
stadsdeel Dukenburg. Het verschijnt negen keer per
jaar en wordt gratis verspreid.
De Dukenburger is mede mogelijk gemaakt door
de gemeente. Er is een bijdrage verkregen uit het
budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de
gemeente Nijmegen.

Adres

Zwanenveld 63-55, 6538 RP Nijmegen
Telefoon: 06 54 645 175
E-mail: info@dedukenburger.nl
Twitter: @dukenburger

Redactie

Vragen over regels en papieren?
Een goed idee voor de buurt?
Zorg of hulp nodig?
Andere mensen helpen?
Nieuwe mensen ontmoeten?

Kom naar
de Stip!
Samen maken
we de wijk

René van Berlo (hoofdredacteur)
Toine van Bergen
Toon Kerssemakers
Janwillem Koten
Peter van Kraaij
Bart Matthijssen
Hette Morriën
Peter Saras
Theo Vermeer

Tekstcorrectie
Gon van der Werff

Foto’s

Jacqueline van den Boom (www.jvandenboom.com)
Peter Saras
Henk Flederus
Huub Luijten (www.huubluijten.nl)
en anderen (zie bij de artikelen)

Stip Dukenburg
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39
Maandag t/m vrijdag: 9.30 - 12.00 uur
dukenburg@stipnijmegen.nl

‘L OS G EBIT NIET MEER V AN DE ZE TIJD ’
• gratis en vrijblijvend advies

Vormgeving
René van Berlo

Correspondenten

Tolhuis-Teersdijk: Jacqueline Veltmeijer
Zwanenveld: René van Berlo
Lankforst: Bart Matthijssen
Malvert: Janwillem Koten
Meijhorst: Peter Saras
Aldenhof: Toine van Bergen
Weezenhof: Jaap van der Bent
De Zevensprong: Hans Veltmeijer

Stichtingsbestuur

• voor klikgebit

Ton Strik (voorzitter)
Qader Shafiq (secretaris)
Günay Acuner-Kasar (penningmeester)

• voor reparaties

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, oplage: 13.000 stuks

• vergoeding zorgverzekeraar

Bezorging

Implantaten kunnen dé oplossing zijn!

BEL: 024 34 309 86
Tandprotheticus Peter Marsman
Lid organisatie van
NederlandseTandprothetici
de Dukenburger - zomer 2019

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

DUKENBURG

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

Op alle adressen in Dukenburg met uitzondering van
de adressen met een NEE-NEE-sticker door Axender
Cuijk. Klachten over bezorging: telefoon (0485)
31 90 50 of e-mail: kwaliteit.cuijk@axender.nl

Volgend nummer

Kopijsluiting: zondag 11 augustus 2019
Verspreiding: woensdag 28 augustus 2019

Foto voorpagina

Dukenburger van het jaar Theo Vermeer
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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ftz

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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