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Joska van der Meer

WINKELCENTRUM
DUKENBURG

in opdracht van:

VERBOUWT

Het winkelcentrum wordt volledig gemoderniseerd, uitgebreid met
nieuwe winkels en krijgt prachtige nieuwe pleinen en passages.
Begin 2019 zijn de werkzaamheden in winkelcentrum Dukenburg gestart.
Wat tot nu toe is gerealiseerd is het verwijderen van het asbest in luifels en
plafonds en in de meeste winkels is de sprinklerinstallatie aangelegd.

Komende maanden gaan de werkzaamheden in het winkelcentrum in volle gang verder. Wat staat er te gebeuren?
Start werkzaamheden van passage AH richting bibliotheek.
Aanleggen sprinklerinstallaties in alle winkels
Verwijderen betonnen overstek en luifels op diverse locaties.
Verhuizing / tijdelijke verplaatsing van diverse winkels.

Vernieuwen kaders en koven boven de winkelpuien
Schilderwerk
Vernieuwen kolom bekleding in de passages
Plaatsen van nieuwe puien bij diverse winkels
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100ste nummer van de Dukenburger
Dit is het honderdste nummer dat de redactie van de Dukenburger heeft samengesteld, zoals altijd met veel plezier. We
vieren deze mijlpaal met het opnieuw plaatsen van de foto’s die bij onze fotografen bijzondere herinneringen oproepen.
Ze leggen zelf uit waarom. Daarnaast herplaatsen we in het klein alle voorpagina’s. Linksboven beginnend met de eerste
uit oktober 2008 en eindigend met de voorpagina van het huidige nummer. • Twee van ons schrijven al tientallen jaren
over Dukenburg: Theo Vermeer en Janwillem Koten. Op pagina 7 staat hun artikel over de voorgangers van de Dukenburger. • Talloze mensen hebben bijgedragen aan de Dukenburger. Het is onmogelijk ze hier allemaal te noemen. Toch
willen we enkele mensen speciaal bedanken voor hun intensieve en vaak jarenlange bijdragen aan ons blad: Jacqueline
Veltmeijer, Hans Veltmeijer, Jaap van der Bent, Bart Matthijssen, Bart Noordijk, Hans van Gennip en onze columnisten
Qader Shafiq, Guus Kroon, Joska van der Meer, Jeanne Rens en Johan Dorst. En natuurlijk de fotografen op deze en de
volgende bladzijden.
Tekst: de redactie van de Dukenburger: René van Berlo, Toine van Bergen, Toon Kerssemakers, Janwillem Koten, Peter van
Kraaij, Hette Morriën, Peter Saras en Theo Vermeer

Jacqueline van den Boom
Foto gemaakt op 23 mei 2014.
Gepubliceerd in de Dukenburger 5 van juni/juli 2014.
In mei 2014 was Renske Helmer nét wethouder geworden. Ik mocht haar fotograferen na het interview. Het hele
interview was ik erg nerveus, want ik had niet elke dag
een wethouder voor de camera.
Ik wilde eens proberen met tegenlicht te fotograferen.
Daarvoor had ik een nieuw reflectiescherm voor invullicht. Dat is de eerste keer geweest dat ik de hoofdredacteur heb gevraagd als fotoassistent. Deed-ie prima!
Eén van de foto’s is daarna door de gemeente gebruikt. Ik
mocht Renske twee maanden later drie dagen volgen toen
ze alle Nijmeegse bouwdorpen bezocht.
Dat wethouders ook hele gewone mensen zijn, heb ik
toen kunnen ervaren, want
tussen de bedrijven door
heb ik een boterham gekregen bij haar thuis. Heel
gezellig.
En wethouders fotografen
doe ik tegenwoordig wel
vaker.

Henk Flederus
Foto gemaakt op 3 maart
2015. Gepubliceerd in de
Dukenburger 3 van april 2015.
Hierbij schiet meteen een actie
van SPARK van een school in
mijn hoofd.
De jongeren verwenden een
aantal bewoners van de Doekenborg. Als tegenprestatie mochten
de jongeren abseilen van het dak
van deze flat.
Ze hebben daarmee vele harten
verwarmd, ook het mijne.
Ik juich dergelijke initiatieven
van harte toe.
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Alexander van de Zand
Foto gemaakt in 2009.
Gepubliceerd in de Dukenburger 6 van september 2012.

Ron Disveld
Foto gemaakt op 26 mei 2011. Gepubliceerd in
de Dukenburger 5 van juni/juli 2011.
Ik kwam al vrij snel in een van de uitgaves een fotocollage tegen van honden in Dukenburg. Als hondenliefhebber in hart en nieren heb ik een vierjarige
opleiding tot aspirant keurmeester gevolgd, dus mag
ik mezelf met recht een kynoloog noemen. Deze foto's
staan momenteel het dichtst bij mij.
Moet ik weer ’n keus maken uit één van deze foto's,
dan is dat de Dalmatiër Maddox, omdat hij een prachtige rashond is en ook vreselijk lief en aanhankelijk.

De rijke geschiedenis van het oorspronkelijke landgoed en
kasteel De Duykenborch gaat terug tot de veertiende eeuw.
Het kasteel stond op de locatie waar nu wooncomplex de Valckenaer in Lankforst staat. Het huidige huis De Duckenburg,
waar vanaf 1970 horeca in gevestigd is, dateert van 1730,
toen het gebouwd werd als orangerie, met twee zijvleugels en
een torentje in het midden met bordes en ronde trappartij. Later werd de orangerie aangepast tot woonhuis: ‘Het trotsche
huis, voorzeker een der schoonste uit den geheele wijden
omtrek.’ In de negentiende eeuw raakte het door brand zwaar
beschadigd en voor meer dan de helft afgebroken. Een van
de vleugels werd verdubbeld, zoals het er nu uitziet. Ten
behoeve van de horeca werd er in 1970 een keuken aangebouwd. De foto is gemaakt met analoge camera Bronica op
Kodak 160NC kleurennegatieffilm.

Peter Saras
Foto gemaakt op 25 januari 2014.
Gepubliceerd in de Dukenburger 2
van maart 2014.
Politiek bezoek in campagnetijd. Voor
het eerst stond ik tussen zeven, acht
fotografen van kranten en persbureaus.
Omdat ik wist dat het bij deze boom zou
gebeuren stond ik er als eerste, maar
dat was geen voorrecht, merkte ik al
snel. Meteen met de komst van Diederik
Samsom werd ik alle kanten opgeduwd
en tegen mijn schenen getrapt. De foto
is uiteindelijk gemaakt zonder door de
zoeker te kijken. De volgende morgen
had ik behoorlijk blauwe plekken…
de Dukenburger - december 2019

5

Rob Alving
Foto gemaakt op 21 april 2016.
Gepubliceerd in de Dukenburger 4
van mei 2016.
Een foto die mij snel te binnenschoot is die
van het voetbalteam FC Tropical. Niet dat de
foto nou zo bijzonder is, maar ik baalde er
best van dat ik pas na afloop de oude foto van
het team zag. Als ik die van tevoren had gezien, had ik iedereen op dezelfde plek als toen
kunnen zetten. Je
krijgt dan meer
een tijdreis-idee,
hoewel niet alle
spelers van toen
aanwezig waren,
maar toch.

Theo Vermeer
Foto gemaakt op 23 november
2015. Gepubliceerd in de Dukenburger 9 van december 2015.
Stadspark Staddijk spookachtig
Het decor met het laagstaande
zonlicht, het schemerdonker, het
spotlighteffect door de witte wievennevel heen, de vorstige berijpte
oever, het in duisternis gehulde
onbewoonde eiland vol bosschage,
te midden daarvan het eenzame
bootje druk doende de vijvers te
schonen nodigde uit dit plaatje te
maken als een getuigschrift van de
schoonheid en de geheimen van dit
Stadspark Staddijk.
Foto gemaakt op 6 maart 2015.
Gepubliceerd in de Dukenburger
3 van april 2015.
De Dukenburgse moskee
De multiculturele samenleving in
Dukenburg: de in gebed verzonken
moskeebezoeker, de gebedskleedjes op het oosten gericht, deze
huiskamermoskee te midden van
het culturele centrum. De gastvrije
uitnodiging dit mee te mogen beleven maakte een bijzondere indruk
en herinnering. De eenvoud en
de ontmoeting zijn een verrijking
van het samenleven in Dukenburg.
Vandaar deze gekozen foto.
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De voorgangers van

de Dukenburger
Dit is de honderdste editie van de Dukenburger. Wat
ging er aan de Dukenburger vooraf en waarom was
het succes van de nieuwe de Dukenburger zo uitbundig?

Huub Luijten
Foto gemaakt op 11 augustus 2015.
Gepubliceerd in de Dukenburger 7 van oktober 2015.
Een fotografisch cadeautje
Voor de rubriek Oldtimers ging ik een aantal edities op
pad met Peter van Kraaij. Peter had een fraaie Ford Capri
gespot in Zwanenveld. Eigenares Anita Verhoef wilde best
meewerken aan onze rubriek. Peter interviewde, ik maakte
de foto’s.
Op een nogal grijze augustusdag meldde ik mij bij een enthousiaste Anita. We besloten eerst foto’s te maken van haar
bij de auto. Ik zeg bewust we, want geposeerde foto’s maak
je samen. Daarna liepen we haar huis binnen voor een kop
koffie en een praatje. Toen ik over de drempel stapte werd
mij meteen duidelijk: hier woont een ware autoliefhebster.
In Anita’s voorkamer stond een fraai glazen salontafeltje
met daarin een heus motorblok verwerkt. En aan de muur
prijkte de motorkap van een auto met daarop een - nogal
dreigende - afbeelding van wolven. Ik vroeg Anita of ik een
foto mocht maken van haar met de motorkap op de achtergrond. Goedlachs poseerde ze. Eén opname. Een heerlijk en
onverwacht fotografisch cadeautje (dank je wel Anita) dat
zelfs nog op de cover terecht kwam (dank je wel René).

De Dukenburger is in zijn huidige vorm in zekere zin de
erfenis van het Dukenburgs wijkblad dat destijds onder
redactie stond van Jos Coolen, waarbij wij assistentie
verleenden. Toen Jos wegens verhuizing zijn redacteurschap staakte, was het duidelijk dat het redacteurschap
van dit blad door ons werd overgenomen, dat is nu circa
veertig jaar geleden. Het wijkblad viel toen onder een
gemeentelijke stichting. Bij deze stichting leverden wij
de kopij en het opmaakschema in, die dan door de stichting verder werden afgehandeld. Dit viel twee keer per
maand als Dukenburgs Wijkblad bij de Dukenburgers op
de deurmat. Er kwamen bezuinigingen, waarbij de stichting ter ziele ging en de opzet van het blad moest veranderen. Er moest tevens een nieuwe naam voor het blad
worden gekozen. Dat werd na een rondvraag Trefpunt.
Trefpunt was aanvankelijk bedoeld om door een grote
verjongde redactie te worden voortgezet. In de praktijk
bleek dat diverse van deze redacteuren na een opleiding
bij Trefpunt naar een betaalde baan solliciteerden. Op
den duur bleven wij alleen over. Door de bezuinigingen
kregen we extra veel werk. Kopij die binnenkwam moest
vaak door ons geredigeerd en overgetypt worden. Dat
was zonder de moderne hulpmiddelen van nu tijdrovend
handwerk. Op aanraden van de gemeente Nijmegen hebben we het wijkblad toen laten drukken bij de sociale
werkplaats WNO. We moesten bovendien samen de opmaak gedetailleerd verzorgen. Alles met de hand, met
behulp van een redactieliniaal. Alles moest goedkoop.
We kregen minder dan 2000 gulden subsidie. Verder was
er een acquisiteur die advertenties probeerde te verkopen. Al met al was het een noodlijdend gedoe met veel
gescharrel. We moesten nauwkeurig berekenen dat we
niet te veel pagina’s zouden gebruiken. De controle van
de drukproeven gaf ook veel problemen. Soms moesten
we enkele keren de drukproeven bekijken en herzien.
Dat overleg met de drukker was tijdrovend.
Vanwege bezuinigingen en te weinig advertentie-opbrengsten raadde de gemeente ons aan om zes tot acht
edities per jaar te produceren en deze dan met enige subsidie door een commercieel wijkblad te laten uitgeven.
Dit blad was Wij in Dukenburg en Lindenholt. Dat alles bood ons maar zeer weinig ruimte voor een adequate
nieuwsvoorziening. Het was een hele vooruitgang toen
wijkmanager Eric van Ewijk een behoorlijke subsidie
meebracht. En vooral dat een groep nieuwe redacteuren
tot de redactie toetrad, zodat we naar het nu bekende magazine konden doorstromen. En nu dus honderdste keer
alweer de Dukenburger.
Tekst: Theo Vermeer en Janwillem Koten

de Dukenburger - december 2019

7

‘Pastor Theo van Grunsven vroeg aan
mijn faculteit of er iemand was die
afstudeerde. Ik kreeg een tip hierover.
Ik hoefde niet meteen alles te kunnen
Twee ervaren collega’s vingen zaken
op. Ik heb altijd mensen gehad die me
hielpen om mezelf te ontwikkelen. Ik
wil zelf graag altijd nieuwe dingen
ontdekken en kan veel werk verstouwen.’
Joska speelt volleybal. Ze is set-upper: ‘Je krijgt altijd de tweede bal. Je
kunt meebepalen. Maar je hoeft niet
altijd zelf te smashen.’
‘De Ontmoetingskerk heeft onder
alle bisschoppen door mogen bouwen
aan de opdracht die ze bij de bouw
meekreeg: bouw sámen deze kerk.
We hebben de samenwerking tussen protestanten en katholieken laten
groeien. En vieringen met drie dames
zijn in Dukenburg normaal. Mensen
zijn daaraan gewend.’

Ontmoetingsplek

‘Het is belangrijk dat de kerk een
ontmoetingsplek is voor mensen die
kwetsbaar zijn. We zijn bijvoorbeeld
uitgiftepunt van de Voedselbank. Wij
bieden ze als extra koffie, een luisterend oor en zoeken mee naar hulp. Er
zijn heel weinig ontmoetingspunten

Pastor Joska van der Meer

‘Wij zijn een uitnodigende kerk’
Dit jaar is Joska van der Meer 25
jaar pastor in de Ontmoetingskerk.
Op 27 oktober ontving zij van burgemeester Hubert Bruls de Zilveren
Waalbrugspeld voor haar werk bij
de kerk en inzet voor Dukenburg.
Joska is in 1967 geboren in Den
Bosch. Op haar derde verhuisde ze
naar Geldrop. Na haar middelbare
schooltijd ging ze naar Utrecht om
theologie te studeren.
‘Tijdens studie heb ik een jaar in
Oost-Afrika gewoond’, vertelt Joska.
‘Ik heb in huis gewoond met missiezusters. Dat je een jaar in een andere
cultuur leeft, vormt je. Je ontdekt wat
hetzelfde en wat anders is. Als je de
overeenkomsten neemt, kun je snel
communiceren.’
8

Waarom ben je rooms-katholiek en
niet protestant? Je kunt als vrouw wel
dominee worden, geen priester.
‘In Utrecht studeerden protestanten
en katholieken samen, van progressief tot conservatief. De positie van de
vrouw in de protestants-christelijke
kerk is duidelijker. Maar ik ontdekte
dat ik in de geloofsbeleving katholiek
ben. Ik ben geboren na het Tweede
Vaticaans Concilie. De kerk begon
opnieuw. Ik draag als persoon de ballast van het verleden niet mee. Ik heb
binnen de rooms-katholieke kerk altijd de ruimte gekregen.’

Ontmoetingskerk

Na haar afstuderen ging Joska in 1994
aan het werk bij de Ontmoetingskerk
in Dukenburg.

in Dukenburg. Daarom hebben wij
de Aanloop voor een bakkie leut, een
bakkie troost. We hebben ontmoetingsgroepen, bijvoorbeeld van mantelzorgers en (alleenstaande) ouders.
We zijn betrokken bij 50 kopjes koffie.
Eén keer per jaar is er de Klaasmarkt,
een ontmoetingsplek voor de wijk
en waardoor goede spullen ook te
verkrijgen zijn door mensen met een
kleine beurs. Medewerkers steunen
elkaar. Zo heeft het Gemengd koor
voor haar vijftig leden tussen de 70
en 90 een eigen ziekenbezoekgroep
Vergeet-me-nietje. We hebben een
Ontmoetingstuin met onder andere
gedachtenisplaatjes voor overleden
wijkbewoners. We proberen ook een
rustpunt te zijn in de wijk: waar mensen tot rust en bezinning kunnen kode Dukenburger - december 2019

men. Eén keer per jaar is er een grote
kunsttentoonstelling. Inburgeraars en
scholieren leiden we daarin rond.’

Voor alle Dukenburgers

‘Alle leeftijden zijn hier nog in de
kerk. De aantallen zijn veel kleiner
dan ze waren. Niet meer iedereen
komt uit de wijk. Ze komen ook van
elders. We zijn deels ook een keuzekerk. Er zijn 550 vrijwilligers. Sinds
kort is er ook de stichting Hart voor
Dukenburgers. De Ontmoetingskerk
wil een plek worden voor álle Dukenburgers die wat voor elkaar willen doen. Veel mensen in Dukenburg
zoeken een plek waar ze hun talent in
willen zetten, ook niet-gelovigen. Wij
zijn een uitnodigende kerk. We kijken
naar talent en wat je wil doen. Je hoeft
niet in de vieringen te komen. Maar
we blijven kerk. Daar moet je wel respect voor hebben.’
‘Er zijn veel wijkbewoners die niet
gelovig zijn, maar ook velen die wel
geloven. Als bijvoorbeeld in de Antilliaanse gemeenschap iets te vieren of
te rouwen is, doen ze dat bij ons. Er
zijn veel christenvluchtelingen. Voor
hen is de stap naar de Ontmoetingskerk wel groot. Dat ik een functie in
de kerk heb vergemakkelijkt het contact met andere gelovigen zoals met
moslims. De contacten met moslims
op persoonlijk vlak zijn goed.’

Burgemeester Hubert Bruls speldt de Zilveren Waalbrugspeld op de revers van
pastor Joska van der Meer tijdens de viering van haar zilveren ambtsjubileum

‘Twee keer per jaar organiseren we
erken-iedereen-bijeenkomsten
met
mensen van verschillende levensbeschouwingen samen. Dat zijn mooie
bijeenkomsten. Bij de Eerste Communievoorbereiding zitten ouders en
kinderen van altijd vier of vijf nationaliteiten samen. Gesprekken gaan
dan over wat we willen meegeven aan
onze kinderen. Het is een plek met
een bonte verscheidenheid aan mensen die elkaar in het dagelijks leven
niet zo snel tegenkomen. De doopge-

Hart voor Dukenburgers
De Ontmoetingskerk bestaat 50 jaar. De zorg voor mensen die een steun
in de rug kunnen gebruiken loopt als een rode draad door 50 jaar Ontmoetingskerk. Compassie en medemenselijkheid kenmerken de mensen die
hier samenkomen. De tijden veranderen. Noden blijven. Eenzaamheid is
een groot probleem onder Dukenburgers. Er zijn te veel kinderen die hier
in armoede op moeten groeien. Jonge mensen zoeken hun weg naar werk.
Vluchtelingen krijgen een nieuw thuis in onze wijk. Mensen van de Ontmoetingskerk willen antwoord blijven geven op problemen in onze wijk.
Dat kan niet meer als vroeger. En dat kan niet meer alleen. Daarom is
de stichting Hart voor Dukenburgers opgericht voor sociale activiteiten,
gedragen door vrijwilligers.
Hart voor Dukenburgers zet zich in voor kwetsbare mensen in Dukenburg en aangrenzende wijken. Ze maakt daarbij geen onderscheid in geloof, ras, leeftijd of seksuele geaardheid. Hart voor Dukenburgers luistert
met open oor en hart naar hun noden, zin- en levensvragen. Ze ziet heel
de mens en gelooft in de eigen kracht van mensen. Ze werkt samen met
andere organisaties. De website is www.hartvoordukenburgers.nl.
Tekst: Ontmoetingskerk Nijmegen
de Dukenburger - december 2019

sprekken gaan over normen en waarden en over bescherming: wat kun je
daarin betekenen? Hier gaat het over
geloof, hoop en liefde.’

Veranderd

Is Dukenburg erg veranderd?
‘Ja. De eerste bewoners zijn nu oud
aan het worden. Ze willen blijven
wonen tot het niet meer kan. Hun
kinderen zijn uitgewaaid. Veel dertigers en veertigers wonen elders,
bijvoorbeeld in Wijchen. Dukenburg
wordt internationaler. Er komen meer
mensen met moeilijke leefomstandigheden door bijvoorbeeld psychiatrische problemen. Er komen starters
die een eerste flat krijgen, maar als ze
een huis kopen weer vertrekken. Er is
een grote wisseling van werkers in de
wijk. De doorlooptijd is kort. Terwijl
het tijd kost om met mensen in contact te komen.’

Naasten

‘Ik vind het mooie van de Ontmoetingskerk dat alle soorten bevolkingsgroepen elkaar tegenkomen. Iedereen
is belangrijk. Heb je naasten lief. Die
waarde hebben we in de samenleving
hard nodig.’
Blijf je in Dukenburg?
‘Dat ben ik wel van plan.’
Tekst: Toon Kerssemakers en René
van Berlo. Foto links: Jacqueline van
den Boom. Foto boven: Theo Vermeer
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Kinderspel
Het derde Dukenburgse speeltuintje
in deze serie over min-of-meer-verborgen plekjes waar kinderen heerlijk kunnen buitenspelen, ligt tegen
een doorgaand wandelpad aan. In een
mooi begroeide omgeving met water,
eendjes, meerkoetjes en waterhoentjes. Er zitten zeker vissen in de oude
rivierarm en nog maar pas geleden
werd er een bever gefotografeerd!
Vanuit de huizen achter de speeltuinhegjes kunnen de bewoners het bewegende grut in de gaten houden. Zeker
voor de allerkleinsten is toezicht geboden, hoewel er een schattig klein
en veilig houten wipwapbeestje staat.
De wat grotere meiden en jongens,
zoals de twee die aan de foto wilden
en mochten meewerken, kunnen zich
behoorlijk veilig uitleven op kukelrek, glijbaan en vogelnestschommel.
In de herfst worden ze overigens wel
bekogeld door de vallende eikels uit
de bomen rondom. Ook aan dit speel10

tuintje kleeft enige geschiedenis. De
toestellen zijn al vaker vervangen,
zeker nadat er een generatie kinderen groter gegroeid was en het speelplekje in verval dreigde te raken. Ooit
stond er een bankje, maar dat is weg
en later ook bewust achterwege gelaten. Van tijd tot tijd ruimen bewoners
uit de belendende huizen zwerfvuil
en/of blad op, dat geeft meteen een
band. In de slechtste dagen van haar
bestaan was er even sprake van dat
het speeltuintje plaats moest maken
voor parkeerruimte. Een handtekeningenactie wist dit te voorkomen.
Dankzij de gemeente kwam er nieuw
leven voor de speelplek. Intussen zijn
meerdere eerste bewoners nogal eens
opa en oma geworden, hetgeen betekent dat hun kleinkinderen, of oppaskindjes uit de naaste omgeving, heel
veel plezier beleven aan dit min-ofmeer-verborgen kinderparadijsje in
Dukenburg.
Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Jacqueline van den Boom
de Dukenburger - december 2019

‘Wie is de vijand?’
Wie is de vijand? is de titel van het
laatst verschenen boek van Sophie
Molema uit Weezenhof met wie de
Dukenburger een interview had.
Enkele jaren eerder schreef zij ook
het boek Beroep: Gevangene. Dit
boek vertelt het verhaal van een
Duitse joodse communist. Verder
verschijnen er met enige regelmaat
artikels van haar op de geschiedeniswebsites Historiën.nl en Historiek.nl.
Dit alles is niet zo vreemd, want Sophie is van huis uit historica en heeft
dus belangstelling voor alles wat met
geschiedenis te maken heeft. Ook was
ze destijds in Apeldoorn redactielid
van een wijkblad. Bewoners van een
nieuwe wijk vonden dat zij tekort
werden gedaan in het plaatselijk blad,
zodat een wijkblad werd opgericht.
Verder is Sophie ervan overtuigd dat
welhaast iedereen geïnteresseerd is in
(bepaalde aspecten van) geschiedenis.

Wie is de vijand?

Hoe ga je om met je toenmalige vijand? Het boek telt een kleine 200
bladzijden en hiervoor heeft Sophie
maar liefst 150 personen en instanties
als bronvermelding geraadpleegd.
Sophie was geraakt door wat er met
de Duitsers in Nederland gebeurde
kort na de Tweede Wereldoorlog. Het
was heel schokkend hoe zij behandeld werden. Alle Duitsers moesten
gewoon ons land uit. Ook de Nederlandse regering stond daarachter met
de Operatie Black Tulip. (Dit is overigens ook de ondertitel van het boek.)
Vanaf 10 september 1946 werden
hele Duitse gezinnen massaal van hun
bed gelicht, opgepakt en opgesloten.
En dat gebeurde tijdelijk in politiebureaus, leegstaande scholen en sporthallen. Na ongeveer tien dagen was
het dan de bedoeling om naar Duitsland doorgestuurd te worden. Maar
de geallieerden, die het direct na de
oorlog in Duitsland voor het zeggen
hadden, zaten niet echt te wachten
op hele hordes berooide Duitsers
die hun geluk weer in hun thuisland
dachten te vinden. Zij hadden immers
al genoeg aan hun eigen problemen
de Dukenburger - december 2019

Sophie Molema

meteen na de oorlog. Deze operatie
duurde tot eind december 1948. Een
bekende religieus van toendertijd,
pater Henri de Greeve, hield kort na
de oorlog een ware donderpreek over
deze rechteloze uitwijzing.

Kamp Mariënbosch

Dit kamp in Nijmegen was het grootste doorgangskamp van Nederland,
door de regering bepaald vanaf de
zomer van 1946. Oorspronkelijk was
hier een opvang van Canadese militairen aan het eind van de oorlog. Het
kamp lag achter het toenmalige meisjesinternaat aan de Groesbeekseweg,
vlak voor de Heilig Landstichting.
Voor haar boek heeft Sophie meerdere interviews gedaan. Wat hebben zij
in de kampen meegemaakt? Eén van
hen staat haar nog heel erg bij. Deze
mevrouw was inderdaad toen terug

naar Duitsland gestuurd en haar verhaal was ronduit schrijnend, omdat zij
nergens terecht kon. Anderen waren
weer blij dat zij eindelijk hun trieste
verhaal kwijt konden. Hun ervaring
hadden zij soms tientallen jaren voor
zichzelf moeten houden, verborgen
voor familie en naasten. In maart jl.
werkte Sophie nog mee aan een uitzending van Omroep Gelderland.
Daarbij was ook een Duitse mevrouw
die destijds in Kamp Mariënbosch
gevangen had gezeten, ongelooflijk
aangrijpend.
N.B.: Dit boek is ook verkrijgbaar in
een groter letterformaat. Bovendien is
er de bibliotheekservice, het luisterboek van instituut Dedicon in Grave.
Tekst: Peter van Kraaij
Foto: Henk Flederus
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ZWANENVELD VAN HET GAS AF
Geert-Jan van den Brand van gemeente Nijmegen

‘Ik wil met de bewoners
concreet aan de slag zijn’
Zwanenveld is de eerste Dukenburgse wijk waarvoor een plan
komt om in 2035 van het aardgas af
te gaan. Geert-Jan van den Brand
is de gebiedsregisseur. Hij maakt
de komende twee jaar samen met
partners en inwoners een wijkwarmteplan.
Geert-Jan heeft jarenlang voor de gemeente Oss gewerkt. Sinds half maart
is hij in dienst van de gemeente Nijmegen. Hij is speciaal aangetrokken
voor het project Nijmegen aardgasvrij.
‘Heel Nederland moet aardgasvrij
zijn in 2050’, vertelt Geert-Jan. ‘Nijmegen heeft acht wijken aangewezen
om al in 2035 van het aardgas te gaan.
In Dukenburg zijn dat - naast Zwa-

nenveld - Lankforst en Meijhorst. We
zijn nu in drie wijken bezig: Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld. In de
loop van volgend jaar komen er nog
wijken bij. Welke dat worden is nog
niet vastgesteld.’
In oktober 2018 presenteerde de projectmanager Nijmegen aardgasvrij,
Paul Matthieu, in Zwanenveld een
plan om in deze wijk en Lankforst
complexen van de woningcorporaties
en het winkelcentrum aan te sluiten
op een nog aan te leggen warmtenet.
Daarna bleef het voor de inwoners
een tijd stil. Geert-Jan: ‘De gemeente
heeft ondertussen de mogelijkheden
voor een warmtenet onderzocht. Dit
is een invulling van de van het Rijk
ontvangen (proeftuin-)subsidie. We
starten nu om een plan te maken met

daarin alle alternatieven. De resultaten
van het warmtenet-onderzoek worden
daarin meegenomen.’

Hoofdstromen

‘Er zijn drie hoofdstromen om van het
aardgas af te gaan’, vervolgt GeertJan. ‘Die zijn landelijk bedacht: 1. All
electric. Je hebt dan een warmtepomp
nodig in plaats van een cv-ketel om
warm water te maken. 2. Aanleg van
een warmtenet. Dan komt er een afleverset in plaats van de ketel. 3. Ander
gas, bijvoorbeeld groen gas of (heel
misschien op langere termijn) waterstofgas. Daarvoor moet een geschikte
hr-ketel komen. Het is goed om woningen voor te bereiden, door te isoleren en door de manier van verwarmen
aan te passen. Een goede energiezuinige oplossing is bijvoorbeeld vloerverwarming met lage temperatuurwarmte
(40 graden). Er zijn allerlei varianten.’

Meijhorst

Geert-Jan tijdens de bewonersavond in Zwanenveld op 24 oktober 2019
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In Meijhorst heeft woningcorporatie
Portaal 132 eengezinswoningen gerenoveerd naar een nul-op-de-meterwoning. ‘De woningen worden voorzien
van slimme installaties, wekken zelf
energie op en worden goed geïsoleerd
door een compleet nieuwe schil om de
woningen te plaatsen. Ook verdwijnt
het gas uit de woning’, meldt Portaal
op zijn website. ‘De woonlasten blijven gelijk (bij gelijkblijvend gebruik
en gezinsgrootte). Met woonlasten
bedoelen we huur, servicekosten en
energie samen.’ Inmiddels is de klus
grotendeels klaar. Geert-Jan: ‘Ik heb
respect voor het lef van Portaal in
Meijhorst. Ze proberen het. Het is wel
een vooruitstrevende keuze. Daar leer
je van.’
de Dukenburger - december 2019

Geert-Jan van den Brand: ‘We starten nu om een plan te maken met daarin alle alternatieven’

Wijkwarmteplan

Geert-Jan heeft anderhalf tot twee
jaar de tijd om een wijkwarmteplan
voor Zwanenveld te schrijven. Dat
gaat hij niet alleen doen. Hij doet dat
samen met woningcorporaties, huurders, eigenaar-bewoners en leveranciers zoals Liander. Geert-Jan: ‘De
eerste fase is theoretisch heel Zwanenveld onderzoeken. Wat zijn de
kosten van de verschillende opties?
Is het financieel haalbaar? Hoeveel
aansluitingen zijn nodig voor een rendabele oplossing? Welke bedrijven
willen erin stappen? Et cetera. Een
warmtenet wordt onderzocht. Dat
is een eerste stap. Maar je kijkt ook
vooruit: de eerste tien tot twintig jaar
kan de warmte van de ARN komen.
Daarnaast kijken we op stedelijk niveau naar andere warmtebronnen, bijvoorbeeld aquathermie of restwarmte
van koelinstallaties, bijvoorbeeld van
het Triavium. We onderzoeken wat
de all-electrickosten zijn. Ook een
andere soort gas dan aardgas wordt
bekeken. Het wijkwarmteplan mondt
uit in keuzes voor woningeigenaren,
de Dukenburger - december 2019

NIEUWE ENERGIE
gemeente, netwerkbeheerder en leveranciers van warmte.’

Bewoners

Op 24 oktober was er een bewonersavond met wethouder Harriët Tiemens. Geert-Jan: ‘Daar waren bijna
tweehonderd mensen, eenderde huurders, tweederde kopers. In deze fase
gaat het om informeren en ophalen.
Als het nodig is komen er extra avonden.’
Op 7 november was er een werkgroepbijeenkomst voor eigenaar-bewoners. Daar waren ongeveer dertig
belangstellenden. In Zwanenveld zijn
verschillende soorten koopwoningen.
Onderhoud en isolatie zijn bijna per
huis verschillend. Geert-Jan: ‘Je kunt
uitgaan van de oorspronkelijke structuur, zoals de wijk gebouwd is. Begin
met die tekeningen. Classificeer woningen naar warmtevraag. Als er zoveel mensen op afkomen ben ik blij.
Er zijn mensen nodig om mee te den-

ken voor de hele wijk, maar ook voor
het eigen buurtje/straatniveau. Er komen adviezen per type woning. Voor
elk buurtje lopen die anders. Er komt
een tweede avond voor huurders en eigenaar-bewoners in februari of maart.
Ik kom dan met een opzetje voor de
aanpak in Zwanenveld.’ Geert-Jan
neemt deel aan de pop-ups van Leefbaar Zwanenveld die in elke buurt van
Zwanenveld plaatsvinden of al zijn
geweest. Hij denkt ook aan activiteiten zoals samen koken op inductie in
plaats van op gas.
Afsluitend: ‘Aardgasvrij is ingewikkeld, maar we willen het met elkaar
en positief bekijken. Wat is voor bewoners betaalbaar? Wat is redelijk? Ik
wil met de bewoners concreet aan de
slag zijn. Kom met ons in gesprek!’
Actuele informatie is te vinden via de
internetlink nijmegen.nl/aardgasvrijzwanenveld en op www.dedukenburger.nl/58-dossiers/aardgasvrij.
Tekst: René van Berlo en Peter Saras
Foto’s: Peter Saras
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Ammar Selman: ‘Duurzaamheid
voor iedereen betaalbaar houden’
Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat
blijkt uit gesprekken met bewoners, politici, bestuurders van gemeenten,
woningcorporaties et cetera. Zwanenveld wordt, na een deel van Meijhorst, de volgende wijk die van het gas afgaat. De kans is groot dat de wijk
wordt aangesloten op het warmtenet, net als Nijmegen-Noord. Een informatieavond in oktober trok veel bewoners. Het onderwerp blijkt enorm te
leven. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het aantal hits op nieuwsberichten bij
de nieuwe website van de Dukenburger.
De Dukenburger laat daarom bewoners, politieke partijen en instanties, die
te maken hebben met energietransitie, aan het woord. Op deze pagina Ammar
Selman, initiatiefnemer van een petitie in juni jongstleden om het ‘warmtenetcontract’ met Vattenfall (voorheen Nuon) te veranderen. Een contract met een
dure tegenvaller voor bewoners. Ammar is in de gemeenteraad fractievoorzitter van de PvdA.
Waarom moeten we ons – net zoals in
Nijmegen-Noord – over dat Vattenfall-contract druk (blijven) maken?
Ammar: ‘De gemeente Nijmegen
heeft van het Rijk subsidie gekregen
om Dukenburg aardgasvrij te maken. Hiermee kunnen ongeveer achthonderd woningen van vier woningbouwcorporaties en winkels van het
Winkelcentrum Dukenburg van het
aardgas afgekoppeld worden. Onder
andere door aansluiting op het toekomstige warmtenet. Dat warmtenet
levert stadswarmte. Maar uit een onderzoek in Noord bleek dat bewoners
van zo’n 6300 woningen, die door
het contract met Vattenfall verplicht
zijn tot het afnemen van stadswarmte,
tot 2045 vastzitten aan dat contract.
En méér betalen dan gedacht. Deze
14

petitie wil feitelijk bereiken dat bewoners verschillende aanbieders kunnen betrekken bij hun keuzes. Prijzen
kunnen vergelijken. Die prijs valt in
Nijmegen-Noord hoog uit doordat
het tarief van stadswarmte gekoppeld is aan de gasprijs. En die stijgt
maar door. Vattenfall heeft de afsluitboete voor bewoners geschrapt. Toch
blijven bewoners moeite hebben met
hoge stookkosten en gebrek aan alternatieven. Het blijft allemaal ondoorzichtig. Dat probleem moet worden
opgelost voordat in Dukenburg begonnen wordt met aansluitingen op
datzelfde warmtenet.’

Betaalbaar houden

Jouw partij is niet de enige partij in
Nijmegen die kritisch was over het

Vattenfallcontract. Waarom dan alleen een PvdA-petitie?
Ammar: ‘Bij de Partij van de Arbeid
staat het betaalbaar houden van energiekosten centraal. Het valt niet uit te
leggen dat energiekosten na afkoppeling van het aardgas blijven doorstijgen. Waar blijven de voordelen van
nieuwe energie voor bewoners? Het
inzicht ontbreekt. Daar willen wij oplossingen voor. En in Dukenburg dus
liefst voor aansluiting op het warmtenet. Dat moment komt sneller dichterbij dan we denken. Op een aantal
plekken is het aardgasnet hoognodig
aan vervanging toe. Verder vinden we
het belangrijk dat bewoners geholpen
worden bij energietransitie in eigen
huis. Dat zij middelen krijgen om in
vrijheid een goede keuze te maken
over levering van welk soort nieuwe
energie. Geen monopoliepositie van
één aanbieder.’

Gemeente

Is dat geen dode mus? Dit soort zaken
wordt landelijk geregeld. Wat kan een
gemeente dan doen?
‘Een gemeente kan aanvullend eigen
beleid voeren. Zelfs nu de komende
jaren bezuinigd gaat worden. Energietransitie is niet voor niets een topprioriteit voor de nabije toekomst. Of je
nou wilt of niet: er moet nu gehandeld
worden. We zijn verplicht aan onze
kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld door te geven. Een gemeente
kan eigen investeringsruimte inzetten,
kan subsidies geven en adviseren. Woningbouwcorporaties zijn inmiddels
met energietransitie begonnen. Voor
eigen huisbezitters met minder middelen ligt een groot terrein braak. Er
zijn veel bewoners die willen veranderen, maar dat niet kunnen vanwege
gebrek aan geld. Nog eens: wij gaan
ervoor dat niemand in zijn/haar bestaanszekerheid wordt bedreigd door
maatregelen op het gebied van duurzaamheid.’, aldus Ammar.

Anderen

Wordt vervolgd. Ook andere politieke
partijen zullen in deze rubriek aan het
woord komen.
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto: Peter Saras
de Dukenburger - december 2019

Warme kerst in Nederland
Lieve lezer, schrik niet. Alwéér een
hittegolf in 2019 wordt hiermee niet
aangekondigd. De Enkhuizer Almanak verwacht voor dit jaar zelfs
een witte kerst, naast nachtvorst
en nevel gedurende heel december.
Waar komt dan die warme kerst
vandaan?

ABC, S en BES

Een enkeling voelt het wellicht aankomen: het betreft de 1.011 km2 die
ons land extra heeft in het Caribisch
gebied. De ABC- en de S-eilanden.
Hoe zit dat ook alweer?
• A = Aruba met een aparte status,
• B = Bonaire, een Nederlandse gemeente, • C = Curaçao, het grootste
(Benedenwindse) eiland van alle Nederlandse Antillen.
De S-eilanden zijn: Sint-Maarten,
Saba en Sint-Eustatius (Statia), samen de Bovenwindse eilanden. Om
het minder eenvoudig te maken kennen we sinds negen jaar de afkorting
BES-eilanden. Dat zijn Bonaire, SintEustatius en Saba. Deze eilanden
hebben alle drie de status van openbaar lichaam binnen ons Koninkrijk.
Statia en Saba meten respectievelijk
21 en 13 km2. Dat is karig, maar stiekem vormen beide eilanden wel het
mooiste plaatje van overzees Nederland.
Intussen is het twee jaar geleden dat
mega-orkaan Irma verwoestend over

Boven en beneden de wind duidt de ligging aan van de eilanden
ten opzichte van de heersende noordoostpassaatwinden
Sint-Maarten daverde. De tragische
gevolgen zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. De wederopbouw verloopt moeizaam en ongecontroleerd
traag. De bewoners gaan gebukt onder
grote problemen, evenals de regering
en het politieke jojobeleid. Tenminste, op het Nederlandse gedeelte (34
km2) van dit met Frankrijk gedeelde
eiland. De Franse Antillianen pakten
meteen na Irma de draad van herstel
stevig op. Saint-Martin kan weer toeristen vertroetelen onder zijn bijnaam
Friendly Island.
Opmerkelijk is het dat er jaren zijn
met meer orkanen en tropische stormen dan de jaargangen ervoor. Ter
illustratie: Irma woedde op 6 september 2017, terwijl zelfs Europa dit
jaar begin oktober kon kennismaken
met plensbuien uit de 2e-categorieorkaan Lorenzo. Kregen Atlantische
orkanen in Midden Amerika vroeger
altijd meisjesnamen op alfabetische
volgorde, alweer geruime tijd wisselt
de meteorologie meisjes- af met jongensnamen. Men zegt dat de meisjeshurricanes feller en gemener zijn ...
dan de ‘actieve’ vulkanen van Nederland. Jazeker die zijn er, ze sluimeren

op Statia en Saba. Sint-Eustatius heeft
de Quill (de Kuil) en Saba Mount
Scenery, met rond 1700 de laatst genoteerde uitbarsting. Een eruptie van
de Kuil wordt geschat op 1600 jaar
geleden.

Kerst tenslotte

Onlangs reisde een in Dukenburg opgegroeide jonge vrouw naar Sint-Eustatius voor een werkbezoek. Het bedrijf waarvoor zij in Nederland werkt
heeft zakenrelaties op deze piepkleine
Antil. Een reguliere KLM-vlucht
bracht haar naar Sint-Maarten en een
veel kleinere kist landde op Statia.
Foto’s maken is één van de hobby’s
van de ex-Dukenburgse. Ondanks de
geringe afmetingen van Statia kon
ze haar hart ophalen aan de tropische
pracht van de speldenprik in zee, die
in de geschiedenis ooit bekend stond
als de Gouden Rots*. Waarom dat
dan? Het nietige eiland herbergde jarenlang de belangrijkste vrijhaven in
het Caribisch gebied. Alles wat de
wereld voortbracht was op Statia te
koop. Schepen voeren af en aan, niet
in het minst vanwege wapenleveranties aan de Verenigde Staten. Maar dat
is intussen ruim twee eeuwen geleden.
Het eilandje is nu een weelderig plekje
onder de tropenzon, met nog twee kanonnen van weleer die ernstig staan te
roesten, de lopen vredelievend afgewend van het naburige eiland. De Dukenbugse van toen stuurde het hierbij
geplaatste fotomateriaal via appjes
naar het thuisfront, waar volop genoten werd van tropische kleur en fleur.
De link met de komende kerstdagen
is: tijdens die feestdagen ziet het er
net zo uit als op de foto. Er zal geen
sneeuwvlokje te zien zijn, vandaar die
warme (30 graden) kerst in Nederland.
*Een boek met deze titel van Willem
de Bruin is in de winkel en online te
koop.

Oude kanonnen op Sint-Eustatius
de Dukenburger - december 2019

Tekst: Hette Morriën. Foto: familie-album
Huisman, met dank aan Peter Saras
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cultuur
Honderd edities de Dukenburger
April 2008: tijdens het dagje uit van
SOLID (Stichting Opbouw Lindenholt Dukenburg, helaas opgeheven)
vroeg Theo Vermeer mij of ik er wat
voor voelde mee te werken aan een
nieuw wijkblad. Zonder te weten
wat eraan voorafgegaan was, maar
bekend met het feit dat Theo en zijn
‘partner in crime’ Janwillem Koten
al jaren de razende reporters waren
in de wijk, sprak het mij aan dit te
gaan doen. Hoe het ‘krantje’ er uit
zou gaan zien en wie de andere redactieleden waren, zou ik vanzelf te
weten komen. Gelukkig klikte het van
meet af aan, de schouders konden eronder. Een enkel redactielid van het
eerste uur moest gaandeweg verstek
laten gaan toen de gezondheid van
zijn partner daarom vroeg. Jammer,
we werkten prettig samen. Ook de
cartoonist en fotograaf die startten in
oktober 2008 stopten met hun medewerking. Zij werden vervangen door
collega-vrijwilligers. Niet één-, niet
twee-, maar zeker driemaal kwam er
een redactrice de gelederen versterken, maar niet voor lange tijd. Met
enige trots roep ik daarom wel eens:
‘Ik ben de eerste, de oudste, zo goed
als enige, maar zeker ook de jongste
vrouwelijke redacteur van dit blad.’
Zolang de Dukenburger gedrukt op
papier uitgegeven wordt, wil ik best
mijn steentje blijven bijdragen. Maar
ook een wijkblad moet meegaan
in de vaart der volkeren ... de vaste
agenda is al te vinden op het internet via dedukenburger.nl (notabene:
de naam ‘de dukenburger’ komt op
meer plaatsen voor op internet, vergissing is mogelijk). Vergissingen
rond de naamgeving zijn er altijd wel
geweest. Eerst dacht men dat de Dukenburger minstens verwant was aan
de Gelderlander. Niet dus. Wél gaf
de bekende Gelderlander-redacteur
Rob Jaspers onze redactie, fotomensen en correspondenten een gedegen
workshop ergens ‘in den beginne’.
We hebben daar nog altijd baat bij.
Ook met de Brug heeft de Dukenburger geen enkele andere band dan dat
de bladen samen op woensdag* in de
16

Wijsneuzen met kerst
• Kleuter Niko uit Hengelo
(O) maakte kennis met de
kindernevendienst in de Ontmoetingskerk. Niko: ‘Mam,
dit is wél een leuke kerk. We
hebben Jezus geknutseld.’
• Mariska, trots: ‘Ik speel mee
in het kerstspel. Ik ben hoofd
van de engels.’
• Joëlle (8), reuze benieuwd:
‘Is de Kerstman soms een
broer van Sinterklaas, rood
gekleed, witte baard, hoofddeksel, paard en rendieren,
Zwarte Piet en dwergelfjes?’
Slim van Joëlle.

brievenbussen zonder Nee-nee-sticker
horen te belanden.
Terugkijkend op honderd edities de
Dukenburger springen voor mij de allereerste voorpagina (buurkinderen,
nu 11 jaar ouder), de zesde van september 2010 (met schoon- en kleinzoon, zelfde kleinzoon op voorpagina
vorige maand) en de sierlijk voetballende Isabelle in september 2014 er
uit. Artikelen waaraan het leuk werken
was – de cultuurrubriek uiteraard als
nummer één – waren alle interviews
met de gewone maar bijzondere bewoners en baasjes/vrouwtjes van dieren
uit ons stadsdeel. Daarnaast was een
blik achter de schermen leerzaam en
interessant bij de dierenambulance,
de brandweer en de ARN (afvalverwerking). Ook de interviews met de
twee vrouwelijke nachtburgemeesters
Dõro Krol en Angela Verkuijlen waren
memorabel, evenals het aangenaam
informatieve gesprek met de directeur
van de Vierdaagsefeesten, Teddy Vrijmoet, uitgerekend in het jaar dat zij
voor het laatst deze functie bekleedde.
Dit is overigens zomaar een greep uit
de vele onderwerpen die de afgelopen
99 Dukenburgers voorbijkwamen. Als
er lezers zijn met speciale wensen of
opmerkingen dat bepaalde zaken nog
nooit aan de orde kwamen, laat het
weten. De redactie staat open voor
mooi en betrouwbaar materiaal.
* De Brug wekelijks, de Dukenburger
negen maal per jaar.

Eindejaar
Uit de krant van donderdag 2
januari 2019, terugblikkend
op de jaarwisseling:
‘Iemand uit Enschede heeft
dertig miljoen €uro gewonnen
in de oudejaarsloterij.’
‘Iemand uit Enschede is gedood door zwaar illegaal
vuurwerk.’
Hopelijk komt zo’n spagaatbericht na oud en nieuw
2019/2020 niet nog eens in
het nieuws. En hopelijk is het
de wáárheid als de overheden via radio en tv op nieuwjaarsdag laten weten dat de
jaarwisseling overal ‘rustig
is verlopen’. Géén incidenten, géén brandstichtingen,
géén explosies van geweld en
vooral géén lichamelijke verminkingen. Zodat het nieuwe
jaar voor iedereen een mooie
nieuwe start betekent, ook
voor de lezers van dit blad.
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Teksten: Hette Morriën en Ontmoetingskerk. Foto: Jacqueline van den Boom

Kerst in de kerk
Naast het seniorenkerstconcert op woensdag 18
december, waarover elders in dit blad bericht
wordt, zijn er veel meer feestelijke eindejaarsmomenten in de Ontmoetingskerk. Voor de juiste
tijden en alle benodigde informatie verwijzen we
naar de websites van de kerk en van ons wijkblad.
Ook in de kerk zelf en aan de posterwaslijn achter
het raam naast het toegangsportaal is deze informatie te verkrijgen.
In het kort
• 22 december: na de viering is er een kerstmarkt
met knutselen voor kinderen. • 24 december: oecumenische herdertjesviering om 16.30 uur, alsmede gezinsviering om 18.00 uur voor kinderen
van 7 tot 12 jaar. Vanwege de drukte is hiervoor
een kaartverkoop (€ 1,00) vanaf 24 november
12.00 uur bij de koster. Als de prijs voor u een
probleem is, neem dan contact op met een van de
pastors. Verder is er het verzoek om kinderwagens buiten de kerkzaal te stallen en vooraf aan
te geven als er ruimte moet worden gereserveerd
voor een rolstoel. Dit in verband met de veiligheid. • Kerstavond en eerste kerstdag /oudjaar:
protestantse diensten, katholieke en oecumenische vieringen. Eerste kerstdag zingt een versterkt Mediorenkoor.
In het nieuwe jaar
• Op 5 januari na de oecumenische viering van
10.30 uur is er de Nieuwjaarsreceptie. • 18 januari: aftrap Kerkbalansperiode / ‘Geef voor je
kerk’. • Zondagmiddag 19 januari staat een speciale Marikenpresentatie gepland. Drie kunstenaars
laten het verhaal van Mariken opnieuw horen en
zien. Heleen van Maldegem maakte voor haar
musicalopleiding een kindervoorstelling. Jos
van Kemenade illustreerde de weg die Mariken
aflegde, onder andere dwars door het huidige Du-
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kenburg. Monica Boschman schreef in het Marikenjaar het gedichtenboekje Nieuwe wegen voor
Mariken, met illustraties van Jet Westbroek. De
presentatie laat hun verbeeldingen zien van de
zoektocht van Mariken in een wereld vol verleidingen en ieders vallen en opstaan daarin. In het
verhaal klinken de wijze woorden van Marikens
oom Ghijsbrecht: ‘Alleen hij die zichzelf opgeeft
is verloren.’ En het vertelt over ruimte om ondanks
wat je anders had willen doen, opnieuw te mogen
beginnen. Van 8 januari tot eind februari kunt u
de schilderijen en geïllustreerde gedichten bekijken in de zalen van de Ontmoetingskerk, tijdens
openingsuren. Het programma van zondagmiddag
19 januari is: 15.00 uur: De reis van Mariken door
Heleen van Maldegem. Muzikale voorstelling
voor kinderen van groep 3 tot en met 6, maar voor
iedereen toegankelijk / 15.30 uur: in- en uitloop
met koffie en limonade en de mogelijkheid om
de beeldende kunst te bekijken / 16.00 uur: vertelvoorstelling Nieuwe wegen voor Mariken door
Monica Boschman / 16.30 uur: afsluiting. • Jongerentheaterweekend 25 en 26 januari: Gewoon opnieuw beginnen? God kijkt naar de aarde en ziet
dat er van zijn mooie schepping weinig over is. ‘Ik
doe het gewoon nog een keer over’, dacht God, en
zette de hele wereld onder water. Eén mensenfamilie en alle diersoorten behield hij. Wekenlang
dobberden die rond in een ark. Zij mochten het
opnieuw gaan proberen. Maar toen God zag wat
hij in zijn teleurstelling en boosheid vernietigd
had, kreeg hij nog een keer spijt. Hij besloot nooit
meer zo stevig in te grijpen. Na die vernietigende
zondvloed maakte God voor zijn eerste klimaatmars een spandoek met een regenboog erop: Mens
zorg goed voor de schepping en elkaar! Hoe zou
God nu naar zijn aarde kijken? Wie wil meedoen
aan de musical: kies welke workshop je wilt doen:
spel, muziek, decor, film of klusteam. Een heel
weekend plezier voor € 7,50. Opgeven via theaterweekend@gmail.com.
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Afscheid van Bart Bors bij praktijkoverdracht

Proost op de praktijkoverdracht. Op 1 februari 2020 nemen Marion Brouwer (links) en Sjoerd Hendriks (rechts) van Fy-Fit Fysiotherapie het stokje
over van Jos Derksen, Tomas Schröder en Bart Bors (vlnr. in het midden). De
dienstverlening van de praktijk in Lankforst blijft ongewijzigd. Tomas (sportfysiotherapie) en Jos (haptotherapie) blijven in functie als zzp’er.

Fysiotherapie Lankforst & Meijhorst
Op 1 februari 2020 is het zover.
Dan gaat Fysiotherapie Lankforst
& Meijhorst officieel over in andere
handen (zie foto boven). Manueel
therapeut Bart Bors grijpt de overdracht aan om met welverdiend
pensioen te gaan. De afwisselende
job, de prachtige praktijk en uiteraard zijn maten Tomas en Jos:
Bart gaat ’t zeker missen, maar het
is mooi geweest. Tijd voor een afscheidsinterview.

Buitenbeentje
Er is nóg een
Dukenburger
verschenen. Niet
samengesteld door
de redactie, maar
door de gemeente
Nijmegen. Het
nummer verscheen
in december 2011.
Alle artikelen
gingen over de
resultaten van het
Gelders Stedelijk
Ontwikkelingsbeleid (GSO) in
Dukenburg.
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Dat Bart Bors in de jaren 70 in de fysiotherapie belandt, is niet zo verwonderlijk. Zijn vader is heilgymnast/
masseur en neemt zijn nieuwsgierige
zoon regelmatig mee bij huisbezoeken. Dat een drukke kroeg tijdens de
Nijmeegse Vierdaagse een beslissende carrièremove inluidt, ligt minder
voor de hand. Toch is dat precies wat
Bart in 1982 overkomt. Na eerder in
Den Bosch werkzaam te zijn geweest
en een tussenjaar op het conservatorium in Arnhem, loopt hij oud-medestudent Tomas tegen het lijf. ‘In het
café kwam alles toevallig samen’,
zegt Bart. ‘Ik was op zoek naar iets
nieuws in Nijmegen. Tomas vertelde
me dat de maatschap Lankforst-Aldenhof dringend op zoek was naar
een manueel therapeut. De vacature
was daarna snel vervuld.’

Prachtige werkplek

Bart komt niet te werken in de hoekwoning (Lankforst 13e straat), waar
Tomas en Jos dan praktijk houden,
maar de klik tussen de drie is er al
snel. Bart is erbij in 1992 als ’t Nutsstekkie in beeld komt als nieuwe
praktijkruimte. Bij de bezichtiging
zitten de kleuters net aan hun boterhammetje. Als de koop gesloten is,
voegt Bart zich in 1995 bij Tomas
en Jos. Tot op de dag van vandaag is
Bart blij met de stap. ‘Ik durf gerust
te stellen dat ik in één van de mooiste fysio-praktijken van Nijmegen
werk. De locatie, de faciliteiten voor
oefentherapie, veel disciplines onder
één dak. Dit was altijd een prachtige
werkplek.’

Nooit een kunstje

Al is Bart dus inmiddels bijna 25 jaar
honkvast, het werk verveelde nooit.
‘In al die jaren heb ik meer dan 8.000
patiënten op de behandeltafel en in
de oefenzaal gehad’, rekent Bart uit.
‘Zoveel verschillende mensen, zoveel
verschillende klachten; geen persoon
was hetzelfde. In de loop der jaren
veranderde ook mijn taak. Van “de fysiotherapeut maakt me beter” kwam
de nadruk meer op zelfwerkzaamheid van de patiënt te liggen. Wat niet
veranderde: de vertrouwensband. Die

Bart bij het naar hem vernoemde
plein. ‘Een grapje van de maten’, zegt
Bart. ‘We zijn om de beurt naamgever
geweest van het parkeerterrein. Als ik
vertrek, neem ik het bordje mee.’
was altijd heel belangrijk. Ik hoorde
vaak niet alleen over de fysieke klacht,
maar ook wat mensen nog meer raakt.
Juist dat psychosociale aspect maakte
het werk de moeite waard.’

IJzeren trio

‘Wat ik ga missen als ik volgend jaar
stop? De mensen! De patiënten, de
collega’s en dan vooral mijn maten
Tomas en Jos, de andere twee musketiers. We zijn alle drie heel verschillend, maar daarom ook al jarenlang
een ijzeren trio. De feestjes, de soms
hilarische praktijkuitjes, maar ook de
praktijk van alledag; ik ga weg met
mooie herinneringen.’ Al bleek een
dwarsfluitcarrière voor Bart tijdens het
jaar conservatorium te hoog gegrepen,
de passie voor muziek is gebleven. ‘Ik
speel bij Symfonieorkest Nijmegen en
in aanloop naar mijn pensioen heb ik
bij nog een gezelschap auditie gedaan.
Schrijf maar op dat ik fluitend de deur
uitga.’

25 januari

Bart gaat per 1 februari 2020 met pensioen. Dat wordt natuurlijk gevierd.
Op zaterdag 25 januari - tussen 16.00
en 18.00 uur - zijn (oud-)patiënten van
harte welkom om hun manueel therapeut de hand te schudden onder het
genot van een hapje en een drankje.
Feestlocatie is (uiteraard) de praktijk
in Lankforst.
Tekst: Bart Matthijssen
Foto’s: Peter Saras
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‘We zijn gegroeid maar ons jasje wordt te nauw’

Eric-Jan Ruijs is orthomoleculair therapeut
en gespecialiseerd in voeding, lifestyle en
bewaakt samen met Lucas Helsen de conditie bij mensen met chronische aandoeningen.
Occo van IJsseldijk vormt samen met Robert
Kersten, Jan Meurs, Ivan van de Berg en Rob
Langhout de groep manueeltherapeuten. Hij is
verantwoordelijk voor training en revalidatie
van sporters en atleten. Tevens is Chris Snaphaan expert crossfit. Tijdens de oefentherapie
worden elementen vanuit crossfittrainingen
ingezet. Dat wil zeggen dat functionele bewegingen op een zo gevarieerd mogelijke manier
in een hoge intensiteit worden uitgevoerd.

Fysiotherapie Dukenburg
Bij het leggen van de eerste stenen van de
wijk Aldenhof werd ook praktijk Fysiotherapie Dukenburg opgericht door Jits van
Pelt († 2015). Deze praktijk wordt momenteel gevormd door een nieuwe generatie
enthousiaste fysiotherapeuten met vijftien
medewerkers en nevenvestigingen in de wijken Weezenhof en Meijhorst (Sportschool
HARA). Uw redacteur ging in gesprek met
een zestal medewerkers die ieder vertelden
over hun praktijk en vakgebied.
De speerpunt van de praktijk is het aanbieden
van alle in de fysiotherapie voorkomende specialisaties door ervaren fysiotherapeuten. Dit
is door de jaren heen gerealiseerd en blijft een
actueel punt. Daarbij wordt intensief van elkaars kwaliteiten gebruik gemaakt en het komt
regelmatig voor dat patiënten door meerdere
collega’s gezien worden. De in de praktijk
werkzame diëtisten en psychologen en het
nauwe contact met huisartsen en specialisten
benadrukken het multidisciplinaire karakter
van Fysiotherapie Dukenburg. Samenwerking met de psychologen en diëtisten is van
belang bij aandoeningen zoals kanker. Ook is
er steeds meer aandacht voor de samenhang
tussen lichamelijke en psychische problemen,
zoals de angst om na een ongeval weer te gaan
bewegen. Hierbij worden oefentrajecten als
graded activity ingezet, met kleine stapjes
worden de lichamelijke activiteiten steeds verder opgebouwd.
Er is specifieke aandacht voor de ouder wordende mens (geriatrie, oncologie, beweeggroepen) en de jonge sporter. Zo heeft Rob
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Promotie Rob Langhout

Langhout zijn interesse in liesblessures bij
sporters omgezet in een promotietraject en is
gepromoveerd (PhD) aan de Universiteit van
Amsterdam in juni 2019. Voor liesblessures bij
sporters is nu een adequate behandeling voorhanden en voor complexe gevallen is er een
maandelijks lies-spreekuur in de praktijk met
een orthopedisch chirurg van het CWZ.
Jan Meurs is onlangs toegetreden tot de maatschap en gespecialiseerd in orofaciaal therapie. Hij behandelt hierbij diverse klachten in
het hoofd-/halsgebied, waaronder kaakklachten. Hij werkt hierbij samen met tandartsen,
KNO-artsen en kaakchirurgen en is daarnaast
specialist op het gebied van echografie bij
schouderklachten.
Floor Leenders is gespecialiseerd in oncologie
en oedeemfysiotherapie. Zij geeft mede vorm
aan het regionale multidisciplinaire oncologienetwerk dat in januari 2020 gelanceerd gaat
worden. Zij ontfermt zich met Eric-Jan Ruijs
over mensen tijdens of na de behandeling van
kanker, om zo de algehele conditie te behouden of te verbeteren en daarmee de kwaliteit
van leven zo optimaal mogelijk te houden.

Robert Kersten is ook nog werkzaam in de St.
Maartenskliniek en ervaren in dry-needling
en heeft de methode EPTE binnen de praktijk doorontwikkeld bij chronische (achilles-)
peesklachten. Dry needling is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut door middel van een speciale techniek je spieren aanprikt, zodat deze snel en langdurig ontspannen
raken. Bij EPTE wordt onder echogeleide
een dunne naald ingebracht rechtstreeks in de
pijnlocatie. Wanneer de naald op zijn plek in
het aangedane en pijnlijke gebied zit wordt
er stroom doorheen geleid. De hoeveelheid
stroom en de intensiteit worden tijdens de behandeling constant aangepast voor het beste
behandelresultaat.
Verder is de praktijk gespecialiseerd in handtherapie (Irene Gremmen) en psychosomatische fysiotherapie (Sanne Groters). Kim Coppus en Ashley Laurentzen zijn gespecialiseerd
in de geriatrische fysiotherapie en verzorgen
2x per jaar een valpreventietraining.
Lidwine Steentjes is bekkenfysiotherapeut
en behandelt vrouwen, mannen en kinderen
met klachten in het buik-bekkengebied, denk
hierbij aan plas- en ontlastingsklachten en
klachten op het gebied van seksualiteit. Deze
specialisatie is dusdanig gegroeid dat Vicky
Derks gestart is met de bekkenfysiotherapieopleiding om haar hierbij te ondersteunen.
De gesprekspartners van uw redacteur worden in hun enthousiasme belemmerd door
een gebrek aan werkruimte. De capaciteit in
locatie HARA Meijhorst is prima maar nog
niet voldoende. Al jarenlang wil Fysiotherapie
Dukenburg op locatie Weezenhof uitbreiden.
Dit stagneert met name door de nasleep van
de brand in het winkelcentrum en de wederopbouw die maar niet van de grond wil komen.
‘We zijn gegroeid en willen verder, maar ons
jasje wordt te nauw.’
Tekst en grote foto: Toine van Bergen
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Kroniek van zwembad Dukenburg

Jubileum en andere wetenswaardigheden
10-jarig bestaan 1989

van het zwembad waren Sinterklaas en zijn
Pieten.

In de week van 23 tot en met 29 januari 1989
werd het tweede lustrum gevierd. De hele
week stond in het teken hiervan. Zo was er op
woensdag een jeugdmiddag met veel spelletjes
en in de horeca van het bad een heuse discotheek. Deze disco was er ook op vrijdagavond,
maar dan in de zwemzaal zelf. Het gehele
weekend was het bad doorlopend geopend tot
15.30 uur. Er was schatduiken met leuke prijsjes. In het water was veel spelmateriaal aanwezig. Op zaterdag was ook gedacht aan de
mensen die wel eens de zwembadtechniek
wilden bekijken. Voor hen waren rondleidingen georganiseerd. Dit feestweekend was voor
iedereen de toegangsprijs 1½ gulden. Tijdens
deze week werd ook de twee miljoenste bezoeker verwacht. Op zaterdag 28 januari 1989
kon wethouder Ton Buitenhuis een mooi boeket overhandigen aan deze bezoeker.

Onvoorziene zaken

Niet voorzien waren in deze jaren de regelmatige inbraken, meestal via de daklichten in de
horeca. Soms alleen een alarm, maar vaak ook
schade. Helaas gebeurde het ook wel eens dat
er vernielingen aan auto’s waren of dat fietsen gestolen werden. De politie moest soms
komen voor bezoekers aan wie de toegang
ontzegd was en dit niet accepteerden. Of bij
een vermoeden dat een zwembadbezoeker wel
erg veel belangstelling had voor kinderen. Dit
vermoeden was helaas ook waar en de politie
heeft dit afgehandeld.
Ook kwam het wel voor, gelukkig niet vaak,
dat het bad gesloten bleef of moest worden omdat bij werkzaamheden buiten in de openbare
ruimte een elektriciteitskabel kapot getrokken
werd en de accommodatie zonder stroom zat.
Of dat het waterleidingbedrijf ’s nachts de waterleidingen doorspoelde en bij het openen van
het bad bleek dat er in plaats van helder water
bruin water in de bassins zat. Omdat men altijd
de bodem moet kunnen zien, moest er gewacht
worden tot alles weer helder was. Je was dan
snel enkele uurtjes verder.

Wat er zoal gebeurde door de jaren

Direct na de opening van het zwembad waren twee zonnebanken geplaatst. Voor die tijd
was dat heel vooruitstrevend. Mensen gingen
steeds vaker naar een zonnestudio of kochten
zelf zo’n apparaat. De afspraken voor het gebruik van de banken waren talrijk en de hele
dag was het druk. Om te voorkomen dat er file
ontstond, moest een regeling voor gebruik van
de banken afgesproken worden. Deze regeling
betrof het omkleden. Dit moest in het vervolg
in de garderobe gedaan worden en niet meer in
de cabine zelf. In de zomer van 1988 werden
de twee oude banken vervangen voor nieuwe.
Dit waren zogenaamde snelbruiners: in minder tijd sneller bruin. Omdat zonnebankbezoekers altijd door het gebouw moesten om bij de
zonnebankruimte te komen, was besloten in
de buurt van de receptie een nieuwe cabine te
plaatsen. Twee jaar hiervoor was een sauna geplaatst in een nog niet gebruikte ruimte. Hierdoor kon nu geadverteerd worden met faciliteiten welke in die tijd niet zo vanzelfsprekend
waren voor een zwembad. Met de huidige baden is dit anders.
Halverwege de jaren tachtig werden nog steeds
nieuwe aanvragen gedaan voor het gebruik
van zwembad Dukenburg. Zo startte fysiotherapie Van Pelt, nu Fysiotherapie Dukenburg,
met revalidatiezwemmen voor hun patiënten
op maandag en woensdag. Zij maken hier nog
steeds gebruik van.
Een andere nieuwe huurder in die tijd was
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Wijziging exploitatie zwembaden

trimgroep MIEP (Met Inspanning En Plezier)
die een tot twee maal per jaar zwemwater
huurde voor hun leden die trainden voor een
triatlon. Jarenlang maakten zij gebruik van het
bad. Er wordt nu nog steeds getraind.
Personen die eens per jaar gebruik maakten

Sinterklaas bij de zwemles

Al eerder is gemeld dat de gemeente miljoenen
moest bezuinigen. In november 1986 viel de
term privatisering van het zwembad voor het
eerst. In december informeerde de directeur
van de Nijmeegse Sportstichting het personeel
over de op handen zijnde veranderingen. In
een artikel van 30 april 1987 schreef de Gelderlander met vette letters: ‘Deining over Bad
Dukenburg.’ Er was onrust ontstaan onder het
personeel naar aanleiding van een nog niet
openbaar gemaakt besluit om het gemeentelijk zwembad Dukenburg in beheer onder te
brengen bij exploitatiemaatschappij Sportfondsenbaden N.V. Voorgenomen centralisatie
van zwembad Dukenburg, mogelijke sluiting
van het Goffertbad en sluiting van zwembad
Henricus waren voor de gemeente de enige
mogelijkheden om fors te bezuinigen op de
sector zwembaden. Er zou een lange periode
van onzekerheid aanbreken voor genoemde
accommodaties en hun medewerkers.
Tekst: Wil Rengers
Foto: zwembad Dukenburg
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LEVEN IN NAZI-DUITSLAND

Hilde Fischer
Deel 3

Uit de biografie van mijn tante: Anna Hildegard Josepha Fischer, tante Hilde. Geboren in Hamburg op 19 maart 1923, overleden in Hilversum op 19 april 2015. Het
verhaal van gewone Duitse mensen in nazitijd, opgeschreven door Hilde van der
Linden-Fischer en mijn neef Peter van der Linden. Over mensen zoals jij en ik.

Het grote bombardement

De bombardementen op Hamburg werden alsmaar heviger. Hilde schrijft: ‘Door
dagenlange bommenregens werd de stad
systematisch vernietigd.’ Acht dagen en
zeven nachten lang, van 24 juli tot 3 augustus 1943. ‘We zaten elke nacht in de
kelders. Op het laatst moesten we naar de
grote schuilkelders. Tegenover ons huis
was er zo een, onder een grote school.
Daar waren we wel met honderd mensen
of meer.’

Bommentapijt

‘Toen kwam die vreselijke aanval. Alle
wijken in de omgeving werden platgegooid. Onze wijk, Barmbek, kreeg het
zwaar te verduren.’
In een bewaard tijdschrift is te lezen: ‘In
de nacht van 27 op 28 juli 1943 legden
800 vliegtuigen een bommentapijt over
Hamburg. Er ontstond een grote vuurstorm die nog nooit gezien was, alles is
verwoest. Een gebied van 4,5 bij 5 kilometer stond in vlammen. Die ene week
dropten de geallieerden 120.000 brisant-,
mijn- en fosforbommen en drie miljoen
brandbommen. Er vielen tussen de 80 en
90 duizend doden en gewonden, 900.000
mensen werden dakloos.’
Hilde: ‘We schuilden in de bunker onder
de school. Ik zal die nacht nooit vergeten.
We waren er al om zeven uur ’s avonds,
oudere mensen, vrouwen en kinderen.
Toen de aanval op Barmbek begon was
het alsof de wereld verging. Het licht ging
uit, alles was aan het schudden en kalk
viel van de plafonds.’

Massagraf

Hilde heeft knipsels van kranten en tijdschriften bewaard. Eén daarvan laat een
foto zien van het totaal ingestorte warenhuis Karstadt, de grootse winkel van
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Hilde Fischer

Hamburg in de Hamburgerstrasse. Onder
deze winkel was een schuilkelder waar
500 mensen in konden. Het werd één massagraf.
In de schuilkelders was zuurstoftekort,
de deuren konden niet open, te veel vuur.
‘Wij, de jongeren draaiden de hele nacht
aan apparatuur die zuurstof leverde. Kinderen gilden, oude mensen schreeuwden
en baden – nee ik stop met schrijven, alles
komt weer boven…’

Brandende bomen

‘De lieve god heeft ons bewaard,’ schrijft
ze. Als om negen uur de bunkerdeuren
opengaan zien ze alleen puin en brandende bomen. Hun huis staat er nog maar binnen is alles kapot.
Hilde’s vader besliste: ‘We gaan weg.’ Ze
verzamelde wat kleine spullen, een lepel,
vork, mes, wat schoenen. Op twee fietsen
die nog bruikbaar waren gingen ze op pad.
‘We liepen door alleen maar verwoeste
straten.’
Tekst: Peter Saras

Nijmegen als een
regenwoud in Afrika
We zaten in de oudste brouwerij van Nijmegen met
hem te lunchen. Vanuit het raam keken wij naar de
Waal. De herfst kleurde de stad, die inmiddels een
rivier in zich heeft.
William, zo heet de tiende mensenrechtenverdediger die gast is van Nijmegen de Shelter City. In
het noorden van Oeganda voert hij een strijd tegen
corrupte machtshebbers die bomen van het Zokaregenwoud naar China laten verdwijnen. Deze gepassioneerde strijder vertelt hier in het groene Nijmegen over het belang van bomen voor het leven.
Op zijn smartphone las hij de informatie over deze
oude brouwerij. Hij keek naar mij en zei: ‘Bij ons
is niks bewaard gebleven dat ons aan onze voorouders kan herinneren.’ Dit waren ook exact mijn
gedachten. Stil keken wij verder uit het raam. Soms
kan stilte krachtiger zijn dan gedachtewisseling die
gepaard gaat met het zoeken naar woorden. We
kregen allebei zin in bier. De slokken Hemelbier
vrolijkten zijn ogen op. Het gesprek zonder woorden
ging verder. Hij, een sterke gemeenschapsman die
de sociale samenhang en welvaart van de medemens in het behoud van natuur ziet, miste hier aan
de Waal zijn dierbaren die niet van de pracht van
deze stad kunnen genieten. De manier waarop hij
keek, deed me begrijpen dat hij deze schoonheid
zodanig wilde vastleggen dat hij het kan navertellen. Ik genoot van zijn blik op de Waal die op die
van mij van vijfentwintig jaar geleden leek. Vijfentwintig jaar geleden vertelde ik in mijn gedachten
over de schoonheid van de Waal aan dierbaren die
ik achtergelaten had. Ik realiseerde me de betekenis van de stad van de rivier in mijn leven. In William als spiegel zag ik de verantwoordelijkheden
die wij met z’n allen in dit welvarende deel van de
wereld hebben.
Wat wij niet woordeloos hoefden te bespreken was
het geluk. We waren het met elkaar eens dat geluk
pas echt geluk is wanneer het gedeeld wordt. Dankbaar keek ik naar de Waal. Ik voelde me gelukkig
met de aanwezigheid van William, mijn nieuwe
brother uit Afrika die Nijmegen in zijn dromen meeneemt. Ik hoop dat ik ooit in zijn Nijmegen Forest
van het gezang van de vrije vogels mag genieten.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Koester je visioen!
Nu het koud en donker wordt, zie je hoezeer mensen verlangen naar licht en warmte. Sommigen laten dat al in november zien
met vrolijke kerstversiering met veel lichtjes. Ook in de Ontmoetingstuin branden
lichtjes. En er zijn gedichten te lezen over
het visioen. In de voorbereiding naar Kerstmis en Nieuwjaar diepen we immers onze
diepste dromen op. Voor onszelf, in het
bedenken van goede voornemens. Voor
anderen in de vorm van onze kerstwensen.
Een visioen gaat nog een stapje verder:
dan droom je ook over hoe de wereld eruit
zou moeten zien. Zoals een kind vorig jaar
op een wensboom in Tolhuis: geen oorlog
en een ijsje….
Sommige mensen zeggen: dromen zijn
bedrog. Maar ik ken ook mensen die juist
als het moeilijk is in je leven aan je vragen:
waar droom je van? Die vraag ontsteekt
een vonkje dat je weer doet voelen waar je
echt warm voor loopt. In de kerk oefenen
we ons in de weken voor Kerstmis in het
dromen van een wereld van vrede voor alle
mensen. Voor mij werd het bij mijn jubileum
even waar: zoveel mensen met verschillende achtergronden en levensverhalen bij elkaar! Hartverwarmend. Met Kerstmis is het
soms ook even zo vredig. Zo’n feestbubbel
het hele jaar door, een prachtig visioen!
Leef vanuit het visioen, en laat het wachten
tot het rijp is.
Het visioen liegt niet, al is het nog geen
werkelijkheid.
Joska van der Meer, pastor
(Foto: Ann van Rijn)
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Bridgeclub Kwetsbaar ’70
viert gouden jubileum
Op 9 december 1969 werd in Dukenburg
in de soos bij de noodkerk een bridgeclub
opgericht door de heren Ch.F. Deuming en
M.G. Tummers. De oprichting was mogelijk omdat na een oproep in het Dukenburgs
Nieuws zich voldoende leden hadden aangemeld om een club op te richten: te weten 38
leden.
Men was er bovendien in geslaagd om iedere
dinsdagavond een speelruimte in de soos te
huren. Voorzitter werd P.M. Kratz en wedstrijdleider J. Greve. Men startte 6 januari
1970. Op die dag werd tevens deze club aangemeld bij de Nederlandse bridgebond onder
de naam Kwetsbaar ’70. Dit alles betekent dat
men binnenkort het gouden jubileum gaat vieren. Het wordt naar men hoopt een feest van
ontmoeting dat plaatsvindt op 18 januari 2020
in het Restaurant Umberto te Wijchen. Bij dit
feest zijn naast de gewone leden ook een aantal oud-leden uitgenodigd.

Vereniging

Spil in de vereniging is momenteel Ad de Bever, die niet alleen wedstrijdleider is, maar ook
de website van de club verzorgt en tot erelid
van de vereniging is benoemd. Jan Janssens
is momenteel voorzitter. Voor dit artikel heb
ik hem geïnterviewd. Hij vertelde dat de vereniging momenteel 58 leden telt, ongeveer
evenveel heren als dames. De contributie is
zeer laag gehouden en bedraagt slecht 55 euro
per jaar. Wanneer u het leuk vindt bent u altijd
welkom om een bridgeavond mee te maken.

Dan kunt u zien of de sfeer u past om gewoon
lid te worden. Om u aan te melden verwijs
ik naar de website van de vereniging www.
nbbclubsites.nl/club/15008. U vindt daar ook
nog verdere informatie voor uw oriëntatie.
Men speelt nog altijd op dinsdagavonden in
Wijkcentrum Dukenburg en begint om 19.45
uur. Meestal gaat het om een interne wedstrijd,
maar ook doen leden wel mee aan de landelijke
competitie. De laatste vier jaar speelde men in
de eindronde voor de Elffersbeker. Dit wijst op
het hoge niveau van sommige spelers. Men organiseert naast de regulaire speelavonden ook
ieder jaar een gezellige Paas- en Kerstdrive.
Het hoogtepunt is echter de Sinterklaasdrive
waar mensen van heinde en verre welkom zijn.
Deze feestelijke drive luncht met een Chinese
maaltijd.

Betrokkenheid

Naast het bridgen is er ook een actieve sociale
betrokkenheid tussen de leden. De commissie
Wel en wee probeert met de leden mee te leven en hen te steunen bij hun welzijn. Daarnaast brengt men bloemen bij zieke leden en
bij droevige gebeurtenissen. Deze sociale betrokkenheid is een wapen tegen eenzaamheid.
Bovendien scherpt en smeert bridgespelen het
brein, en vermindert daardoor de kans op dementie. Ik wens de club een spetterend feest
toe en spreek de hoop uit dat het de volgende
50 jaar het eeuwfeest vol mag maken.
Tekst: Janwillem Koten en Jan Janssens
Foto: Huub Hilgers
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Klaasmarkt

Van alle markten thuis
Vrijdag 8 november was driekwart van de
Meijhorstgebouwen die onderdak bieden
aan de Ontmoetingskerk, het wijkcentrum
en zwembad Dukenburg de werkvloer voor
twee markten.
Nummer één vormde de aloude, welbekende
Klaasmarkt in en om het kerkgedeelte. Als
nummer twee aangeschoven was er voor de
eerste keer de Dukenburgbrede Activiteitenmarkt. Voor de deur van Albert Heijn ([super-]
markt) vond bovendien de wekelijkse vis-,
vlees- en groentemarkt plaats. Dukenburg was
eventjes ‘van alle markten thuis’.

Zo is het gekomen

Voor de geschiedenis van de Klaasmarkt verwijst de redactie graag naar alle voorgaande
jaren, waarin dit wijkblad aandacht besteedde
aan eerst Klaaswinkel, later Klaasmarkt (zie
www.dedukenburger.nl, alsmede het kader op
deze bladzijde). Voor nieuwe wijkbewoners:
het betreft hier de jaarlijkse tweedehandsgoederenmarkt met verrassende extra’s. De
meest uiteenlopende goederen worden zeer
betaalbaar aangeboden, vooral gezien de dure
decembermaand. De Klaasmarkt werd op 8
november als vanouds goed bezocht; het ontmoeten van bekenden is immers één van die
extraatjes. De gewaardeerde opbrengst van de
Klaasmarkt gaat naar de dagelijkse bezigheden in de kerk.
De Activiteitenmarkt werd via een ‘doorstart’
voor het eerst gehouden in het wijkcentrum.
Grote gekleurde pijlen en ballonnen wezen de
bezoekers van de Klaas- binnendoor naar de
de Dukenburger - december 2019

Activiteitenmarkt. Dit viel in goede aarde bij
menigeen. De allereerste planning voor activiteiten- en informatieverstrekking aan mensen
met een smalle beurs werd vanwege de supertropische temperaturen afgelopen juni afgelast. Desondanks kwamen er toen toch meerdere bewoners, die een ijsje kregen om de teleurstelling te verwerken. Na de zomervakantie werd besloten de Activiteitenmarkt door te
starten en mee te laten liften op het succes van
de Klaasmarkt als traditioneel evenement van
de Ontmoetingskerk. De nieuwe Activiteitenmarkt in Wijkcentrum Dukenburg is door Stip
(steunpunt voor informatie) georganiseerd/
aangeslingerd, in nauwe samenwerking met de
Dankzij veel vrijwilligers was de Klaasmarkt op 8 november netjes gepresenteerd en overzichtelijk. Ook deden de
pastores van beide kerkgenootschappen
hun best om overheerlijke oliebollen te
bakken. Naar aanleiding van een complimentje aan het adres van de dominee,
biechtte deze op dat hij tijdens zijn studententijd als standwerker-marktkoopman fungeerde om zijn studie te bekostigen. Dit was goed te merken: de verkoop
van de oliebollen liep gesmeerd! Het
was in de kerkzalen bijzonder druk en de
‘kerkelijke marktkooplieden’ waren redelijk tevreden over de aandacht en omzet. De Klaasmarkt is een unieke traditie
in ons stadsdeel geworden.
Tekst: Janwillem Koten

Activiteitenmarkt

Ontmoetingskerk, de gemeente, Sterker sociaal werk en enkele andere instanties, alsmede
wijkbewoners. Het Huis van Weezenhof hield
op 7 september jongstleden eveneens een activiteitenmarkt, enkel en alleen voor hun eigen
ontmoetingsplek. Met deze uitleg hoopt de redactie mogelijke verwarring te ontknopen.

Impressie

In vogelvlucht een kijkje op de Activiteitenmarkt in het wijkcentrum: er waren een kapper, een beauty‘salon’, een repaircafé, koffie
met kardemom, lekkere soep en hapjes. Men
kon toelichting krijgen op de cursussen van
StAAD en Creatief Centrum Nijmegen-Zuid.
Trainingscentrum Michi was vertegenwoordigd, evenals Sportservice Nijmegen met
vooral oog voor wandelclubs, naast zwembad
Dukenburg voor lessen en bewegen in het water voor alle leeftijden. Kinderen konden knutselen en zich laten schminken. Voor het serieuzere werk waren er vrijwilligers van Present
en stands van de formulierenbrigade en financiële experts. Een zevenklapper (met meer
deelnemers dan zeven op het plankier) vormde
de modeshow van de Kledingbank. De dames
showden als volleerde mannequins prachtige
outfits, waarvoor ze doorlopend verdiend applaus kregen. Doortje, de hulphond van model Rianne, deed al even voorbeeldig mee. Dit
onderdeel is voor herhaling vatbaar. Intussen
werden over de Klaas- en de Activiteitenmarkt
de contactpersonen voor de camera van Wij
zijn Nijmegen ondervraagd. Viraal zijn deze
beelden terug te zien. Bijkomend, maar zeker
niet onbelangrijk, was het prachtige herfstweer, ook al vonden de markten grotendeels
binnenshuis plaats.
Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Peter Saras
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In memoriam Frans van Schaik (1939-2019)

In memoriam
Sjaak Roelofs
Sjaak is onlangs overleden. Hij was een
geziene en gerespecteerde wijkagent in
onze buurten. Hij was tot voor kort nog
altijd actief en velen behulpzaam bij hun
vragen, want hij gold voor velen als een
deskundige vraagbaak. Daarnaast was
Sjaak lid van het platform Malvert. Ik
heb hem daar leren kennen als een vriendelijke openstaande en zeer betrokken
man, begaan met het lot van de modale
Dukenburgers. Steeds kwam hij met
praktische wenken en oplossingen voor
problemen in de wijk. Daaruit sprak zijn
jarenlange ervaring met het politiewerk
in onze wijk. Hij wordt daarom gemist.
Tekst: Janwillem Koten

Na zijn pensionering kwam Frans van
Schaik met zijn thuisgenote Germa in Dukenburg wonen en werkte hij als vrijwillig
pastor in de Ontmoetingskerk. Hij begon
daar met de gespreksgroep Geloven Nu,
waarin we ons verdiepen in een Bijbeltekst. Frans kon zo mooi de betekenis van
die tekst laten doorklinken in het leven van
vandaag. Ik mocht jarenlang met hem samenwerken. Iedere bijeenkomst beginnen
we met het zingen van het Schriftlied: ‘Die
chaos schiep tot mensenland, die mensen
riep tot zinsverband.’
Wat mij het meest is bijgebleven, is zijn

uitleg van het verhaal van de lamme man
die bij Jezus gebracht wordt. De man is verlamd door het leven en ziet er letterlijk geen
gat meer in. Zijn vrienden dragen hem op
handen en geven hem door een gat in het
dak te maken weer ruimte, licht en uitzicht.
Frans vertelde dat voor hem het grote wonder niet zozeer de genezing was maar dat
er vrienden waren die het leed en de pijn
van deze man gezien hebben! Hier vindt het
wonder van vriendschap plaats.
Een mens heeft vrienden nodig, en Frans
had heel veel vrienden. Hij was oprecht geïnteresseerd in mensen. Frans was wars van
‘hokjes’denken. Hij kon ruim over grenzen van godsdienst, kleur en geaardheid
heen denken. De deuren van zijn kerststal
stonden wagenwijd open. Het meest hield
hij van het kerstbeeldje waarbij Maria het
kindje Jezus op schoot heeft en waarbij het
kind ons recht in het gezicht en hart aankijkt. Ruim de wereld in!
De uren dat we Geloven Nu voorbereidden
zijn nu dierbare herinneringen. Wat kreeg
ik wijze lessen van hem! Daarnaast konden
we genieten van kleine dingen. ‘Toe’, zei
hij, ‘neem nog zo’n lekker koekje. Dan mag
ik er ook nog een.’
Frans van Schaik, moge je nu rusten in de
oneindige Ruimte en Liefde van de Eeuwige.
Tekst: Ineke Keizers

Leer met de computer werken in de bibliotheek
Wil je graag met de computer leren werken? Bibliotheek Zwanenveld verzorgt een gratis Klik & Tik-cursus.
In de bieb kun je je eerste stappen in de digitale wereld zetten.
Tijdens de gratis Klik & Tik-cursus helpen geduldige begeleiders
je in kleine groepjes op weg. Je leert de basis die je nodig hebt om
met een computer te kunnen omgaan. Je gaat in je eigen tempo aan
de slag. Je leert bijvoorbeeld hoe een toetsenbord en muis werken. Ook ga je het internet op. Corry (81) volgde een Klik & Tikcursus in de bibliotheek. ‘We werden tijdens de cursus heel goed
geholpen. Ik kan inmiddels zelf informatie opzoeken via internet
en mailen met mijn kleinkinderen’, vertelt ze trots.
De Klik & Tik-cursus bestaat gemiddeld uit tien lessen. In Bibliotheek Zwanenveld vindt de cursus plaats op dinsdagen van 13.00
tot 15.00 uur. Zodra er voldoende deelnemers zijn, gaat de cursus
van start. Wil je meedoen? Ga naar de bibliotheek en geef je op. Je
kunt je ook (laten) aanmelden via www.obgz.nl/digitaalvaardig.
Tekst: Susan Bink. Foto: Bibliotheek Gelderland Zuid
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Grote expositie van Creatief Centrum Nijmegen-Zuid

StAAD-Special themamiddag
Vrijdag 17 januari 14-16 uur

De toekomst van de
zorg is dichterbij
dan u denkt

Van januari tot en met maart exposeren
een dertigtal cursisten van het Creatief
Centrum Nijmegen-Zuid in het Atrium
en op de eerste etage achtervleugel van
Wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst.
Meerdere groepen laten hun werk zien: de
vrije teken- en schildergroepen, de aquarelleergroep en de abstract schilderen groep.
Daarnaast zijn in de vitrine in het Atrium
drie dimensionale objecten te zien. De expositie wordt officieel geopend op 10 januari om 17.00 uur.
Tijdens de expositieperiode is een deelnemer van het creatief centrum op een woens-

dagmiddag in het wijkcentrum aanwezig
om haar of zijn hobby te laten zien. Op het
creatief centrum in Tolhuis maken cursisten
kennis met allerlei technieken en materialen. Individu en de deelnemers inspireren
elkaar. Nieuwsgierig geworden of wilt u
iets kopen? Kijk voor informatie op: www.
ccnz.nl en www.facebook.com/creatief.
centrum, (024) 345 21 13.
Adres expositie: Wijkcentrum Dukenburg,
Meijhorst 70-39. Bezichtigen kan tussen
9.00 en 17.30 uur op de werkdagen.
Tekst: Cultuurtafel werkgroep Expo-At
Foto: Renee Rokers

Afronding gemeentelijk AED-project
Heel Nijmegen hartveilig
De stichting HartslagNijmegen streeft er
naar heel Nijmegen hartveilig te maken.
Voor dit doel is vanuit Dukenburg enige
tijd terug een start gemaakt met het buiten plaatsen van gemeentelijke AED’s
(Automatische Externe Defibrillator).
Deze apparaten, geplaatst binnen in wijkcentra en sporthallen, waren soms maar
enkele uren en op bepaalde dagen bereikbaar. Nu zijn deze AED’s te vinden in
pincodekasten aan de buitenmuren. Op 30
oktober 2019 hebben de Nijmeegse AEDstichtingen samen met wethouder Velthuis
het AED-project voor buitenplaatsing afgerond. De stichtingen kregen een mooie
waardecheque overhandigd. Er zijn nu in
heel Nijmegen vijfendertig gemeentelijke
de Dukenburger - december 2019

Van links naar rechts: Erik de Nie, voorzitter
AED Nijmegen-West, Peter Saras, secretaris
AED Dukenburg, en Nico de Boer, voorzitter
stichting HartslagNijmegen
AED-apparaten ‘buitengeplaatst’. Deze worden beheerd en onderhouden door de vrijwilligers van de AED-stichtingen.
Basis is de zes jaar geleden opgerichte stichting AED Dukenburg. In Dukenburg en Lin-

Tijdens de presentatie gaat Doris Friederichs-Meier in op hoe ontwikkelingen
en vernieuwingen invloed hebben op de
zorg. Ontwikkelingen die heel snel gaan.
In korte tijd komen veel nieuwe technologische hulpmiddelen op de markt.
Krijg ik bijvoorbeeld binnenkort een robot aan mijn bed? Krijg ik een dokter via
een beeldscherm op bezoek? Kortom,
waar liggen de uitdagingen voor u en allemaal? In deze interactieve presentatie
gaan we met elkaar op ontdekking.
Doris Friederichs-Meier, MA MSc,
werkt bij Zorgverzekeraar VGZ als onderzoeker, aan de VU in Amsterdam en
in het Rivierenland Ziekenhuis Tiel als
kwaliteitsadviseur en als programmamanager Samenwerking. Daarnaast werkt
zij als zelfstandig adviseur in de zorg.
Zij is een van de initiatiefnemers van het
project Samen ouder worden in Weezenhof.
Tekst: Ben Stumpel, StAAD

denholt heeft deze stichting inmiddels een
goed dekkend netwerk van vrijwillige hulpverleners en drieënveertig AED-apparaten
in de openbare ruimte. Voor het realiseren
van dit doel is de stad in vijf delen verdeeld.
In elk deel komt een eigen AED-stichting,
zo kan er dichtbij en samen met bewoners
aan dit doel gewerkt worden. In NijmegenWest is een jaar terug een nieuwe stichting
opgericht, stichting AED Nijmegen-West en
er komt een stichting in Zuid.
Iedereen kan meedoen. Wanneer men een
BHV- of reanimatiecursus heeft gevolgd
mag men zich aanmelden bij HartslagNu
(www.hartslagnu.nl of de app hartslagnu
nieuw). Alleen dan krijgen hulpverleners
bij een alarm een oproep via sms en/of app
om naar een slachtoffer te gaan of een AED
te halen.
Tekst: AED-stichtingen
Foto: José Saras
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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
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Kerstconcert Seniorenorkest
Zoals we al een aantal jaren gewend zijn, geeft het Seniorenorkest Nijmegen een sfeervol kerstconcert in de kerkzaal van
de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.
Het Nijmeegs Seniorenorkest staat onder leiding van dirigent
Ruud Böhmer. Het concert is op woensdag 18 december van
14.30 tot 16.30 uur. In de pauze is er gelegenheid om een kopje
koffie of thee te nuttigen met een kleine tractatie. De entree is
gratis, na afloop is een vrijwillige bijdrage van harte welkom.
Tekst: Ria Vos. Foto: collectie Seniorenorkest Nijmegen

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
de Dukenburger - december 2019

Kerstpakkettenactie voor cliënten van de Voedselbank, Homestart, stichting Gast bed-bad-brood en Vluchtelingenwerk afdeling Nijmegen.
Ook dit jaar organiseert de Oecumenische Werkgroep Diaconie
van de Antonius van Paduakerk en de Maranathakerk weer een
kerstpakkettenactie waar 26 kerken aan meedoen in Nijmegen
en Overbetuwe, alsook enkele scholen. Het is een grote actie
waarbij alleen al voor de Voedselbank rond de 700 pakketten
gemaakt gaan worden. Deze pakketten deelt de Voedselbank uit
aan mensen die het financieel niet breed hebben in Nijmegen en
Overbetuwe. Het is fijn als zij met Kerstmis iets extra’s op tafel
kunnen zetten. We hopen dat u ook een pakket wilt maken. In
veel kerken kunt u weer een doos meenemen, samen met een
flyer. Op de flyer staan suggesties, zodat u kunt zien wat u in de
doos kunt doen. Schrijf ook uw naam en telefoonnummer op de
intekenlijst.
De dozen
kunt u in
dezelfde
kerk weer
inleveren
tot en met
zondag 15
december.
U kunt ook
losse, goed
houdbare
levensmiddelen inleveren.
We hopen dat veel mensen meedoen aan deze actie, zodat we met
een kerstpakket wat licht kunnen brengen in het leven van mensen
om ons heen.
Op de zondagen kunt u vóór of ná de kerkdienst een doos ophalen
in de kerk bij u in de buurt met de begeleidende folder met informatie over artikelen waarmee u de doos kunt vullen.
U kunt ook financieel steunen. Dit geld wordt dan gebruikt om
eventueel extra pakketten te maken of als ondersteuning in levensonderhoud. Voor al uw bijdragen zal een busje of doosje in
de kerk staan. Hartelijk dank!
Voor vragen over deze jaarlijkse actie kunt u terecht bij: e-mailadres oec.werkgroepdiaconie@gmail.com of telefonisch bij Anneke Leisink (024) 322 52 39 en Martha Opmeer 06 27 14 34 00.
Tekst en foto’s: Oecumenische Werkgroep Diaconie
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Nieuws uit de Liz-klas op De Dukendonck
Tolhuis-T
Nog steeds kunnen 10.000 kinderen met
een beperking niet naar school, meldt de
Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind (NSGK). De ministeries van
Zorg en Onderwijs bespreken samen met
andere instanties opnieuw hoe ze dit aantal thuiszitters kunnen terugdringen.

Kerstmarkt zaterdag
14 december 2019

Zo begint een stuk op de website van SBS6
over een uitzending van Hart van Nederland op 25 september 2019. In deze uitzending gaat het om deze groep kinderen, maar
nog belangrijker over de oplossingen die
particuliere initiatieven her en der in Nederland zelf aandragen. Een oplossing zijn
de samen-naar-school-klassen vanuit het
NSGK. Hier zijn er nu 33 van in Nederland.
Kleinschalige zorgklassen binnen het regulier onderwijs. Stichting Liz heeft er drie. In
brede school De Dukendonck in Tolhuis is
één klas gevestigd.

Zaterdag 14 december organiseert
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid
een kerstmarkt. Er zijn verschillende
standhouders waar je leuke dingen
voor de kerst kunt kopen, zoals kerststukjes, kerstversieringen en cadeautjes voor onder de boom.
Er zal ook een
workshop
zijn
waar je je eigen kerstballen
mag stippen (vijf
stuks) en een
workshop Versier
je eigen kerstboom met je eigen
gestipte
kerstballen. Je krijgt
dan een houten
kerstboom van 40
centimeter en twee maal zes ballen om te
stippen. Om zeker te zijn van een plaatsje
kun je het beste van tevoren inschrijven
want vol is vol. Bel (024) 345 21 13 om
een plekje te reserveren. Natuurlijk ben
je ook van harte welkom als je wat lekkers wilt drinken en eten met vrienden
of een kansje wilt wagen bij de tombola.
De kerstmarkt is van 10.00 tot 15.00 uur.
Kom jij ook gezellig een kijkje nemen?
Het adres is Tolhuis 44-44.
Tekst: Creatief Centrum Nijmegen-Zuid
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De klas zorgt ervoor dat twaalf kinderen
met een beperking (autisme, epilepsie, ernstige meervoudige beperking) in een normale wijk naar school kunnen gaan. Samen
met kinderen - zonder beperking - sluiten
ze aan waar mogelijk is. Ze doen mee met
zaken die kinderen - zonder een beperking
- als gewoon en normaal beschouwen. Hoe
mooi is dat. En een succes, zo is te zien in
de uitzending van Hart van Nederland waar
het gaat over één kindje uit die Liz-klas in
Dukenburg.
Heel trots zijn we met alle medewerkers
binnen stichting Liz dat onze klassen zo’n
succes zijn en dat de kinderen in die klassen
allemaal groeien en ontwikkelen. Dit doen
de juffen in de Liz-klas, de betrokken therapeuten, de begeleiders van de kleutergroepen, de ouders maar zeker ook de scholen
en de schoolkinderen, allemaal samen.
Een initiatief gedragen door een maatschappij. Daar zijn we dankbaar voor.
https://www.hartvannederland.nl/
nieuws2019/samen-naar-school-klas-uitkomst-voor-gehandicapte-scholieren.
Tekst en foto’s: Nicole Stams

Bestemmingsplan voormalige HAN-locatie
Tijdens een overleg met omwonenden
van de voormalige HAN-locatie is afgesproken te informeren wanneer de afdeling projectontwikkeling verwacht dat
het college van B en W het bestemmingsplan zal vrijgeven voor inspraak en de
bijbehorende acties.
Het plan stond geagendeerd voor het college van 26 november en dat betekent dat
het bestemmingsplan sinds 5 december zes
weken ter inzage is gelegd (eveneens di-

gitaal op te vragen vanaf 5 december). Op
dit moment wordt gekeken wanneer een informatieavond gehouden kan worden. We
schatten in dat dit in de week van 16 december zal zijn. Dan zal een huis-aan-huisbrief
verspreid worden. In die brief zullen ook
de internetlinken naar het bestemmingsplan
zijn aangegeven.
Bron: Stephanie Wolff, projectleider bij het
bureau project- en procesmanagement gemeente Nijmegen
de Dukenburger - december 2019

Non Solus (Niet Alleen)
Enige tijd geleden brachten wij een bezoek aan de woongroep Non Solus in
de 63e straat in Tolhuis die zich richt op
groepswonen.
Groepswonen, wat is dat? Velen hebben
met het ouder worden wel eens met de gedachte gespeeld anders te gaan wonen. Wel
volledig zelfstandig met behoud van eigen
privacy, maar in groter verband met meerdere, gelijkgestemde mensen. Deze gedachte kan op ieder moment eigenlijk heel goed
werkelijkheid worden.
In Nijmegen zijn er vier van dergelijke
woongroepen: • De Vonk, Johanna de Lestonnacstraat, met 24 woningen (Dobbelmanweg). • De Sprong, Hatertseweg/Grootstalselaan, met 37 woningen. • Non Solus,
Tolhuis 63e straat, met 30 woningen (telefoon 378 53 89). • De Oase, Castellastraat,
met 20 woningen. Landelijk kunt u terecht
bij het LVGO (www.lvgo.nl), waarbij zo’n
300 woongroepen zijn aangesloten.
De bewoners - een groep 55-plussers - spreken samen af hoe ze de ‘zaak’ runnen. Ze
vormen samen een vereniging, kiezen een
bestuur, beheren samen het gebouw en
maken afspraken over privacy en gezamenlijkheid. Uitgangspunt is altijd actief
willen deelnemen aan het groepsgebeuren
en daarin willen investeren, elkaars eigenheid respecteren en elkaar steunen. Kortom,
een goede buur zijn. Over de mate van zorg
voor elkaar worden duidelijke afspraken
gemaakt. Zorgplicht is er niet. Groepswonen is een kwestie van geven en nemen
en soms conflicten durven aangaan. Een
woongroep is geen commune. Het is ook

Vlnr. Bep Jansen, Kitty van Hamersveld, Ben
van Dijk, Loes Soons en Gerda Buijs

niet een manier om snel en vrijblijvend een
woning te bemachtigen, want het kan enkele
jaren duren voordat iemand na aanmelding (bij
Entree) toegelaten wordt. Elke groep heeft zijn
eigen toelatingsbeleid.
Bent u een actieve oudere (ook echtparen) die
nog iets voor een ander wil betekenen, die behoefte heeft aan gezelligheid en aanspraak en
later zeker niet wil vereenzamen? Neem dan
contact op met een van de woongroepen of Entree voor woningzoekenden.
Wacht niet tot u veel ouder dan 65 of niet meer
zelfstandig bent, want men zoekt als aanvulling liever jongere ouderen om de leeftijdsopbouw in de woongroep gevarieerd te houden.
Wij spraken met enkele bestuursleden van
Non Solus, die onder het bezielende voorzitterschap van Ben van Dijk allerlei zaken binnen Non Solus coördineren. Activiteiten die
plaatsvinden zijn onder meer: • Sociale controle op het welzijn van de bewoners. • Het in
stand houden van de bewonersvereniging (lidmaatschap kost 45 euro per jaar. • Maandelijks
het organiseren van een gezamenlijk etentje
voor de bewoners. • Onderhoud van de jeu-deboulesbaan. • Organiseren van fietstochtjes. •
Verjaardagsfeesten van bewoners (tegen een
onkostenvergoeding).
De gemiddelde leeftijd van de bewoners is

Speeloase Tolhuis
In Tolhuis opgroeien betekent al jaren
een mooie, ruime en groene buurt waar
het fijn spelen is. De Tolhuisgeneratie, die
nu zelf ouder is of hier neefjes, nichtjes
en kleinkinderen heeft, gunt dit in 2019
ook de kinderen van nu. Vanuit de 14e
straat kwam het verzoek om een supermooi groot grasveld om te toveren in een
groene veilige speeloase.
Het is eindelijk zover, de speelplek is grotendeels gerealiseerd tot vreugde van iedereen die zich hier samen voor ingezet heeft.
de Dukenburger - december 2019

Bewoners Speeloase Tolhuis 14e en 15e straat

Het is een goede locatie tussen de 14e en 15e
straten in. Het staat veilig tussen huizenblokken in, de meeste woningen hebben er zicht

nu 70 jaar (toetreding is mogelijk vanaf 55
jaar). Er is geen wachtlijst, maar er is wel
veel belangstelling.
De flats variëren van 88 tot 95 vierkante
meter met gescheiden trappenhuizen. Er
zijn koolmonoxidemelders aanwezig en op
iedere etage is er een alarmmelder. Ook zijn
er beveiligingscamera’s aanwezig die dankzij een gewonnen prijsvraag aangeschaft
konden worden. (Dankzij deze camera’s
kon een krantendief gesignaleerd worden!)
Er is (nog) geen AED aanwezig.
Zes jaar geleden verdween de aanwezige
bibliotheek (deze is nu in gebruik als rollatorstalling), maar op een tafeltje in de ontmoetingsruimte worden nu door bewoners
boeken gelegd die vervolgens geleend kunnen worden.
Er waren ook enkele kritische geluiden te
horen, zoals overlast door fijnstof door de
zes rijbanen in de directe omgeving, bomen
in de nabijheid die licht wegnemen uit de
flats, achterstallig onderhoud van onderbegroeiing en parkeeroverlast door bezoekers
van het Triavium. Een grote wens van de
bewoners is een zitbankje aan de Teersdijk.
Non Solus doet zijn naam eer aan: je bent
daar niet alleen!
Tekst: Stichting Platform Tolhuis-Teersdijk
Foto’s beschikbaar gesteld door Non Solus

op. Ook kunnen er geen auto’s bij komen en
liggen er geen wegen langs. Hierdoor kunnen
de kinderen in alle veiligheid buiten spelen.
Inmiddels is het een prachtig geheel geworden. Vanaf de straat zijn aan weerszijden twee
perken vlinderstruiken met in het midden de
toegang van gras tot natuurlijke speelmogelijkheden. Een wilgentenen hut, tunnel, speelheuvel met klimboom, struinplekken en veel
ruimte om te hollen, rennen en voetballen zijn
hier verrezen. De bewoners hebben gezamenlijk met initiatiefneemster Esmeralda van Laanen en de gemeente Nijmegen een prachtig
resultaat geboekt. Tolhuis kan er trots op zijn.
Tekst en foto: Jacqueline Veltmeijer
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Aardgasvrij
Kerst-fotoshoot
Hallo Hondenliefhebbers,
Kom op 21 december 2019 langs
op het Activiteitenplein in Tolhuis
want… Woefff organiseert voor de
tweede keer een kerst-fotoshoot van
uw hond of met het baasje samen. Dit
is gratis. Hoe leuk is dat? Er staat ook
een kop heerlijke warme chocomelk
met iets lekkers klaar voor u. Aan uw
viervoeter is ook gedacht. U bent van
15.00 uur tot 17.00 uur welkom op
het Activiteitenplein, Tolhuis 44-50.

Bomvol was de Prins Mauritsschool in
Zwanenveld op donderdag 24 oktober
2019. De tweede informatieavond Zwanenveld aardgasvrij trok veel nieuwsgierige Dukenburgers.
Dukenburg is een van de eerste stadsdelen
in Nijmegen die aardgasvrij moeten worden. Aldus heeft de gemeente bepaald en
er is overheidsgeld om hiermee te starten
in de wijk (proeftuin) Zwanenveld. In oktober 2018 en oktober 2019 zijn informatieavonden geweest. Het projectteam van
de gemeente probeert in de wijk mensen te
informeren met zogenaamde pop-ups, korte

bezoekjes in steeds andere buurten. Wat
opvalt is dat huiseigenaren met de meeste
vragen komen. Hier is een van de grootse
zorgen: ‘Wat gaat het ons kosten?’ De huurders zijn meer gelaten. Voor hen zijn er de
woningcorporaties die de klappen opvangen. Projecten zoals in Meijhorst tonen aan
dat de huurders daar financieel niet slechter
op geworden zijn.

Vragen

Er blijven veel vragen. Gemeentelijk gebiedsregisseur Geert-Jan van den Brand
geeft antwoorden op bladzijden 12 en 13
van deze Dukenburger.
Tekst: Peter Saras en René van Berlo
Foto’s: Peter Saras

Beheerders hondenspeelplaats Woefff

Sjoelen in Tolhuis
Zin om te sjoelen? Dat kan vanaf
begin 2020 op maandag- of woensdagmiddag. Één keer in de week
in de Buurthuiskamer (Tolhuis 4450). Wil je meedoen even mailen
(s.hondema@upcmail.nl) of bellen
06 23 74 04 07. (Er zijn ook nog mogelijkheden in de avonduren. In onderling overleg beslissen we over de
tijden.)
Tekst: Sieco Hondema
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Toelichting door wethouder Harriët Tiemems

Een van de informatiestands

Uitnodiging Kerst-inn

We hopen u weer in groten getale te ontvangen om het jaar gezellig samen af te sluiten.
Mocht u een bijdrage weten, in welke vorm
dan ook, om de kerstsfeer te verhogen?
Graag!
De Grondel gaat vrijdag 20 december open
om 17.00 uur. Het adres is Zwanenveld 90-82
(buiten naast Blokker).

Het is inmiddels een goede traditie: een
Kerst-inn in wijkcentrum De Grondel.
Dit jaar voor de achtste keer.
Alle mensen uit Zwanenveld zijn welkom
om elkaar in kerstsfeer te ontmoeten, onder
het genot van een warm en een koud hapje.

Tekst: Tiny Wijers
de Dukenburger - december 2019

Leefbaar Zwanenveld
Dag allemaal,
Ik ben Ruben
Allen, 28 jaar
en sinds kort
verloofd met
Juliette. In
Zwanenveld
werk ik als
opbouwwerker.
Daarnaast
ben ik als
welzijnscoach
werkzaam in
Dukenburg
voor het project Welzijn op Recept.

Samantha op de motor. Bas kijkt toe

Geen frietje halen met ta-tu, ta-tu…
‘Een politieagent doet veel meer dan alleen boeven vangen en bekeuringen geven. Benieuwd wat een agent iedere dag
allemaal doet? Wijkagent Bas Boersma
vertelt er alles over en hij neemt zijn politiemotor mee.’
Dit las ik op de website van de bibliotheek
en dat maakt nieuwsgierig. Op maandag
4 november dus op naar de bibliotheek in
Zwanenveld voor dit ‘kindercollege’. En ja
hoor, er stond een politiemotor binnen in
de bibliotheek. Een politieagent in felgele
motorjas en integraalhelm had de motor
net op zijn steun gezet, de agent zette zijn
helm af en trok zijn jack uit en daar was Bas
Boersma. Veel Dukenburgers, van jong tot
oud, kennen Bas als een van de vier wijkagenten. Al snel waren alle stoelen bezet op
zithoogte rond de motor en Bas. Het waren
26 kinderen en een aantal ouders en begeleidsters die in afwachting van het gebeuren door Bas begroet werden. ‘Weten jullie
wat voor soorten politie er allemaal zijn?’,
was een van zijn eerste vragen. Maar al snel
kwamen er ook vragen van de kinderen. De
vingers bleven maar vragend omhoog gaan.
Ook al waren sommige vragen ingefluisterd
door een ouder, het waren goede vragen.
Het pistool was ook heel interessant en of
hij die al heeft gebruikt? ‘Nee, het is niet
zoals in films. In de twintig jaar dat ik bij de
politie ben, heb ik mijn pistool alleen om te
oefenen gebruikt’, legt Bas uit.
Wat gebeurt er allemaal als je de politie
belt en welk nummer bel je bij spoed? Hoe
hoort de politieagent waar hij heen moet?
Hiervoor zette Bas even het geluid harder.
de Dukenburger - december 2019

‘Twee-en-vijftig-een-en-zestig’ klonk het
luid. Dat is een auto die opgeroepen wordt,
legde Bas uit. Verbazing alom toen verteld
werd dat een politieagent, wanneer nodig,
door rood mag rijden en harder dan is toegestaan. Ook zonder sirene en zwaailicht.
Dit laatste bijvoorbeeld wanneer de agenten
een inbreker willen pakken: ‘Dan ga je niet
van ver laten horen dat je er aan komt.’ En
natuurlijk alleen als er echt spoed is. ‘Een
frietje halen met ta-tu, ta-tu gaat echt niet
gebeuren.’
Ook legde Bas uit wat hij allemaal nog
meer dan een pistool aan zijn koppel (riem)
heeft. Dat zijn bijvoorbeeld handboeien.
Een van de begeleidsters wilde daar wel
meer van weten en daagde Bas uit. ‘Doe
maar om.’ Dat ging heel snel met de nodige aanmoedigingen uit de groep. Tot Bas
opeens verschrikt tot de ontdekking kwam
dat hij geen sleuteltje bij zich had. En ja,
daar sta je dan, in de boeien wachtend tot er
sleutels gebracht worden. Na afloop van dit
geslaagde college kregen de kinderen een
spreekbeurtpakket mee over de politie. Met
dank aan wijkagent Bas die dit in zijn vrije
tijd realiseerde.
Meer informatie op www.obgz.nl/kindercolleges en www.vraaghetdepolitie.nl. Het
hele jaar zijn er kindercolleges in de bibliotheken in Gelderland Zuid. De volgende in
bibliotheek Zwanenveld gaat over hiphop
en streetdance op 27 januari 2020. Graag
vooraf aanmelden in de bibliotheek of via
zwanenveld@obgz.nl.
Tekst en foto: Peter Saras

Sinds we afgelopen maart met de
pop-ups zijn gestart (gesprekken met
buurtbewoners op straat) heb ik veel
bewoners gesproken uit Zwanenveld.
Wat mij opvalt is dat ik vaak hoor dat zij
graag anderen uit de wijk willen ontmoeten. Door de week, maar ook juist in de
weekenden!
Nu ik veel aanwezig ben in de wijk heb
ik een aantal leuke activiteiten ontdekt.
Zoals het wandelclubje van Buurtplaats
Zwanenveld op maandagochtend, het
senioren-gymclubje onder leiding van
Wilfried in de Grondel. Op woensdagen
gezellig ontmoeten en spelletjes spelen
in de Grondel (oneven weken vanaf
12.00 uur) of in de Prins Mauritsschool
(even weken vanaf 14.00 uur), of op
donderdagavond lekker kaarten met de
dames in de Grondel.
Dit zijn nog lang niet alle activiteiten die
plaatsvinden in Zwanenveld, maar het
geeft een beeld van wat er al is. Mocht
je activiteiten missen dan zou ik graag in
contact met jou willen komen om mogelijk samen iets op te zetten.
Daarnaast heb ik een enthousiaste bewoner gesproken die een Repair Café
wil opzetten. Voor dit mooie initiatief
zoek ik enthousiastelingen die betrokken willen zijn om dit idee verder uit te
werken!
Mocht je vragen hebben over de genoemde activiteiten, wil je meer betrokken raken in de wijk, of wellicht helpen
om een Repair Café op te zetten neem
dan contact op met mij via:
ruben.allen@bindkracht10.nl.
Tot zover mijn gedachten over activiteiten en ontmoeten in Zwanenveld. Ik geef
nu het stokje door aan Anja Maas. Tot
gauw in de wijk!
Ruben Allen (Foto: Scheurwater)
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Opmerkingen tijdens
het platformoverleg
Malvert-Lankforst
Tijdens de platformvergadering van
Malvert en Lankforst in oktober zijn de
volgende opmerkingen gemaakt.
De rondwegen door de wijk worden ondanks alle voorzieningen vaak als renbanen
bereden. Vooral de driepuntskruising bij de
benzinepomp levert, gezien de onduidelijke
en onoverzichtelijke situatie, vaak hachelijke momenten op. De gemeente zal bekijken
hoe de verkeershandhaving verbeterd kan
worden.

Rita Hladik:
‘Hier ben ik thuis’
We ontmoeten de Dukenburgse Rita Hladik thuis in Lankforst aan de eettafel. Je
spreekt Ladik uit met een zachte H ervoor, legt ze uit. Voor haar ligt een atlas,
opengeslagen bij haar geboortestreek:
Sudeten-Duitsland. Specifieker het deel
Bohemen in de driehoek Duitsland, Polen en Tsjechië. Hier vinden we de stad
Jablonec nad Nisou. De Duitsers noemen
het Gablonz an der Neiße.
Rita reageerde op de oproep aan bewoners
van Lankforst in de Dukenburger over
Lankforst ‘Graag wil ik over mijn nieuwe
leven in Lankforst vertellen, schreef ze. En:
‘Ik ben in het buitenland geboren.’ Dat laatste maakte nieuwsgierig. Rita’s naam ingetikt op Facebook brengt ons bij haar geboortestad, Jablonec nad Nisou. Tsjechië dus,
en wel uit het deel dat lange tijd Duitstalig
was. Door de eeuwen heen ijverige handwerkmensen en dat bleek toen Rita vertelde
dat haar grootouders voor het ambachtelijke
werk naar België waren getrokken.
Tot de nazi’s aan de macht kwamen en
Duitstaligen het in heel Europa moeilijker
kregen. België werd bezet en Rita’s grootouders moesten terug naar Sudetenland in
het door de Duitsers bezette Tsjechoslowakije. Voor de familie volgden nu tientallen
moeilijke jaren: de annexatie in september
1938 door Hitler, de oorlogsjaren en de na32

oorlogse onderdrukking door de communisten. De grootouders vluchtten in 1968 naar
West-Duitsland. Ook vader en moeder konden niet goed leven onder het communisme.
Toen het regiem het uitreizen versoepelde
kon de familie ook naar West-Duitsland.
Rita kwam op zevenjarige leeftijd te wonen
in de omgeving van Wiesbaden. Met nog
een jaar in Canada als middelbare scholiere, vindt Rita uiteindelijk werk en haar
man bij een computerbedrijf in Wijchen. De
link met Nijmegen is gemaakt. Ze vinden in
Lankforst een fijne woning. Ze krijgen drie
kinderen, twee meisjes en een jongen.
‘We hebben hier fijne buren, wonen er
rustig en toch is alles bij de hand’, vertelt
Rita. Neem de belangrijke dingen, zoals de
scholen voor de drie kinderen en allerlei
vrijetijdsmogelijkheden. Of het fantastische
Bouwdorp Duuk in Aldenhof. Maar vooral
veel groen en natuur, zo dichtbij en even
met de fiets tussendoor te bezoeken. Laatst
heeft ze meegeholpen met burendag: ‘We
kunnen elkaar hier in Lankforst goed vinden.’ Het huis hebben ze in de loop van de
jaren helemaal naar hun zin gemaakt. Ook
al werkt haar man een eind buiten Nijmegen
en wipt hij elke dag de A73 op, weggaan uit
Dukenburg zit niet in hun gedachtengoed.
Rita: ‘Hier ben ik thuis…’
Tekst en foto: Peter Saras

De garagepleintjes zien er onverzorgd uit
en moeten opgeknapt worden. Het probleem is dat het niet duidelijk is wie de eigenaren zijn. Er is een werkgroep opgericht
om uit te zoeken wie de eigenaren zijn en de
verdere problemen te inventariseren. Men
wil een kaart maken waar de eigendomsverhouding van garages en garagepleintjes is
uitgewerkt. Daarna kan men pas beginnen
aan het onderhoud. Wijkgarages zijn niet altijd bezit van bewoners. Ook over de garages zijn er klachten. Ze worden niet voor de
auto gebruikt, maar dienen soms als professionele opslagruimten zoals van vuurwerk.
De problemen zullen in gezamenlijkheid
opgelost moeten worden. Tijdens de vergadering wordt een werkgroep gevormd die
zich hiermee actief bezig gaat houden.
Hein Kneepkens en Janwillem Koten zullen
met behulp van sociale media (WhatsApp
et cetera) proberen een betere buurtpreventie op te zetten. Deze zaak is overgenomen door de gemeente die zal proberen dit
initiatief verder uit te werken. Men hoopt
voldoende wijkcoördinatoren te vinden,
die de berichten over criminaliteit en verdachte situaties zullen doorgeven aan wijkoverstijgend netwerk, waaraan ook de politie gaat deelnemen. Deze coördinatoren
zullen persoonlijk worden benaderd. Er is
in dit kader nep-nieuws geweest, waarvoor
gewaarschuwd wordt.
Hermie van Druten heeft een website voor
Malvert opgezet waarop men berichten
kan inzenden en berichten uit Malvert kan
lezen.
De hondenuitlaatplaats, die was voorgede Dukenburger - december 2019

Malvert
steld door de bewoners van het 80e stratengebied bij de nieuwbouwflats, kan daar niet
gesitueerd worden wegens de aanwezigheid
van dassen in de nabijheid van de brug over
het kanaal. Men zoekt nu een andere plek.
Men heeft het plein van Winkelcentrum
Malvert mooi ingericht, maar veel rommel wordt bij de afvalbakken bij het plein
achtergelaten. Dat moet beter. Het heeft een
verloederend effect. De Dar kan hier moeilijk ieder moment voor zorgdragen. Vuilnis
wordt ook wel in het Uilenbos achtergelaten.
Er zijn vragen over de aanrijroutes naar
Malvert en Lankforst vanaf de Van Apelterenweg. De aanvoerende wegen zijn nu
enkelbaans. Daarnaast zijn er greppels voor
de afwatering. Men vreest ongelukken bij
glad en donker weer. Auto’s kunnen dan in
de greppels terechtkomen.
De nieuwbouw van de Orangerie schiet
op. Er was veel lawaai door de afbraak die
langer duurde dan voorzien. Men hoopt volgend najaar de zaak te kunnen opleveren.
Tekst: Janwillem Koten

14 december 2019
vrolijke kerstmarkt voor
jong en oud in Malvert
Traditiegetrouw is er ook dit jaar
weer een vrolijke kerstmarkt voor
oud en jong op het plein van Winkelcentrum Malvert.
Deze is gepland op 14 december
tussen 10 en 19 uur. Het is de bedoeling dat er twintig grote kramen
komen met een gevarieerd kerstaanbod. Daarna zullen er attracties voor
de kinderen zijn, onder andere een
Pipo-de-clownwagen. Uiteraard is
de kerstman er die kleine cadeautjes
zal uitreiken. Verder zorgt Jumbo
voor Nederlandse hapjes, terwijl voor
Turkse snoeperijen Bizim zorgdraagt.
Dit alles wordt opgevrolijkt door muziek.
Tekst: Janwillem Koten
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Belangrijke dag voor Malvert
Burgemeester Bruls opent winkel Terre des Hommes
Het gebeurt niet iedere dag dat de burgemeester in Malvert een winkel opent.
Maar vrijdag 15 november knipte hij een
lint open met opschrift Terre des Hommes, met een mooi versierde schaar, die
een opmerking van de burgemeester uitlokte.
Hij sprak daarbij de hoop uit dat de winkel een succes zou zijn en zou groeien en
bloeien. Deze winkel is een unicum in Dukenburg. De doelstelling is een kringloopwinkel te zijn. Dit kringloopgebeuren is al
een verdienste op zich, maar de winst gaat
bovendien naar een loofwaardige instelling:
de stichting Terre des Hommes. Deze is betrokken bij de bestrijding van kinderuitbuiting.
Ik sprak met Ans Nikkelen en Gini Verleun,
bestuursleden van de Nijmeegse afdeling
van Terre des Hommes. Hun winkel wordt
gerund door een grote schare vrijwilligsters, veelal boven de 70 jaar.
Men wil graag goede tweedehandskleren
ontvangen die daarna presentabel worden
gemaakt. Vervolgens worden deze verkocht
tegen vaste prijzen die zijn aangegeven op
een verkooplijst. Er is geen mogelijkheid
tot onderhandelen en afdingen. Voor een
overjas is de prijs 12,50 euro, voor een jurk
10 euro en voor een trui of jasje 5 euro.
Voor weinig geld kan men keurig in de kleren zitten.
Ik had ook een uitvoerig gesprek met de
directie van Terre des Hommes Nederland.
Zij vertelden mij dat Terre des Hommes een
internationale organisatie is die hulp biedt
aan ‘kansarme’ kinderen. Het gaat daarbij

om kinderen die worden uitgebuit: kinderarbeid, kindermisbruik, seksuele uitbuiting
van kinderen (zoals kinderprostitutie) en
kinderhandel en migratie. Terre des Hommes probeert op vier manieren hulp te bieden: het voorkomen dat kinderen worden
uitgebuit. Men haalt kansarme kinderen
uit uitbuitingssituaties en zorgt dat zij in
een veilige omgeving worden opgevangen
en zich goed kunnen ontwikkelen. Daarbij
zorgt de stichting door samenwerking met
de politie dat de uitbuiters hun verdiende
straf niet ontlopen.
Terre des Hommes is een Nederlandse
stichting en maakt deel uit van Terre des
Hommes Internationale Federatie. Met 110
medewerkers voert men in Azië en Afrika
in samenwerking met lokale partners 70
projecten uit. De 45 winkels verspreid over
heel Nederland zijn belangrijk voor Terre
des Hommes. Ze worden gerund door 1871
vrijwilligers. Terre des Hommes is opgericht in 1965. De organisatie is vernoemd
naar het boek Terre des Hommes van Antoine de Saint-Exupéry, de beroemde Franse schrijver van De kleine prins. Het boek
Terre des Hommes (de aarde van de mens)
gaat over menselijke solidariteit die het leven waard maakt om te leven.
De openingstijden van de winkel in Malvert
zijn: maaandag van 13.30 tot 17.30 uur,
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot
17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur. Telefoon: (024) 350 39 67. E-mail:
winkel.nijmegen@tdh.nl.
Tekst: Janwillem Koten
Foto: Jacqueline van den Boom
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Het gaat door…
Donderdagavond 21 november kwam
het bericht binnen dat het laatste bezwaar
tegen de bestemmingsplanwijziging van
Winkelcentrum Meijhorst is ingetrokken. De nieuwbouw kan van start. Er
kan nu een tijdschema gemaakt worden
voor de werkzaamheden. Dat gaf verheugde blikken bij de ondernemers en
brengt nieuw toekomstperspectief. In het
huidige, naar binnen gerichte winkelconcept zijn de winkels niet genoeg in beeld
bij het winkelend publiek. Wanneer ze
straks aan een groot plein hun winkel
kunnen presenteren, gaat dat verbeteren.
In de volgende nummers van de Dukenburger gaan we het verdere proces volgen.
Tekst en foto: Peter Saras

Gevelbekleding Meiberg deels vernieuwd
Het was lang wachten voor het groene
licht kwam en hoe de gevelbekleding van
seniorencomplex De Meiberg in Meijhorst vervangen moest worden. In november zijn dan toch werkzaamheden
aan de gevels gestart. De gemeentelijke
instanties en de brandweer hebben de
plannen van woningcorporatie WoonGenoot voor het definitief brandveilig maken van de Meiberg goedgekeurd.
Met de maatregelen komt de straks vernieuwde gevel in een extra hoge brandveiligheidsklasse. De huidige, nog aanwezige
beplating hoeft niet vervangen te worden.
De onderste meters waren in juli 2018 al
uit veiligheidsoverwegingen rond het hele
complex verwijderd. Deze onderste ring
zal nu het eerst aangepakt worden. Bewoners van de woningen op de begane grond
hebben door ontbreken van de isolatie de
meeste overlast.
Na het schoon- en vlakmaken van de muren komt er nieuwe gevelisolatie, deze beplating wordt gestuct (spachtelputz). Bij
de hoogbouwdelen krijgt het een antracietkleur, de laagbouwdelen komen in een
champagnekleur passend bij de overige
beplating. De daarboven gelegen beplating
krijgt accenten in de kleuren van de onderlaag. De duur van deze werkzaamheden is
afhankelijk van het weer en de buitentemperatuur. In de lente van 2020 wordt gestart
Als isolatiemateriaal gebruikt WoonGenoot: Sto Therm Mineral, minerale
wolbeplating. Eurobrandklasse A2-s1,
d0 (praktisch onbrandbaar).

In de rij op oudejaarsdag

Ze zijn er weer…
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met de overige maatregelen. Er komt dan
nieuwe isolatie rond de ramen op de kopgevels en men plaatst metalen strips aan de
buitenkant van de slaapkamerkozijnen. Op
de genoemde plekken waren al tijdelijke
maatregelen getroffen. Hiervoor moeten
steigers geplaatst worden. Door het uitvoeren van deze maatregelen voldoet De Meiberg weer aan de brandveiligheidsnormen
in het bouwbesluit. Daarnaast zijn in 2018
binnen in het complex veel brandveiligheidsmaatregelen getroffen. Zo kreeg elke
woning een nieuwe voordeur met deurkozijn die brand en rook langer tegenhouden
en werden bij pijpen en luchtkokers maatregelen genomen die vuurdoorslag moeten
voorkomen. Zie de Dukenburger nummer 4
van 2018, bladzijde 36.

Informatie

De bewoners zijn op de hoogte gesteld met
een brief. Op woensdagmorgen 13 november kon men in de recreatiezaal vragen stellen. Met brieven zullen de bewoners tijdens
de duur van de werkzaamheden op de hoogte gehouden worden.
Tekst en foto: Peter Saras

Tekenaars in de wijk

Simpele dingen sieren Dukenburg. Op dinsdagmiddag 29 oktober 2019 kon men over
de schouder van de Nijmeegse kunstenaar
Diederik Grootjans meekijken hoe hij de
dingen in ons stadsdeel op papier zette. Ook
enkele Dukenburgers deden mee, er was
zoveel te zien voor onze ‘kunstenaars’ dat
men al dichtbij het wijkcentrum strandde.
Mooi Dukenburg is niet in een middag te
bekijken, liet Helmut Brockmeyer weten
terwijl hij door zijn zelfgemaakte kader het
wijkcentrum in beeld had.

Diederik tekent een kleurige fiets

Tekst en foto: Peter Saras

Vanaf 20 november staat de oliebollenkraam van Bianca weer op het marktterrein bij de Albert Heijn in Meijhorst. De
eerste weken van woensdag tot en met
zondag, vanaf 17 december dagelijks.
Oudejaarsdag is de laatste dag, voor een
verse bol sta je waarschijnlijk in de rij. Je
mag dagelijks aankloppen van 10.30 tot
18.00 uur, behalve de beide kerstdagen.
Dan moet je ze zelf bakken.
Tekst en foto: Peter Saras

Verwijderen van onderste laag isolatie in
verband met brandgevaar, juli 2018

de Dukenburger - december 2019

f
o
h
n
e
d
l
A

de Doekenborg

Platform Heyendaal:
studenten in de
Doekenborg
De wijk Heijendaal kent erg veel studentencomplexen. Bewoners onder
aanvoering van het PvdA-Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent hebben
zich verenigd in de Stichting Platform
Heyendaal nu er plannen zijn om het
gebouw van de GGD aan de Groenewoudseweg te slopen en ook daar studenten te gaan huisvesten.
In een opinie-artikel in dagblad de Gelderlander wijst het bewonersplatform
er onder andere op dat het voormalige
zorgcentrum de Doekenborg in Aldenhof al vele jaren leegstaat. Afgezien
dan van enkele anti-kraakbewoners.
Tot nu toe heeft de studentenhuisvester
SSH& nog steeds geen interesse om in
Aldenhof te gaan (ver)bouwen. Dit tot
droefenis van veel bewoners van deze
wijk, die het pand en de omgeving zien
verloederen.
Tekst: Toine van Bergen
Foto: Jacqueline van den Boom

Steun GroenLinks
voor lagere
snelheid rondweg
De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft in schriftelijke vragen aan
het gemeentebestuur gevraagd om
maatregelen om de snelheid van het
verkeer op de rondweg Aldenhof te
verlagen. De 137 handtekeningen voor
een 30-kilometerzone die door wijkbewoners en basisschool de Aldenhove
zijn ingezameld zijn de directe aanleiding. De fractie wil graag weten of
het stadsbestuur de bezorgdheid van
de bewoners over veel te hard rijdende auto’s en motoren deelt. Daarnaast
wil de partij graag weten of ook gedacht wordt aan andere verkeersremmende maatregelen zoals drempels.
In afwachting van het antwoord op de
vragen gaat het wijkplatform Aldenhof
alvast contact opnemen met Veilig Verkeer Nederland om te bespreken welke
acties mogelijk zijn om de wens van de
bewoners te ondersteunen.
Tekst: Toine van Bergen

Experiment bestrijding
Japanse duizendknoop
Op de hoek van de Staddijk en het
Schlingemannpad in Aldenhof vindt
een proef plaats met de bestrijding van
de woekerplant de Japanse duizendknoop. Wortels van de plant die daar
al enkele jaren voorkomt worden met
een zandzeef uitgezeefd. Daarnaast
zijn bloemenmengsels ingezaaid die de
groei moeten afremmen. De proef duurt
twee tot drie jaar. Daarna kan vastgesteld worden of deze aanpak werkt.
Tekst en foto: Toine van Bergen

Robots
Nee. Ik ben niet gestoord. In deze 100ste
Dukenburger wil ik schrijven over de Dukenburger 200. Die verschijnt in februari 2031.
Aanleiding: een akelige droom over robots
die mijn werk bij de krant zouden overnemen.
Journalistenrobots. Toine Heijmans schreef al
over experimenten hiermee in november 2019
(de Volkskrant).
Droevig zette ik tijdens deze nachtmerrie
de computer aan om mijn laatste stukje te
schrijven. Oeps, stroom op. Dat betekende
dat ik de deur uit moest. Stroom was op rantsoen sinds een wekenlang durende storing in
2027. In de jaren daarvoor was het verbruik
gigantisch toegenomen. Het elektriciteitsnet
was niet meegegroeid. Gevolg: een enorme
crash. Als noodmaatregel waren in Winkelcentra Weezenhof, Meijhorst en Dukenburg
drie windpalen (moderne windmolens zonder
wieken) neergezet. Met kastjes voor wijkbewoners om via een code stroom te kopen.
Weer thuis werkte ik verder aan mijn stuk. Een
reportage over een chatsessie van bewoners
met gemeentelijke robots over nieuwbouw in
Dukenburg. Het grootste deel van inspraaktrajecten werd sinds enige tijd door robots afgehandeld. Veel bewoners waren over die plannen absoluut niet te spreken Volgens de gemeente moest het elektriciteitsnet in Nijmegen
Noord gespaard worden. Er kon geen enkele
woning meer bij. Daarom was in Dukenburg
nieuwbouw nodig omdat hier ruimte was. Dat
hield in dat 50 procent van het groen opgeofferd zou worden. Wel zou Dukenburg eindelijk
nieuwe voorzieningen krijgen, waaronder een
volledig geautomatiseerde Stadswinkel. Aan
andere agendapunten (verwaarlozing van
winkelcentra, veiligheid, uitbreiding aantal
Skaeve Huse en openbaar vervoer) kwam
men niet meer toe. Er was overigens nog wel
een positief punt: na tien jaar onderhandelen
konden tien appartementen van de Doekenborg worden bestemd voor 73-plussers. Mits
twintig jaar wonend in Dukenburg.
Een luide bonk onderbrak mijn getyp. Vond
mijzelf bibberend terug naast bed, waar ik
uitgevallen was. Zwetend van deze robotnachtmerrie. Wat was ik blij dat alleen mijn bril
weg was en niet mijn baan. Helemaal opgemonterd tikte ik deze column. Speciaal voor
de Dukenburger nummer 100.
Toon Kerssemakers (Foto: Huub Luijten)
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Staddijk
Deze herfstperiode staat voor
de paddestoelen en de mossen.
Deze twee vullen elkaar goed
aan. Als je ietwat van het pad
afwijkt en tussen de bomen
doorloopt in het park kun je ze
vinden. Wel laag bij de grond
zoeken.
Dus aan die oude broek en
laarzen en ontdekken maar.
Tekst en foto: Gilbert de Bruijn

Stadspark Staddijk twee
keer officieel geopend
In de vorige Dukenburger stond dat Stadspark
Staddijk veertig jaar oud is. Dat blijkt deels niet te
kloppen. Het is twee keer geopend!
Rob Essers, dé specialist in Nijmeegse straatnamen
schrijft ons: ‘De kop Park Staddijk 40 jaar verraste
mij. In de tekst is ook sprake van “boerderijen gelegen aan de Staddijklaan”. Op 27 januari 1906 heeft de
gemeenteraad voor het eerst de naam Staddijk vastgesteld.(...) het type “terrein” heet: Stadspark Staddijk. (...) De naamgeving heeft volgens het voorstel
d.d. 6 mei 1975 betrekking op “het complex sportvelden en het wandelpark, welke ten westen van de
Staddijk zijn aangelegd”. Uit de voltooid tegenwoordige tijd blijkt dat het Stadspark Staddijk inmiddels
was aangelegd. Op de plattegrond smulders kompas
uit 1970 is het (naamloze) park al aangegeven. In de
periode 1972-1976 was de plattegrond voorzien van
de tekst “SPORTPARK STADDIJK (IN AANLEG)”.
Op de plattegrond van 1977 is deze vervangen door
“STADSPARK STADDIJK”. Volgens mij kan volgend jaar het 45-jarig bestaan van het Stadspark Staddijk worden gevierd! (...)’

Karate-jeugdexamens bij Michi
Zaterdag 9 november was een spannende dag voor ruim honderd
kinderen uit heel Nijmegen. Deze dag waren de jeugdexamens bij
Trainingscentrum Michi.

Nader onderzoek van de redactie in het Regionaal Archief Nijmegen leert dat op 3 september 1976 de officiële opening plaatsvond van het noordelijke gedeelte
van het Stadspark Staddijk. Op 22 september 1979
was de opening van het gehele park na gereedkomen
van de laatste fase.

Tweemaal per jaar mag iedereen karate-examen doen die voldoende getraind
heeft en vooruitgang geboekt heeft. Hoewel een deel toch al aardig wat
examens achter de rug heeft, blijft het een spannende dag. Alle jeugdleden
vanaf 8 jaar mochten examen doen. De jongste leden van 5 tot 7 jaar doen
nog geen examen. De leden werden in vier leeftijdsgroepen verdeeld zodat
iedereen voldoende ruimte had. Ouders mochten bij hoge uitzondering
plaatsnemen in de dojo om vol trots naar de kunsten van hun kinderen te
kijken. Het was een prachtige dag, want iedereen is geslaagd. Als beloning
kreeg iedereen een mooi officieel certificaat, een aantekening in het karatepaspoort en natuurlijk een hand en een buiging van Sensei Niek.

Tekst: redactie de Dukenburger

Tekst en foto: Niek Hermsen, Trainingscentrum Michi
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was ervoor gekozen om naar de Dageraad te
gaan. Zo ging het al zingend in optocht naar
de Dageraad, waar een aantal bewoners ze
verwelkomde met wat lekkers.

Lied

Lampionoptocht
in Weezenhof
Op 11 november wordt in delen van Nederland de naamdag van Sint Maarten
gevierd. Het feest is niet zo gebruikelijk
in onze omgeving. Toch waren er enkele
bewoners die het jammer zouden vinden
als het Sint Maartenfeest zou verdwijnen
ten koste van het steeds populairder wordende Halloween.
Zij klopten bij Huis van Weezenhof aan.
In korte tijd hebben toen moeders en vrijwilligers een knutselmiddag en een lampionoptocht georganiseerd. Een groep van
ongeveer achttien kinderen van 5 tot 8 jaar
maakte ’s middags een mooie lampion. Het
was een drukte van belang in de huiskamer
met zoveel enthousiaste kinderen.
’s Avonds om half 7 verzamelden ze weer
bij het huis. Helaas konden we met de kleine kinderen niet de hele wijk door. Daarom

Ik loop met mijn lantaarn
En mijn lantaarn met mij
Daarboven stralen de sterren
Beneden stralen wij
Mijn licht gaat aan, ik loop vooraan,
rabimmel rabammel rabom
Mijn licht gaat uit, ik ga naar huis,
rabimmel rabammel rabom
Terug in Huis van Weezenhof was er warme
chocolademelk en werden er twee mooie
verhalen verteld door onze verhalenverteller Paul Groos. Hij vertelde allereerst
het verhaal van Sint Maarten, de heilige
Martinus. Martinus werd in 316 geboren
in Hongarije als zoon van een Romeins
legerofficier. Toen hij 15 was werd hij net
als zijn vader soldaat in het leger. Op een
zeer koude dag in de winter zag hij een
arme man zonder jas in de sneeuw zitten.
Hij stapte van zijn paard af en sneed met
zijn zwaard zijn eigen rode soldatenmantel
in tweeën en gaf de man een helft tegen de
kou. Later werd hij bisschop van Tours. Na
zijn dood is hij vanwege zijn goede werken
heilig verklaard.
Hartverwarmend waren na afloop de bedankjes van de ouders en de kinderen die
erg genoten hadden van de gezellige middag en avond.
Tekst: Tineke Baart
Foto: Judith te Brake

Nieuwe website: weezenhofburenhulp.nl
Niet alle Weezenhoffers gebruiken de
computer, vandaar dit bericht in de Dukenburger. Er is een nieuwe burendienst
in onze wijk opgezet, speciaal bestemd
voor bewoners van Weezenhof.
Ook in onze wijk wonen, zoals de website het formuleert, ‘mensen met noden en
wensen’, zowel oudere als jongere. Door
burenhulp kan wellicht vrij makkelijk aan
sommige van die wensen tegemoet worden
gekomen.
Voor sommige mensen zou een beetje hulp
veel kunnen betekenen. Niet zelden wil of
de Dukenburger - december 2019

durft men daar niet om te vragen, ook niet
bij de daarvoor bedoelde instanties. «Weezenhof Burenhulp» is heel laagdrempelig
en richt zich op hulp heel dichtbij, direct in
onze eigen wijk.
Op de website weezenhofburenhulp.nl kom
je allerlei vormen van hulp tegen. Als je
zelf geen gebruik maakt van een computer,
is er bij de buren wellicht iemand die via de
website voor jou hulp kan vragen. Zo niet,
ga dan naar het Huis van Weezenhof. Daar
zijn zeker mensen die je willen helpen.
Tekst: Janwillem Koten

Overdenking
Dit is de honderdste editie van de Dukenburger. Dat betekent dat we een kleine
encyclopedie van het wel en wee van
Dukenburg hebben geschreven. Bekijk je
de (oude) redactieleden individueel dan
betekent dit dat zij gemiddeld een boek van
500 pagina’s per redacteur hebben volgeschreven. Geen geringe prestatie. Het is
daarom bij de honderdste editie tijd even bij
ons zelf stil te staan.
Eigenlijk is het een klein wonder dat de
Dukenburger zo goed ging. De voorganger
Trefpunt schoot te kort. Wijkmanager Eric
van Ewijk besloot een nieuwe redactie te
vormen, waarin naast de oude Trefpuntredactie nieuw mensen kwamen. De eerste
editie verscheen in een vorm die we nog
steeds hebben.
Het blad was zo succesvol dat na korte tijd
in Nijmegen diverse soortgelijke bladen
in andere stadsdelen ontstonden die het
patroon van de Dukenburger volgden. Ons
blad bleek goed te worden gelezen. Niet
alleen in het stadsdeel, maar ook op het
stadhuis.
Vanwaar dit succes? De veelkleurige opmaak met veel fotomateriaal bleek een
goede redactionele formule. Ook de wijkopbouw werd gewaardeerd. Maar vooral
de discipline en toewijding van individuele
redactieleden heeft aan het succes bijgedragen. Iedere maand voldoende kopij in
te sturen vergt toewijding en betrokkenheid
met het lot van Dukenburg van ieder redactielid. Geen van ons heeft een journalistieke opleiding gehad. Vrijwel alle redacteuren
bewegen zich in hun eigen wijk tussen de
doorsnee Dukenburger. En veel gewone
Dukenburgers leveren ons voldoende kopij
op waarmee we een boeiend blad kunnen
maken. Dit rechtstreeks contact van de redacteuren met andere wijkgenoten is, denk
ik, de kern van het succes van het blad.
Janwillem Koten
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Er zijn ideeën om te bouwen aan de Westkanaaldijk in Zwanenveld, Lankforst en Malvert

Stadsvisie Nijmegen
Wat betekent dit voor Dukenburg?
Vrijdag 14 november was de afsluit- Studenten
avond van het project Stadsvisie. Reden
voor de Zevensprong om te horen wat er
voor Dukenburg in de plannen was opgenomen.
Wethouder Harriët Tiemens van duurzaamheid was bij het debat aanwezig. Kernvraag
was hoe moet Nijmegen er in 2030 uitzien?
Aan de hand van enkele steekwoorden werd
de vraagstelling verder gefocust op deelproblemen zoals 1) Campus en de stad. 2)
Werken en wonen in dezelfde omgeving. 3)
Moet de sociale opbouw sectoraal of meer
integraal zijn (minder hokjes)? 4) Hoe moet
de nieuwe stad in 2030 zijn die past bij de
burgers? Dit alles werd in vier discussiegroepen besproken.

Gescheiden

De tijd dat wonen en werken gescheiden
functies waren is voorbij. Dit leidt, zo
stelde men, tot weinig bruisende gebieden,
slaapwijken waar niets gebeurt en men voor
vertier en werk naar elders moet. Meer verkeer dus. De stad streeft ernaar het gemotoriseerde verkeer te ontmoedigen en fiets
en openbaar vervoer meer kansen te geven.
38

Nijmegen is een onderwijsstad geworden van
internationale allure. Dat betekent niet dat de
campus en de hightech-bedrijven goed zijn
ingebed in de stad. De burgers beseffen niet
altijd dat de reputatie van de stad bijdraagt
aan de economie. De studenten bepalen door
hun omvang een flinke invloed op de plaatselijke politiek. Naast negatieve kanten heeft
het ook heel positief gewerkt. Campus en de
Jan-Modaal-Nijmegenaar zijn aparte eilanden
die elkaar soms in de weg zitten, denk aan de
woningnood. Het aantal studenten is drastisch
gegroeid, waarmee de universiteit geen rekening heeft gehouden. De stad is op dit punt
uit zijn voegen gegroeid. Veel studenten zijn
spoorstudenten. Dat houdt in dat het station en
de campus meer dan nu in elkaars verlengde
moeten liggen. Een ander probleem is dat veel
studenten zijn overgeleverd aan huisjesmelkers waardoor de studieschuld oploopt. Het
geval is dat studenten vaak in bepaalde woonwijken clusteren. Deze sectorale sociale opbouw werkt nadelig voor de stad.

Dukenburg

Wat heeft dit te betekenen voor Dukenburg?
Wat opviel is dat Dukenburg zowel in de diep-

te als in de breedte zeer uitvoerig aan de
orde kwam. Het is duidelijk dat men bij de
woonvisie grote problemen heeft, waarbij
Dukenburg als een probleemgebied werd
afgeschilderd. In diverse opmerkingen konden wij ons niet goed vinden. We hadden
soms het gevoel dat mensen over Dukenburg praten als over een duister onontdekt
gebied in Afrika. Er zijn plannen om de gebieden langs het Maas-Waalkanaal verder te
ontwikkelen, zoals ook bij de Waalkade succesvol was. Vermoedelijk betekent dat verdere hoogbouw langs het kanaal, geschikt
onder meer voor studenten. Men hoopte dat
Dukenburg tot een campusgebied kan uitgroeien, niet alleen van de universiteit maar
ook voor de technologische innoverende
bedrijven die niet ver van Dukenburg liggen, bijvoorbeeld in Winkelsteeg. Dit zou
Dukenburg bruisender kunnen maken met
veel meer, zoals terrassen, bars en eetgelegenheden. De wijken op het oog waren
Zwanenveld, Malvert en Lankforst.
Twijfel werd er ook geopperd over het
grootwinkelcentrum en het stationsgebied
in Zwanenveld die best een impuls kunnen
gebruiken. Een mogelijkheid zou kunnen
zijn bovenop het winkelcentrum hoogbouw
te projecteren, zoals werd gesuggereerd.

Kansen voor starters

Gezien de prijsstijgingen in de binnenstad
was er een probleem voor afgestudeerden
om in Nijmegen aan het werk te gaan om
deze innovatie te versterken. Het is duidelijk dat voor jonge startende wetenschappers en technici het kopen of huren in de
stad zelf geen optie meer is. Men dacht dat
wellicht Dukenburg voor starters nog kansen bood. Met name werd hierbij aan Tolhuis gedacht dat met zijn Belevingskaart
van Tolhuis naar meer levendigheid, vergroening en jonge gezinnen streeft.

Verbinden

Het is de vraag of veel van deze suggesties,
gezien de huidige sociale structuur en opzet wel kansen hebben. In ieder geval is het
duidelijk dat Dukenburg meer nadrukkelijk
met de stad verbonden moet worden. Hier
is niet sectoraal denken nodig, maar een
meer integrale aanpak met meer diversiteit
in woon- en werkfuncties en grotere diversiteit wat betreft cultuur, gezinssamenstelling, ook in leeftijdsopbouw et cetera. Genoeg dus om met elkaar over na te denken.
Tekst: Stichting De Zevensprong Dukenburg
Foto: René van Berlo
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De Zevensprong en komende Omgevingswet
Onlangs had Stichting De Zevensprong
een zeer uitvoerig overleg met wethouder
Bert Velthuis in aanwezigheid van Manon Karssen, onze wijkmanager.
Na een korte inleiding door de wijkmanager kwam als eerste vraag aan de orde of
de Zevensprong nog wel bestaansrecht had
gezien de recente maatschappelijke ontwikkelingen. Hierop antwoordde de wethouder: ‘Ja en nee. De Zevensprong kreeg veel
lof voor de inzet en de voortrekkersfunctie
in het verleden. Op dit punt had de Zevensprong zeker bestaansrecht, al was het om
de inzet van diverse betrokken Dukenburgers-vrijwilligers en het netwerk waarover
men beschikt. Het is niet de bedoeling dat
de Zevensprong moet verdwijnen. Integendeel, de gemeente hecht aan dit aanspreekpunt. De gemeente vindt een enkelvoudig
aanspreekpunt belangrijk.

Zevensprong

De wethouder stelde echter dat in de huidige vorm de Zevensprong tekort schoot.
De omvang van het bestuur was te klein.
Volgens het convenant van de Zevensprong
en de gemeente moest men uit meerdere
Dukenburgse gelederen meer mensen bij
de Zevensprong betrekken, liefst zo divers
mogelijk in samenstelling. Hans Veltmeijer, voorzitter van de Zevensprong, stelde
dat hij het hiermee volledig eens was. We

hebben in het verleden vele malen geprobeerd
nieuwe mensen bij het werk van de Zevensprong te betrekken, maar passende vrijwilligers zijn schaars. Bovendien bleek uit het
verleden dat men nogal tegen het werk en de
verantwoordelijkheid van een bestuursfunctie
opzag. De wethouder had hiervoor begrip. Hij
zag de problemen om voldoende vrijwilligers
te vinden, gezien de huidige maatschappelijke
situatie.

Omgevingswet

De reden voor ons gesprek werd pas goed duidelijk toen de wethouder de Omgevingswet
ter sprake bracht. Vanaf 2021 is de gemeente
verplicht om de wijkinspraak bij het bestuur
te betrekken. Een taak voor de Zevensprong
was hier ongetwijfeld weggelegd. Maar mede
gezien ons convenant was het noodzakelijk om
meer mensen bij de Zevensprong te betrekken.
De taken van de nieuwe Zevensprong zijn
niet meer vrijblijvend. De vormgeving en inrichting van ons stadsdeel, zowel sociaal als
planologisch, zullen worden gebaseerd op dit
overleg. Daarmee zou dus het Zevenspronglidmaatschap nieuwe stijl een andere invulling
krijgen dan alleen coördinatie en serviceverlening aan de diverse wijkorganen. Denk aan:
Dit is... Dukenburg, Bouwdorp Duuk et cetera.
De Zevensprong beloofde een inspanningsverplichting op zich te nemen om deze uit-

Bert Velthuis

breiding van het bestuur te bereiken. Men
stelde voor:
• Mensen uit het netwerk persoonlijk te benaderen.
• Een oproep in de Dukenburger te plaatsen.
• Een overleg met afgevaardigden van de
wijkplatforms te organiseren, waarin de
noodzaak van inspraak in de Zevensprong
nieuwe stijl wordt toegelicht. Belangrijk
was dat een bestuursfunctie Zevensprong
nieuwe stijl niet meer vrijblijvend was.
• De Zevensprongvergadering in de diverse
wijkcentra in ons stadsdeel te beleggen,
zoals in de Turf, de Grondel, de Buurthuiskamer in Tolhuis, Huis van Weezenhof et
cetera. Men is dan als bestuur beter benaderbaar. Mogelijk kunnen mensen die zich
bij het lot van Dukenburg betrokken voelen
dan voor een bestuursfunctie van Zevensprong worden uitgenodigd.
Hans Veltmeijer dankte de wethouder voor
de ruime tijd die hij aan dit overleg had geschonken. Hij toonde daarmee betrokkenheid bij het wel en wee van ons stadsdeel.
Tekst: Stichting De Zevensprong Dukenburg
Foto: Huub Luijten
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IEDEREEN AAN (DE) SLAG
MET WIJKSPORTEN
Sportdocent Daan Oomen trekt het liefst iedere
dag na schooltijd volle zalen… Volle gymzalen
welteverstaan. Hoe meer kinderen aan sport
(gaan) doen, hoe beter! Met het gratis wijksporten
krijgt de basisschooljeugd de ideale voorzet.
Kort na de zomervakantie kregen basisschoolkinderen in
Dukenburg een brief mee naar huis: ‘Het Sportbedrijf
(gemeente Nijmegen) start met wijksporten. Alle kinderen
kunnen meedoen aan dit gratis programma dat in Dukenburgse gymzalen wordt uitgerold’. Het initiatief slaat aan,
blijkt een paar maanden later. ‘De naschoolse sportlessen
trekken ongeveer vijftien tot twintig deelnemers per keer’,
vertelt Daan tijdens de donderdag-sessie in sporthal
Malvert. Het is even pauze. De jongste jeugd (kinderen uit
groep 1/2/3) heeft net slagbal gespeeld, op een puur positieve manier. ‘Wie kent het niet’, zegt Daan, ‘slagbal tijdens
de gymles vroeger met een knuppel waar je geen bal mee
raakte. Hier gebruiken we een racket en verzinnen we eigen
regels. De kinderen doen succeservaringen op en dat is
precies wat we met wijksporten willen bereiken. We laten
zien dat sporten hartstikke leuk is en bovendien supergezond. Kinderen moeten lekker bezig zijn, vooral omdat ze
fysiek nog volop in ontwikkeling zijn.’
Drempel weg
Wijksporten is een offensief om kinderen in beweging te
krijgen, zegt ook buurtsportcoach Thijs de Groen. ‘Het is
een stads-brede interventie die in de eerste plaats gericht is
op het niet-sportende kind. Uit cijfers blijkt namelijk dat de
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sportparticipatie van kinderen in sommige wijken erg laag
ligt. Met gratis wijksporten dichtbij huis hopen we een
drempel weg te nemen. Ouders krijgen de kans om hun
kinderen te laten sporten en te ontdekken welke sport bij
ze past. Van gymnastiek en atletiek tot balsporten en dans;
alles komt bij wijksporten aan bod. Een vervolgstap is lidmaatschap van een vereniging. Daar kunnen we heel gericht
bij helpen.’
Energie kwijt
Terug naar de praktijk. De pauze zit erop. Inmiddels heeft de
oudere jeugd (groep 4 tot en met 6) bezit genomen van de
zaal. Nooit bedacht dat je met rackets en pittenzakjes kunt
doen alsof je een pannenkoek naar elkaar overgooit, maar
hier gebeurt het. Het effect van (wijk)sporten is duidelijk; de
kinderen kunnen hun energie kwijt en hebben plezier. Daan
kijkt tevreden toe. ‘Als kind vond ik het erg lastig lang stil te
zitten. Daarom vind ik het waardevol dat ik hier nu zelf iets in
kan betekenen. Er is niets mooier dan kinderen te laten
sporten en ze daarvan te zien genieten.’

Zin om tijdens de kerstvakantie in beweging te komen?
Op donderdag 2 januari 2020 is er een groot wijksportevenement in
sporthal Meijhorst voor iedereen van groep 1 tot en met 8!
De kinderen krijgen er op school meer informatie over.

Vragen over sport en bewegen in Dukenburg?
Neem dan contact op met Thijs of Daan:
Thijs de Groen (buurtsportcoach) 06-53777398 / t.de.groen@nijmegen.nl
Daan Oomen (sportdocent) 06-52751617 / d.oomen@nijmegen.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.

©JACQUELINE VAN DEN BOOM

EEN VEILIGE
JAARWISSELING
VOOR IEDEREEN!
Oud en nieuw wordt ook in Dukenburg
groot(s) gevierd. Om de jaarwisseling
voor iedereen veilig te laten verlopen,
wijzen de handhavers van Veiliger wijkteam Dukenburg graag op het volgende:
•
Vuurwerk afsteken mag vanaf 16 jaar en
alleen op 31 december vanaf 18:00 uur
‘s avonds tot 1 januari 2:00 uur ‘s nachts.
Vuurwerk mag dit jaar verkocht worden op
30 en 31 december.
•
Gebruik bij het afsteken altijd een
vuurwerkbril en een goede aansteeklont.
Houd vuurwerk dat je niet afsteekt buiten
bereik van vuurwerk dat wél de lucht ingaat!
•
In aanloop naar oud en nieuw zijn de
prullenbakken in de openbare ruimte
weggehaald. In week 2 hangen ze weer.
•
Onveilige situaties op oudejaarsdag?
Gebruik de Meld & Herstelapp of bel 14024.
Schakel vanaf 22.30 uur de politie in via
0900-8844. Bel bij acuut gevaar altijd 112!
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HOE DAR BESLAGEN
TEN IJS KOMT
Bij de bestrijding van gladheid komt heel
wat kijken. Wist je bijvoorbeeld dat de
winterdienst van Dar van start gaat voordat
de wintertijd is ingegaan? Om beslagen
ten ijs te komen worden de eerste voorbereidingen ieder jaar begin oktober
al getroffen. Dan is de ‘vlootschouw’ en
worden strooiroutes aangepast als er
iets veranderd in het hoofdwegennet. Dat
levert vaak een flinke puzzel op.
Gele zoutkisten
Dar bestrijdt gladheid het liefst overal,
maar dat is ondoenlijk. De strooiroutes
voeren daarom over doorgaande wegen,
doorgaande fietspaden (snelfietsroutes),
wijktoegangswegen, busroutes en
schoolroutes. Daarnaast zijn er verspreid in
Nijmegen begin november bijna 300 gele
zoutkisten geplaatst (zie foto). Zo kunnen
drukbezochte plekken die niet gestrooid
worden – zoals de ingang van flats en
voetgangersbruggetjes – door bewoners zelf
ijsvrij worden gemaakt.

Groot alarm
In de winter is een strooiploeg van Dar
24 uur per dag beschikbaar om te
strooien waar het nodig is. De ploeg
komt in actie op het teken van een
gladheidscoördinator. Die beroept zich op
gegevens van weerinstituut MeteoGroup
én op metingen van twee weerstations
op koude locaties in Nijmegen. Voor zover
mogelijk strooit Dar preventief om gladheid
voor te blijven en de strooiploeg niet
’s nachts op pad te hoeven sturen. Anders
is het bij ‘groot alarm’. Bij hevige sneeuwval
of ijzel rukt het complete wagenpark van
31 Dar-voertuigen uit om het volledige
strooitraject (28 routes) te bestrijken.
Daarvoor is 28 ton (28.000 kilo) zout nodig.
Met altijd 1200 ton op voorraad kunnen Dar
en Nijmegen er gelukkig even tegenaan!

Alles over de bestrijding van gladheid
door Dar? Zelf een gele zoutkist aanvragen
voor je buurt?
Kijk op www.dar.nl/gladheid.

dromen over
dukenburg

*

samen aan het roer

Teksten
Redactie wijkmanagement Dukenburg - gemeente Nijmegen
www.facebook.com/NijmegenDukenburg
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Populaire Muziek Luisteren
Ontdek, herontdek populaire muziek vanaf de jaren 40.
Hoor leuke anekdotes bij sommige artiesten en/of liedjes.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Luisterliedjes
- Jaren ‘40-’50
- Jaren ‘60
- Jaren ‘70
- Jaren ‘80
- Chansons
- Schlagers
- Country
- Nederlandstalig - Covers
Workshop, 10 lessen, € 45,=
Lestijd: donderdag, 11.00-13.00 uur
Startdatum: 09-01-2020

Cursusleider: Ronald van de Logt
Kijken over de grens 2

‘beelden van over de wereld’
Foto’s -gemaakt tijdens mijn reizen door o.a. India, China,
Ghana, Cuba, Vietnam, Peru- zijn geordend in thema’s zoals:
kinderen, onderwijs, muziek en worden onderling vergeleken.
Workshop, 8 lessen, € 37,=
Lestijd: donderdag, 10.00-12.00 uur
Lesdagen: 16-23-30/01,
06-13-20/02;
05-12/03/2020

Cursusleider: Ineke Janssen
Chinese cultuur en taal
Door de TV-serie ‘Door het hart van China’ van Ruben Terlou
is China weer in de spotlights gezet. Door onder meer de
grote economische groei, komen wij in ons dagelijks leven
steeds meer in aanraking met ‘made in China’. Daarom een
workshop Chinese cultuur en taal.
Workshop, 10 lessen, € 45,=
Lestijd: maandag, 13.00-14.30 uur
Startdatum: voorjaar 2020,
bij voldoende cursisten

Cursusleider: Chang Qing Zhang

Toscane / Renaissance (2e groep, zonder reis)
Er is aandacht voor Florence, Pisa, Siena, Lucca, Vinci en
San Gimignano. We zien hoe de nieuwe inzichten op het
gebied van kunst, wetenschap en nijverheid tot uitdrukking
kwamen in beelden, schilderijen, kerken en paleizen.
Workshop, 6 lessen, € 29,=
Lestijd: vrijdag, 11.00-13.00 uur
Lesdagen: 03-10-17-24-31/01 en 07/02/2020

Cursusleider: Ron Milder
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Mooie
en een

Voor actuele infor
Oriëntatie op uw klassieke en culturele reis
Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit mijn tot nu toe
gemaakte groepsreizen, maakt u kennis met klassieke
bouwwerken, kunststromingen, beelden en zelfs hier en
daar de geologie van een gebied.
Workshop, 6 lessen, € 29,=
Lestijd: vrijdag, 11.00-13.00 uur
Lesdagen: 03-10-17-24-31/01
en 07/02/2020

Cursusleider: Ron Milder
Kleding advies vervolg

‘Een kast vol met kleren en niets om aan te trekken?’
U leert om op ‘n frisse manier te kijken naar wat u al aan
kleding in huis heeft óf om deze op te ruimen, zodat de kleding
die bij u past, overblijft.
Workshop, 6 lessen, € 29,=
Lestijd: woensdag 10.00-12.00 uur
Startdatum: voorjaar 2020,
bij voldoende cursisten.

Cursusleider: Marijke Minnema
Voetreflexologie niveau 1 en niveau 2
Voetreflexmassage is een natuurgeneeskundige therapie.
Deze massagevorm geeft je een aangename ontspanning.

Workshops van 8 lessen, € 37,=
Lestijden: Voetreflexologie 1: woensdag, 09.00-11.00 uur
Voetreflexologie 2: woensdag, 11.30-13.30 uur
Lesdagen: 22-29/01, 05-12-19/02, 04-11-18/03/2020

Cursusleiders: Antoinette en Annelies
de Dukenburger - december 2019

Themamiddag StAAD-Special
Vrijdag 17 januari 2020 van 14.00-16.00 uur
De Toekomst van de ZORG is dichterbij dan u denkt
Doris Friederichs-Meier gaat in op hoe ontwikkelingen en
vernieuwingen invloed hebben op de Zorg. Ontwikkelingen,
die heel snel gaan.

Kerstdagen
goed 2020!

In korte tijd komen veel
nieuwe technologische hulpmiddelen op de markt.
Krijg ik bijvoorbeeld binnenkort een robot aan mijn bed?
Krijg ik een dokter via ‘n
beeldscherm op bezoek?

rmatie bezoek onze website: www.staad.nl
Wandelen met je Smartphone
Tijdens de les gaan we naar buiten en met de GPS volgen
we routes in de buurt.
Workshop, 2 lessen, € 13,=
Lestijd: woensdag, 09.00-11.00 uur
Les op 1 en 8 april 2020

Cursusleider: Dick van Eck
Digitale fotobewerking Beginners en Gevorderden
Beginners: workshop,
6 lessen, € 29,=
Gevorderden: cursus,
10 lessen, jaarcursusprijs
Lestijd voor beide groepen: dinsdag, 13.00–15.00 uur
Startdata voor beide groepen:
voorjaar 2020, bij voldoende cursisten.

Cursusleider: Joop Cuijten
Nieuwe cursussen ICT

Vakantieblog maken
Het is erg leuk om je kennissenkring tijdens je vakantie op
de hoogte te houden d.m.v. een verhaal, routekaart en foto’s.
Met ‘reislogger.nl’ lukt dat op iedere PC!
Workshop, 6 lessen, € 17,=
Lestijd: woensdag, 09.00-11.00 uur
Lesdagen: 15-22/04 en 13/05/2020

Cursusleider: Dick van Eck
Social Media ‘Leer omgaan met Sociale Media’
Uitleg over Whatsapp, Instagram, Twitter en Facebook.
U leert o.a. hoe u accounts moet
aanmaken en beheren.
Cursus, 10 lessen, jaarcursusprijs
Lestijd: vrijdag, 11.00-13.00 uur
Eerste lesdag: 10 januari 2020

Cursusleiders: Ronald van de Logt en Reynald Brooks

Eenvoudige videobewerking
Heeft u een film opgenomen met een
digitale fotocamera, smartphone of
filmcamera, dan kunt u na deze cursus
de film bewerken.

Android Beginners: cursus, 10 lessen, jaarcursusprijs
Lestijd: dinsdag, 11.00-13.00 uur. Startdatum: 07-01-2020
Android Gevorderden: cursus, 10 lessen, jaarcursusprijs
Lestijd: maandag, 11.00-13.00 uur. Startdatum: 06-01-2020
Windows Gevorderden: cursus, 10 lessen, jaarcursusprijs
Lestijd: woensdag, 11.00-13.00 uur. Startdatum: 08-01-2020

Workshop, 6 lessen, € 29,=
Lestijd: maandag, 13.00–15.00 uur
Startdatum: voorjaar 2020, bij voldoende cursisten.

Cursusleider: Ronald van de Logt

Cursusleider: Joop Cuijten

U bent van harte welkom in wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39, lokaal 1.24.
Het kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00–12.00 uur
e-mail: staaddukenburg@gmail.com
tel. 024-3444157
de Dukenburger - december 2019
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2.001

TAPIJTSHOP HAEFKENS
Wolfskuilseweg 67 / Klimopstraat 24
6542 JC Nijmegen - Tel. 024 - 3976407
info@tapijtshophaefkens.nl

TOT 85% KORTING

UITGEROEPEN TOT BESTE VUURWERKWEBSHOP,
DAAROM DE BESTE ACTIE VAN NEDERLAND!

NEW

OP
=
OP!

CONNECTED
CAKE

2
KILO
KRUIT

112
SCHOTS

WAAIER

van 249.99

RECHTE
SCHOTEN

Met deze box, 2kilo kruit, heeft u echt World’s Toughest Fireworks in handen! Mines,
gouden staarten, speciale rode glitter crown en gouden finale. Alles even spectaculair!
Kijk voor de voorwaarden op www.vuurwerktoppers.nl
3475

59.

99

GROOT
KALIBER TUBE

Alleen verkrijgbaar tijdens de voorverkoop

DE ENIGE ECHTE
COBRA’S!

7.

99

DOOS 30 ST.

NEW
KNAL
VUURWERK

COBRA MINI
De echte Cobra’s van Di Blasio Elio Fireworks, geproduceerd in Italië.
2104

NEW
KNAL
VUURWERK

COBRA 3 BP 2
De echte Cobra’s van
Di Blasio Elio Fireworks,
geproduceerd in Italië.
Maximaal gevuld met
een extreme diepe knal!
CE goedgekeurd.
2106

KIJK VOOR NOG MEER KNALHARDE ACTIES EN
ONS ZEER UITGEBREIDE ASSORTIMENT OP

11.99
PAK 5 ST.

@VUURWERKTOPPERS
VUURWERKTOPPERSNL

WWW.TAPIJTSHOPHAEFKENS.NL
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Agenda
Wilt u uw eenmalige of 1x per jaar voorkomende activiteit in deze agenda kenbaar maken, mail dan naar info@dedukenburger.nl.
Eten
• Zaterdag 21 december, 18.00-21.30 uur: Huiskamerrestaurant Aan Tafel in Aldenhof 12-43.
MIDWINTER - maaltijd voor 7 euro, gemaakt
met uitsluitend biologische producten. Aanmelden tot uiterlijk 12.00 uur daags ervoor bij aldenhofaantafel@gmail.com tel. 06 27 12 53 86.
Evenement
• Vrijdag 13 december, 19.00-20.30 uur: Lichtjesavond en gelegenheid tot rondleiding crematorium Waalstede, Staddijk 130.
Kerkdiensten en -vieringen
Een volledig vieringenrooster staat op www.ontmoetingskerk.net en hangt voor het raam Meijhorst 70-33.
Kerstmis/Oud en Nieuw
• Woensdag 18 december: KinderKerstPopConcert, theater de Molen, Beuningen, www.
theaterdemolen.nl.
• Donderdag 26 december: Crazy XX-mas
2019. Concertgebouw de Vereeniging Nijmegen. www.Matrix.nl.
• Donderdag 3 januari 2020: Nieuwjaarsborrel.
De Waagh, Nijmegen. www.knotsenburg.nl.
• Zaterdag 2 januari 2020: Nieuwjaarsloop.
Start/Finish Heumensoord. www.cifla.nl.
Lezing
• Vrijdag 17 januari, 14.00 uur: Toekomst van
de zorg, StAAD-special, vrij toegankelijk.
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
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.

WIJ ZIJN ER VOOR ALLE FIETSERS!

Malvert 70-17
6538 DP Nijmegen
Telefoon 024 - 344 63 23
info@scheepersbiketotaal.nl
www.scheepersbiketotaal.nl
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Stip Dukenburg
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 9.3012.00 uur in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst
70-39.
Zwembad
Zwembad Dukenburg, Meijhorst 70-41. Info:
www.zwembaddukenburg.nl.
De uitgebreide agenda van Dukenburg
staat op onze website
www.dedukenburger.nl
In de papieren Dukenburger staan
voortaan alleen eenmalige of 1x per
jaar voorkomende activiteiten
Bijdragen kunt u mailen naar
agenda@dedukenburger.nl
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Minitjes

Minitjes zijn commerciële mini-advertenties.
De kosten zijn € 2,50 per regel (inclusief kop).
Een plaatje kost € 5,00. Ook een advertentie
plaatsen? Mail naar info@dedukenburger.nl.
All Round Klussenier
Voor al uw onderhoud/reparatie in en om
uw huis. Oplossingsgericht vakwerk tegen
betaalbaar tarief voor: Wand, Vloer, Schilder,
Tegel, Sanitair, Terras, Tuin enzovoorts. Bel of
mail voor een passende oplossing 06 17 44 22 85,
agvankempen@gmail.com. Antoon van Kempen

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.

Winterpicknick op 19 januari
Zondagmiddag 19 januari wordt van 15.00 tot
18.00 uur een winterpicknick gehouden in het
Meijhorstpark (naast het zwembad). Alle inwoners van Dukenburg zijn dan welkom. Er wordt
voor warmte, muziek en een (winters) drankje
gezorgd. Gevraagd wordt om zelf iets te eten mee
te nemen, zodat we dat met elkaar kunnen delen
en we er een echt buurtfeest van kunnen maken.
Mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

LEER - WERK

WINKEL

Leer-/werkwinkel Pronk is een combinatie van een cadeaushop en een eetgelegenheid. Je kunt er terecht
voor een smakelijk ontbijt, een lekkere lunch of een goede kop koffie of thee met iets heerlijk zoets. Alles
wordt vers bereid. Pronk is een opvallend nieuwe aanwinst: voor (winkelcentrum) Dukenburg, voor Nijmegen,
zelfs voor Nederland. Een school met een winkel waar leerlingen levensecht leren, dat is een unicum. Pronk
is een veilige werkplek voor de leerlingen. Ze kunnen hier net iets rustiger zelfvertrouwen opdoen om de
stap naar echt winkel- of horecawerk te maken.
Het motto ‘Ik werk, dus ik leer’ prijkt op meerdere plekken aan de muur.
Bij Pronk kun je ook terecht voor een was- en strijkservice.

AANBIEDING
• Koffie met huisgemaakte appeltaart €4,PRONK
(Winkelcentrum Dukenburg)

Zwanenveld 9020
6538SB Nijmegen

T 024 679 2112
info@pronkwinkel.nl

(thee of cappucino ook mogelijk)
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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
Internet: www.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
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)

Vormgeving
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 ’

Drukwerk

• voor reparaties

Drukkerij Hendrix, Peer
Oplage: 13.000 stuks

• vergoeding zorgverzekeraar

Bezorging

Implantaten kunnen dé oplossing zijn!

Lid organisatie van
NederlandseTandprothetici
de Dukenburger - december 2019

Tolhuis-Teersdijk: Jacqueline Veltmeijer
Zwanenveld: René van Berlo
Lankforst: vacature
Malvert: Janwillem Koten
Meijhorst: Peter Saras
Aldenhof: Toine van Bergen
Weezenhof: Jaap van der Bent
De Zevensprong: Hans Veltmeijer
Ton Strik (voorzitter)
Qader Shafiq (secretaris)
Günay Acuner-Kasar (penningmeester)

• voor klikgebit

Tandprotheticus Peter Marsman

Correspondenten

Stichtingsbestuur

• gratis en vrijblijvend advies

BEL: 024 34 309 86

René van Berlo

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 12 januari 2020
Verspreiding: woensdag 29 januari 2020

Foto voorpagina

Pastor Joska van der Meer met Zilveren
Waalbrugspeld (Foto: Jacqueline van den Boom)
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FYSIOTHERAPIE TOLHUIS-ZWANENVELD
In goede handen voor o.a.:
Sportfysiotherapie, (Long)
Revalidatie, Taping, Diabetes,
Hart en Vaataandoeningen en
Overgewicht
Bij ons nu ook in goede handen
voor: Dry-needling
En kijk ook op onze Facebookpagina.

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

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

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