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OOG VOOR ELKAAR IN TIJDEN VAN CORONA
Dukenburgse bewoners en organisaties in actie
In een serie besteedt de Dukenburger
aandacht aan activiteiten die bewoners
met elkaar verbinden. Bij het vieren van
50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar
ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners
bij elkaar en verbindt hen met allerlei
initiatieven en instanties in Dukenburg.
Er lijkt een verwarrende nieuwe tijd aangebroken te zijn. Door het coronavirus
leven mensen geïsoleerd. Anderhalve
meter is de norm. Wat kan ik doen? Waar
kan ik nu terecht? Dichtbij huis vinden
veel boeiende, leuke en hartverwarmende activiteiten plaats. Hierbij een kleine
hulpgids.
We kunnen trots zijn op Dukenburg. Er is
binnen korte tijd een enorme stroom nieuwe
activiteiten op gang gekomen. Om elkaar te
helpen, op te vangen en op te beuren. Activiteiten op een manier waaraan we twee
maanden geleden nooit gedacht zouden hebben. Heel veel digitaal. Dat kan niet anders.
Maar ook life zijn er nieuwe verschijnselen,
zoals bijvoorbeeld intercom-gesprekken en
balkongym. De redactie van de Dukenburger wil iedereen graag helpen om op dit alles
meer zicht te krijgen.

Anderhalve meter

Het anderhalvemeterleven is inmiddels tot
iedereen doorgedrongen. Maar wat is nou
1½ meter? Op Instagram laten jongerenwerkers van Bindkracht10 op een vrolijke manier zien hoeveel dat precies is. Bijvoorbeeld:
Een sjoelbak. Vijf zakken chips, in de lengte
neergelegd. Een bankje. Een bushokje. Of een
klein broertje…
Mohamed Ired, jongerenwerker bij Bindkracht10, vertelt enthousiast: ‘Dat filmpje
heeft veel meer effect dan woorden. Want
iedereen weet dat het anderhalve meter moet
zijn. Maar opeens moet je gaan nadenken hoeveel dat echt is.’
Er zijn ook creatieve oplossingen gevonden
voor school, werkplek en mantelzorg. Zo vertelt Pieter Pelser, opbouwwerker voor Dukenburg, dat een vrouw, die het huis niet uitkan,
reservesleutels van haar auto aan een vriendin
heeft gegeven. Boodschappen worden telefonisch aan die vriendin doorgegeven. Die gaat
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Mohamed Ired zit bij zijn televisie voor een online-Fifa-toernooi met jongeren

naar de winkel. Als ze weer thuis is, belt ze dat
de auto weer op het parkeerterrein staat. En de
boodschappen eruit gehaald kunnen worden.

Slimme oplossingen

Via Bindkracht10 kwamen andere voorbeelden
van slimme oplossingen binnen: ‘Wekelijks
doe ik boodschappen bij Vincentius/ Stadshulp
voor gezinnen. Daar zitten soms producten bij
die mensen niet mogen of kunnen eten. Omdat
er varkensvlees in zit of gelatine in snoepjes
(wordt ook van varkens gemaakt). Ik hoor dat
mensen hun buren blij maken met eten dat ze
zelf niet kunnen gebruiken.’
En: ‘Een gezin kreeg voor de baby een pakket luiers bezorgd. De luiers waren te klein. Zij
hebben ze weer afgegeven bij een gezin met
een pasgeboren baby.’
Bewoners worden blij gemaakt met kaartjes
die vrijwilligers in brievenbussen stoppen. Of
een pakketje met speelgoed, boekjes, een bloemetje en kaartje dat wordt afgegeven bij een
moeder die coronaklachten heeft.
Ook een voorbeeld bij een Afghaans gezin,
waar een pakketje met speelgoed werd bezorgd. Toevallig was het jongste kind die dag
jarig. Moeder appte: ‘We hebben in Nederland
nog nooit een cadeautje gekregen van iemand
anders. Dit is de eerste keer!’ Een andere moeder uit Tolhuis wilde - toen tekenspullen met

een kaartje werden langs gebracht - graag blij
op de foto staan. Er is eveneens veel creativiteit bij bewegingsactiviteiten, bijvoorbeeld
balkongym. Heerlijk om met mooi weer op het
balkon gymnastiek te doen. Jij op dat balkon
en trainers op het grasveld voor de flat. Je blijft
er fit bij. Ook al zit je thuis. Zie de foto’s op pagina 6 en het artikel op bladzijde 34. Filmpjes
hierover zijn te vinden op internet.

Jongeren online

Door en voor jongeren is afgelopen tijd veel
georganiseerd. Mohamed: ‘Op 30 maart 2020
is door het jongerenwerk van Bindkracht10
een online-programma gestart. In samenwerking met afdeling Sportontwikkeling van de
gemeente Nijmegen, BeeldbrengersTV & FC
Social Work. Zo kan iedere dag – maandag tot
en met vrijdag – meegedaan worden aan de
Beweegchallenge, aan knutselworkshops met
Knutsel en Frutsel of aan interactieve onlinegames of voetbaltoernooien. Er zijn special
events met jongerenwerkers. Te volgen op het
YouTube-kanaal van Bindkracht10 en andere
social media (zie hieronder, red). Het hele programma-aanbod staat daarop. Vooral het lifeonline-programma van Boubaker is razend
populair. Er zijn gesprekken met heel verschillende gasten, die allemaal iets met Nijmegen te
maken hebben: (oud-)voetballers, acteurs/acde Dukenburger - mei 2020

trices, zangers, influencers. Ook burgemeester
Bruls. Jongeren willen graag voorbeeldfiguren
zien’, aldus Mohamed.

En meer

Naast de gemeente zijn tal van organisaties
actief: Bindkracht10, Sterker sociaal werk,
Stip, buurtsportcoaches, Dukenburgse fysiotherapeuten en woningcorporaties. Er bestaan veel websites die antwoorden geven op
vragen als: ik heb hulp nodig, of ik wil hulp
aanbieden. Wat kan ik doen om in beweging te
blijven? Vermaak voor kinderen of jongeren;
waar kan ik dat vinden? Waar kan ik nu terecht
met vragen over geld? Vragen over goedkope
maaltijdvoorziening? Met wie kan ik even een
praatje maken? Maar ook: mijn Nederlands is
niet zo goed. Ik kan alles niet zo goed lezen;
wie kan mij helpen?
Allemaal mooi. Maar als ik alles begin te lezen
duizelt het me. En ik ben echt niet de enige’.
Pieter: ‘Wellicht kan Wegwijzer 024 (www.
wegwijzer024.nl) helpen om te beginnen met
zoeken. Per soort vraag worden bezoekers van
de site doorverwezen naar andere links.’ Er
blijken daar inderdaad overzichtelijke doorverwijzingen op te staan. Voor ouderen die
zelfstandig wonen is www.langerthuisnijmegen.nl belangrijk. Een van de meest complete
sites lijkt op dit moment die van Wij zijn Nijmegen te zijn: www.wijzijnnijmegen.nl/coronahulp-in-nijmegen.
De online activiteiten voor jongeren zijn op
een andere plek te vinden. Mohamed: ‘Jongeren zoeken op Instagram, Snapchat, Facebook,
en TikTok (vooral bij meiden populair). Maar
lang niet elke jongere weet dit te vinden. We
maken daarom gebruik van contacten, die we
al eerder hadden door jongerenwerk, sport of
andere activiteiten’. Een mooi overzicht voor
jongeren biedt de site van Bindkracht10 over
jongerenwerk: www.bindkracht10.nl/jongerenwerk-online.

Intercomgesprekken

De anderhalvemeter-norm heeft de wereld van
sociale contacten op zijn kop gezet. Pieter gaat
daarom op pad langs flats. Met andere partners,
maar ook met leden van een studentenvereniging. Op YouTube een filmpje daarover. Pieter:
‘Wij bellen aan. Alleen. Niet met zijn tweeën
voor de deur. Contact verloopt via intercom,
maar ook regelmatig life via het balkon. Vragen zoals: hoe gaat het, voldoende boodschappen in huis? Zijn er praktische problemen als
gevolg van ziekte? De flyer van Stip - in verschillende talen - wordt in de bus gestopt. Met
een telefoonnummer voor verdere vragen. Als
iets moet worden uitgezocht wordt dat later
teruggekoppeld. Verder zijn er gesprekken op
de Dukenburger - mei 2020

Pieter Pelser praat met een bewoonster

andere plekken, zoals bij supermarkten. Al die
contacten worden heel erg gewaardeerd. Er
komt heel wat los als je alleen al vraagt hoe
het met iemand gaat. Opvallend is dat mensen
zelf vaak al wat geregeld hebben. Of nieuwe
contacten hebben gelegd. Angst is er ook. Er
wordt nadrukkelijk afstand gehouden.
‘Over hoe het verder gaat met intercomgesprekken bestaat nog geen helderheid. Met
name of uiteindelijk alle soorten woningen bezocht kunnen worden.’

Bel!

Op twee pagina’s alles behandelen gaat niet.
Daarom in de volgende Dukenburger weer
ruimte voor Oog voor elkaar in tijden van corona. Ook voor organisaties die niet genoemd
zijn. Pieter tot slot: ‘Als je niet weet waar je
het zoeken moet: je bent echt niet de enige. Bel

de Stip-lijn: (024) 350 20 00. Heb je een vraag
of wil je praten? Brieven waar je iets mee
moet? De Stip-lijn helpt. In jouw eigen taal.
Liever videobellen (dan zie je iemand!) of een
appje sturen? Dat kan. De Stip-lijn is nu ook
via WhatsApp bereikbaar. Stuur een berichtje
naar 06 13 43 39 34. En houd in eigen omgeving oog voor elkaar. Nu en in de periode na
deze coronacrisis. Dat is en blijft hard nodig.’
Aldus tot slot een dringende oproep van Pieter
aan iedereen. De telefoonlijn is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur.
De foto’s bij dit artikel zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen.
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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Prins Mauritsschool in Zwanenveld
‘Spreid je vleugels’

Het veilig nest en het van daaruit leren vliegen zijn een grondhouding die voortdurend
terugkomt bij de dagelijkse onderwijspraktijk.
Tineke: ‘Elk kind wil gezien worden. Zolang
de kinderen bij ons zijn, zorgen wij ervoor dat
zij na groep 8 voldoende toegerust de wereld
in kunnen. Kinderen leren, vanuit de veiligheid van een klas, zelf verantwoordelijkheid
te nemen. Dat heeft niet elk kind als bagage
meegekregen. Dat leren verantwoordelijkheid
te nemen wordt gestuurd door de leerkracht.
Dat biedt veiligheid.’
Tineke vervolgt: ‘De school staat midden in de
wijk, is onderdeel daarvan. Het is niet alleen
een school van ons maar ook van de ouders.
Die zijn zeer betrokken. Wij doen mee aan de
50-kopjes-koffieacties. De informatiebijeenkomsten over energietransitie in Zwanenveld
vinden plaats in onze school. Met buren in flats
worden samen spelletjes gedaan in de gemeenschapsruimtes. We gaan ook met kinderen naar
zorgcentrum De Vlechting. Er is een sterke
verbondenheid tussen hen en de school.’
Tineke Deunk in de bibliotheek van de school bij de werkplaats van schoolschrijver Ineke Kraijo

‘Een nest waarin kinderen veilig
kunnen groeien en bloeien’
In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in het stadsdeel. Dat gebeurt door
middel van interviews met de schoolleiding. In dit nummer staat de Prins Mauritsschool in
Zwanenveld centraal. Een gesprek met Tineke Deunk, sinds vijf jaar directeur van de school.
‘Het bieden van een veilig nest’ komt bij
de Mauritsschool niet zomaar uit de lucht
vallen. Tineke laat aan het begin van het
gesprek het schoollogo zien: een vliegende
zwaan met daaronder: ‘Op de Prins Mauritsschool leer je je vleugels uitslaan en vlieg
je.’ Maar dit is niet alleen een mooie woordspeling. Het is de basis van de dagelijkse
schoolpraktijk, zo blijkt.
Het gesprek met Tineke gaat, zoals dat door
het coronavirus vaker voorkomt, via de WhatsAppvideo. Dat blijkt geen enkel probleem.
Daar zorgt Tineke met haar enthousiasme
voor de school wel voor. Dat enthousiasme
wordt door velen gedeeld. De school groeit
onafgebroken. Vooral bij groepen met jongere
kinderen. Die niet alleen afkomstig zijn van
oorspronkelijke wijkbewoners, maar ook van
gezinnen die de laatste jaren in Dukenburg nog
betaalbare woningen konden vinden. Tineke:
de Dukenburger - mei 2020

‘We horen vaak dat de school een vriendelijke
uitstraling heeft. Mensen voelen zich welkom.
Het nieuwe gebouw is voor velen aantrekkelijk.’

Brede school

Tineke: ‘De school is voor alle kinderen
in de wijk. Van 0 tot 12 jaar. Zij moeten zo
goed mogelijk hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom zit de school onder één dak met
Bindkracht10, KION, BSO (buitenschoolse
opvang), psychomotorische remedial teaching
enzovoorts. Wij zorgen voor doorlopende leerlijnen. Dat betekent dat alle programma’s en
activiteiten op elkaar worden afgestemd. Er
zijn daarom regelmatig gezamenlijke studiemomenten. Een voorbeeld: als we merken dat
een kind bij de peuterspeelzaal een achterstand
in woordenschat heeft, wordt daaraan dan al
extra aandacht besteed. Zodat het kind betere
startkansen heeft op de basisschool.’

Coronacrisis

Ondanks alle zorgen over kinderen die thuis
moeten blijven is Tineke enorm trots op het
team. Vooral op de wijze waarop het team in
een noodtempo het voor elkaar heeft gekregen
digitaal onderwijs te verzorgen en contact te
blijven onderhouden met kinderen. Ook met
ouders. Tineke: ‘Ouders laten merken dat zij
nu beter begrijpen wat er op school gebeurt.
Zij zien thuis hoe er les gegeven wordt. Zijn
ook betrokken geraakt bij huiswerk maken.
Het is wel lastig om kinderen die speciale zorg
nodig hebben regelmatig te bereiken. In ieder
geval is er met elk kind een vorm van contact.
Die persoonlijke aandacht geeft kinderen een
gevoel van veiligheid. Er is inmiddels ook een
kindertelefoon opgestart. Op maandag en donderdag kunnen kinderen bellen om hun zorgen
te delen of een luisterend oor te vinden.
‘In tijden van crisis blijft gelden: kinderen gelukkig maken en voldoende toegerust de wereld tegemoet te laten treden’, zo rondt Tineke
met overtuiging af, alvorens het videogesprek
met een hartelijke zwaai te beëindigen.

Gegevens

Brede School Prins Maurits,
Zwanenveld 25-24, 6538 NK Nijmegen,
(024) 344 23 31, www.prins-mauritsschool.nl.
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto: Jacqueline van den Boom
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Bewoners maisonnettes Meijhorst
klagen over onderhoudstoestand
’t Is verrot meneer…
…krijgt de redacteur van de Dukenburger
zonder dat hij ergens om vraagt te horen als
hij over een van de galerijen van de maisonnettes in Meijhorst loopt.
Het is ook niet te missen, grote happen zijn uit
de kozijnen door rottend hout. Op een andere
galerij komen we een moeder met kinderen
tegen: ‘Bij noordenwind en regen komt het
water langs de voordeur, bij westenwind is
mijn bed nat’, vertelt ze. De buurvrouw vult
aan: ‘Het slaapkamerraam sluit niet en bij regen loopt het water van dit raam naar beneden
mijn huiskamer in. Mijn gordijnen zijn verkleurd van het vieze regenwater en ’s nachts
wapperen de gordijnen.’
Onderhoudsmonteurs van de cv-installatie geven al langer aan dat de ketels op hun eind zijn.
Bijna dagelijks staan er Cuppens-busjes voor
reparaties. Noodreparaties?
In een andere maisonnette vertellen ouders
van een groot gezin dat ze de schimmel op de
douche er niet meer onder krijgen: ‘Heel ongezond meneer. Het liefst willen we hier snel
weg.’ Twee jaar terug zijn er vijftig-kopjeskoffie-bijeenkomsten geweest om de saamhorigheid in de wijk te versterken. Het werd
een podium waar bewoners hoofdzakelijk hun
grieven kwamen uiten.

Tijd voor actie?

Vrijdag 17 april kwam voor de tweede maal
een grote operatie op gang om de bovenste
rand langs het dak bij een van de gebouwen
te repareren. Tevergeefs, deze dure operatie
werd weer afgebroken: ‘We krijgen geen toestemming om er nieuwe latten tegenaan te maken’, geeft een van de werknemers aan als er
gevraagd wordt waarom ze weer vertrekken.
‘Eigenlijk moet alles dringend gecontroleerd
worden. Straks komt er weer een lat omlaag.
En wat als er dan kinderen onder spelen?’
Tijd voor actie, geven bewoners aan. De onzekerheid vreet, zorgt voor een het-zal-allemaalwel-gevoel. Daar komt bij dat door de relatief
lage huur de woningen die leeg komen snel
worden opgeëist door instanties die er dan
mensen in plaatsen met ‘problemen’.

Niet meer geliefd

In het onlangs uitgekomen rapport Wijk in
zicht staat het volgende over maisonnettes:
‘De maisonnette is geen geliefd woningtype
meer, waardoor je er snel in kunt – er is veel
mutatie. Daarmee trekken ze bepaalde doelgroepen aan: statushouders, mensen die elders uitgezet zijn wegens huurachterstanden,
ex-gedetineerden et cetera. Omdat ze relatief
groot en goedkoop zijn trekken deze woningen
mensen met een rugzakje aan.’
En: ‘Je krijgt minder binding met de buurt als
er veel mutaties zijn. En als de binding om je
heen minder wordt, wordt jouw betrokkenheid
ook minder. Het is een sneeuwbaleffect, dat
wordt steeds erger.’
8

Er is en wordt aan alle kanten gewerkt aan
een Mooier Meijhorst: nieuwe huisartsenpost, zorgcentrum De Horizon, renovatie
Boetbergen-Schuijlenburch en nu een nieuw
winkelcentrum. De staat van de maisonnettes
lijkt dit momenteel allemaal teniet te doen. De
roep om echt wat te doen is enorm. Het hele
complex lijkt niet meer van deze tijd. De onderhoudstoestand is abominabel slecht, is een
veel gehoorde opmerking. Slopen wordt er geroepen. Maar er wonen mensen: 192 huishoudens, vaak met kleine kinderen.

Wat gaat er gebeuren?

Het is inmiddels duidelijk geworden dat men
nu aan het onderzoeken is wat er op korte termijn moet gebeuren aan de onderhoudsstaat
van dit complex. Men hoopt vervolgens in
2021 te starten. Dan moet de afweging klaar
zijn wat de toekomst van deze maisonnettes
zal worden. De Dukenburger wil, zodra er
meer bekend is, een interview regelen met woningcorporatie Talis. Duidelijkheid brengt de
meeste rust! Personeel van de woningcorporatie is het directe aanspreekpunt voor bewoners.
‘Ik hoop wel dat bewoners blijven melden en
klagen. Die signalen blijven we ook aan hogerhand doorgeven’, vertelt een van hen. ‘Woningcorporatie Talis houdt de sloop tegen,
omdat deze maisonnettes een functie hebben
in een tijd van dikke vette woningnood,’ ook
een citaat uit het rapport Wijk in zicht. Als dat
zo is staan ze er nog wel 20 tot 25 jaar. Snel
opknappen en leefbaar maken dus.
Tekst en foto’s: Peter Saras
de Dukenburger - mei 2020

Muzikale
verrassingen
Donderdagmiddag 9 april gaven Marcella en
Davy een muzikaal intermezzo vanaf de parkeerplaats bij zorgcentrum De Vlechting in
Zwanenveld. Vooraf waren er presentjes voor
het personeel gemaakt door kinderen uit de
buurt en familieleden van bewoners. Deze werden over het hek en aan de deur afgegeven.
Het opgekomen publiek stond goed verspreid
en op afstand mee te klappen. Het stralende
weer deed de rest.

voor
bewoners
De dag na Pasen, 14 april, kwam zanger Remi
voor zorgcentrum De Horizon in Meijhorst bewoners en buurtgenoten blij maken met een
muzikaal optreden. Zelfs een polonaise kwam
er op het balkon en in de tuin. Op gepaste afstand stonden ook veel omstanders te kijken.
Een buschauffeur nam even de tijd en zette
zijn (overigens lege) bus stil.

zorgcentra
We sluiten af bij wooncentrum De Meiberg.
Op donderdag 23 april kwam hier Daniel Cane
voor de bewoners de boel opfleuren. Op veel
balkons maar ook met tuinstoelen op het grasveld hoorden ze de geweldige stem van Daniel. Net als 9 april bij De Vlechting bracht Club
Goud hier de generaties bij elkaar met Sterker
sociaal werk als medeorganisator. Woningcorporatie WoonGenoot was de gastgever.
Er waren nog veel meer opbeurende optredens in ons stadsdeel, vaak gewone spontane
gebeurtenissen. Deze zijn eruit gelicht, maar
alle overige initiatieven waren en zijn net zoveel waard. Een groot applaus…
Tekst en foto’s: Peter Saras
de Dukenburger - mei 2020
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De knop om…
De Utrechter Wim Sonneveld (1917-1974)
was een theaterdier van heb ik jou daar. Hij
oogstte veel succes; werd echter door sommigen gewoon niet begrepen. ‘Mag de knop
om?’, werd er wel eens gevraagd als de artiest op radio te horen of op teevee te zien
was. Maar toen was er zijn onvolprezen huldelied Het Dorp. Nostalgie van het zuiverste
water, de kroon op zijn werk. Zelfs de meest
kritische antifans raakten ontroerd bij het
horen van de bijna geschilderde tekst.

Dicht op elkaars huid
De straten lijken uitgestorven. In het grote
winkelcentrum zijn nog meer winkels gesloten. De meeste mensen blijven thuis,
enigszins opgesloten in de huizen en appartementen.
En toch leven we dicht op elkaars huid, hier
in Dukenburg.
De huid is letterlijk dichtbij, omdat we die
angstvallig beschermen, onze handen wassen en soms een mondkapje dragen.
Maar ook op een andere manier leven we
dicht op elkaars huid. Het betekent dat we
intens met elkaar leven. Er zijn heel veel
ontmoetingen op straat: ‘Hé hallo, ook op
pad?’ ‘Ja, even een ommetje.’ Al gauw
gaan de gesprekken over hoe het gaat.
‘Nog gezond?’ Dan komt een antwoord,
over jezelf, over de naasten, over de kinderen die zich vervelen, over ouders en grootouders die geen bezoek mogen hebben,
over pubers die het allemaal wel prima
vinden of over de onbereikbare zieken en
overledenen.
De ontmoetingen die er zijn lijken wel intensiever dan anders. Op andere momenten
is het een kort praatje in het voorbijgaan,
meer een kort babbeltje. Nu lijken we echt
in elkaar geïnteresseerd te zijn en leven
met elkaar mee.
Net als veel gebouwen waar veel mensen
kwamen, is ook de Ontmoetingskerk gesloten voor groepen. Behalve op vrijdag, dan
kunnen de mensen van de Voedselbank
nog steeds terecht. En van maandag tot en
met donderdag zijn we open tussen 10.00
en 11.30 uur voor een gesprekje. Sommige
mensen steken een kaarsje op. Dan ontmoeten we elkaar dicht op de huid.
Ik hoop dat de coronacrisis voorbij gaat. Ik
hoop ook dat we ondanks anderhalve meter dicht op elkaars huid blijven leven.
Pastor Trees Versteegen
(Foto: Martien van Schaik)
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Het Dorp staat ook nu nog hoog genoteerd in
de top 1000- of 2000-hitlijsten. Dat kun je niet
zeggen van Sonnevelds andere werkje Hekkie,
het hondje van Dirkie. Zooo zielig, dat heel
veel oren dit niet wilden/willen horen. Meteen
‘de knop om graag’. Hetzelfde geldt voor het
tweede-kerstdaglied Flappie van Youp van ’t
Hek. Een gezang met woorden die uit het leven gegrepen zijn, maar lieve help, niet met
kerst! Je eet je eigen konijn toch niet op? Zeker
niet in de tijd waarin wij leven en alles overal
gekocht kan worden.

17 miljoen mensen

Ach ja, daar kwam onverwacht een ernstige
omwenteling in. Nog maar pas geleden brak de
verlammende COVID-19-pandemie uit. Het is
nog zo vers dat een uitleg van wat het allemaal
betekent niet nodig is. ‘Samen de problemen
het hoofd bieden’, is een motto geworden. Er
zijn mooie hartverwarmende initiatieven ontstaan, zeker weten. Het zijn vooral de kleine
dingen bedacht door onbekende mensen die
het doen. Daartegenover pakte muziekmakend
Nederland het juist groots aan met de handen
ineengeslagen vanachter de keukentafels. Er
groeide een compleet repertoire aan goede
en minder geslaagde coronaliedjes, waarvan
de allerslechtste – jawel ondanks de goede
bedoelingen – er half maart ook nog eens uit
sprong. Zo van ‘gauw de knop om’. Het betreft de bewerking van ons alsof-volkslied van
Fluitsma en Van Tijn 15 miljoen mensen. Toen
dit lied in de jaren 90 werd gelanceerd, was het
al een soort nawee van het tijdvak vol hippe
acties, demonstraties, Woodstock-concerten.
Maar ‘15 miljoen’ werd een hit, vooruit met
de geit. De moeite waard dus om het lied anno
2020 te tekstbewerken naar de corona-omstandigheden toe. Met gevoelig bedachte frases,
alles werd erbij gehaald. In het eerste couplet
echter kwam struikelmoment nummer één:
‘door wat er moest van de minister-president’
(Mark Rutte in zijn uppie?). Even ademhalen
om dat moeten en dan het refrein. Het aantal
Nederlanders werd keurig bijgewerkt tot 17

Het Dorp gaat over Deurne, de plaats waar
tekstschrijver Friso Wiegersma opgroeide. Zijn
vader was Hendrik, de fameuze huisarts en
schilder, landelijk bekend geworden door boek
en film Help de dokter verzuipt. Hun huis is nu
een museum. Daar is ook dit pad.

miljoen mensen, maar de rest bleef onveranderd. Waardoor je krijgt: ‘17 miljoen mensen
op dat kleine stukje aarde, die schrijf je niet de
wetten voor (Mark Rutte schreef geen wetten
voor, hij gaf wijze raad door), die laat je in hun
waarde.’ Lees dit nog eens na en de kreukel in
deze bewerking doet de waarheid geweld aan.
Toch noemden mensen de liedtekst briljant en
putten er misschien wel hoop en troost uit. Anderen kregen opnieuw kromme tenen bij deze
tranentrekker toen ze zich het Koningslied
herinnerden. Het kroon*lied uit 2013 met de
taalkundig verfomfaaide tekstregel ‘de dag die
je wist dat zou komen.’ Gelukkig draaide ons
koningspaar de knop om en ging gewoon doen
wat van hen verwacht wordt als de gekroon*de
hoofden van dit landje. Ook tijdens de zware
COVID-19-dagen. Hopelijk verdampen de coronaliedjes samen met het virus in rap tempo
en gaat het niet gezongen advies van Zijne Majesteit om iets te doen aan het eenzaamheidsvirus wel een eigen lang leven leiden. Zou de
koning soms online de Dukenburger lezen en
dan met name de rubriek Oog voor elkaar?
*) Kroon is in sommige talen corona.
Tekst: Hette Morriën. Foto: René van Berlo
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Pensioenparty op 7 oktober 2016 in Wijkcentrum Dukenburg

Zorgen in Nijmegen-Dukenburg
Weezenhof heeft zorgen. Zoals overal om de
situatie in de wereld. Maar Weezenhof piekert ook over Heumense windmolens, over
de A73 met tot voor kort veel verkeersongelukken, over het oorlogsgebied dat ooit
winkelcentrum was en de kaalslag in de
groene omgeving. Niet te vergeten de plannen rondom de Skaeve Huse.
Toegegeven, als niet-Weezenhoffer kun je je
afvragen: ‘Waar maken ze zich daar druk over?
Kijk ook eens langs de wijkgrenzen naar overig Dukenburg.’ Ook daar piept en kraakt het.
Eén lichtpuntje uit het recente verleden, tevens
uitstekend voorbeeld: in onze meest zuidelijke
stadsdeelwijk is het Huis van Weezenhof verrezen. Een succesvol project, dankzij spontaan bewonersinitiatief met de teugels stevig
in vrijwillig helpende handen. Een duidelijk
(Duken-)burger-antwoord op het langdurig
wachten op nieuwe ontwikkelingen. Die door
de remmende invloed van het gevreesde griepvirus nog eens extra in de wacht zijn gezet.

Scheefwonen

Toch is er een andere zorg die ons stadsdeel
tot één geheel bundelt. Kijk maar eens in het
eigen straatje. Bijvoorbeeld eentje met zestien eengezinswoningen, waar negentien kinderen nog thuis wonen. Eerlijk verdeeld over
de adressen? Nee hoor. Van de zestien huizen
wordt de helft bewoond door alleenstaanden
de Dukenburger - mei 2020

en echtparen. In acht panden wordt dan ook
behoorlijk scheef-gewoond. Het betreft ruime
gezinswoningen waar bijvoorbeeld één jonger
iemand zijn woonkamer, keuken, vier slaapkamers en zolder deelt met katten, een papegaai
en een Griekse zwerfhond. In drie andere huizen wonen senioren. Maar voor onze geliefde
Langs het fietspad van Leisure Land parallel
aan de A73, zijn meerdere scheve huisjes
gerealiseerd. Koolmezenkastjes die lang niet
allemaal recht in de eiken zijn opgehangen.
Ze hebben ook nog eens puntige scheve
vogelhuisdaken.

huisdieren en/of mensen op leeftijd zijn deze
huizen met tuin voor en achter, een oprit en
garage toch in principe niet gebouwd? Wel
voor starters, jonge gezinnen en ouders met
pubergrut. Die worden intussen gelokt door
landelijke publiciteit, plaatselijke grote aankondigingsborden en digitale nieuwsbrieven
van het Hof van Nijmegen-in-wording.
Het vervelendste is: de scheefwoners zelf,
meestal opa’s en oma’s, willen dolgraag in
Dukenburg doorstromen om plaats te maken
voor de eerdergenoemde doelgroepen. Huurof koophuis, dat maakt niet uit. Maar waar
moeten die pensionad@s naar toe? De stad in,
of juist de stad uit? Hun kinderen kozen gaandeweg al voor een andere woonstee omdat Dukenburg hén niets meer bieden kon. Negatieve

ontwikkelingen hadden de pech te worden uitvergroot door anderen dan de Dukenburgers
zelf.*) ‘Hemeltje, woon je in Dukenburg?’
Deze vraag moeten meerdere wijkgenoten ooit
gehoord hebben, tegenover één enkel keertje:
‘Ha, jij bent een Dukenburgse!’ (Jazeker, ons
kent ons.) Natuurlijk schoot je in de verdediging bij de hierboven aangehaalde vraag, want
met Dukenburg is niet alles mis, hoor. Oké,
winkels sluiten, er is geluidsoverlast, vervuiling en verpaupering. Je glijdt uit in de hondenpoep, er hangt jeugd rond, er zijn buxusmotten en eikenprocessierupsen en … er is dat
scheve wonen in misschien wel achthonderd
huizen die gelukkig recht op hun funderingen
zijn gemetseld. Maar, wij hebben de Dukenburger. Ook voor het nieuws dat er landelijk
aandacht is voor aangenaam wonen voor senioren. Wel vol- en de moed er in houden, hoor,
want wanneer dit waarheid wordt staat nog
stevig in de sterren.
Tekst: Hette Morriën
Foto: Jacqueline van den Boom

*) De Treurtripgids van Mark van Wonderen is zo’n zoetzuur dieptepunt.
Gelukkig zijn er eerdere naslagwerken
verschenen, met als positief, bijzonder
mooi voorbeeld het fotoboek Dukenburg
dichterbij (2015).
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Voortuinbingo
Vrijdag 24 april was er ’s ochtends op radio
Omroep Gelderland een luisteraar uit Nijmegen die vertelde dat er in de avonduren
een bingo ging plaatsvinden. Iedere bewoner kon deelnemen vanuit zijn eigen voortuin op voldoende afstand van elkaar. De
buurtbewoners die aan het spel handen en
voeten gingen geven, werden voorzien van
microfoons. En er waren prijzen, uiteraard
een hoofdprijs.
Een dag eerder was er bij de redactie van dit
wijkblad een gelijkluidend bericht binnengekomen. Met de toevoeging dat de voortuinbingo gehouden werd in Zwanenveld 44e straat.
Omdat ook de tv-mensen van Omroep Gelderland aandacht besteedden aan dit leuke bewonersinitiatief kan hier 1 en 1 heel eenvoudig 2
opleveren.
De fotograaf van de Dukenburger maakte de
bingo van dichtbij mee en zorgde voor stemmige foto’s in de vroege voorjaarsavond.
Op de website van dit wijkmagazine zijn de
meeste opnamen afgebeeld (www.dedukenburger.nl). Een telefoontje met Zwanenveldse
Angela, die alles in beweging bracht, leverde
meer achtergrondinformatie op. Zo waren het
een vader en dochter die met het idee van een
openlucht bingo kwamen. Angela schakelde
allereerst de Facebookpagina van het Zwanenpleintje in en ging vervolgens langs de deuren
om te kijken of er voldoende animo zou zijn
voor de bingo. En ja hoor, meer dan twintig
huishoudens gaven zich op. Voor een bingoboekje van 5 euro was men deelnemer. Van het
opgehaalde geld konden de prijsjes gekocht
worden, tweehonderd hapjes besteld en de
hoofdprijs geregeld: een schoonmaakemmer
boordevol poetsspullen. Voor de kinderen waren er zakjes met snoep.
Met Kelly achter de prijzentafel en Angela die
rondliep met de microfoon, werden de bingocijfers duidelijk bekend gemaakt. Leuk was
het feit dat vier nieuwe bewoners in de prijzen
vielen. Ook waren er een Turks en een Marokkaans gezin die meespeelden totdat de ramadanmaaltijd hen naar binnen riep. Een zoon
van één van de gezinnen speelde mee tot het
einde van de happening. De vader en dochter
die aan de wieg stonden van deze knettergezellige avond ontvingen een bedankje. Aan
Angela werd al gevraagd of dit evenementje
vaker gehouden kan worden.
Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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Uit een oude Dukenburger

Marcella Das en Sanne Blankena van Studio Zwanenveld

‘Het is alsof er veel talentvolle voetballers
wonen, maar er geen voetbalveld of trainer is’
Sanne en Marcella

Af en toe kijkt de Dukenburger terug in
zijn eigen geschiedenis. Dit artikel stond
in nummer 1 van februari 2009.
‘Mensen willen graag iets positiefs voor iemand doen.’ Dat is een van de conclusies
van twee journalisten, die een half jaar lang
in Zwanenveld wonen. Wat is hen opgevallen? Wat is goed en wat is slecht aan de
wijk? Wat hopen ze bereikt te hebben als ze
eind februari weer vertrekken?
Marcella Das en Sanne Blankena zijn journalisten bij Omroep Gelderland. Sanne is 30
en woont normaal gesproken samen met haar
vriend in Apeldoorn. Ze heeft haar hele leven
op de Veluwe geleefd. Marcella is 26, woont
in Utrecht, maar is een volbloed Brabander. Ze
is opgegroeid in de buurt van Den Bosch. Ze
wonen nu een half jaar lang in de 45e straat in
Zwanenveld en maken tv- en radioreportages
over deze wijk. Sanne: ‘Omroep Gelderland
heeft dit project gestart om het burgerschap en
haar naamsbekendheid te vergroten.’ Marcella: ‘Om de kloof tussen medium en mensen te
verkleinen.’ Sanne: ‘Nieuws is niet altijd groot
nieuws. Ook het kleine nieuws is nieuws. Het
programma Studio Geitenkamp, waarvoor
twee journalisten een half jaar lang in die Arnhemse wijk woonden, was een succes. Mensen
vonden het leuk. Dat heeft een vervolg gekregen in vier Gelderse wijken, onder andere
Zwanenveld.’

Er is niks

Sanne: ‘Het is een aardige wijk, maar er is
niets te doen. Daardoor gaan jongeren mopperen en hangen. Ouderen gaan mopperen.
Er is niks. Er is geen kerk, geen voetbalvereniging. Je kunt alleen je geld uitgeven in het
winkelcentrum.’ Marcella: ‘Maar de inborst
van de mensen is goed. Zo organiseren sommige buurtbewoners leuke activiteiten voor de
kinderen. De hangjongeren zijn niet gewelddadig of eng. Ik zie zelf geen problemen die
veroorzaakt worden door de bewoners van
Zwanenveld zelf. Wellicht is er problematiek
achter de voordeur, maar dat zie je overal. Het
de Dukenburger - mei 2020

grootste probleem is dat er hier niets te doen
is.’ Sanne: ‘Er zijn veel mensen actief. Bij het
wijkplatform komen meer dan dertig mensen.
Dat is ongelofelijk!’ Marcella: ‘Het is alsof er
in de wijk veel talentvolle voetballers wonen,
maar er geen voetbalveld of trainer is.’ Marcella: ‘Opvallend is dat 43 procent van de bewoners alleenstaand is. Omdat er in Zwanenveld
niets te doen is, is de drempel om iemand te
ontmoeten erg hoog. Je gaat niet bij je buren
aanbellen voor een potje Monopoly, omdat
je zo eenzaam zou zijn. Daarom is het leuk
als er dingen worden georganiseerd, zoals de
snertactie op 17 januari. Met een gratis drankje
krijg je mensen dan toch wat sneller bij elkaar.’
Sanne: ‘Veel alleenstaanden lijken een hond te
hebben, want we zien er hier heel veel over de
Teersdijk lopen. Misschien nemen ze wel een
hond om tijdens het wandelen de ware tegen
het lijf te lopen, ha ha. Het is hier trouwens zo
ongelofelijk groen en er zijn veel vogels. Er zit
bijvoorbeeld een heel verliefd duivenstel in de
boom voor ons huis.’
Sanne: ‘Wat is de stem van Zwanenveld? Er
is niet één stem. Er zijn veel actieve, positieve
mensen. Er zijn weinig mopperaars, maar ook

die zetten zich positief in.’ Marcella: ‘Als je
de mensen vraagt wat er moet verbeteren in de
wijk, kiest iedereen als eerste voor iets voor de
jongeren, ook als ze zelf ouder zijn. Daaruit
blijkt dat ze niet alleen aan zichzelf denken.’
Sanne: ‘Wat we bereikt hopen te hebben, is iets
meer sociale cohesie in de wijk. Dat mensen
doorgaan, zoals het buurtcomité. Daar doen
zoveel mensen aan mee. Hopelijk gaan mensen elkaar wat meer aanspreken. We hebben
een mascotte: Simon de Zwaan. Die gaat iedere week van hand tot hand. Het is een knuffel
voor mensen. Ze worden in het zonnetje gezet.
De mensen zijn echt blij als ze hem krijgen!
Eigenlijk zou Simon moeten blijven. Mensen
willen graag iets positiefs voor iemand doen!’
Marcella: ‘We hopen de mensen ervan overtuigd te hebben dat, als je je echt blijft inzetten, je van Zwanenveld een mooie wijk kunt
maken.’
Tekst: René van Berlo. Foto: Ron Disveld

De dames zitten nog steeds in de journalistiek. Marcella is freelancer. Sanne werkt
bij KRO-NCRV.
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Kroniek van zwembad Dukenburg
Vanwege het veertigjarig bestaan
van zwembad Dukenburg in 2019 beschrijft toenmalig manager Wil Rengers in een serie de geschiedenis van
dit bad.

Voortgang van ontwikkelingen
Het zwembad werd verder op de kaart gezet.
De ontwikkeling van nieuwe activiteiten en
verbetering van de organisatie is een thema
binnen het managementteam dat veel aandacht
kreeg. Naast de zwemlessen waren nu Aquarobic en de nieuwe rage Aquajogging, overgewaaid vanuit Amerika, speerpunten waarvoor
veel belangstelling bestond. Zwembad Dukenburg paste het zwemrooster hierop aan. Minder goed bezochte zwemtijden moesten wijken
om tijd vrij te maken voor Aquarobic en Aquajogging. Vooral Aquajogging, eigenlijk lopen
in diep water, was zeer in trek bij jong en oud.
Om er aan deel te nemen heb je behalve zwemkleding een soort van drijfvest - de wet-belt nodig om verticaal te kunnen voortbewegen in
het water. Zowel op donderdag- als op vrijdagavond kon men hiervoor terecht in het bad. Tevens is het een prima manier om blessurevrij te

sporten. Maar ook voor herstel na een blessure
is deze bewegingsvorm goed. Vooraanstaande
topsporters in Nederland maakten in hun eigen omgeving al gebruik van Aquajogging.
Voor Aquarobic waren meer tijden ingeroosterd, omdat deze activiteit al meer ingeburgerd
was. Zo bleef men bezig telkens iets nieuws te
brengen om zodoende de concurrentie van de
zwemparadijzen het hoofd te kunnen bieden.

Aquarobic

Wakzwemmen

Bij vader- en moederdag kregen kinderen die
op zwemles zaten een presentje mee, waarmee
zij de betreffende ouder konden uitnodigen om
samen te gaan zwemmen.

Aquajogging

Samenwerking

Promotiesticker
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begin van de lente. Op 21 maart kregen directe
buren van het zwembad een plantje met de mededeling ‘Beter een goede buur dan een verre
vriend.’ Dit was omdat de sociale controle na
sluitingstijd van het zwembad gewaardeerd
werd. In december was het midwinterzwemmen. Bezoekers moesten de pyjama over de
zwemkleding aan hebben. Met een pyjama aan
te water voelt toch anders. Deelnemers hieraan kregen ook tips hoe uit het water te komen,
zelfs wanneer je door het ijs gezakt zou zijn.
Dit was het zogenaamde wakzwemmen. Deelnemers kregen een vrijkaartje, te gebruiken in
de kerstvakantie.

Halverwege de jaren 90 waren er meer zwembaden onder de vlag van Sportfondsen, namelijk de baden in Bemmel, Bergen (L), Gennep,
Grave en Leuth/Millingen. Met Nijmegen,
waaronder zwembad Dukenburg, werd samengewerkt bij het ontwikkelen van ideeën om de
baden te promoten en gezamenlijk naar buiten
te treden middels acties en advertenties. Het
wiel hoef je maar één keer uit te vinden, dacht
men. De kosten per accommodatie werden
hiermee gedrukt.
Enkele ludieke ideeën waren Werelddierendag, een aardigheidje voor het huisdier van bezoekers en Valutazwemmen: aan zwembadbezoekers werd gevraagd de van vakantie overgehouden buitenlandse munten mee te nemen.
De opbrengst was voor het Prinses Beatrixfonds. De kinderen die op woensdagmiddag
kwamen zwemmen hadden hiermee gratis
entree. Verder was er een plantenactie aan het

In deze samenwerkingsperiode werd ook een
gezamenlijke huis-aan-huiskrant uitgegeven
aan het begin van een nieuw zwemseizoen in
de plaatsen waar de zwembaden gevestigd waren.

Kop van de huis-aan-huiskrant

In 1995 was de algemene uitgangspositie dat
de samenwerking zou blijven, maar meer omgevormd zou worden naar vakinhoudelijke,
beleidsmatige zaken en minder (kleine/stunt-)
promotionele activiteiten.
Het idee om een 50-plus-seniorentriathlon te
houden is ontstaan uit het overleg van deze
baden in het zogenaamde Sportfondsenrijk.
Daarover in de volgende Dukenburger meer.
Tekst: Wil Rengers
Foto’s: zwembad Dukenburg
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Kinderspel

Was in de Dukenburger 3-2020 aandacht
voor het speeltuintje in Weezenhof dat tien
jaar geleden werd geopend, er is een baasboven-baas. Nou ja, het betreft baasjes, kinderen in de speeltuintjesleeftijd.
Ga maar eens mee terug naar 2004-2005. De
inspanning van omwonenden en bewonersplatform om op het gras in wijkpark Meijhorst
een speelplek te realiseren voor de doelgroep,
werd beloond.

Afgek(l)eurd

Er ging natuurlijk wel wat aan vooraf. Een
eerdere speelplek, meer tussen de huizenrijen
gelegen, was platgebrand en werd helemaal
weggehaald. Alle lof voor één moeder uit de
buurt die vervolgens op pad ging met de roep
om een nieuw speeltuintje. Op dat grasperceeltje in het wijkpark. Niet voor haar eigen kinderen, die waren de leeftijd van leerlingen basisschool al voorbij. Nee, er was voldoende klein
burengrut, dat nog lang van zo’n speelplaatsje
dichtbij huis zou kunnen genieten. Contact via
wethouder Hans van Hooft senior bracht de
actieve moeder voor de lens en microfoon van
Omroep Gelderland. Op de vraag van de omroepmedewerker: ‘Hoe moedig is het om een
lans te breken voor een speeltuintje? Wie durft
zoiets te doen?’, antwoordde zij: ‘Nou ik!’ De
wethouder was allang óm en gaf groen licht.
Maar er was geen geld voor aanleg, inrichting
en het nodige spelmateriaal. Zucht. Ieder ander zou het bijltje erbij hebben neergegooid,
de moeder waarover we het hier hebben echter niet. Ze bleef zich vastbijten in de materie
speeltuintje. En kijk nou, het toeval hielp een
handje. Elders in Dukenburg werd wel gewerkt
aan een recreatieveldje voor peuters, kleuters
en wat groter grut. Totdat de speeltoestellen
tevoorschijn kwamen en werden afgekeurd
vanwege de kleur! Als een voorzet bij voetbal
kopte de moeder in Meijhorst de bal in het net.
‘Kom maar hier met dat speel‘tuig’.’ Wat zand
als ‘vloerbedekking’ en een beukenhaagje om
de kindjes te verhinderen de straat op te hollen. In géén tijd was het speeltuintje er! Op een
mooie lentedag was er de feestelijke opening,
gesponsord door de woningcorporatie. Kopje
koffie, thee, limonade, koekjes en een kleinigheidje voor de kinderen die dag en voilá: feest.

Opening van het speeltuintje. Rechts wethouder Hans van Hooft

favoriet. Toch zou niemand op blaren komen
zitten, want zoals in ieder speeltuintje in Nijmegen zijn glijbanen zó geplaatst dat de zon
niet op het glij(zit)vlak brandt, anders …
Mensen die het opmerkelijk schone speeltuintje kennen, zullen beamen dat de toestellen op het speelzand nog altijd heel goed gebruikt worden. Een aangenaam extraatje is
het bankje waarop (groot-)ouders/verzorgers
lekker ontspannen het grut in de gaten kunnen
houden. Zelfs in de winter zie je dit tafereeltje
in het park, dat zich sinds (ook alweer) jaren
bomenleerpark mag noemen. Dit is te danken
aan een andere actieve bewoner die alle bomen
duidelijk in kaart bracht. De plattegrond is via
internet te vinden en kan worden geprint.

kennismaking met de vegetatie van het park.
Hier en daar zie je nog een houten schildje om
bijvoorbeeld de Amerikaanse eik hangen. In
totaal zijn er ooit 51 boomsoorten geparkeerd
in dit groene Meijhorsthart. Geparkeerd, omdat er elders geen plaats was voor dit groen.
Ongeveer in het midden van wijkpark Meijhorst werd bij het 40-jarig bestaan van Dukenburg een herinneringsboom geplaatst, die
oorspronkelijk een plaatsje had moeten krijgen
bij de Waalhaven. Tijdens de voorjaarsquarantainedagen begeleidden fysiotherapeuten van
de praktijken Aldenhof en Weezenhof de flatbewoners vanaf het grasveld bij een half uurtje
bewegen op het eigen balkon. Een speelse en
nuttig afleidende invulling van de tijd.

Afgelopen winter was er een wijkpicknick op
een zondagmiddag. Met voor sommige bezoekers de mogelijkheid tot een (hernieuwde)

Tekst: Hette Morriën
Foto boven: privécollectie, bewerkt door Peter
Saras. Foto onder: Jacqueline van den Boom

Niemand zal op blaren zitten

Wethouder Van Hooft verrichtte namens de
gemeente de officiële openingshandeling. Er
was flink versierd met ballonnen, terwijl jongeren van drumband Gappa het feest gratis
opleukten. Van meet af aan was de glijbaan
de Dukenburger - mei 2020
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HERINNERINGEN AAN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Als meisje vijf jaar in die oorlog…
Ze zei: ‘Als er iets gebeurt gaan we allemaal.’
Wat moeten onze ouders toch een angst gehad
hebben. In die tijd moest ook alles verduisterd zijn. Alle ramen waren met speciaal papier dichtgeplakt. Buiten brandden ook geen
straatlantaarns meer, pikkedonker. Toen er een
keer een scheurtje in het verduisteringspapier
zat, kwamen er tegelijk twee Duitsers binnen.
Ze pakten mijn vader hard aan. Toch zijn mijn
oudste twee broers in deze tijd getrouwd. Het
gewone leven ging zo goed als mogelijk door.
Al heel snel kwam de tijd van de razzia’s. De
jongere mannen moesten in Duitsland gaan
werken. Mijn oudste broers konden dus praktisch niet meer de straat op!

September ’44

Fien, tot in 2019 wandelend in Zwanenveld
‘Mijn naam is Fien. Toen de oorlog uitbrak
was ik dertien jaar oud. Mijn ouders hadden een café aan de Hommelstraat in Arnhem. Ik had nog vier oudere en een jongere
broer.’ Zo begint het oorlogsverhaal dat
deze Dukenburgse dame van bijna 93 jaar
heeft opgeschreven. Operatie Market Garden bracht haar geen vrijheid.
Toen de oorlog uitbrak wisten we beslist niet
wat ons te wachten stond. Ik herinner me wel
dat iedereen die er het geld voor had ging hamsteren. Dat is dus van alle tijden. Mijn moeder
was erg nerveus omdat mijn broer Theo opgeroepen was in militaire dienst en gestationeerd
op de Grebbeberg. Alle verloven waren ingetrokken. Daarom brachten mijn vader en moeder één maal per week een tas vol levensmiddelen naar Theo. Gelukkig is hij weer gezond
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thuisgekomen. De eerste tijd dat de Duitsers
in ons land waren viel het nog wel mee. We
hadden een goed lopende zaak, Theo werkte er
als ober en voor de kinderen veranderde er niet
veel. Naarmate de tijd verstreek veranderde
het, verslechterde het. Er werden persoonsbewijzen ingevoerd. Er kwamen bonkaarten.
Langzamerhand was er schaarste aan dingen.
Er kwam een zwarte markt. Zo heb ik vaak
voor mijn broers sigaretten gekocht. Dat ging
vaak per stuk.

Bommenwerpers

In de latere jaren kwam de tijd dat we ’s
avonds in bed lagen en we het gebrom van de
bommenwerpers hoorden die hun vracht naar
Duitsland brachten. Diep in de nacht keerden
deze leeg terug. We waren zo bang dat moeder alle bedden bij elkaar op een kamer zette.

In september 1944 dachten we aan vrijheid,
maar het werd vluchten. Hoewel niemand een
radio mocht hebben, hadden velen zo’n apparaat goed verstopt. De Engelse zender werd
goed beluisterd. We hoorden van de opmars
van de geallieerden, de bevrijding die 17 september zou komen. De aanval kwam. We hebben drie dagen en nachten in de schuilkelder
gezeten. We hoorden bommen vallen en veel
schieten. Daarna werd het rustiger en hoorden
we dat het mislukt was. Arnhem was frontstad
geworden. Er kwamen overal aanplakbiljetten
die opriepen de stad te verlaten. Vader en moeder dachten dat het voor een paar dagen was en
wilden niet zover weg. Mijn broers regelden
een ijscowagentje. Die werd door mijn moeder
volgeladen. Mijn oudste broer, die inmiddels
vader was geworden, ging met vrouw en baby
ook mee. De reis was naar een vriendin van
de familie in Velp. Na een paar dagen was het
niet meer te doen. Velp was zo afgeladen vol
met mensen dat de bakker binnen een uur uitverkocht was. Lopend ging het naar Eerbeek.
We waren met acht personen en werden in een
klein gezin opgenomen. Na zes weken moesten we echter verder. Alleen mijn oudste broer
met vrouw en baby bleven. De rest van de familie ging lopend verder, onderweg slapend in
klaslokalen. Zo kwamen we in Bilthoven.

Hongerwinter

In Bilthoven kregen we de sleutels van een
huis waar een NSB’er woonde en die op Dolle Dinsdag*) was gevlucht. We wisten niet
wat we zagen, zoveel moois en zoveel luxe.
de Dukenburger - mei 2020

Maar in de slaapkamer van de zoon des huizes
schrokken we hevig. De hele kamer hing vol
met hakenkruizen. Alles was zwart-rood. Deze
kamer hebben we gebruikt tijdens de razzia’s.
Mijn broers wachtten in deze kamer de Duitsers op. Dat redde hen. De NSB’ers kwamen
niet veel te kort, alleen eten was er niet. In die
tijd gingen veel Nederlanders de boer op om
spullen te ruilen voor eten. In het huis waren
veel mooie spullen, dus de beslissing was snel
gemaakt. Alleen mijn vader en broers konden
dat niet, omdat ze dan direct opgepakt zouden
worden. Die taak was voor mij als zeventienjarig meisje weggelegd. Met een fiets zonder
banden op pad met spullen uit dat huis. Soms
was ik wel een week weg, maar kwam terug
met meel, spek, eieren. Hoe lang we daar gewoond hebben, weet ik niet meer. Maar plots
kwam het bericht dat de eigenaar terugkwam.
Binnen een half uur moesten we het huis verlaten. Weer op de vlucht.

Verdeeld over boerderijen

De vlucht ging naar Garderen. Weer in een
schoollokaal. Vandaar met boerenwagens naar
Vorchten bij Heerde. We hadden grote witte
vlaggen op de wagens om niet beschoten te
worden. Overal waren gevechten. In Vorchten werden we in boerderijen ondergebracht.
Vader en moeder op een hooizolder boven de
koeien, mijn broers op een andere boerderij en
ik bij een jong gezin. Ze heetten Riek en Willem en hadden nog twee meisjes van mijn leeftijd en een klein jongetje in huis. De meisjes
waren Joods. Ook de vader en zus van Riek
leefden daar. Een huis vol dus. Op de laatste
dagen van de oorlog kwam er ook nog een hele
groep Duitse soldaten bij. Lopend en min of
meer op de vlucht.
Dat was voor ons het einde van de oorlog. De
feesten zoals bij de intocht van de geallieerden
in de steden hebben wij niet meegemaakt.

Leeggeroofd

We waren vrij, maar meteen naar huis was er
nog niet bij. Het was niet veilig. Wijk voor
wijk werd uitgekamd en door de geallieerden veilig verklaard. Pas dan mochten we
naar huis. Toen er vervoer met boerenwagens
geregeld was konden we naar huis. Het was
onbeschrijfelijk wat we daar aantroffen. Een
totaal leeggeroofd huis. Alle ruiten lagen eruit.
Glas in alle ruimtes. Alleen de piano stond er
nog, kennelijk te zwaar. Hoe mijn ouders het
weer opgepakt hebben is mij een raadsel. Wel
weet ik nog dat er vrachtwagens de straat in
kwamen met spandoeken waarop de tekst Amsterdam helpt Arnhem stond. Je moest opgeven met hoeveel personen je was en kreeg dan
bijvoorbeeld bestek.
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Fien in het begin van de oorlog

Na de oorlog

In 1946 ben ik getrouwd. Ik heb drie dochters
gekregen. Na wat omzwervingen in Arnhem
en Amsterdam zijn we in Nijmegen terechtgekomen. Sinds begin jaren 70 van de vorige
eeuw wonen we in Dukenburg, afwisselend in
Weezenhof en Zwanenveld.
De tekst van Fien is bewerkt door Peter Saras
Oude foto: familiealbum
Nieuwe foto: Jacqueline van den Boom

*) Dolle Dinsdag: dinsdag 5 september
1944. Naar aanleiding van de berichten
dat het land elk moment bevrijd kon
worden speelden zich in heel Nederland
emotionele taferelen af. De geallieerden
hadden in de voorgaande dagen in hoog
tempo terrein gewonnen. In dat tempo
zou Rotterdam snel bevrijd kunnen worden. Geruchten werden aangedikt. Er
was paniek bij degenen die heulden met
de Duitse bezetters.
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OORLOG, BOMMEN EN EEN STADSBRAND
Dit ingekorte levensverhaal gaat over een
Twentse dame die twee wereldoorlogen,
bombardementen en een stadsbrand moest
meemaken. Als oudste van een meisjestweeling zag Agnes in 1910 het levenslicht.
De tweelingzusjes maakten WO (Wereldoorlog) I mee tussen hun vierde en achtste levensjaar. Veel herinnering daaraan
beklijfde niet. Er waren familiefoto’s van
hoogtijdagen begin vorige eeuw: trouwen,
baby’s op een schapenvacht, een jubileum.
Oorlogsfoto’s waren er zeker niet, vakantiekiekjes verre toekomstmuziek.

De fatale aanval 22 februari 1944. Dat tante
Agnes en Alfons Brinkhuis heel in de verte
aangetrouwde verwanten zouden worden, hebben beiden nooit geweten.

Vuurwerk in de nieuwe eeuw

Tussen WOI en WOII

De tweeling ging in een drukke straat nabij het
centrum van Enschede naar de rooms-katholieke lagere school, waartegenover een ouderwetse klompenmakerij zat. Wie zo’n bedrijf
met een volle houtwerf voor de deur ooit passeerde, moet zich nostalgisch de geur van opgestapelde boomstammen herinneren. Na hun
schoolopleiding gingen de zussen elk hun eigen weg. Agnes (tante voor de schrijfster hiervan) volgde de opleiding tot kraamverzorgster.
Zij hielp heel veel Twentse kindertjes geboren
worden. Zelf bleef zij ongetrouwd, hoewel
ze een aantrekkelijke, ietwat aristocratische
vrouw was. In haar 31e levensjaar brak WOII
uit.

Het noodlot sloeg toe

Het maakte voor de vijand niets uit dat Enschede een naburige grensstad van Duitsland was.
Voor Nijmegen gold precies hetzelfde. Beide
steden kwamen ernstig gehavend uit de oorlog. Zij werden diverse keren gebombardeerd.
In de eerste oorlogsjaren werd in de kranten
melding gemaakt van bombardementen onder
de titel Plaatsen in het Oosten des lands zwaar
getroffen. Later werd er uitgebreid aandacht
besteed aan de bommenregens die een aantal
zwarte bladzijden in de stadsgeschiedenissen
opleverden. De granaatscherf die op 22 maart
1945 in Enschede het leven eiste van de vader
van Agnes dompelde de familie in diepe rouw
en staat ook genoteerd op zo’n zwarte bladzij
in de Enschedese historie. Het gebeurde exact
dertien maanden na het eveneens vreselijke
verlies van meerdere familieleden van Agnes’ moeder (Geertruida Evers) in Nijmegen.
Dit verdriet had nog nauwelijks een plek gekregen. Agnes vertelde haar verhaal aan Bart
Janssen voor zijn boek in 2005: De pijn die
blijft / Het bombardement van Nijmegen 22
februari 1944. De Twents/Gelderse catastrofe
begon met het overlijden van een familielid
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van moeder Geertruida in Den Bosch. Moeders broer Anton Evers, zijn vrouw Albertha
Evers-Teeling en hun achtjarig dochtertje Marga reisden van Enschede naar Nijmegen. Hier
zou de familie zich voegen bij het gezin van
Carel en Maria Teeling aan de Krayenhofflaan 118. Rond koffietijd arriveerde het gezinnetje Evers in Nijmegen, waar net het bericht
binnenkwam dat de begrafenis in Den Bosch
een dag was uitgesteld. Het volgeboekte Oranjehotel tegenover het station bood aan Anton,
Albertha en Marga geen overnachtingsplaats,
dus werd besloten op Krayenhofflaan 118 te
logeren. Plek zat voor die tijd, zelfs familie
uit het westen bleef slapen. Na het middageten
besloot Carel Teeling gewoon naar zijn werk
te gaan. Hij was onderwijzer aan de Sint Jozefschool. Hij liep nog even langs het station voor
de vertrektijden van de trein naar Den Bosch
de volgende dag. Om even voor half twee veranderde zijn leven voorgoed. Van Kelfkensbos
tot en met Krayenhofflaan 118 zaaiden bommen dood en verderf. Carel Teeling verloor
zijn vrouw, de logerende familieleden en zijn
huis (zie bidprentje*). Ook het Oranjehotel
werd weggevaagd.

Bommen en boeken

Het bombardement van die dag trof tevens de
steden Arnhem, Deventer en Enschede. Daar
in Twente maakte het tienjarig jongetje Alfons
Brinkhuis deze verwoesting mee. Eenmaal
woonachtig in Nijmegen-Dukenburg deed hij
als amateur-historicus uitgebreid onderzoek
in alle betrokken stadsarchieven en sprak met
tientallen ooggetuigen voor zijn boek uit 1984:

Vele jaren later was er ‘het millennium’, de
eeuwwisseling. Tante Agnes, telg uit de 20e
eeuw, was zonder man en kinderen volop
met de tijd meegegaan. Ze kleedde zich naar
de laatste dure mode voor ‘plussers’, had alle
moderne hulpjes in huis en schafte telkens de
nieuwste tv aan. Wel hield ze elke middag een
siësta. Zo ook op zaterdag 13 mei 2000, een
stralend warme voorjaarsmiddag, intussen
exact twintig jaar geleden. Twee achternichtjes van oudtante Agnes kwamen terug van een
midweek in Zeeland. Ter hoogte van Nijmegen op de snelweg richting Twente merkten ze
op: ‘Hè, er hangt een hele vette wolk in het
oosten. Zou het daar soms regenen? Hebben
wij weer, hoor, hihihi.’ De autoradio gaf het
antwoord: in de woonwijk Roombeek in Enschede was een bomvol vuurwerkdepot volkomen onverwacht ontploft. De partner van
het jongste nichtje in de auto was zelfs al
als brandweerman ter plekke volop in touw.
Een naamgenoot van hem kwam in de vlammen om. Tweehonderd woningen in de oude
volkswijk verdwenen in de razende vuurzee.
Er vielen drieëntwintig doden en bijna duizend
gewonden. Tante Agnes woonde niet ver van
de getroffen wijk in een appartement. Door
de enorme explosie – de grootste na WOII in
Nederland – schrok ze wakker uit haar middagdutje en stond in geen tijd naast haar bed.
Op datzelfde moment sprong de grote ruit van
haar slaapkamer en overlaadde haar bed met
scherven. Agnes liep geen schrammetje op en
was een dag later zelfs in het hele land te zien
als de dame die keurig gekleed en fier rechtop
met een charmante wandelstok langs de grens
van de rampwijk wandelde. Voor het tv-journaille deed ze verslag van dit laatste heftige
gebeuren in haar leven. Ze had nog negen jaar
om al haar avonturen te boven te komen voordat ze vredig overleed, 99 jaar oud.
*) Het originele bidprentje van Anton Evers,
Albertha Evers-Teeling en hun dochtertje bevindt zich in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Het hierbij afgebeelde bidprentje vermeldt alle familieleden die in februari 1944
het leven lieten.
Tekst: Inno Schledorn en Hette Morriën
Foto: album familie Schledorn-Koning
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HERDENKING VAN BOMBARDEMENT OP NIJMEGEN
Op 22 februari herdacht Nijmegen het
bombardement op de stad van 76 jaar eerder. Het was druk op de Raadhuishof waar
de gebeurtenis plaatsvond. Voor het eerst
sprak een minister. Het voelde als een late
erkenning van de regering voor deze ramp.
Hieronder staat de volledige toespraak.

Minister Grapperhaus spreekt zijn rede uit

Toespraak minister Grapperhaus

Wat als je je zusje moet identificeren aan haar
padvindersriem, in plaats van aan haar blonde
krullen? Of je vrouw aan haar broche, in plaats
van aan haar rode appelwangen? Of je vader
aan het ivoren olifantje aan zijn zakhorloge,
in plaats van aan zijn ongeduldige blik op de
klok?
Het bombardement op 22 februari 1944 op uw
stad heeft ongelofelijk veel leed met zich meegebracht. Verdriet om de verloren dierbaren.
Radeloosheid om de verwoesting. En miskenning door de verzwegen ramp.
De gedetailleerde, tragische ooggetuigenverslagen die Bart Janssen optekende vonden een
weg recht naar mijn hart. In de vele honderden
persoonlijke getuigenissen ontbreekt iedere
vorm van boosheid. Dat stemt nederig, want
ik weet niet of ik dat zou kunnen opbrengen.
Maar in de herinnering van de ooggetuigen
bleven en blijven de geallieerden de bevrijders. In zekere zin is het bombardement op de
oude binnenstad van Nijmegen een ieder overkomen.
Maar er is jarenlang door de autoriteiten over
gezwegen. Door de toenmalige regering in
Londen. En ook door de latere regeringen, tot
in de 21ste eeuw. Ik vind dat beschamend. En
ik kan het onmogelijk goedpraten.
We herdenken jaarlijks soldaten en verzetsmensen, maar over de zinloze burgerslachtoffers van dit bombardement is het oorverdovend stil gebleven. Dit is leed dat vergeten
is, en dat is volkomen onterecht. Dat mogen
we niet meer toelaten. Nooit meer zwijgen en
verzwijgen, want, in de woorden van Mark
Twain: The truth hurts, but silence kills. De
waarheid doet pijn, maar zwijgen doodt.

gebouwd. Want dat hebben de Nijmegenaren
gedaan. Ook al kwam de wederopbouw moeizaam op gang; kijk om u heen. Uw stad bruist.
Een teken van hoop voor alle mensen die vandaag de dag in oorlogsgebied leven.
Nijmegenaren geven die hoop door. Een goed
voorbeeld is de tijdelijke vluchtelingenopvang
die uw stad in 2015/2016 op Heumensoord
huisvestte. Ruim drieduizend vluchtelingen
werden door u opgevangen. De grootste groep
in Nederland, maar desondanks stonden vrijwilligers in de rij om te helpen. Er was zelfs
een wachtlijst voor Nijmegenaren die vluchtelingen voor de thee of koffie wilden uitnodigen. Samen met de vele spandoeken ‘Welcome
to Nijmegen’ illustreerde dit uw compassie

voor uw medemens. Uw aandacht voor het lijden van anderen.
We leven inmiddels 75 jaar in vrijheid. En die
vrijheid betekent een verantwoordelijkheid.
Zoals het doorgeven van onze kennis van het
oorlogsverleden aan de generaties van de toekomst. Zonder daarbij iets te verzwijgen. Want
onze kinderen zijn de levende boodschappers
die we naar een toekomst sturen die wij nooit
zullen zien, maar waar wij wel mede verantwoordelijk voor zijn. Onze kinderen hebben
recht op niets anders dan de waarheid. Ook
een waarheid die pijn doet, want erover zwijgen schaadt nog veel meer.
Tekst: Ferdinand Grapperhaus
Foto’s: Gerie Sandmann

We moeten van het foute bombardement dat
we vandaag herdenken proberen iets goeds te
leren. Namelijk dat bij een oorlog, bij een streven naar vrede en veiligheid helaas verliezen
horen. Soms ook burgerslachtoffers. Dat is een
harde en pijnlijke werkelijkheid, maar laten
we daar waardig mee omgaan. Dat zijn we aan
de slachtoffers en hun nabestaanden verplicht.
We zijn ook verplicht om uit te dragen hoe
de bevolking de stad destijds heeft wederopde Dukenburger - mei 2020
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Dukenburg in de Stads- en Wijkmonitor
Elke twee jaar publiceert de gemeente Nijmegen de Stads- en Wijkmonitor. Hierin
onderzoekt en beoordeelt zij de situatie in
alle wijken van de stad. In april verscheen
de versie van 2020. Op pagina 44 beschrijft
de gemeente hoe die tot stand is gekomen.
Hieronder staan de gemeentelijke opmerkingen over de Dukenburgse wijken. Ze
zijn niet onverdeeld gunstig en leiden soms
tot vraagtekens. Enkele redactieleden geven
aan het eind hun commentaar.

Zwanenveld

De wijk Zwanenveld kent enkele rondlopende hoofdstraten waaraan woonblokken zijn
aangehaakt. De wijk is wat minder ruim opgezet dan elders in Dukenburg, maar kent een
behoorlijke mate aan groen en andere voorzieningen. Opvallend is natuurlijk het stadsdeelcentrum Dukenburg in het noordwesten
van de wijk. Dit winkel- en dienstencentrum
heeft een bovenlokale uitstraling, en is nabij een bus- en treinstation gelegen. Gezien
de vastgoedwaarde en economische positie

van bewoners behoort de wijk tot buurtproblemen die volgens bewoners met voorrang
moeten worden opgepakt: Deze omvatte parkeerproblemen, verkeersoverlast, lawaai, veel
zwerfvuil, rotzooi en vandalisme, criminaliteit
en agressie en verpaupering. Overlastsituaties
komen hier vaker voor, met name van groepen.
De jeugdsituatie rond winkelcentrum en station is niet best voor de beeldvorming. Soms
zijn er grote samenscholingen van jongeren,
vooral bij het station. De voorzieningen voor
jongeren zijn schaars, wel zijn er voldoende
faciliteiten voor kinderen. Veel bewoners zijn
maatschappelijk kwetsbaar. Er wonen relatief
veel laagopgeleiden, de wijk heeft veel inwoners uit de laagste welstandsklasse en zijn
vaak uitkeringsafhankelijk. De sociale samenhang laat te wensen over. Het elkaar kennen,
met elkaar omgaan en de saamhorigheid worden laag ingeschat. In sommige buurtjes is er
vaak wel een goede samenhang tussen bewoners. De prijs van de woningen ligt gemiddeld
10.000 euro lager. Dit komt door het imago
van de wijk of de grote afstand tot het centrum.

Tolhuis

De bouw van Tolhuis startte in 1971. Kenmerkend is de boomvormige wegenstructuur
in woonerven. De oude Teersdijk, inclusief
voormalige tolhuisje, loopt als een groene
lijn door het noordelijke deel van het gebied.
Tolhuis wordt gekenmerkt door een grote
verscheidenheid aan woningtypes en architectuur in een compacte opzet. Er zijn bijvoorbeeld appartemententorentjes en drivein-woningen. In het centrum van de wijk is
Brede School de Dukendonck gevestigd, met
daarbij het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid.
Gezien de vastgoedwaarde en economische
positie van bewoners behoort Tolhuis tot
een laag woningmarktsegment in onze stad.
Bewoners klagen over rotzooi/zwerfvuil, parkeeroverlast, onderhoud wegen, lawaai, verpaupering/slecht onderhoud. Tolhuis kent geen
voorzieningen voor onder andere dagelijkse
producten of ontmoeting. Ook voor de sociaal-medische voorzieningen moeten inwoners
naar Meijhorst. In de buurt zijn wel mogelijkheden om te sporten en bewegen. Het veilig-

Zwanenveld

Tolhuis

Weezenhof

Aldenhof

Malvert

Meijhorst

Lankforst

Inwoners

4735

3263

3556

2498

2326

3373

2024

Arbeidsplaatsen

1207

356

388

298

344

546

184

Hoogbouw

48%

31%

26%

34%

42%

58%

51%

% sociale woningen

55%

47%

21%

62%

42%

76%

43%

6,8

6,9

7,8

6,9

6,9

6,6

7,1

stabiel tot
negatief

stabiel tot
negatief

stabiel

stabiel

stabiel

stabiel tot
negatief

stabiel

35%

33%

41%

43%

24%

28%

36%

Goede ontwikkeling
volgens bewoners

verbetering
winkels en
voorzieningen

onderhoud
wegen

buurtactiviteiten
en -verenigingen

groenonderhoud

onderhoud
wegen

onderhoud
wegen

betere
infrastuctuur

Slechte ontwikkeling
volgens bewoners

vandalisme en
criminaliteit

meer rotzooi en
zwerfvuil

winkelbestand,
voorzieningen

meer rotzooi
en zwerfvuil

samenleving
buurtgenoten

veel rotzooi
en zwerfvuil

meer rotzooi
en zwerfvuil

lichte krimp,
veel ouderen

lichte krimp,
veel kinderen
en 65+

stabiel,
veel 65+

lichte krimp

stabiel

lichte krimp,
veel kinderen
en 65+

daling
inwoners,
veel 65+

stabiel,
vergrijzing

stabiel,
vergrijzing

vergrijzing

krimp,
toename 80+

zwak

ruim voldoende

ruim voldoende

zwak

voldoende

zwak

voldoende

€ 149.000

€ 155.000

€ 201.000

€ 161.000

€ 154.000

€ 131.000
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Weezenhof

heidsbeeld is in Tolhuis gemiddeld. Wel zijn er
in deze wijk relatief veel registraties rondom
bedreiging, mishandeling en jeugdoverlast.
Bewoners voelen zich onveilig door donkere,
slecht verlichte plaatsen, drugsdealers en/of
drugsverslaafden in de buurt. Het aantal inwoners is iets teruggelopen, de wijk vergrijst
met veel 80-plussers. Er leven veel bewoners
in isolement of eenzaamheid. De prijs van de
woningen ligt gemiddeld 11.000 euro lager.
Dit komt door het imago van de wijk of de afstand tot het centrum.

Weezenhof

De wijk Weezenhof wijkt in vele opzichten
af van de andere wijken in stadsdeel Dukenburg. De wijk is ruim van opzet, met straten
die zich in een boomstructuur steeds verder
vertakken. Hoogbouw (tot twaalf lagen) komt
voor bij de entree en er zijn diverse typen rijwoningen, geschakelde en vrijstaande woningen. In het centrale groengebied liggen
bijzondere ‘sterflats’. De wijk heeft een winkelcentrum (een brand verwoestte begin 2017
ongeveer de helft van het complex) en herbergt diverse maatschappelijke voorzieningen. Tussen de soms doodlopende straten liggen grote groenzones met waterpartijen. De
wijk grenst aan het natuurgebied Vogelzang.
Gezien de vastgoedwaarde en economische
positie van bewoners behoort Weezenhof tot
de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment. Buurtproblemen die volgens
bewoners met voorrang moeten worden opgepakt zijn de winkelvoorzieningen, kwaliteit en
omvang renovatie en onderhoud wegen. De tevredenheid over winkels voor dagelijkse boodschappen en over voorzieningen voor jongeren
de Dukenburger - mei 2020

is laag. Het gebrek aan ontwikkelingen op de
locatie van het verwoeste winkelcentrum is
veel bewoners een doorn in het oog.

Aldenhof

Opvallend bij de entree van deze wijk is een
voormalig ketelhuis. Samen met Malvert
behoort Aldenhof tot de oudste wijken van
Dukenburg (eind zestiger jaren). Gelegen
tussen de Van Boetbergweg, Van Apelterenweg en Park Staddijk kenmerkt de wijk zich
door een duidelijke ruimtelijke opzet met
een hoofdweg. Daaromheen liggen zijstraten
met bouwblokken. Er zijn hier vooral grote
laagbouwwoningen, maar ook maisonnettecomplexen en (midden)hoogbouwwoningen.
Er zijn in de wijk geen winkelvoorzieningen.
Ook het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen
is beperkt. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort
Aldenhof tot een laag woningmarktsegment.
Buurtproblemen zijn: weinig groenonderhoud,
rotzooi, zwerfvuil, verkeersveiligheid, druk
verkeer, lawaai, busverbinding, politie-inzet,
veiligheid, vandalisme en criminaliteit. Veel
inwoners klagen over overlast van te hard rijdend verkeer en van geluidsoverlast door verkeer. Over het openbaar vervoer in de buurt is
meer dan de helft van de bewoners niet tevreden. Er wordt nogal geluidsoverlast ervaren,
vooral van bromfietsen, scooters of motoren,
buren of mensen in de buurt, wegverkeer en
blaffende honden. Een deel is economisch
kwetsbaar door een laag inkomen en/of uitkeringsafhankelijkheid. De woningprijs ligt gemiddeld 19.000 euro lager. Er is een instroom
van kwetsbare huishoudens die van maatschappelijke ondersteuning afhankelijk zijn.

Malvert

De stedenbouwkundige opzet van de wijk
Malvert kenmerkt zich door een interne rondweg waaraan de verschillende woonstraten
aantakken. Malvert bestaat voor de ene helft
uit laagbouw, voor de andere uit etagebouw.
In de wijk ligt een groot maisonnettecomplex dat een grote herstructurering heeft
ondergaan. Centraal ligt een voorzieningenhart met een bescheiden winkelcentrum, een
verzorgingshuis en basisschool. Gezien de
vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Malvert tot de Nijmeegse
wijken in een laag woningmarktsegment.
Buurtproblemen zijn veiligheid, vandalisme,
criminaliteit, agressie, rotzooi en zwerfvuil.
Betere winkelvoorzieningen en leefbaarheid
en meer politie-inzet zijn gewenst. Problemen
bestaan met mensen en buren, het verkeer en
bekladding van muren en gebouwen. De sociale samenhang, het elkaar kennen, met elkaar
omgaan, de saamhorigheid en de mate waarin
mensen zich thuisvoelen zijn matig. Veel bewoners zijn maatschappelijk kwetsbaar, maar
weten toch redelijk goed hun boterham te
verdienen. Er zijn relatief veel inwoners uit
de laagste welstandsklasse. De woningen liggen niet zo goed in de markt, de prijs ligt hier
21.000 euro lager. Dit komt door het imago
van de wijk of de afstand tot het centrum.

Meijhorst

Meijhorst is tussen 1968 en 1973 gebouwd
als vierde van de zeven wijken in stadsdeel
Dukenburg. De stedenbouwkundige opzet is
ruim en groen, maar ook rechtlijnig en eenvormig. Langs de hoofdstraten (de 10e tot
en met 14e straat en de 60e straat) is de wijk
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Meijhorst

opgebouwd in een mengeling van hoog- en
laagbouwcomplexen. Meijhorst kent de
meeste hoogbouw binnen Dukenburg. Groenzones bevinden zich vooral aan de randen van
de wijk. Centraal ligt Wijkpark Meijhorst.
Een bijzonder groenelement is ook het Grand
Canal. Deze watergang maakte ooit deel uit
van het landgoed de Duckenburg en wees in
de richting van de Wijchense kerktoren. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Meijhorst tot de
Nijmeegse wijken in een laag woningmarktsegment. Buurtproblemen zijn onderhoud
groen, verkeeroverlast, te veel allochtonen,
lawaai, te weinig parkeerplaatsen, overlast van
(hang-)jongeren, veiligheid, vandalisme, criminaliteit, agressie, overlast van te hard rijdend
verkeer. De sociale samenhang, het elkaar kennen, met elkaar omgaan, de saamhorigheid laten te wensen over, Er is overlast van groepen
jongeren. Vernielingen zijn volgens bewoners
een probleem. Veel mensen zijn maatschappelijk kwetsbaar. De uitkeringsafhankelijkheid is
hoog en is stijgende. Meijhorst heeft te maken
met instroom van kwetsbare huishoudens De
waarde van woningen is hier 24.000 euro lager.

Lankforst

De woonerven zijn in de tweede helft van de
jaren zestig gebouwd. De stedenbouwkundige opzet van de wijk wordt bepaald door een
hoofdroute, waarop ringvormige woonstraten
zijn aangetakt. Het Uilenbos, de Wollewei en
het groen rondom landhuis de Duckenburg
zijn grootschalige groenelementen. Lankforst
bestaat bijna alleen uit woningbouw. In het
midden van de wijk bevinden zich een basisschool en praktijkruimte. De verschillende
woningcomplexen zijn in duidelijk afgebakende delen verspreid over de wijk. Lankforst
kent naar verhouding veel openbare ruimte.
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Gezien de vastgoedwaarde en economische
positie van bewoners behoort Lankforst tot de
Nijmeegse wijken in een lager woningmarktsegment. Men klaagt over rotzooi, zwerfvuil,
ontbreken van winkelvoorzieningen, groenonderhoud, verlichting, onderhoud wegen,
vandalisme, criminaliteit, agressie en overlast
van (hang)jongeren. Er zijn weinig ontmoetingsplekken en voorzieningen voor jongeren
en mogelijkheden voor sporten en bewegen.
Veel inwoners zijn maatschappelijk kwetsbaar.
Ook blijft de uitkeringsafhankelijkheid relatief
hoog. Lankforst heeft te maken met instroom
van kwetsbare huishoudens en influx van
mensen afhankelijk met maatschappelijke ondersteuning. De woningen liggen niet zo goed
in de markt. De prijs is 21.000 euro lager. Dit
komt bijvoorbeeld door het imago van de wijk
of afstand tot het centrum.
Tekst: gemeente Nijmegen.
Foto Meijhorst: Peter Saras
Foto Weezenhof: Jacqueline van den Boom

Commentaar
De Stads- en Wijkmonitor wordt gebruikt
als basis van gemeentelijk beleid. Ze zorgt
ook voor beeldvorming bij mensen die de
beschreven wijken niet kennen. Het is daarom belangrijk dat de opmerkingen in de
monitor kloppen. Dat is niet altijd het geval.
Enkele redactieleden geven hun commentaar. Allereerst op de monitor in zijn geheel.
Daarna op de wijk waar het betreffende redactielid zelf woont.

De monitor zelf

De tekst van de wijkanalyse sluit vaak niet
goed aan bij het beeld van de cijfers. Zoals
we allang weten: er zijn aandachtspunten die

om verbetering vragen. En er zijn zaken die
goed gaan. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit
het feit dat de buurtwaardering op een ruime
voldoende staat. En ook uit andere opmerkingen blijkt dat heel wat mensen hier graag wonen. Geen wijk uitgezonderd.
De (on)veiligheidsbeleving van de wijkbewoners neemt een relatief grote plaats in bij
de tekst. Terwijl aan de andere kant uit de cijfers blijkt dat relatief grote groepen bewoners
zich wel veilig voelen. Die onveiligheidsbeleving wijkt daarnaast soms af van de gegevens van politie en wijkprofessionals. (Zie
bijvoorbeeld Aldenhof.)
Het gebruik van de leefbarometer is onduidelijk. Bijvoorbeeld bij Zwanenveld wordt
aangegeven, dat de leefbarometer de laatste
tijd zwak is geworden. Terwijl op een andere
plek staat dat de leefbaarheid is toegenomen.
In tegenspraak met elkaar dus.
Ronduit storend is het gebruik van de begrippen zwak of negatief. In de statistische branche is het inderdaad gebruikelijk om afwijkingen van gemiddelden met deze begrippen
aan te geven. Maar in het normale spraakgebruik zijn dit absolute begrippen. Dan wordt
een wijk ineens zwak. Of negatief. Terwijl
het alleen maar afwijkingen zijn van een bepaald gekozen gemiddelde. Ik vind het niet te
pruimen dat een stad, die citymarketing hoog
in het vaandel heeft staan, zijn eigen wijken
(onbedoeld wellicht) zo te kijk laat zetten
door statistici. Ook al staan er waarheden in
de stukken, dan nog moet je kijken naar de effecten in de samenleving van dit soort formuleringen. Zeker omdat het openbare stukken
zijn. We hebben daar een paar jaar geleden
ook over gesproken met de samenstellers.
Lijkt niets mee gedaan.
Vergrijzing wordt gezien als spookbeeld. Zo
erg zijn ouderen toch niet? En we hebben ook
relatief veel kinderen in de wijk. Zie in het
de Dukenburger - mei 2020

vorige nummer: Dukenburg in cijfers en letters. Staat hier niets over in. Scholen groeien
weer omdat ouders zich hier vestigen vanwege de betaalbaarheid. Zie bijvoorbeeld
de woorden van Tineke Deunk van de Prins
Mauritsschool in het interview op pagina 7.
Samenvattend: de waarheid moet verteld
worden. Goed of fout. Dat zit in deze monitor.
Maar er zit geen evenwicht in dit stuk tussen
die twee. Als dit nu de zorgvuldige hulp is die
nodig is om beter beleid te maken en draagvlak te creëren om mee te werken aan en voor
Dukenburg? Ik heb het nog niet ontdekt.
Toon Kerssemakers

Zwanenveld

Elke wijk kent zijn goede en minder goede
buurten. Dat is ook in Zwanenveld het geval.
Het stoort mij dat al jarenlang het beeld wordt
opgeroepen dat Zwanenveld een vervelende
wijk is. Ik woon hier al 33½ jaar met veel
plezier en ken veel mensen die er net zo over
denken.
Ik kan punt voor punt de monitor becommentariëren, maar ik beperk me tot één. Alle
Zwanenvelders die ik spreek balen van de
toenemende leegstand in het winkelcentrum
(nu al 30 procent). Maar de monitor schrijft:
‘Goede ontwikkeling (volgens bewoners):
verbetering van winkels en voorzieningen.’
Dat is dus onzin. Hoe waarheidsgetrouw zijn
de andere opmerkingen in de montor dan?
René van Berlo

Weezenhof

Weinig aan toe te voegen. Opvallend: een
relatief groot percentage vindt dat de wijk
achteruitgaat. Dat is volgens mij vaak zo als
mensen ergens lang wonen. Niet alleen in
Weezenhof. En de aandachtspunten zijn weer
hetzelfde als voorheen. Samengevat: niet echt
fout, maar ook weinig nieuws.
Toon Kerssemakers

Aldenhof

De wijkmonitor gaat ook voor Aldenhof uit
van enerzijds harde feiten en aan de andere
kant meningen en gevoelens van bewoners.
Feiten zijn onder andere: het aantal inwoners,
de woz-waarde van de woningen en de door
de politie geregistreerde voorvallen. Meningen zijn per definitie subjectief en hoeven
niet overeen te komen met de feiten.
De politie geeft aan dat er weinig voorvallen
zoals inbraken worden gemeld. Aan de andere kant voelt een kwart van de Aldenhoffers
zich vaak of soms onveilig.
Opvallend vind ik dat bewoners van Aldenhof tevreden zijn met het winkelbestand, terwijl ze toch niet in hun eigen wijk hun bood-
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schappen kunnen doen. Veel bewoners maken
zich daarnaast zorgen over meer rotzooi en
zwerfafval. Als actief ophaler van zwerfafval
moet ik zeggen dat in de wijk zeker nog veel
troep ligt, waaraan meestal de bewoners zelf
trouwens schuld zijn. Maar het is sinds de
Dar ook professionele ophalers heeft er wel
op vooruit gegaan.
Nog zo’n schijnbare tegenstelling: veel bewoners vinden dat het onderhoud van het
groen tekort schiet, terwijl aan de andere kant
Aldenhof wordt geroemd als aantrekkelijke
groene woonwijk.
Toine van Bergen

Meijhorst

‘Buurtproblemen zijn onderhoud groen’,
schrijft de monitor. Dat klopt. Door bezuinigingen is er a) veel kaalslag en b) te weinig onderhoud. Ook geven mensen van Donkergroen
aan op sommige plekken minder te mogen
doen dan elders. Opmerkelijk, dat zijn plekken
waarover geklaagd wordt en verwezen naar in
het verleden gemaakte afspraken. Deze afspraken worden niet nagekomen.
Verkeer: Na de vorige recessie rijdt aanzienlijk
minder verkeer over de 60e straat. De gemiddelde snelheid op de 60e straat is ook gedaald.
Mede door het plaatsen van een drempel (na
enquête bewoners). Bij entree van de 10e straat
is de straat na de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum versmald. Door de diverse
maatregelen is het te hard rijden gereduceerd
tot incidenten.
Parkeren: Bij het vernieuwde winkelcentrum
komen meer parkeerplekken terug dan dat er
waren. Hier komt (gedeeltelijk?) een blauwe
zone met parkeerschijf.
Overlast van (hang)jongeren, veiligheid, criminaliteit, agressie: Dat is niet meer dan in
welke normale wijk ook. Ik heb hier regelmatig contact over met de straatcoaches. Hun inzet in de vorm van surveillance in Meijhorst is
stopgezet. Andere wijken hebben wel overlast
en die gaan voor. Ze komen alleen na bellen/
mailen bij onraadklachten.
Vandalisme: Aan bijvoorbeeld het straatmeubilair te zien is dit niet meer dan in andere wijken. Naast incidenten die je overal ziet (en ik
kom voor het AED-project in de hele stad).
‘De waarde van woningen is hier 24.000 euro
lager’, staat in de monitor. Dit kriebelt op een
andere manier. Het stoort de mensen van de
woningcorporaties ook als je ziet hoeveel ze
afgelopen jaren geïnvesteerd hebben. Natuurlijk is het maisonnettegebied achtergebleven.
Zie mijn artikel op bladzijde 8. Verder is het
ook hier weer de naam. Op mijn tochten door
Dukenburg valt op dat de onderhoudstoestand
in bijvoorbeeld Meijhorst hoog is.
Peter Saras

Zwarte kraaien
Zondagmorgen. Het mooiste dagdeel van
de week. Ook deze zondagmorgen in april
2020. De zon schijnt, een stoel buiten gezet, iPad op schoot. Schrijven over Oog
voor elkaar in tijden van corona. Prachtig
wat Dukenburgers – jong en oud – voor
elkaar doen. Veel creatieve oplossingen om
familie, vrienden of buren te bereiken.
Toch houden een paar nare gedachten me
van het werk af. Ze blijven maar als lawaaiige zwarte kraaien om me heen vliegen.
Twee dagen ervoor een dierbare tante aan
corona verloren. Dezelfde dag een vrouw
die op Twitter vindt dat afsterven van dor
hout bij de natuur hoort. ‘We kunnen ons
beter bekommeren om economie dan om
kwetsbaren’, aldus die mevrouw. En ze is
niet de enige die er zo over denkt. Veel teksten op sociale media gaan over flink zijn
en niet meer zeuren over corona-ellende.
‘De lockdown heeft lang genoeg geduurd.’
Nu zult u zeggen: ‘Ach man, laat gaan.
Dat is een ver van ons bedshow.’ Helaas
niet. Ook Dukenburgers blijken – weliswaar
niet zo erg maar toch – elkaar in het openbaar de les te lezen. Bijvoorbeeld over de
komst van de Skaeve Huse. ‘Weezenhofbewoners moeten hun mond houden. Niet
zeuren. Of zelf maar eens dakloos worden.
Dan begrijpen ze het tenminste.’ Ook zijn
er mensen die Skaeve-Husebewoners alleen maar als aso’s wegzetten.
Waarom deze uitspraken blijven knagen?
Omdat ze geen greintje inlevingsvermogen
in anderen laten zien. Vanuit de grond van
mijn hart meen ik dat iedereen, maar dan
ook iedereen, gelijk bestaansrecht heeft.
Dat elk mens recht heeft op inspraak over
de eigen leefwereld. Dat niet alleen het
eigen ik telt, maar ook de verantwoordelijkheid voor anderen. Met alleen ego’s bouw
je geen samenleving.
Schoolmeesterachtig gepreek? Vast wel.
Het zij zo.
Ik ga weer aan de slag en lees opnieuw dat
veel Dukenburgers in tijden van crisis wel
degelijk op de ander letten. Ik voel me weer
thuis en krijg weer plezier in het schrijven.
De zwarte kraaien zijn verdwenen. Geluidloos.
Toon Kerssemakers (Foto: Huub Luijten)
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Foto’s: Gilbert de Bruijn

cultuur
Meisen*praat
Wikipedia vermeldt: het woord meisje is
een verkleinwoord van het woord maagd.
Maagd of meid werd in het Middelnederlands verkleind tot meisin, waarbij de d=tklank wegviel en -sin een weinig gebruikt
achtervoegsel was. Dit woord is achtereenvolgens veranderd in meisen en later onder
invloed van het meer gebruikte achtervoegsel -je tot het huidige meisje.
(Noot van de redactie: het woord maagd
heeft nog een andere betekenis én het is het
sterrenbeeld van 23 augustus tot en met 22
september.)
Een pasgeboren vrouwelijke baby, die opgroeit tot peuter, kleuter, scholiertje, tiener,
prepuber en met achttien jaar wellicht gaat
autorijden, zo’n jeugdig iemand mag je een
meisje noemen. Is de jongvolwassen meid
meer dan twintig lentes jong, dan klinkt
meisje te klein. Kinderachtig zelfs. Maar
dan krijgt de vrouw een relatie die uitmondt in een trouwerij. Nog steeds is het
gebruikelijk dat ze dan haar meisjesnaam
inlevert -> meisjesnaam kwijt.
Meisjesnaam kwijt? Dit moet even worden
uitgelegd. Stel dat de pasgeboren baby
de naam Machteld krijgt, een prachtige
meisjesnaam. Haar paps zorgt voor de
achternaam die gewoon de Vries is. Machteld trouwt met Boris Bekker (grapje) en
de bruid mag zich Machteld Bekker-de
Vries gaan noemen. Doet ze dat niet dan
kan ze reacties verwachten. ‘Gebruik je
nog steeds je meisjesnaam?’ is er één van.
Machteld kan dan tegensputteren, want
ze gebruikt gewoon haar éigen naam, de
naam waarmee ze werd geboren en die bij
haar heengaan ook nog steeds de hare is.
Misschien trouwt Machteld nog een keer,
dan kan ze opnieuw een dubbele naam
voeren, of haar éigen naam opnieuw trouw
blijven. Ingewikkeld wordt het gebruik
van meisjesnamen in de toekomst, nu een
baby in plaats van pappies achternaam, de
familienaam van mams mag krijgen. Of de
volgorde andersom laat inschrijven. In het
voorbeeld van Machteld met intussen een
zoontje van Boris krijg je dan Duncan de
Vries-Bekker. Onveranderd blijft Machteld
de Vries de eigen naam van Duncans moe26

Voor alle duidelijkheid: Meisen is een in
Nederland voorkomende familienaam.
En Meissen met dubbel s, of een Duitse
Ringel-s (ß) is een toeristische pleisterplaats aan de Elbe in het Duitse Saksen
nabij Dresden. Uit Meissen komt het
bekende Meissner porselein (zie foto’s).
In het bijbehorende museum waren een
aantal jaren geleden misbaksels van het
keramische product bijzonder grappig
om te zien. Natuurlijk zijn er talloze
museumstukken die geen dwarsgebakken leven gingen leiden en internationale bewondering oogsten.
der. Officiële moeilijkheden ontstaan hierbij
amper. Traditionele familieleden of vrienden
zijn eigenlijk de grootste dwarsliggers als een
getrouwde vrouw haar eigen naam blijft gebruiken. Zij koesteren het taboe.
Nogmaals Wikipedia bekeken: een taboe is
iets dat wordt beschouwd als ongepast om te
gebruiken, te doen of om over te spreken. Het
woord taboe is afkomstig uit het Tongaans
van Polynesië (tapu of tabu), waar het stond
voor een religieus verbod op bepaalde plaatsen, voorwerpen of acties.
Kijk maar eens als een vrouw gebruikmaakt
van het herentoilet in horecagelegenheden, de
bioscoop of het theater. Jaja, daarover vallen

vrouwen zelf of een toeschouwer. Iedereen
kent bij bijvoorbeeld een evenement de
lange rijen voor een damestoilet, terwijl
er bij de heren niemand naar binnen gaat.
Doe je dat als vrouw wel, dan kun je scheve, zelfs vieze gezichten krijgen of akelige
opmerkingen. Maar elke vrouw, elke dáme
zelfs kan dit een stapje vóór zijn met de
gevatte opmerking: ‘Ik ga thuis ook altijd
naar de heren!’ De kou is dan meteen uit de
lucht en tja, als het ene schaap over de dam
is… En kijk nou, zo hier en daar tref je
tegenwoordig genderneutrale toiletten aan,
met op de deur een half poppetje vrouw en
een half poppetje man. Dit helpt dit kleine
taboe wellicht de wereld uit. Toiletten met
m/v/x zijn er nog niet.
de Dukenburger - mei 2020

Teksten: Hette Morriën. Foto’s porselein en duikboot: Peter Saras. Foto poes: Mirte Schledorn

U-bot in Bremerhafen

WOII in de West (deel 2)
In Dukenburg woont Ingeborg, een Hollands kind van na de oorlog. Haar roepnaam is Inge of Inkie. Ingeborgs ouders
verhuisden vóór WOII naar de Antillen en
woonden daar 25 jaar. Eerst als echtpaar,
vervolgens als gezin. Uit gesprekken met
haar ouders en anderen kon Ingeborg zich
een beeld vormen van die zo verdrietige
oorlogsjaren.
Inge: ‘Mijn vader had een vertrouwensfunctie bij de lokale overheid. Mijn moeder mocht niet betaald werken, zeker niet
in oorlogstijd.’ Om niet van nutteloze
verveling een gevoel van heimwee te ontwikkelen, bouwde Ingeborgs moeder een
internationale vrienden- en kennissenkring
op. Ze tikte boeken en tijdschriften op de
kop, die ze vanuit de huiskamer uitleende.

Zo had ze een eigen bibliotheekje: een witte
boekenkast voordat die mode werd. Ook
nam ze twee herdershonden over uit het asiel
van Australische vrienden. Met deze herders
maakte ze dagelijks wandelingen. Eén blokje
om zou haar voorgoed bijblijven. Met de dieren lopend over een schelpenstrandje dichtbij huis zag ze op zee ineens een periscoop
oprijzen. Ze bleef staan om goed te kunnen
kijken: U-67. Dat kon niets anders zijn dan
een Duitse duikboot. Die werden vaak tussen olieland Venezuela en de -raffinaderijen
op de Antillen getraceerd. Uiterlijk kalm en
zelfverzekerd vervolgden vrouwtje en honden
hun strandwandeling, totdat er luttele minuten
later een projectiel ontplofte, precies op de
plek waar ze even eerder hadden stilgestaan.
Diezelfde middag torpedeerde een onderzeeër

uit Peenemünde*), hoogstwaarschijnlijk
de U-67, een tiental kilometer verderop
de Noorse olietanker Kongsgaard, alsmede andere afgemeerde vrachtschepen.
Er vielen 38 doden en acht zwaargewonden. Uit het plaatselijke hospitaal werden
bijna-herstelde patiënten vervroegd naar
huis gestuurd, om plaats te maken voor
de gewonde slachtoffers. In het heetst van
de oorlog werden zeker dertien KNSMvrachtschepen, belangrijk voor de voedselvoorziening op de Antillen, op volle zee
tot zinken gebracht. Er ontstond daardoor
enige schaarste op de eilanden, maar dat
was niets vergeleken met de vreselijke ontberingen in Europa en elders. Op de eilanden scheen immers altijd de zon. Intussen
kruisten Duitse krijgsgevangenen en gedetacheerde militairen met uiteenlopende
nationaliteiten het pad van Ingeborgs ouders. De mannen kwamen elkaar gewoon
tegen, de krijgsgevangenen weliswaar onder begeleiding van de militaire politie. Er
viel nooit enige wanklank. Deze mannen
waren in oorlog, maar géén van hen had dit
gewild. Ze deelden nu hun dagelijkse ervaringen en zelfs hun bezittingen. Dat waren
vooral sigaretten, blikjes corned beef en
wellicht ook chocola. De gevangen soldaten konden na de oorlog vrij geruisloos
terug naar hun eigen land. Het waren kennelijk geen zware jongens geweest. Enkele
bleven voorgoed op het tropische eiland
wonen en werden probleemloos in de samenleving opgenomen. Het woord mof’
viel nooit onder de vrienden en bekenden
van Ingeborgs ouders op het eiland.
*) In Peenemünde werden de Duitse
duikboten gefabriceerd.

Huisregels van de kat
• De kat mag niet op stoelen, banken, tafels, bedden.
• Vooruit, de kat mag op stoelen, banken,
tafels, bedden, maar absoluut NIET op het
aanrecht.
• Oké, de kat mag op het aanrecht, alleen
NIET als er eten wordt gemaakt. Deal?
de Dukenburger - mei 2020

• Mooi, uh ….
• De kat mag overal en altijd zijn gang
gaan zolang hij ons om 5.30 uur niet wakker maakt met een zwiep van z’n staart of
een lik aan een oor om te zeggen: ik wil
eten.
• De kat krijgt om 5.30 uur eten.
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Reacties op voorstel voor
In het vorige nummer van de Dukenburger stelde de raadsfractie
van VoorNijmegen.NU voor een nieuw zwembad te bouwen in Dukenburg of Lindenholt, bij voorkeur naast het Triavium. Dit bad
zou de oude zwembaden in Meijhorst en Hees/Heseveld (West)
moeten vervangen.
Dit plan zou gefinancierd kunnen worden door een nieuw zwembad in
Noord niet door te laten gaan. Er komt immers een zwembad in het nabij gelegen Elst. Woningbouw op de locatie van zwembad West is een
andere financieringsbron.

Standpunt raadsfracties

Geduld
Mijn vader vertelde me vaak van de griepepidemie toen ik nog jong
was. Iedere keer als er een griepgolf was, vreesde men een terugkeer van de Spaanse griep. De schrik zat er goed in! En daarvoor
was reden genoeg. Er waren toen, vertelde mijn vader, in zijn kleine
dorp in november 1918 meerdere begrafenissen per dag. De kerkklokken die de sterfte aankondigden beierden regelmatig, zodat
men er bijna dol van werd. Niet alleen stierven veel mensen, ook
het sociale en economische leven viel gedurende enkele maanden
plat. In totaal waren in Nederland 60 duizend doden te betreuren,
plus veel mensen die de gevolgen van de griep als chronische aandoening meedroegen. Nederland had toen 6 miljoen inwoners. Zou
je dat vertalen naar het huidige inwoneraantal, dan zouden door die
griep een kleine 200 duizend gedood zijn geweest en daarnaast
vele gehandicapten.
De huidige corona-infectie lijkt veel op de Spaanse griep, zoals ik
van eigen onderzoek weet. Er waren in Nederland toen drie griepgolven. De griep heerste van mei 1918 tot 1920, met daarna nog
kleinere opstootjes. De meeste grieppatiënten kregen longoedeem
waaraan zij stikkend stierven. Dat verschijnsel doet zich nu weer
voor. Door beter zicht op infectieziekten en de mogelijkheid van
beademing kan men nu van een aantal patiënten het leven redden.
Hoe men het ook wendt of keert, of men niet of wel behandelt, de
economie komt in het slop. Maar het economische herstel is wel
sneller wanneer men sociale isolatie doorvoert en er geen bestuurlijke chaos optreedt zoals in 1918.
Het is in ieders belang dat we geduldig zijn en de huidige maatregelen niet te snel laten varen. Dat zal komende maanden ook van
de Dukenburgers veel uithoudingsvermogen vragen. Veel mensen
die wat ouder zijn komen door de sociale isolatie in eenzaamheid
en depressie. Het is dus zaak dat we elkaar ondersteunen. Er zijn
gelukkig al diverse initiatieven, waarbij men hulp aanbiedt door bijvoorbeeld boodschappen te doen. Sommige mensen letten op buren door af en toe een tikje op het raam en een klein praatje achter
het glas.
Maar er zijn ook buurten waar men als zombies de buurt benadert,
vooral als in een van de huizen coronalijders zijn. Bij mijn bezoek
aan een van de supermarkten blijkt een soort pantomime te worden opgevoerd. Iedereen loopt zwijgzaam met een bocht om een
andere klant heen en tracht zo snel mogelijk de boodschappen bij
elkaar te harken.
Sociale isolatie heeft dus ook nadelen. Dat moet ons niet weerhouden om vriendelijk te zijn voor elkaar en behulpzaam als dat nodig
is. De corona-affaire kan immers nog lang duren.
Janwillem Koten (Foto: Jacqueline van den Boom)
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De Dukenburger heeft de voorzitters van de andere raadsfracties gevraagd wat zij van dit voorstel vinden. Zes van de tien hebben gereageerd.

Reactie D66

Voor D66 is het belangrijk dat elke Nijmegenaar betaalbaar en gemakkelijk naar het zwembad kan. Het zwembad is dé plek voor kinderen
om veilig en spelend te leren zwemmen. Wij zijn dan ook trots dat wij
als stad al jaren de ambitie hebben om alle kinderen minimaal zwemdiploma A te laten behalen. Daarnaast houdt zwemmen de oudere Nijmegenaren vitaal. Het is goed voor je lichaam, verfrissend voor je geest
en zorgt voor sociale contacten. Het voorstel van VoorNijmegen.NU
vinden wij een interessante overweging. Binnenkort echter ontvangen
wij vanuit het college van B en W de Toekomstvisie Nijmeegse zwembaden en wij zullen het voorstel van VoorNijmegen.NU dan meenemen
in de behandeling van deze toekomstvisie. Zwembaden zijn enorm duur
in bouw en onderhoud. Ook de suggestie van VoorNijmegen.NU zegt
nog veel te weinig over hoe we dit kunnen betalen. Het is altijd wijs om
besluiten te nemen als je alle informatie hebt zodat we voor alle Nijmegenaren de zwembaden betaalbaar en bereikbaar houden. We houden
daarbij spreiding over de stad zeker scherp in het oog.
Rachid El Hafi, raadslid

Reactie SP

In 2015 stond zwembad Dukenburg op de nominatie gesloten te worden. SP-wethouder Renske Helmer-Engelbert heeft zich destijds samen
met de coalitiepartners hard gemaakt om het zwembad te behouden
voor de wijkbewoners en Dukenburg. Het zwembad dat nu deels op
zelfbeheer draait door vrijwilligers en professionals is succesvol.
De SP blijft het belangrijk vinden dat voorzieningen in de wijk behouden blijven. Wij vinden dat er sowieso blijvend geïnvesteerd moet worden in Dukenburg. En Dukenburg zonder zwembad is voor ons ondenkbaar. Het liefste zien we dat het zwembad in Meijhorst ook behouden
blijft na 2026. Zo niet dan moet er een goed alternatief komen. Of dat
nu een nieuw zwembad moet worden in combinatie met een ijsbaan of
anderszins daar wil ik niet op vooruitlopen. De gemeenteraad krijgt nog
een zwembad-visie.
Biljana Markovic, raadslid

Reactie VVD

VVD-Nijmegen heeft vorig jaar een alternatieve begroting geschreven waar onder andere 11 miljoen euro gereserveerd werd voor een
nieuw zwembad. Het mag dan ook duidelijk zijn dat wij een groot fan
zijn van goede sportfaciliteiten. In Amersfoort staat een heel groot
de Dukenburger - mei 2020

nieuw zwembad in Dukenburg
IJsbaan met zwembad in Hoogeveen
als voorbeeld voor Nijmegen

zwem- en sportcomplex. VVD-Nijmegen wenst ook nieuwe zwem- en Reactie PvdA
sportcomplex(en), maar de kosten in Amersfoort waren ongeveer 30 De PvdA wil absoluut investeren in onze groene zuidelijke stadsdelen
miljoenBron:
euro.https://www.cobouw.nl/utiliteitsbouw/bouwbericht/2019/07/ijz-hoogeveen-ijsbaan-met-zwembad-101274226
Wat de VVD betreft moeten we goed kijken naar de loca- Dukenburg en Lindenholt! Investeren in de winkelcentra, in goed betie van het nieuw te bouwen zwembad. Het college is op dit moment be- taalbaar wonen, leefbaarheid en recreatie voor alle 37.000 inwoners van
zig met een locatieonderzoek en wij kijken uit naar de uitkomst. Daarna beide stadsdelen. Een goede zwemvoorziening voor Dukenburg en Linkunnen we een goed geïnformeerd debat voeren in de gemeenteraad denholt hoort daar zeker bij. Maar niemand heeft er wat aan om voor
over de locatie, de wensen en de bijbehorende kosten.
de bühne volstrekt onhaalbare prestigeprojecten te bedenken en daar in
Nick de Graaf, raadslid
deze tijd mee te willen scoren. Het helpt nu echt niet om schijntegenstellingen te bedenken en stadsdelen tegen elkaar uit te spelen. We moeReactie Stadspartij DNF
ten investeren in echt uitvoerbare plannen en oplossingen, niet in een
Stadspartij DNF is van mening dat Dukenburg een zwembad zou moe- onbetaalbaar idee. De PvdA blijft zich hard maken voor echte verandeten behouden. De vraag is alleen hoe en aan welke voorwaarden deze ring in Dukenburg en Lindenholt zodat deze wijken weer gaan floreren!
moet voldoen. De duurzame combinatie van een ijsbaan met een zwem- Ammar Selman, fractievoorzitter
bad vinden we positief. Omdat het Triavium doorloopt tot 2033 is de
combinatie met een nieuw zwembad West niet te maken. 2033 is daar- Reactie 50PLUS
voor te laat. Vooral de volgorde van de procedure is ons inziens ver- Het is waar dat de politiek vooruit moet zien maar VoorNijmegen.NU
keerd. Je kiest niet eerst de locatie maar onderzoekt de investeringen, loopt wel héél ver vooruit. In 2033 ziet de wereld er in Nijmegen-Noord
bepaalt de kaders en kijkt dan naar de beste locatie. Mede ook omdat heel anders uit met alle woningbouwontwikkelingen die daar plaatsvinde uiteindelijke keuze en soort zwembad - 50 of 25 meter, aantal banen, den. Hierdoor komen er veel nieuwe bewoners met hun eigen voorkeuwedstrijdmogelijkheden et cetera - om zekere infrastructuur vraagt als ren en behoeften. Als je die serieus wilt nemen, moet je daar eerst naar
landelijke bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. En dat is belang- luisteren. Dit is ons standpunt.
rijk, want het Triavium was daardoor een gemiste kans, waar achteraf Hans van Deurzen, fractievoorzitter
misschien toch een 400-meterbaan beter was geweest en waar de optimalisatie van multifunctionaliteit veel extra inspanning en geld heeft De redactie heeft geen reacties ontvangen van GroenLinks, CDA, Partij
gevraagd. Die fout moeten we niet nog een keer maken. Daarom vraagt voor de Dieren en Gewoon Nijmegen.
het idee van VoorNijmegen.NU een veel betere en gestructureerde onderbouwing.
Samenstelling: René van Berlo
Tekening: Cobouw, collectie VoorNijmegen.NU
Wendy Grutters, fractievoorzitter
de Dukenburger - mei 2020
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‘Bad’ Linden
Regelmatig komt in dit wijkblad het gebied
zuidelijk van Nijmegen in beeld als reuzenachtertuin. Gevormd door de Overasseltse
en Hatertse vennen en alles wat zich daar
omheen aan weilanden, (zand-)wegen, water, buurtschappen, bosschages en dorpsstraten bevindt.
De Maas vormt in het zuiden de kabbelende
watergrens. Maar gaan we daar een keertje
overheen via de snelweg richting Cuijk en
slaan we na de Maasbrug meteen af richting
Linden, dan brengt een draaiende (om)weg
langs McDonalds, de chauffeur en autopassagiers in dit intussen watersportdorp: Bad
Linden zeg maar. De auto kan gestald worden
achter een recent geplaatst Market Gardenmonument van cortenstaal aan het begin van de
Drulweg.

Recreatie

Vijftien, twintig jaar geleden kwam je op de
heen- of terugweg langs of via Linden aan de
hand van de Herrensitzroute of de roodwitte
ANWB-paddenstoelen door fruitig Hollands
landschap. Hier en daar stond een boerderij. In
de weilanden koeien, schapen, geiten, konijntjes en gevogelte. Soms spotte je ganzen, die
hier toen vrij zelden wilden vertoeven. Kortom, een Nederlands tafereel waardoor eeuwen
eerder al landschapschilders werden geïnspireerd. Maar de nieuwe tijdgeest vond intussen
dat zo dichtbij de Maas ruimte gemaakt moest
worden voor recreatieplassen. Watersport op
de Kraaijenbergse plassen. In meerdere fases
en jaren te realiseren.
Welnu, de toekomst is realiteit geworden. Bij
Linden aan de Maaskant vind je van oudsher
camping het Loo, met een hoofdgebouw voor
informatie, gevarieerd vertier en een menukaart. Sinds kort is de camping uitgebreid met
vaste recreatiehuizen. Het strandje is degelijk
en royaal ingericht met speelobjecten. Er staan
prullenbakken en op het gras kun je zonnebaden. Het haventje is een haven geworden
met meerdere steigers. Vaak liggen er talloze
plezierboten afgemeerd, jachten zelfs. AlleLinden is mogelijk de oudste plaats in het
Land van Cuijk. De nederzetting werd duizenden jaren geleden al bewoond blijkens
archeologische vondsten. Linden ligt op
een zandheuvel en was daardoor tamelijk
beschermd tegen Maasoverstromingen. Dit
gegeven en Lindens vruchtbare grond leidden tot bewoning. De naam Linden komt

Market Gardenmonument in Linden. De Douglas C-47 Skytrain Troop Carrier - in de burgerluchtvaart bekend als Dakota - DC3 stortte op 17 september 1944 neer bij Linden. De parachutisten
aan boord konden op een na het vliegtuig verlaten. De bemanning en een para vonden de dood.

maal voor het grote watersportwerk. Antieke
vaartuigen, van die Sinterklaas-stoomboten
of sleepschepen, hebben een eigen ligplek.
Leuk om te bekijken. Onder de snelweg door
lopend of fietsend kom je langs de zeeverkennerij/scouting Cuijk en de ligplaats van enkele
woonboten.

Lindens ‘land’s end’

Bij de uitvoering van de waterwerkzaamheden
werd de ‘doodlopende’ hoofdweg door Linden fantasierijk voorzien van een ronde pier
waaromheen water kwam. Twee speels uitgevoerde etages stenen, de bovenste voorzien
van boompjes, geven het ronde pleintje een
romantisch sfeertje. Een klein formaat vuurvan het Germaanse lindo, wat linde(boom)
betekent. Al is Linden een zeer oud dorp,
officiële oorkonden werden pas in 1312 opgesteld. Er was toen sprake van Kerklienden en linen. Bijzonder aan Linden was
de korte aanwezigheid van een seminarie
(1813-1829) dat zo’n 164 theologanten opleidde tot priester.

toren of een mini-Vrijheidsbeeld als decoratie
zouden hier niet misstaan. Je vindt op Lindens
land’s end wandelaars, fietsers, dromers, hardlopers, surfers en vooral vissers. De kleine watersport dus, met aangrenzend een wildernisterrein, doorkruist door wandel(fiets-)paden.
Runderen lopen er vrij rond en de ganzen gakken zich schor. Richt de water- of wegrecreant
zijn neus en weg naar Cuijk links en Beers met
kerktoren rechts aan de horizon, dan komt-ie
langs een tweede camping aan het water. Ooit
bescheiden begonnen met kampeerders is op
dit ‘schiereiland’ intussen een jongvolwassen
bungalowpark (aan het) ontstaan. Aangesloten
bij Euro Parcs vindt men er recreatiewoningen
die een vervolg zijn op de luxe stacaravan, tot
en met 12-persoons vakantiepanden. Vrijwel
allemaal aan het water gelegen. Als de Nederlandse zomers nou eens minder wisselvallig
waren, dan kozen veel meer landgenoten voor
een vakantie in eigen land. Want hier aan de
Kraaijenbergse plassen ontbreekt het de natuurliefhebber aan niets. Het charmante Cuijk
onder handbereik en de grote stad Nijmegen
op ongeveer een halfuurtje autorijden.
Tekst: Hette Morriën. Foto: Peter Saras
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Dukenburg in stukjes
LINTJE VOOR QADER

LINDENBERGPROJECT

Qader Shafiq

Jaromir Alphenaar / rapper Djahboy

Qader Shafiq uit Weezenhof is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Qader is ook Nijmegenaar
van het jaar. Dukenburgers kennen
hem onder andere als columnist van
dit blad.
Het bijbehorende rapport meldt: ‘De
heer Shafiq is nadat hij als vluchteling
uit Afghanistan kwam actief geworden
bij bureau Vluchtelingenwerk en vandaar bij het provinciale bureau Stichting
Osmose dat actief is op het gebied van
multiculturele samenleving. De heer
Shafiq is actief als freelance medewerker
bij de Driestroom waar hij het project
Driestroom Verkleurt mede realiseerde.
Als directeur van bureau Wijland zet hij
zich in voor een inclusieve samenleving.
Vele projecten zijn inmiddels gerealiseerd: het Nijmeegs Diversiteitscafé
en Nijmegen Shelter City. Hij verzorgt
regelmatig lezingen, geeft op verzoek
adviezen onder andere aan het ministerie Buitenlandse Zaken. Bij museum
De Bastei is hij actief met de leergang
Kleurrijk Groen voor mensen met een
migratieachtergrond. De heer Shafiq
schrijft naast boeken regelmatig artikelen in diverse wijkbladen en verzorgde
interviews bij het fotoboek Dukenburg
dichterbij.’
Qader krijgt de bijbehorende versierselen uitgereikt zodra de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus zijn
opgeheven.
Tekst: René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom
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On the Block leidt tot online rapcontest
In het najaar van 2019 vond de pilot van
On the Block plaats in Meijhorst: lessen
in urban arts voor jongeren uit de buurt,
georganiseerd door de Lindenberg met
een aantal samenwerkingspartners.
Na het succes van deze pilot zou op dit moment de eerste echte lessenreeks plaatsvinden, ware het niet dat de maatregelen rondom corona roet in het eten gooiden. Docent
van On the Block Jaromir Alphenaar (tevens bekend als rapper Djahboy) besloot
op zijn Instagram een online rapcontest op
te zetten, met groot succes: de eerste editie
van vrijdag 3 april leverde dertig deelnemers en twaalfhonderd kijkers op.
Jaromir vertelt hoe vanuit de deelnemers
van On the Block vragen kwamen: wanneer
mogen we weer? Dat deed hem besluiten
een online rapcontest op te zetten via zijn
Instagram: ‘Voor die jongens van On the
Block maar ook voor de rest van de stad.
Jongeren hebben niet veel te doen nu. Het is
tof dat ze aan zoiets mee kunnen doen.’ De
eerste editie van zijn contest leverde dertig
deelnemers op, te veel om in twee uur kwijt
te kunnen zelfs. Er zijn dan ook mooie prijzen beschikbaar. De winnaar mag zelfs een
eigen videoclip opnemen met Rahim Goeloe van Starlife Vision.

Succes

De eerste editie mag zeker een succes genoemd worden, met dertig verzoeken om
deel te nemen en ruim twaalfhonderd kijkers. Zelfs uit België kwamen deelnemers.
Maar het succes zit ’m vooral in het karakter van de rapcontest: ‘We laten zien dat we
er zijn voor die jongeren, en voor de urban
scene. We willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: samen muziek maken. Het is mooi
hoe we zo kunnen laten zien dat we de jongeren dat gunnen. En misschien levert het
wel weer nieuwe deelnemers op voor als On
the Block straks weer kan beginnen.’

Over On the Block

Bij On the Block kunnen jongeren tussen
de 12 en 20 jaar oud in Neerbosch-Oost,
Hatert, Lindenholt en Dukenburg lessen
volgen in beatcreating, rap, vloggen/zingen
en muziekvideo produceren. On the Block
is tot stand gekomen door een samenwerking van de Lindenberg met Talis, Sterker
Sociaal Werk, Bindkracht10, gemeente Nijmegen, het Prins Bernard Cultuurfonds, het
Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting
De Beide Weeshuizen en Stichting Vivace.
Tekst: Hiek Sparreboom, de Lindenberg
Foto: de Lindenberg
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VERRASSINGSPAKKET BIJ AFHAALBIEB

Webredacteur gezocht
Het stadsdeelblad de Dukenburger - in
zijn vorm de eerste in Nijmegen - bestaat meer dan twaalf jaar. Met kleine stapjes aangepast aan de moderne
tijd. Maar die moderne tijd vraagt
meer digitalisering.
Daarom zijn we in 2019 gestart met een
eigen website de Dukenburger. Ambitieus, soms iets te veel want we willen
het zo goed doen. De Dukenburger is
gewoon de informatiebron voor Dukenburgers over ons stadsdeel.
Een van de onderdelen die wij heel belangrijk vinden is de Dukenburgse agenda. Juist hier moeten bewoners liefst zo
actueel mogelijk vinden wat er leeft en
speelt. Een interessante tak van de website met veel mogelijkheden. Gelukkig
hebben we al vier organisaties en clubs
gevonden die zelf hun deel van de agenda op de website kunnen bijhouden. Er
is alleen veel meer te doen en een beheerder van een andere organisatie kan
dat niet opvangen.
Voor het bijhouden van de gehele website agenda zoeken wij een actieve
vrijwillig(st)er, die zich hierover wil
ontfermen. Contact opnemen en berichten verwerken van organisaties, verenigingen, wijkcentra, scholen enzovoorts.
Redactieleden en correspondenten van
de Dukenburger zijn allen vrijwilligers,
echte Dukenburgers. Heb je een beetje
digitaal gevoel, wat vrije tijd? Neem dan
contact met ons op via info@dedukenburger.nl.
Tekst: redactie de Dukenburger
Foto: Jacqueline van den Boom
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Leden van de Bibliotheek Gelderland
Zuid kunnen nu ook fysieke boeken lenen via de Afhaalbieb. Via de website
www.obgz.nl/afhaalbieb kunnen ze een
boekenpakket met vijf boeken aanvragen. Dit ‘verrassingspakket’ kan worden
opgehaald bij een van de elf bibliotheken
die zijn ingericht als Afhaalbieb.

voor een vestiging. Wie dit lastig vindt, kan
terecht bij de Klantenservice via telefoonnummer (024) 327 49 11. Uitgelezen? De
boeken kunnen weer bij een van de Afhaalbiebs worden ingeleverd, indien mogelijk
via de brievenbus. Leden mogen de boeken
tot uiterlijk een week na heropening van de
bibliotheken thuis houden.

De Afhaalbieb is bedoeld voor lezers van
alle leeftijden die ook graag fysieke biebboeken willen lezen nu de bibliotheken
gesloten zijn. Directeur-bestuurder Bert
Hogemans legt uit: ‘We stellen een verrassingspakket samen op basis van leeftijd
en voorkeur qua genre. Onze leden mogen
meerdere pakketten aanvragen, met een
maximum van vijftien boeken tegelijkertijd. We hopen hiermee tegemoet te komen
aan de grote vraag naar fysieke boeken.’ De
boeken worden door een medewerker van
de bibliotheek op de bibliotheekpas gezet.
Het bibliotheeksysteem zorgt ervoor dat de
klant alleen boeken ontvangt die hij of zij
niet eerder heeft geleend. Het pakket wordt
klaargezet in een Afhaalbieb naar keuze.
Daarbij worden de richtlijnen van het
RIVM in acht genomen. Mensen die niet
naar de Afhaalbieb kunnen komen, krijgen
op afspraak de materialen thuisbezorgd.

Waarom kan ik niet reserveren?

Elf Afhaalbiebs in zes gemeenten
De Afhaalbieb is beschikbaar in elf vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid:
De Mariënburg, Zwanenveld, Muntweg,
Beuningen, Malden, Groesbeek, Beek-Ubbergen, Elst, Zetten, Bemmel en Huissen.
Leden kunnen op de website van de Bibliotheek Gelderland Zuid (www.obgz.nl/afhaalbieb) een formulier invullen en kiezen

Helaas is het momenteel niet mogelijk om
materialen te reserveren uit de collectie van
de bibliotheek. Deze collectie bestaat uit
een half miljoen items en is verdeeld over
26 vestigingen in zes gemeenten. Dit betekent dat gereserveerde materialen vaak vanuit een andere vestiging moeten komen. Op
dit moment vindt er geen transport plaats
om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen.

Geen lid, toch biebboeken lezen?

Ben je nog geen lid maar wil je toch graag
een verrassingspakket ontvangen? Tot 18
jaar is een lidmaatschap van de bibliotheek
gratis. Jongeren tussen de 18 en 21 jaar
betalen € 24,70 per jaar en volwassenen €
60,15. Hogemans: “In deze coronatijd hebben al veel mensen een digital-only abonnement voor 42 euro afgesloten om e-books
te kunnen lezen. Voor anderhalve euro per
maand extra kun je ook fysieke boeken lenen bij de Afhaalbieb.” Ondertussen kunnen alle bibliotheekleden gratis gebruik
(blijven) maken van de ruime collectie
luisterboeken en e-books via www.obgz.
nl/e-books.
Tekst: Susan Bink, bibliotheek
Foto: Bibliotheek Gelderland Zuid
de Dukenburger - mei 2020

WINKELCENTRUM MEIJHORST TOEN EN NU

SER OVERLEDEN

Eind 2019 kreeg de redactie van de
Dukenburger een telefoontje. Meijhorstenaar Serge Joosten meldde zich.
Hij wilde graag in ons blad vertellen
hoeveel hij van Dukenburg hield. Het
moest wel snel. Hij had namelijk een
fatale hersentumor.
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Het is hem niet gegeven. Op 27 maart
jongstleden is Serge Joosten - alias Survival Ser - overleden. Op YouTube staat
een herdenkingsfilmpje over hem: Einde
van een lange strijd.

7027
7025
7023

Meij

Winkelcentrum Meijhorst
gezien vanuit de Meiberg.
Op de bovenste foto is het
28 mei 2017, de dag van
Dit is... Dukenburg. Op de
tweede is het 8 april 2020.
Het parkeerterrein voor Albert Heijn is weggehaald.
Dat is de eerste fase van de
vernieuwing van het winkelcentrum. De plattegrond
geeft aan hoe het wordt.

In nummer 1 van dit jaar publiceerden
wij een interview met Ser. De laatste
passage was: ‘Al met al ben ik niet alleen een vechter tegen kanker, maar ook
een verbinder geweest in onze wijk in
de mooie politietijd. Ook vecht ik tegen
de weerstand, vaak vanuit de stad, over
hoe slecht het hier in Dukenburg en Lindenholt is. Die mensen weten er gewoon
niks van! Ons stadsdeel is groen, multicultureel, vaak erg sociaal, met veel vrije
ruimten, een goede infrastructuur enzovoorts én heerlijk om in te wonen. Ik
vind het best moeilijk om te accepteren
dat ik nu mensen om me heen nodig heb,
terwijl mijn hele leven in het teken stond
van andere mensen helpen. Ik zou het
leuk vinden om met gelijkgestemde(n)
iets te doen.’

b

QR-code

Indien aanwezig, scannen om te controleren
of tekening actueel is

Allplan 2018

Tekst: redactie de Dukenburger
Foto: Ser Joosten
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WEEZENHOF

FYSIOTHERAPEUTEN GEVEN BUITENGYM

September 2017

Raadsdebat gevraagd
over winkelcentrum
De raadsleden Paul Eigenhuijsen van
VoorNijmegen.NU en Frank Jasper
van Gewoon Nijmegen willen een debat in de gemeenteraad over Winkelcentrum Weezenhof.
De ontwikkeling van een vernieuwd
winkelcentrum ligt momenteel stil. Weezenhofbewoner Kees Teeken heeft een
totaalplan gemaakt, inclusief nieuwbouw Prins Clausschool.
In een opiniestuk schrijven Eeigenhuijsen en Jasper onder meer: ‘In de opiniërende kamerronde willen de fracties van
VoorNijmegen.NU en Gewoon Nijmegen met de gemeenteraad en het college
van Nijmegen van gedachten wisselen
over Winkelcentrum Weezenhof. We
willen met de raad bespreken hoe de andere partijen aankijken tegen de huidige
situatie en wat zij zien als (realistische)
optie en prioriteit (nu starten met integrale gebiedsvisie?).
‘Ook willen we met de andere partijen
bespreken of ze de prioritering delen. Er
moeten nu stappen gemaakt worden om
de locatie van Winkelcentrum Weezenhof te ontwikkelen als integrale gebiedsontwikkeling met alle wensen en eisen
vanuit winkelbehoefte, woningbouw
(senioren), wijkontmoetingsruimte etc.
‘Als laatste willen we in deze gespreksronde graag van het college horen wat
het vindt van de prioritering en wat er
gerealiseerd kan worden binnen de bestaande (financiële) situatie of dat hierop
een aanvulling nodig is.’
Wordt vervolgd.
Tekst: René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom
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Zoals de meesten wel zullen weten is de
coronacrisis ook binnen de fysiotherapie
hard aangekomen. De maatregelen die
begin maart gepresenteerd zijn, betekenden dat wij nog maar een zeer select
groepje patiënten konden behandelen.
Het was iets wat ons overkwam, waarna
we snel op deze onrealistische situatie
hebben geanticipeerd. Als reactie hierop
zijn wij vanuit fysiotherapie Fy-Fit snel
op zoek gegaan naar spontane alternatieven die in deze tijd wel mogelijk waren.
Doordat de sporters die individueel of in
groepsverband niet meer in Weezenhof en
in de nieuwe locatie in Lankforst konden
sporten, was er sprake van een grote groep
die weg zou vallen. Om een grote groep te
kunnen blijven bereiken kwam mijn collega (Marion Brouwer) met het idee om
balkongymnastiek te initiëren in de wijk.
Na overleg leek ons dit een prachtig idee
om uit te werken. Om ervoor te zorgen dat
mensen niet voor verrassingen zouden komen te staan zijn we eerst langs de deuren
gegaan om de gymnastiek aan te kondigen.
We hebben het eerst dicht bij huis gezocht
in de wijken waar de praktijken gevestigd
zijn. Zo zijn we gestart bij flats in Weezenhof, Meijhorst en in Lankforst.

Succes

Het was direct een succes. De bewoners
reageerden erg enthousiast op dit initiatief.
Ook voor ons is het uiteraard heerlijk om
met dit weer buiten aan de slag te kunnen
gaan. Door de positieve reacties en de energie die het gaf is er verbinding en een mooie
samenwerking gekomen met fysiotherapie

Dukenburg en fysiotherapie Tolhuis-Zwanenveld. Ook zij reageerden hier direct enthousiast op, waardoor er in deze lastige tijd
een mooie samenwerking is ontstaan tussen
de verschillende fysiotherapiepraktijken in
Dukenburg. De gemeente Nijmegen met
Pim de Ruijter is hier ook op een positieve
manier op ingesprongen om hier meer aandacht aan te geven en het extra publiciteit
te geven. Ook zij zijn als buurtsportcoaches
zeer betrokken. Zo heeft dit maar liefst 34
beweegmomenten van een kwartier op vijftien verschillende locaties opgeleverd.

Meedoen

Het is ontzettend mooi om te zien dat mensen van jong tot oud de eerste keer naar buiten toe komen en denken: ‘Wat gebeurt hier
voor mijn balkon?’ En na een week zie je
ze erg fanatiek meedoen met de oefeningen
die met muziek voorgedaan worden. De sociale interactie is niet alleen groot tussen de
fysiotherapeuten en de bewoners, maar ook
de bewoners zien elkaar op deze manier een
stuk vaker.

Geslaagde opzet

Het is uiteraard nog de vraag hoe lang we er
mee door zullen gaan, maar we zien dit als
een erg geslaagde opzet die niet alleen een
prachtige samenwerking tussen de praktijken heeft opgeleverd, maar ook een mooi
contact tussen de bewoners van Dukenburg
en de fysiotherapeuten. Zo blijven wij in
deze lastige tijd met zorg op afstand toch
dicht bij de bewoners.
Tekst: Koen Lensen, fysiotherapie Fy-Fit
Foto: Jacqueline van den Boom
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WIJZIGINGEN BETAALD PARKEREN

HULP GEVRAAGD

Lagere tarieven voor bewoners Zwanenveld
Meijhorst krijgt blauwe zone bij winkelcentrum

In Zwanenveld 80e straat geldt nu nog het hoge parkeertarief. Dat wordt het lage tarief

Bewoners in ‘gereguleerde’ parkeergebieden gaan goedkoper parkeren. In
Zwanenveld worden de hoge parkeertarieven op straat verlaagd. Winkelcentrum Meijhorst krijgt een blauwe parkeerzone. Dat zijn enkele voornemens in
de Parkeernota 2020-2030.
De parkeernota is geschreven door het college van B en W. De gemeenteraad moet
hierover een besluit nemen. Voor Dukenburg zijn de gevolgen beperkt. In andere
delen van de stad is onrust ontstaan, vooral
in Wolfskuil en Waterkwartier. B en W wil
hier overal betaald parkeren invoeren, ook
als de bewoners dat niet willen. Tot nu toe
voert de gemeente alleen betaald parkeren
in als de meerderheid van de bewoners
hiermee instemt. B en W stelt voor dat af te
schaffen. Ze wil dit voortaan zelf bepalen.

Parkeerautomaten

Tot nu toe gelden in Nijmegen drie soorten
straattarieven. Welk tarief geldt is te zien
aan de kleur van de automaat. De rode is het
duurst: 2,90 euro per uur. De groene is het
goedkoopst: 1,80 euro per uur. De blauwe
zit er tussenin: 2,40 euro per uur. Zwanenveld heeft nu rode en groene automaten. De
rode automaten worden ‘vergroend’, net als
alle blauwe automaten in de stad. Daar gaat
het nieuwe lage tarief gelden: 1,90 euro per
uur. Rode automaten staan straks alleen nog
maar in de binnenstad. Het tarief wordt 3,00
euro per uur. Het avondtarief in parkeergarages in het centrum blijft 50 cent per uur.
de Dukenburger - mei 2020

Parkeervergunningen

B en W wil parkeerkosten voor bewoners in
gereguleerde gebieden fors verlagen. Zwanenvelders betalen nu 78 euro per half jaar.
Dat wordt 15 euro per half jaar. Een tweede
vergunning gaat 60 euro per half jaar kosten. Een derde vergunning - momenteel niet
verkrijgbaar in Zwanenveld - blijft 78 euro
per half jaar kosten. Voortaan wordt maximaal één vergunning per persoon verstrekt
en maximaal drie per adres.

Nieuwe gebieden

Niet alleen Wolfskuil en Waterkwartier krijgen betaald parkeren. Dat geldt ook voor
het nieuwbouwgebied Hof van Holland in
Nijmegen-Noord en de omgeving van station Lent. In Oost wordt alsnog betaald parkeren ingevoerd in de gebieden waar vorig
jaar een te hoge parkeerdruk werd gemeten.
B en W heeft geen plannen om betaald
parkeren in Dukenburg uit te breiden. Wel
komt er een blauwe parkeerzone bij het vernieuwde Winkelcentrum Meijhorst. Hier
mag straks alleen met een parkeerschijf geparkeerd worden.

Invoering

De bedoeling is dat de gemeenteraad het
nieuwe parkeerbeleid - al dan niet gewijzigd - vóór de zomer vaststelt. De eerste
maatregen volgen in de tweede helft van
2020 en begin 2021.
Tekst en foto: René van Berlo

Vrede en Vrijheidstuin
Maak je graag foto’s of teksten? Houd
je van tekenen of knutselen? Stichting
KUS wil op meerdere plaatsen in Nijmegen, en als eerste in Dukenburg,
Vrede en Vrijheidsstuinen maken
waar beeldend werk, schilderijen/tekeningen, teksten en foto’s komen te
hangen over vrede en veiligheid.
Bewoners maken deze kunstwerken zelf,
jong en oud, met allerhande achtergronden. Het onderwerp zijn de vragen die de
deelnemers hebben over vrede en vrijheid: ‘Wat merk ik in mijn omgeving, in
mijn groep, van vrede en vrijheid en van
onvrijheid en vrede bedreigende dingen?
Vóór de coronatijd en nu? Wat draagt bij
aan het vasthouden van vrede en in vrijheid samenzijn?’ De Dukenburgers worden begeleid door de kunstenaars Marcel Blom (lichtsculptuur rond lantaarnpaal), Diederik Grootjans (schilderijen/
tekeningen), Hanneke Beld (teksten) en
Frans Eppink (foto’s). De kunstenaars
geven aanwijzingen en handvaten en er
is een keer op coronaveilige manier contact tussen de deelnemers van de groep
rond een kunstenaar. In Dukenburg
starten de workshops in juni. Fijn als je
meedoet. Graag opgeven voor 1 juni bij
Mariët: 06 18 19 43 93, stichtingkus@
gmail.com.
Tekst: Mariët Mensink, stichting KUS
Foto: Frans Eppink
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GEEN DUUKS

NIEUWE LAADLOCATIE IN MEIJHORST

Bouwdorp DUUK
en Duuk & Dinner
voorlopig afgeblazen
Helaas, Bouwdorp DUUK en Duuk &
Dinner gaan niet door.
De contactpersoon berichtte ons dat
bouwdorp DUUK dit jaar niet en het
maandelijkse etentje Duuk & Dinner
voorlopig niet door gaan. De regering
heeft alle evenementen tot 1 september
2020 verboden en hier vallen ook Bouwdorp DUUK en Duuk & Dinner onder.
De organisatie van bouwdorp 2020 liep
tot voor kort allemaal nog zoals gepland,
maar alles wat in gang was gezet, is nu
gestopt. Na de zomer gaat het bestuur
weer in overleg met elkaar om in 2021
een nieuwe bouwdorpweek te vieren. In
de volgende Dukenburger vertellen de
bestuursleden over het bouwdorp, het nu
niet doorgaan en de vastberadenheid er
volgend jaar weer te staan.

Nadat het eerst misging bij Winkelcentrum Meijhorst met het plaatsen van een
laadpaal voor elektrische voertuigen is er
nu een op een tweede locatie gekomen.
Deze nieuwe laadpaal is geplaatst bij Sporthal Meijhorst, Meijhorst 11-07. Twee par-

keerplekken zijn hiervoor vrijgemaakt vlak
naast het KPN-gebouw.
Bewoners die zicht hebben op deze plek
zijn hoogst benieuwd wanneer hier de eerste ‘aan de stekker gaat’.
Tekst en foto: Peter Saras

ZOMAAR LANKFORST

In oktober weer eten?

Ook het gezellig samen eten op de laatste vrijdag van de maand in Wijkcentrum
Dukenburg is stopgezet. In verband met
de coronamaatregelen zit het er voorlopig niet meer in. De Duuk & Dinner
avonden zijn afgemeld tot oktober 2020.
Het vervolg is onder andere afhankelijk
van de overheidsmaatregelen.

Bouwdorp in 2021

Wanneer er in 2021 weer een bouwdorp
mogelijk is zal iedereen opgeroepen
worden om zich in te schrijven. Voor de
Duuk & Dinner avonden zal tijdig in de
Dukenburger (papier en website) iedereen geïnformeerd worden.
Tekst en foto: Peter Saras
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Gestript en gedumpt in Lankforst. Dit scooterwrak stond midden april bij het hoogbouwcomplex De Valckenaer. Als je je dan helemaal uitgeleefd hebt met sloopwerk dan laat je
de restanten, en de kosten, toch gewoon over aan de gemeenschap! Nu ook nog hopen dat
dit voertuig niet voor criminele activiteiten is gebruikt.
Tekst en foto: Peter Saras
de Dukenburger - mei 2020

LESSEN MICHI VOOR KINDEREN ZIJN BUITEN

SAMEN ZINGEN
Veel mensen zingen graag maar willen dat niet in een koor. Ze willen wel
in een gezellige groep samen zingen,
waar het niet zo erg is als men ook wat
vals zingt. In Nederland is het collectief in een groep informeel zingen niet
zo populair, maar in Engeland wordt
het veel gedaan. In Ierland zingt men
vaak ’s avonds in de kroeg en dat geeft
dan veel vertier. Community singing
heet dat.

Na een aantal weken van online-lessen
zijn er weer mogelijkheden voor kinderen om buitenshuis te sporten. Kinderen
mogen buiten en onder begeleiding weer
hun sport beoefenen.
De jeugd van 13 tot en met 18 jaar doet dit
op anderhalve meter afstand van elkaar.
Niek en Suze-Nanne van Trainingscentrum
Michi delen het buitenterrein zo in dat de
jeugdgroepen voldoende ruimte hebben om
in de buitenlucht les te volgen. Ouders zullen hun kinderen enkel afzetten en ophalen.
Voor hen is er helaas geen mogelijkheid de
les te bekijken met een kopje koffie. Een
aantal ouders maakt van de gelegenheid ge-

bruik om een wandeling in het mooie stadspark te maken. De kinderen zijn ontzettend
enthousiast en gemotiveerd om weer in hun
groep te kunnen bewegen.
Voor de volwassen leden van het karate en
de yoga-leden gaan de online-lessen gewoon door. Zodra het weer mogelijk is zullen ook deze lessen weer op locatie plaatsvinden. Niek en Suze-Nanne zijn zeer dankbaar voor de steun die zij ontvangen in deze
tijd en ontzettend blij met het enthousiasme
waarmee de leden zich inzetten achter hun
computerscherm.
Tekst en foto: Suze-Nanne Hermsen-Litjens

TUINMAN IN ZWANENVELD

Nu kan het even niet, maar straks weer
wel: iedere maandag tussen 16 en 18 uur
community singing in het Huis van Weezenhof. De groep bestaat meestal uit een
twintigtal personen. Deze community
singing wordt georganiseerd door Joop
Heger (gitarist) en Eduard Claassen (dirigent). Het repertoire bestaat vooral uit
vrolijke 60’er en 70’er jaren-muziek. Het
repertoire is breed en in diverse talen,
zelfs Limburgs. Men zingt liedjes van de
Beatles, maar ook smartlappen. In totaal
bestaat het repertoire momenteel uit 35
liedjes. Je kunt ook een favoriet voorstellen.
Het vrolijk zingen creëert een gezellige
boel. Er wordt veel gelachen en tussendoor gezellig gebabbeld. Momenteel is
community singing weer in opkomst.
Het is echt wat in onze wijk goed past.
Tekst: Janwillem Koten

ONTMOETINGSKERK

Henk heeft de gemeenschappelijke tuin van de Bloemberg (Zwanenveld) weer keurig op
orde na de verbouwing.

Stille getuigen. Ook bij de Ontmoetingskerk is veel afgelast. Vieringen zijn op
YouTube. Voor de actuele situatie zie
www.ontmoetingskerk.net.

Tekst en foto: Jacqueline van den Boom

Tekst en foto: Peter Saras

de Dukenburger - mei 2020
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PARK STADDIJK

SLOOP MONDIAL COLLEGE STREEKWEG

‘Houtsnippers gaan naar
biomassacentrale Cuijk’
De afgelopen maanden vonden op grote schaal kap- en snoeiwerkzaamheden plaats in Park Staddijk. Zoals in
de laatste Dukenburger te lezen is, is
er bij de Vrienden van Park Staddijk
nogal wat opschudding ontstaan over
de grootschalige ingrepen die hebben
plaatsgevonden.

Informeren

Het schoolgebouw van het oude Mondial
College aan de Streekweg wordt gesloopt.
Hier komen woningen.

kans geven, bijvoorbeeld mensen die dingen met elkaar delen.’ Wanneer de bouw
plaats zal vinden is nog onbekend.

Wethouder Noël Vergunst meldde hierover:
‘We willen daar andere type leefmilieus een

Tekst: René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom

AFSCHEID NEMEN IN CORONATIJD

Op het parkeerterrein bij Michi liggen
al enige tijd grote hoeveelheden houtsnippers. De Dukenburger informeerde
bij het bedrijf dat een eerste voorraad
onlangs kwam ophalen wat er met dit
materiaal gebeurt. Een woordvoerder
van het betreffende bedrijf vertelde dat
de bestemming de biomassacentrale in
Cuijk is.

Legaal maar omstreden

Het verbranden van de houtsnippers in
deze centrale is weliswaar legaal maar
niet onomstreden. Zowel wetenschappers als milieugroeperingen wijzen op
negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en beweren dat hierdoor juist extra
CO2 aan de lucht wordt toegevoegd, wat
voor verdere opwarming van ons klimaat zorgt.

Eigen gebruik

Overigens liggen de voorraden houtsnippers en ook overig houtafval grotendeels
al wekenlang op deze parkeerplaats. De
eerste Dukenburgers zijn al gesignaleerd
met afvalzakken die vervolgens gevuld
worden voor gebruik in de eigen tuin.
Tekst en foto: Toine van Bergen
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Het gebeurde de afgelopen tijd regelmatig, zoals hier op 18 april, een eerbetoon
op de Staddijk.
In een lange rij applaudisserend, op anderhalve meter van elkaar, namen de koorleden van Dukenburgs Glorie bij de ingang
van uitvaartcentrum Waalstede afscheid
van een van hun leden. Het liefst hadden ze
bij de plechtigheid gezongen, maar helaas

staat deze tijd dat niet toe. Even snel als de
rijen opgesteld waren, was iedereen weer
vertrokken naar een veilig thuis. De dienst
op internet volgen was wat er voor de nabestaanden bij veel uitvaarten over bleef.
Het was een van de vele rouwstoeten die
toch anders waren dan anders.
Tekst en foto: Peter Saras
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BRUGGETJES WORDEN VERVANGEN

DUKENBURG

Ondernemen
in coronatijd
Het zijn hectische tijden voor iedereen. Het coronavirus heeft ook de
ondernemers van Dukenburg in haar
greep. Overheidsmaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan
hebben grote invloed op de bedrijfsvoering van verschillende winkels.

De bruggetjes in Stadspark Staddijk en
de Geologenstrook zijn nodig aan vervanging toe. De gemeente denkt aan het
plaatsen van goede tweedehands bruggen.
In maart nodigde de gemeente Vrienden
van Park Staddijk en Vrienden van de Geologenstrook uit om mee te denken. Door
de coronacrisis is de geplande bijeenkomst
niet doorgegaan.
Intussen heeft de gemeente niet stilgezeten.
Ze heeft omgevingsvergunningen aangevraagd. De eerste is voor de sloop van de
brug in het Gerrit Schultepad in Stadspark
Staddijk. Een tweede is voor de vervanging
van de brug in het noordelijke deel van de

Geologenstrook in Zwanenveld. Daar zou
een ‘houten donorbrug’ moeten komen, een
tweedehandsje uit Ede. Deze komt op een
iets andere plek dan de huidige brug. Zie
bovenstaande illustratie. De gemeente heeft
ook alternatieven voor Park Staddijk gevonden, maar die zijn bij het schrijven van
dit artikel nog niet bekendgemaakt.
De eerste brug die vervangen had moeten
worden, is die in het zuidelijke deel van de
Geologenstrook. Daar zou een unieke geprinte brug komen. Dit had al een jaar geleden moeten gebeuren. Het is niet bekend
wanneer dit alsnog plaatsvindt.
Tekst: René van Berlo
Illustratie: gemeente Nijmegen

VERKRIJGBAARHEID DE DUKENBURGER
De Dukenburger wordt huis-aan-huis
verspreid in Dukenburg, behalve op
adressen met een nee-nee- of nee-ja-sticker op de brievenbus.

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

De huidige bezorger Spotta/Axender bezorgt de Dukenburger samen met reclamefolders. Alles zit in één ‘geseald’ pakket.
De redactie vindt dit - zacht gezegd - niet
ideaal, maar heeft nog geen goed alternatief
gevonden. Eigen mensen bezorgen de Dukenburger bij de nee-ja-stickers in Aldenhof en een deel van Meijhorst.

Wel open zijn:
Zwanenveld: Albert Heijn XL, Primera
en Brood & Bijzaken. • Meijhorst: Albert
Heijn. • Malvert: Jumbo en Scheepers
Tweewielers. • Weezenhof: Cafetaria Çiçek
Yeliz (van 12.00 tot middernacht).
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Tekst: redactie de Dukenburger

Daarnaast heeft de coronacrisis ook een
enorme impact op de verbouwing waar
Winkelcentrum Dukenburg middenin
zit. Zowel de ondernemers, werklieden
als de consument moeten zich nu aanpassen aan de steeds veranderende situatie van de afgelopen weken. Dat samen
hierin het toverwoord is benadrukt de
winkeliersvereniging.
Ondernemen in coronatijd vraagt om
creativiteit; ondernemers heten niet voor
niets ondernemers. Velen van hen hebben zich daar waar mogelijk aangepast
en oplossingen gezocht, zoals personal
shopping en thuisbezorgservices die zij
voorheen nog niet hadden.
Het hart van Winkelcentrum Dukenburg is de lokale ondernemer die voor je
klaarstaat met een persoonlijke benadering en gastvrije glimlach. Dat mensen
graag naar Dukenburg komen is niet alleen voor de dagelijkse boodschappen
maar ook omdat er vaak wat te beleven
valt. Zonder de lokale ondernemers is
dat niet mogelijk.
De ruim zeventig ondernemers in Winkelcentrum Dukenburg hebben nu meer
dan ooit uw steun nodig. Samen zorgen
we ervoor dat we dit overwinnen en dat
het winkelcentrum in betere tijden weer
een plek is waar je ongedwongen terecht
kunt. Daarom de oproep:
Steun de lokale ondernemers!
Kijk voor meer informatie op www.
winkelcentrumdukenburg.nl of op Facebook/winkelcentrumdukenburg
Tekst: Rispa Boot
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ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN SKAEVE HUSE STADBROEKSEWEG
Gedateerd 18 juni 2019 werd bij een beperkt aantal bewoners van Weezenhof
een brief bezorgd van de gemeente Nijmegen. De brief was geadresseerd aan de
‘bewoner van dit pand’ en bezorgd in de
26e, 27e, 28e, 29e straat en een gedeelte van
de 12e straat.

mei staat nu het Ontwerp-bestemmingsplan
Skaeve Huse Stadbroekseweg Dukenburg
op de agenda van de gemeenteraad. Zoals
het zich nu laat aanzien wordt het door de
raad goedgekeurd.

Vragen

In die brief kondigde de gemeente aan dat
het Ontwerp-bestemmingsplan Skaeve
Huse Stadbroekseweg Dukenburg, dat al
eerder in 2013-14 door de gemeenteraad
was aangenomen en na beroep door omwonenden door de Raad van State was vernietigd, nu opnieuw wordt ingediend – rekening houdend met de door de Raad van
State erkende bezwaren bij de procedure in
2013-14.

Geen inloopavond
In dezelfde brief kondigde de gemeente aan
dat er geen inloopavond over de bestemmingsplanprocedure zou worden gehouden.
Wel zou er na de zomervakantie een informatieavond komen, als er meer concrete informatie over de Skaeve Huse beschikbaar
zou zijn. Verder werd een inspraakperiode
van zes weken aangekondigd. Die sloot op
31 juli 2019. Ondanks het feit dat hierover
in 2017 afspraken zijn gemaakt met de gemeente Nijmegen, werd het bewonersplatform niet rechtstreeks op de hoogte gesteld.
Via bewoners van de bovengenoemde straten werd het platform geïnformeerd.

Zienswijzen
Op 31 juli 2019 bleek dat er vier zogenaamde zienswijzen bij de gemeente waren ingediend: één door een individuele bewoner,
twee door afzonderlijke groepen van bewoners en één door het Bewonersplatform
Weezenhof. Vervolgens werd het stil. Na de
zomervakantie kwam er geen uitnodiging
voor een inloopavond en evenmin informatie over de loop van de procedure.

Platform niet geïnformeerd

Op 24 maart 2020 bleek dat het college van
B en W de reactie op de zienswijzen van de
vier hiervoor genoemde partijen had vastgesteld en voor besluitvorming naar de gemeenteraad had doorgestuurd. Hoewel, zoals al is aangegeven, ook het bewonersplatform een zienswijze had ingediend, werd de
zienswijzennota van het college, met daarin
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Op deze kaart staan negen Skaeve Huse aan de
Stadbroekseweg ingetekend. Onderin de A73

de reactie op de vier ingediende zienswijzen,
wederom niet bij het bewonersplatform bezorgd. Eerst na telefonisch contact werd het
document gemaild.

Tijdens lockdown

Nadat de gemeente bijna zeven maanden de
tijd had genomen om met een reactie te komen, kregen de indieners van de vier zienswijzen slechts veertien dagen de tijd om daarop te
reageren. Dit alles speelde zich ook nog eens
af midden in de lockdown van de coronacrisis.
Normaal gesproken organiseert de gemeenteraad de mogelijkheid voor indieners van zienswijzen om in persoon tijdens een openbare
vergadering van de gemeenteraad de zienswijze toe te lichten, te reageren op de reactie
van B en W en vragen van raadsleden te beantwoorden. Dit alles kon nu niet. De procedure
moest schriftelijk of via een videoboodschap
plaatsvinden, waarna er nog wel een aantal dagen beschikbaar was om – opnieuw schriftelijk
– op vragen van raadsleden te reageren.

Gemeenteraad

Inderdaad vond op 15 april via videoverbindingen een commissievergadering plaats van
de raad. Al met al een van alle kanten niet echt
werkbare en zeker niet gewenste wijze van afhandeling bij dit gevoelige onderwerp. Op 13

De hele gang van zaken roept vragen op. In
de eerste plaats: waarom heeft het bijna zeven maanden geduurd voordat het college
een reactie op de zienswijze kon geven?
Vervolgens: waarom moet dit nu in alle
haast en onder deze omstandigheden door
de raad besproken en afgehandeld worden?
Waarom werd het bewonersplatform niet op
de gebruikelijke wijze via haar secretariaat
geïnformeerd? Waarom is er niet met omwonenden gesproken en zijn er geen informatiebijeenkomsten georganiseerd, zoals in
de brief van 18 juni 2019 werd aangekondigd? Er gaat nu een besluitvorming in de
raad plaatsvinden zonder dat op een normale wijze met de direct omwonenden en
met het bewonersplatform over het ontwerp
bestemmingsplan is gesproken. Dit riekt
naar onbehoorlijk bestuur.

Buurtbeheerplan

Dan is er nog een andere zaak die met de
komst van de Skaeve Huse samenhangt:
het buurtbeheerplan (bbp). De gemeente,
bij monde van de wethouder, heeft tijdens
de commissievergadering van 15 april toegezegd dat het oude bbp, dat onderdeel is
van het bestemmingsplan, in samenspraak
met de bewoners zal worden geactualiseerd. Zonder geactualiseerd bbp komen
er geen bewoners van de Skaeve Huse. Het
bewonersplatform heeft in de afgelopen periode informeel vooroverleg gevoerd met
vertegenwoordigers van de gemeente om
te komen tot een groep bewoners, die samen met de zorginstanties, de gemeente, de
woningcoöperatie(s), de politie en handhaving de actualisering van het ‘oude’ bbp ter
hand gaat nemen. Inmiddels is een aantal
wijkbewoners bereid gevonden om hieraan een bijdrage te verlenen. Mochten er
wijkbewoners zijn die hierover meer willen
weten, dan graag een bericht aan het secretariaat: platformweezenhof@gmail.com.
Namens het bestuur van Bewonersplatform
Weezenhof,
Tekst: Carel van Nahuijs
Tekening: gemeente Nijmegen
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‘MINUTE IT TO WIN IT’ IN DE MEIBOOM

NIEUWE NAAM

Voetbalclub DVE
Trajanus gaat verder
als SV Waalstad
De voetbalverenigingen DVE en Trajanus hebben een lange historie op
Park Staddijk. DVE was al bijna
vanaf het ontstaan van het stadspark
aanwezig in het middendeel. Trajanus
voetbalde in het zuidelijk deel nabij de
wijk Aldenhof.
Veel kinderen zitten nu thuis. Daarom
leek het Mohammed (13 jaar en leerling
van de basisschool de Meiboom) een leuk
idee om een challenge te bedenken op basis van de spelshow Minute to win it.
Hij heeft een spellenpakket gemaakt met
wat hulp van Bindkracht10-werkers. Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen deze spelletjes
thuis met hun familie spelen en zo oefenen
voor de challenge voor in de meivakantie.
Mohammed: ‘Met alle kinderen en leer-

krachten van groep 7 en 8 van de Meiboom
gaan we dan live via Instagram wedstrijden
tegen elkaar spelen. Ik kom zelf altijd op
het Activiteitenplein en daar bedenken we
samen met vriendjes altijd spelletjes om te
doen. Dat wil ik nu ook met mijn klas doen,
want ik mis ze best wel.’
Binnenkort starten deze activiteiten ook op
drie andere scholen in Dukenburg.
Tekst: Luis Garcia, Bindkracht10
Foto: Jacqueline van den Boom

Zo’n kleine twintig jaar geleden fuseerden beide verenigingen en werd de logische fusienaam DVE Trajanus. Gevoetbald werd er sindsdien op de accommodatie van Trajanus. En nu gaat de vereniging vanaf het komende voetbalseizoen
verder onder de naam FC Waalstad.

Reden

Als reden wordt aangevoerd dat de oude
verenigingsnaam de laatste jaren besmet
was geraakt door een aantal incidenten dat zich op en rond het voetbalveld
voordeed. Er zijn enkele leden die zich
hieraan schuldig maakten geroyeerd. Het
eerste team, dat in de zaterdagcompetitie speelt, bestaat vooral uit leden met
een Turkse achtergrond. Met de nieuwe
naam wil de vereniging uitstralen dat ze
een echte multiculturele vereniging wil
zijn met leden van verschillende komaf.
Dat blijkt ook al uit de samenstelling van
het huidige bestuur. De komende jaren
krijgt vooral de jeugdafdeling een nieuwe impuls.
Tekst: Toine van Bergen

de Dukenburger - mei 2020

41

QUIET WIL ARMOEDE VERZACHTEN EN MENSEN VERSTERKEN

Lokale solidariteit stimuleren en organiseren
vaak dingen waar meer mensen van mee
kunnen genieten, zodat ze ook zelf een keer
kunnen trakteren.’

Alternatieven

Nu alle restaurants, cafés en musea gesloten
zijn, ligt de digitale marktplaats van Quiet
tijdelijk plat. Toch zit het bestuur niet stil.
Er wordt druk gezocht naar alternatieven
voor de members. ‘Ik denk dat het nu belangrijk is om het binnenshuis goed te hebben’, zegt Brigitte. ‘We kijken of we bijvoorbeeld pakketten kunnen samenstellen
met boeken, tijdschriften, knutselspullen
voor de kinderen of spelletjes. Misschien
kunnen we ook een verzorgingspakket samenstellen, als we daarvoor sponsors kunnen vinden op de korte termijn.’

Waarderen

Een hapje buiten de deur eten, een wedstrijd van NEC bijwonen, je haar laten
knippen, een avondje naar de bioscoop:
voor de meeste mensen was dit tot voor
kort een vanzelfsprekendheid. Nu we
vanwege het coronavirus allemaal gedwongen binnen zitten merk je pas hoe
belangrijk het is om af en toe op die manier te kunnen ontspannen.
Stel je voor dat deze situatie altijd zo blijft.
Dat je nooit meer een biertje kunt drinken
op het terras, lekker in het zonnetje met je
vrienden. Nooit meer naar de kapper, of
naar de sauna met je vriendin. Voor een
groeiende groep mensen is dat de realiteit.
Zij leven in stille armoede en kunnen zich
niets extra’s permitteren. Ze zijn afhankelijk van de voedselbank om elke dag te kunnen eten.

Mensen koppelen

Quiet Community Nijmegen richt zich op
deze groep mensen. De stichting koppelt
lokale ondernemers die iets cadeau willen doen via een digitale marktplaats aan
mensen die zich deze extra’s normaal niet
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kunnen permitteren. Denk hierbij aan etentjes
in een restaurant, een keer naar een museum,
maar ook een gratis yogales behoort tot de mogelijkheden.

Verder kijken

Brigitte Theeuwen, voorzitter van Quiet Nijmegen: ‘We kijken verder dan alleen overleven. Andere hulporganisaties zijn broodnodig
voor de eerste levensbehoeften: een dak boven
je hoofd, kleren aan je lijf, eten. Maar we zien
dat mensen met een smalle beurs eigenlijk
steeds minder mee kunnen doen. Het is zo
belangrijk dat niet een bepaalde groep steeds
meer buitengesloten raakt omdat ze het nét
niet redden, ook al overleven ze wel.’

Armoede verschraalt

Van mensen die lang in armoede leven ‘verschraalt’ het sociale netwerk. ‘Dat wil ook
zeggen dat je minder vaak om hulp durft te
vragen, of dat je het heel belastend gaat vinden
als mensen jou trakteren en je nooit iets terug
kan doen’, vertelt Brigitte. ‘Het is zo ontzettend belangrijk dat dat wél eens kan. Dat vind
ik ook zo mooi van Quiet: we doen onze members persoonlijke aanbiedingen, maar dat zijn

Contact met de members houden is ook erg
belangrijk op het moment. Brigitte: ‘Members blijken het ontzettend te waarderen dat
we telefonisch contact met ze opnemen. Ze
zitten ook allemaal in een verschillende situatie. Er zijn members die zich prima zelf
kunnen vermaken en er zijn er die tegen de
muren opvliegen. Er is ook bij iedereen wel
een bepaalde mate van bezorgdheid. Over
de duur, over of er genoeg eten is, over financiën, over of de voedselbank wel genoeg
heeft, over of je niet heel ziek wordt. Veel
van onze members horen bij de risicogroep.
En buiten dat de aanspraak voor mensen fijn
is, brengen de gesprekken ons zelf ook weer
op nieuwe ideeën om te kunnen helpen.’

Samenwerking

Quiet zoekt in deze tijd samenwerking met
andere organisaties op, zoals de Vincentiusvereniging en de voedselbank: ‘Want samen
kom je misschien ook op betere ideeën. Kijken hoe je elkaar kunt versterken.’
Heeft u boeken, spelletjes, knutselspullen
of verzorgingsproducten die u wilt doneren? Quiet Nijmegen is hier blij mee. Neem
contact op via nijmegen@quiet.nl of bel 06
38 97 30 05.
Tekst: Stephanie Hardesmeets
Foto: Brigitte Theeuwen
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HART VOOR DUKENBURGERS

NIEUWE AED ERBIJ

Vrijwilligers gezocht
Zoals u in voorgaande nummers van de Dukenburger hebt
kunnen lezen is in ons stadsdeel onder de vleugels van Hart
voor Dukenburgers een project gestart: Elkaar ontmoeten
(voorheen was dit werkgroep eenzaamheid).
De initiatiefnemers van dit project, Harm Jan van der Veen, Annemiek Volkers en Johan Dorst zijn na een conferentie in februari
voor professionals en vrijwilligers, die contact hebben met mensen met weinig netwerk, nu druk bezig mensen te gaan bezoeken
om met hen te overleggen hoe hun netwerk kan worden vergroot.
De lange periode van quarantaine door corona heeft nog meer
mensen het gevoel gegeven dat ze niemand meer zien. We verwachten daarom ook dat er meer aanmeldingen zullen komen en
zoeken daarom mensen die op bezoek willen gaan om in overleg
te kijken wat goed zou zijn om het leven wat te veraangenamen.
We zoeken dus mensen met hart voor de ander en een goed vermogen om te luisteren. Aangemelde vrijwilligers zullen we begeleiden en een korte cursus aanbieden. Bent u, ben jij zo iemand,
meld je dan bij ons aan.
Aanmelden kan via e-mail: hartvoordukenburgers@gmail.com.
Tekst: Johan Dorst

Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen
Sinds januari wordt wekelijks getafeltennist in Wijkcentrum Dukenburg in
Meijhorst. Initiatiefnemers zijn wijkbewoners Ahmad Zaaroura en Harry ten
Dam. Hieronder lees je waarom jij mee
moet komen doen.
Waarom is de tafeltennisactiviteit gestart?
Harry: ‘Ik heb in het verleden veel tafeltennis gespeeld, ook in wijkcentra van andere
steden. Dit leek mij ook een kans voor Dukenburg. Na contact met de wijkmanager
en de buurtsportcoach bleek dit zeker het
geval.’
2A Nijmegen
Wat maakt de tafeltennisactiviteit zoGroenestraat
leuk?
(hoek St. Annastraat)
Ahmad: ‘Tafeltennis is een goede sport
T: (024) 356 01 04
voor het hele lichaam. En de deelnemers
E: info@wennekers-nijmegen.nl
hebben erg veel plezier met elkaar.’

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Wanneer is het en wat kost het?
Harry: ‘Er wordt twee keer per week ge-

www.wennekers-nijmegen.nl
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AED Weezenhof 23e straat
Naast de cursussen ligt een deel van de werkzaamheden in het
AED project helaas stil. Onderhoud en controle blijven we zo
goed als mogelijk continueren. Vlak voor de huidige crisistijd
heeft de Stichting AED Dukenburg enkele nieuwe AED-apparaten kunnen aanschaffen. Verkregen met sponsoring en hulp
van een leverancier met een mooi aanbod.
We zijn ook weer gestart om waar mogelijk nieuwe AED-apparaten te plaatsen. Zo is het gelukt op zaterdag 11 april bij de
garagedeur van Weezenhof 23-23 een nieuwe AED te plaatsen.
En diezelfde middag was deze AED ook oproepbaar via het HartslagNu-oproepsysteem voor burgerhulpverleners.

Meer plekken nodig

Bewoners in de directe omgeving hebben in de opvolgende week
een brief in de bus gekregen met uitleg en de vraag een bijdrage
voor dit project over te maken. We zijn erg blij met de financiële
respons die hierop kwam en de overschrijvingen op de bankrekening van de stichting. Het motiveert om verder te gaan en er zijn
zeker nog plekken in Dukenburg waar we graag een AED zouden
zien. Weezenhof heeft nu zes apparaten, maar aan de kanaalkant
missen we er toch nog. Ook in Zwanenveld, omgeving 40’er straten is er een ‘blinde vlek’.

Financiën en medewerking gevraagd

Voor de aanschaf van de kasten en de plaatsing van de apparaten hebben we nog financiën nodig. Ook medewerking uit de genoemde wijkdelen. Wie vindt het geen probleem een AED-kast
aan zijn huis te hebben? We denken hierbij in de Weezenhof aan
de omgeving 64e straat en de 43e straat in Zwanenveld. De Stichting AED Dukenburg staat open voor reacties en op onze website
www.aeddukenburg.nl staan onze bankgegevens wanneer u ook
mee wilt helpen.

Betekenis AED

AED: Automatische Externe Defibrillator. De AED-stichtingen
hebben de ANBI-status. Dat betekent dat giften onder bepaalde
voorwaarden van de belasting afgetrokken mogen worden.
Tekst: Stichting AED Dukenburg. Foto: Peter Saras
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BLIK OP DE NIEUWE
STADS- EN WIJKMONITOR
Met gepaste trots presenteerde het gemeentelijke
bureau Onderzoek en Statistiek onlangs de nieuwe
Stads- en Wijkmonitor. Dit digitale rapport schetst,
kort gezegd, de staat en ontwikkeling van de stad en
de wijken op basis van uitgebreid onderzoek.
Met name de ververste Wijkmonitor, die de leefbaarheid in de
vijfendertig Nijmeegse wijken om het jaar nauwkeurig in kaart
brengt, heeft veel voeten in de aarde. Wat er precies bij deze
tweejaarlijkse wijkanalyse komt kijken, en hoe Dukenburg uit de
bus komt? We vroegen het aan Klaas Pruijsen, senior onderzoeker
bij de gemeente Nijmegen, en Manon Karssen, wijkmanager voor
Dukenburg.

Hoe komt de Wijkmonitor tot stand?
De zeven medewerkers van bureau Onderzoek en Statistiek stellen
de Wijkmonitor samen op basis van allerlei statistieken, zoals
gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, cijfers van
de politie en de Leefbaarometer. Ook wordt per wijk een peiling
gedaan onder honderd willekeurig geselecteerde bewoners. Die
vullen op verzoek een uitgebreide vragenlijst in over het woonen leefklimaat in de wijk. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar
het voorzieningenaanbod, het veiligheidsgevoel, de sfeer in de
buurt, beleving van het groen en de kwaliteit van de openbare
ruimte. Naast deze burgerpeiling zorgt wijkmanagement voor
kwalitatieve input. Klaas en collega’s schoven vorig jaar aan bij een
groot Dukenburg-overleg om te noteren wat er leeft en speelt in
de wijken. Onder leiding van Manon (wijkmanagement) bespraken
politie, sociale wijkteams, Bindkracht10, woningcorporaties en
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vertegenwoordigers van de openbare ruimte en groen de stand van
zaken, mede op basis van de resultaten van de vorige Wijkmonitor.

Wat leert de nieuwe Wijkmonitor?
Het rapportcijfer voor de waardering van de woonbuurt ligt in
Nijmegen gemiddeld op een 7,6. In Dukenburg varieert het cijfer
tussen een 6,6 (Meijhorst) en een 7,8 (Weezenhof). De zeven
wijken samen scoren bij bewoners gemiddeld een 7,0; een ruime
voldoende. In vergelijking met de vorige editie van de Stads- en
Wijkmonitor (2018) ziet Klaas geen grote verschuivingen. ‘Het
woon- en leefklimaat is stabiel, bewoners zijn voldoende tevreden.
Uiteraard zijn er aandachtspunten (met name zwerfvuil, veiligheid,
aanbod winkelvoorzieningen), maar die zijn grotendeels bekend en
onderwerp van beleid.’
‘Er zijn plekken in Dukenburg waar ’t minder goed gaat. Daar zetten
we onze capaciteit op in’, vult Manon aan. ‘Een voorbeeld is het
project Leefbaar Zwanenveld. Dat begint voorzichtig vruchten af
te werpen, maar we zijn er nog niet. De resultaten van de nieuwe
Stads- en Wijkmonitor bevestigen dat. Naast aandacht voor
leefbaarheid moet er ook oog zijn voor nieuwbouwprojecten. Er
zijn investeringen nodig om jonge gezinnen voor Dukenburg te
interesseren. Tegelijk moet kleinschaliger wonen voor senioren
aantrekkelijker worden. Er blijft werk aan de winkel.’

De Stads- en Wijkmonitor laat zich lastig kort samenvatten. Je
kunt er beter even voor gaan zitten. De infographics voor iedere
wijk (nieuw deze editie!) geven je in één oogopslag duidelijk
zicht op (ontwikkelingen in) leefbaarheid, en op de sterktes,
aantrekkingskracht en aandachtspunten van de wijk. Kijk voor alle
facts & figures op https://swm.nijmegen.nl.
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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.

AAN DE SLAG
IN CORONATIJD
Voorjaar 2020 krijgt hoe dan ook een
plaats in de geschiedenisboeken:
Nederland ging ‘op slot’ vanwege het
coronavirus. Op verzoek vertellen
een aantal werkers in de wijk over de
gevolgen van de lockdown.

‘Veel mensen willen iets
doen voor een ander’

‘De ‘anderhalve metermentaliteit’ zit er goed in’

‘Drie hoeraatjes voor mijn
stemvolume’

‘Toen we de Stip in wijkcentrum Dukenburg
moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen, hebben we meteen onze
telefonische bereikbaarheid uitgebreid. Daar
wordt veel gebruik van gemaakt. Mensen
bellen omdat ze concreet ergens hulp bij nodig
hebben, maar ook voor het maken van een
praatje of omdat ze in deze periode iets willen
doen voor anderen. Buurtbewoners doen
nu bijvoorbeeld boodschappen voor elkaar
of ze laten honden uit. Dat zoveel mensen
iets willen betekenen voor een ander vind ik
indrukwekkend.
‘We missen de ‘normale’ Stip, de vrijwilligers
en de bezoekers, maar er ontstaan ook
bijzondere gezamenlijke initiatieven. Zo
zijn we met gemeente, opbouwwerkers en
woningbouwverenigingen de wijk in gegaan.
Bij ruim 20 flats hebben we aangebeld en met
bewoners via de intercom of richting balkon
gepraat over hoe het gaat. Dat leverde veel
leuke reacties op!’

‘Het zijn rare tijden. Op het bureau zijn boven
en beneden gesplitst, zodat collega’s elkaar
bij aflossing van diensten zo min mogelijk
tegenkomen. Na elke dienst worden alle
spullen en auto’s ook zoveel mogelijk ontsmet.
‘Het aantal meldingen is minder. Wat
binnenkomt, is vaak corona-gerelateerd. Dat
mensen jongeren zien samenscholen en dat
soort zaken. We hadden extra meldingen van
burenruzies en geluidsoverlast verwacht, maar
dat valt dus tegen, of mee, net hoe je ‘t bekijkt.
‘De ‘anderhalve meter-mentaliteit’ zit er
inmiddels goed in, ook op dit trapveldje
in Lankforst (zie foto). Nijmegen was even
landelijk in het nieuws, omdat hier de meeste
‘corona-bekeuringen’ waren gegeven.
Inderdaad, daar hebben wij in Nijmegen-Zuid
met zijn allen een groot aandeel in gehad.’

‘Grote bijeenkomsten zitten er voor mij als
wijkregisseur nu even niet in. Gesprekken,
bijvoorbeeld over Mijn Wijkplan, moeten
dus even anders. Drie hoeraatjes voor mijn
stemvolume; een ‘balkongesprek’ pas
geleden met bewoners die zelf een stukje
groen voor hun flat willen onderhouden, ging
prima. Sommige werkzaamheden gaan wel
gewoon door, zoals het werk van Dar, het
groenonderhoud of het werk van aannemers.
Al is pauzeren in een busje samen er nu even
niet bij natuurlijk.
‘Wat de Meld & Herstel app betreft: het aantal
meldingen is iets toegenomen, misschien
omdat mensen nu meer thuis zijn en ommetjes
maken door hun buurt. Of stille straten ook
minder zwerfvuil opleveren? Daar lijkt het
helaas niet op.’

Jan Willem Vreeswijk
wijkagent voor Lankforst, Malvert
en Weezenhof

Maryse Slingerland
Wijkregisseur

Germa Bongers
coördinator Stip Dukenburg

Teksten Wijkmanagement Dukenburg - gemeente Nijmegen
www.facebook.com/NijmegenDukenburg
Fotografie ©Jacqueline van den Boom
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Duukjes
Duukjes zijn gratis, niet-commerciële advertenties voor lezers van de
Dukenburger. Ook een advertentie
plaatsen? Mail naar info@dedukenburger.nl.
Bezorging de Dukenburger
De Dukenburger wordt (voorlopig) niet
meer bezorgd bij adressen met een neeja-sticker op de brievenbus. De redactie
is op zoek naar mensen die in hun omgeving de Dukenburger alsnog in dergelijke brievenbussen willen stoppen.
Helaas kunnen we dit niet betalen. Het
is dus liefdewerk oud papier. In Aldenhof en een deel van Meijhorst gebeurt
dit al. Belangstellenden kunnen zich
melden via info@dedukenburger.nl.

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

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

Foto’s

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

Vormgeving
René van Berlo

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 ’

Vaste medewerkers
Jaap van der Bent
Guus Kroon
Joska van der Meer
Wil Rengers
Qader Shafiq
Jacqueline Veltmeijer
Trees Versteegen
Gon van der Werff

Stichtingsbestuur

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

• gratis en vrijblijvend advies
• voor klikgebit

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer
Oplage: 13.000 stuks

• voor reparaties

Bezorging

• vergoeding zorgverzekeraar

Implantaten kunnen dé oplossing zijn!

BEL: 024 34 309 86
Tandprotheticus Peter Marsman
Lid organisatie van
NederlandseTandprothetici
de Dukenburger - mei 2020

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- of een NEE-JAsticker door Spotta-Axender.
Klachten over bezorging: telefoon (0485) 31 90 50 of
e-mail: kwaliteit.cuijk@axender.nl

Volgend nummer

Kopijsluiting: zondag 31 mei 2020
Verspreiding: vanaf vrijdag 19 juni 2020

Foto voorpagina

Balkongym bij de Valckenaer in Lankforst
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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ftz

FYSIOTHERAPIE TOLHUIS-ZWANENVELD
In goede handen voor o.a.:
Sportfysiotherapie, (Long)
Revalidatie, Taping, Diabetes,
Hart en Vaataandoeningen en
Overgewicht
Bij ons nu ook in goede handen
voor: Dry-needling
En kijk ook op onze Facebookpagina.

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

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

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